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В ТЪРСЕНЕ НА ПОЗИТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ

Тревожни са констатациите, че процентът на престъпленията, 
извършени от деца е висок, че често невръстните извършители са 
особено жестоки;

че в България има детска проституция и трафик на деца;
че основната част от наркозависимите са в младежка и дет-

ска възраст;
че сектите са ориентирани към подрастващите;
че има деца, за които гарите са дом….
Но не констатациите са цел на настоящето изследване.
Какво биха ни дали тревожните констатации, ако не виждаме 

своето място, своята отговорност в тях.
Защото децата и младежите от тревожните статистики са наша 

отговорност, на нас – родители, възпитатели, учители, културни 
дейци, духовници, администратори, учени…

В настоящото изследване социолозите търсят параметрите на 
междупоколенческата дистанция, изследват причините за отчужде-
нието на “стари” и “млади”. Философи, етици, и социолози обосно-
вават и доказват разминаването на ценностните приоритети, несъв-
местимостта на ценностните нагласи. Възпитатели и родители кон-
статират зачестилите случаи на затруднен диалог с подрастващите. 
Педагогическата практика алармира за “проблемни деца” и за “про-
блемни класове”. Психолози и психиатри отбелязват нарасналата 
тревожност и на деца, и на родители, търсят опорите на здравното 
поведение, на психичната и морална устойчивост. Криминолози до-
бавят най-черните акорди в цялостната картина. Към тях се присъ-
единяват антропологическите записки на гарата и зад решетките. 
В това оплетено кълбо от проблеми като червена нишка се откроява 
конструктивната нагласа на изследователя.

Анализът на рисковата социализация и моралните девиации 
води към размисъл за възможните противодействия на негативния 
социален контекст. Контролът на социалната среда далеч не се огра-
ничава в рамките на рестриктивните мерки. Специално място се от-
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деля на възможностите за позитивно противодействие от страна на 
училището, семейството и културните институти.

Един от аспектите на позитивното противодействие предполага 
способност за конструктивен диалог между поколенията. Тази тема 
най-общо се поставя в дискурсната етика, като се проблематизира 
чуваемостта на моралните послания, способността за съпричаст-
ност към позицията и аргументацията на Другия. Етиците мислят 
върху значението на моралните чувства като условие за успешен ди-
алог и фактор на моралното развитие. В този ред на разсъждения ще 
отбележим два аспекта на проблема за връзката / дистанцията меж-
ду поколенията.

Единият е свързан с достъпността на моралните послания до 
днешните млади. С тяхната форма и тяхното съдържание. С ролята 
на социализиращите институции като техен източник и проводник. 
Другият се отнася до това, как ние успяваме да разбираме и да от-
кликнем на очакванията и потребностите на нашите деца.

При анализа на моралните послания към днешните млади дис-
кусията се разгоря около непреките форми на морално въздействие 
за сметка на преките. И това е напълно обяснимо, като се знае колко 
неефективни и често отблъскващи са морализаторството и назида-
телността на неопосредените морални изисквания. Специален ин-
терес предизвикват игровите форми на въздействие, които са харак-
терни за изкуството и културата и които получават ново развитие с 
навлизането на компютъра в бита на подрастващите. Анализират се 
социалните образци и социалните модели на поведение.

При анализа на съдържанието на моралните послания очакван 
интерес предизвикват агресивните модели на поведението. Те са 
застъпени в контекста на социалната нетърпимаст и конфронтация-
та в обществото, в семейното възпитание, чрез анализ на медийния 
свят на децата и на българската културна среда. Дискутират се не-
гативните измерения и пошлото в културата. Търси се връзката на 
моралната социализация с българския интонационен фон. Изписват 
се моралните портрети на новите младежки идоли. Анализират се 
отговорностите на социалните институции за атрактивността и дос-
тъпността на моралните послания.

Темата за демократичната атмосфера като фактор, който се от-
разява благоприятно върху моралната социализация, прозвучава в 
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неговия най-общ философски социално-негативен контекст. Засягат 
се социализационните параметри на конфронтацията в обществото 
в дългия период на неговата социална трансформация. Анализират 
се ценностната аномия и преподреждането на ценностната йерар-
хия като фактор за морала на съвременните млади.

Значението на характера на социалните отношения се демон-
стрира позитивно и убедително на деликатната материя на семей-
ните отношения. Тя присъства и в дискусията за агресивните и про-
социалните културни модели в телевизията, компютърната и кул-
турната среда.

Тук остават недоизречени възможностите, които училището 
предоставя за формирането на онази демократична среда, която, 
чрез отговорното отношение на учениците и чрез взаимния кон-
трол в духа на ученическото самоуправление стимулира процесите 
на морално формиране и морална реализация. Тази тема, широко 
интерпретирана в западно-европейската и в американската педаго-
гически системи, има своите опорни точки в традициите на българ-
ското училище.

Както вече беше посочено, към въпросите за адекватността на 
социалните морални послания се наслагват и онези, свързани с 
чувствителността на възрастния към потребностите, търсенията и 
тревогите на подрастващите.

“Мамо, искам да ти кажа нещо” – това е вик от строгите про-
токоли на криминолозите, отекнал и в конферентната зала. Детето 
умира от свръхдоза, така и не споделило с майка си своята болка, 
така и не получило нужната помощ.

Колко пъти се спираме да изслушаме своите деца? Защо се 
ограждаме с бариерата на незаинтересоваността и на неразбиране-
то с думите: “не искам никакви оправдания” или “не искам нищо 
да чуя”?

Може да се търси връзка с изследванията, посветени на безраз-
личието и помощта в психологията на морала и в експериментите на 
А. Бандура. В социалните науки може да се разсъждава за отраже-
нието на днешната социална и икономическа ситуация върху роди-
телството и върху авторитета на училището и учителя. Но най-адек-
ватно тази тема може да бъде формулирана като “как ние разбираме 
младите – тяхното мислене, поведение, чувства, нагласи, желания, 
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потребности, тяхната култура и техните послания”. И доколко на-
шето (на родителя, възпитателя, педагога, културния деец) мислене, 
поведение и чувства са адекватни на потребностите и очакванията 
на “нашите деца”.

Показателна в това отношение е младежката култура. Можем ли 
да разчетем в нея посланията на младите, защото част от текстовете 
са насочени към нас, възрастните? В тях има търсене на взаимност, 
прозира потребност от разбиране и любов.

“Всяко надарено дете,
дори да не е така надарено – извисено,
дори съвсем да не е надарено – извисено
има право на добри родители.
Всяко надарено дете,
дори да не е така надарено – извисено,
дори съвсем да не е надарено – извисено
има право да му помогнеш ти” – реди Спенс, но дали някой 

от нас се заслушва в отсечения ритъм на хип-хопа? И умеем ли в 
екстравагантността и екстремалността, а често и бруталността на 
младежката култура да съзрем желанието на нашите деца да бъдат 
особени, интересни, уникални и, следователно, значими.

Ще добавим към казаното на конференцията, че способността на 
възрастния “да чете посланията” предполага знание за особености-
те на моралното развитие – за индивидулната специфика, свързана с 
възрастта, с пола и с индивидуалните нагласи на подрастващия;

знания за особеностните на моралното мислене и на когнитив-
ните процеси, които бяха вплетени в дискусията чрез позоваване на 
знаменателните изследвания на Ж. Пиаже и Л. Колберг;

знания за развитието на моралните чувства и за емоционално-
нравствения свят на нашите деца;

знания за възможностите на поведенска изява и за особеностите 
на мотивационно-потребностното развитие, очертани чрез достиже-
нията на американската и руската школи на морално възпитание.

Темата за диалога между поколенията ни води към друг важен 
кръг от въпроси – за възпитанието на възпитателя, който се поставя 
в настоящия колективен труд. От една страна, това е отговорността 
на родителя, възпитателя, учителя, културния деец и творец, адми-
нистратора за протичането на процеса на социализация, както и за 
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адекватното противодействие на рисковите за моралната социали-
зация фактори. От друга страна, това е въпросът за подготвеността 
на възпитателя за неговата социална роля. В този смисъл звучи зов 
към семейството, училището, църквата и културните институции, 
които имат дълг към обществото и към нашите деца. Зов за тях-
ното единодействие на основата на общи ценностни приоритети. 
За създаването на онази среда, която ще стимулира развитието на 
моралното мислене, поведение и отношение на подрастващите, чрез 
разгръщането на педагогическите техники, които са в компетенции-
те на всеки един от институтите на социализация.

Единодействието на институциите и на субектите, отговорни за 
моралното възпитание, към което апелират етиците чрез организи-
рания от тях научен форум и в настоящия труд, е възможно на осно-
вата на съгласие за ценностните приоритети и средства за морално 
формиране. Необходимостта да се взаимодейства се аргументира 
социално и философски. Търсят се опорните точки и в практика-
та на вече действащи правила и стратегии за работа с децата при 
борбата с противообществените прояви, в медиите, в училището). 
В същото време, моралната консистентност на формиращите въз-
действия може да бъде постигната при ясно изказани цели, задачи и 
средства на морално възпитание, формулирани на основата на общи 
за нашето общество ценностни приоритети.

Общественият интерес към темата, готовността, с която се от-
зоваха както институциите, отговорни за социализацията на децата 
и младежите в България, така и изследователите – социолози, фи-
лософи, психолози, криминолози, психиатри, педагози, журналисти 
и медийни специалисти, показват, че обществото ни е назряло за 
такава научна дискусия. 

Дискусията предстои.

Настоящият труд ни води към нея -
със своята конструктивност,
със своята позитивност,
със своята дискусионност.

Третата национална конференция по етика на тема “Морал и 
социализация на децата и младежите в България” е организирана 
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от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН 
със съдействието на Министерство на образованието и науката, 
Синдикат на българските учители, Държавна агенция за закрила 
на детето, Катедра “Логика, етика и естетика”, СУ “Св. Климент 
Охридски”, и проведена под егидата на Президента на Р България 
на 25–26 април 2006 г.

Изказваме специална благодарност за финансовата подкрепа на 
доц. Кирчо Атанасов – зам. министър на Министерството на образо-
ванието и науката, и на г-жа Янка Такева – председател на Синдиката 
на българските учители.

Емилия Маринова
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ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До участниците в Третата национална конференция 
по етика “Морал и социализация на децата и младежите 

в България”

Уважаеми участници,
Уважаеми госпожи и господа,

Вече се превръща в традиция в рамките на Националната конфе-
ренция по етика да се дискутират важни и актуални за обществото 
ни теми и проблеми. Такава е и темата на днешната конференция. 
Не случайно на поканата на организаторите са се отзовали толкова 
авторитетни учени и специалисти от различни области на социално-
то познание, представители на държавни институции и неправител-
ствени организации.

Подчертаният интерес показва, че проблемът е актуален не само 
поради своя характер – доколкото става дума за подрастващото по-
коление, а и защото в българското общество се формира нова си-
туация. Учените и специалистите най-точно биха я формулирали и 
описали. Но очевидно става дума за навлизане в нов период, нов 
етап, в който коренно се променят условията за социализация на 
младите поколения.

През изминалите вече шестнадесет години от началото на прехо-
да израснаха нови поколения, които коренно се отличават от своите 
родители. Промяната, която предстои да изпитат тези поколения, ще 
бъде още по-значителна в сравнение с онази, която изпитаха техни-
те родители, а и те самите, в годините на прехода.

Глобализацията, евроразширяването и евроинтеграцията проме-
нят коренно условията и възможностите за образование и реализа-
ция на подрастващите. Все повече млади българи ще трябва да изя-
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вяват и доказват своите качества в една нова конкурентна среда – на 
своите връстници от другите страни. Така, освен в индивидуален 
план, конкуренцията ще се засилва и на равнището на нациите. Ще 
нараства ролята на способността на отделните нации да мобилизи-
рат и да използват своя потенциал и ресурси. Ще нараства значени-
ето на националната и културна идентичност.

За преобладаващата част от нашето общество членството в 
Евросъюза неминуемо ще създаде трудности. Сигурен съм обаче, 
че за младите, то ще създаде повече предимства.

Днешното младо поколение – по силата на обстоятелството, че 
като цяло е най-европеизираната и подготвена за новите реалности 
част от българското общество – има шанса да бъде основен фактор 
и субект в практическото интегриране на българската нация и обще-
ство в ЕС през идните години.

Всичко това налага цялостно преосмисляне на младежката ситу-
ация и на новите предизвикателства пред обществото ни. Несъмнено 
настоящата дискусия ще помогне затова.

Къде е тук основният проблем?
Проблемът е, че елитите и институциите у нас след десети ноем-

ври, отказвайки се с основание от старата система на свръхидеоло-
гизация, пренебрегнаха в годините на прехода самата необходимост 
от възпитателно въздействие и формиране на морални ценности у 
децата и младежта. Пренебрегната бе необходимостта от последо-
вателна младежка политика на държавата и на обществото, съот-
ветстваща на новите условия. Създаде се остър дефицит на идеи и 
виждания, на конкретни политики, вакуум в дейността на основни 
социализационни институции – семейство, училище, медии и пр.

Това сега изправя българските държавни институции пред про-
блема за изработване на дългосрочна политика по младежките про-
блеми. България има нужда от цялостна и целенасочена детска и 
младежка политика, която да обхване основните невралгични прехо-
ди в живота на детето, юношата и младия човек, в неговата подготов-
ка и реализация, като се използват комплекс от съвременни механи-
зми и лостове за преференциално кредитиране и инвестиране в него. 
Система от кредити, социални услуги и инвестиции, които да стиму-
лират доброто и отговорното родителство, образованието, квалифи-
кацията, предприемаческата инициатива, трудовата реализация.
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Не случайно в началото на тази година, на Консултативния съвет 
по национална сигурност, поставихме преодоляването на негатив-
ните тенденции в демографското развитие на българската нация в 
пряка взаимовръзка с образованието и реализацията на младежта.

Не се съмнявам, че и днешният форум ще подпомогне осветля-
ването и решаването на тези изключително важни проблеми. Искам, 
също така, да поздравя организаторите за своевременната инициа-
тива и да пожелая на всички участници ползотворна дискусия.

Георги Първанов
Президент на Република България

София, 25 април, 2006 година
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ОТ МОДЕРНА КЪМ ПОСТМОДЕРНА СИТУАЦИЯ  
В МОРАЛА И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА  

НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА

Васил Проданов�

1. Възходът на модерната държава и промените в ситуацията 
и механизмите на социализация на младите поколения

Възникването и развитието на модерната държава е процес на 
радикални промени и в социализацията на децата и младите хора, 
на техния статус, съвкупности от дейности, място, роля, ценност в 
обществото:

– Увеличава се постепенно времето, необходимо за подготовка 
за живота на възрастен човек, като в началото това е просто полу-
чаване на първоначално образование и първична квалификация. В 
началото на ХХ век в развитите страни все още огромната маса от 
населението получава образование и подготовка на равнище първо-
начално образование. В резултат на тези процеси обаче от началото 
на модерната епоха се разгръща и появява самият феномен детство, 
който в предходните традиционни общества почти не съществува. 
Паралелно с това границите на младежката възраст постепенно се 
вдигат чак до 40 години, а през целия период на социализация за-
почват да се разграничават множество различни етапи на преход от 
детство към възрастен човек.

– Предходното патриархално голямо домакинство е заместено 
от нуклеарно семейство, като семейният и личен живот рязко се от-
делят от публичния живот и труд, а местоживеенето е на съвсем 
различно место от местоработата. Поради тази причина възмож-
ностите на родителите да прекарват достатъчно дълго с децата и 
да оказват своето възпитателно и социализиращо въздействие върху 

� Член кореспондент, професор, Директор на ИФИ-БАН, доктор на 
философските науки 

Глава първа
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тях рязко намаляват. Този процес се засилва през ХХ век, когато 
навсякъде се увеличава времето за образование и кариера на жените 
извън семейството.

– Това води до бързо намаляване на раждаемостта до средно 
две деца в семейство като същевременно обаче ценността на децата 
силно нараства, тъй като усилията по-тяхната подготовка, средства-
та изразходвани за тази цел бързо се увеличават. Семейството се 
нуждае от много по-големи в сравнение с предходни периоди уси-
лия и средства, за да осигури подготовката на едно дете за живота.

– Създават се национални системи на образование и възпитание, 
които първоначално включват основно образование, но през ХХ век 
се разширяват до средно и висше, като на повечето места държавата 
финансира системата на образованието, формулира единни крите-
рии, въвежда общ пантеон и система от национални ценности, ут-
върждавани чрез училищата и университетите. 

– Увеличеното с десетилетия време за подготовка на децата и 
младото поколение, което става организирано в съответната обра-
зователна система, води до появата на големи и обособени детски, 
юношески и младежки групи със своя психология, възможности за 
въздействие, което е относително автономно от това на семейството 
и останалите институции. В социализационния процес съществено 
място започват да заемат ценностите, създавани и предавани вътре 
в младежките и детските групи, а не само и не толкова “вертикална-
та” социализация от по-възрастните към по-младите, от родителите 
към децата. 

– Всичко това води до увеличаващи се проблеми с възпитанието 
на децата в семейството, което от своя страна пък става предпостав-
ка за развитие на мощни съвременни изследвания на проблема за 
възпитанието, създаване на педагогически факултети, организация, 
технологии, хора, специализирано, занимаващи се с тези проблеми. 

– За да разреши проблемите с възпитанието и социализацията на 
децата и младите хора, които за много дълъг период заемат марги-
нално положение между деца и възрастни хора, националната дър-
жава създава условия или се намесва активно във формирането на 
различни детски и младежки организации и институции, чрез които 
да се организира тяхната дейност, да се тренират определени соци-
ални роля, да се формират определени качества. 
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– Увеличеният период на социализация, водещ до това, че през 
втората половина на ХХ век в развитите страни се появява голяма 
маса от население, част от което е характеризирано като “младежи” 
дори след тридесетте си години, има като следствие рязко разграни-
чаване на биологична и социална зрялост, на способност за биоло-
гическо възпроизводство и завършена социализация. 

– Отделянето на битовата и частната от публичната и трудо-
ва сфера и роли, дългото прекарване на родителите извън дома и 
разделено, с многобройни други контакти, е предпоставка за бързо 
увеличаване на броя на разводите, на разпадащите се семейства, ли-
берализация на брачните отношения и нарастващ брой деца, които 
се раждат и възпитават в семейства с един родител или тяхната со-
циализация е допълнително накърнена от конфликтите на развеж-
дащите се родители.

Всички тези процеси протичат много по-ускорено, с по-голяма 
сила и организация от страна на държавата в по-слаборазвитите 
страни от полупериферията на световната система. Във всички тези 
страни държавите създават специализирани институции за култур-
но, идеологическо, морално, възпитателно въздействие, за органи-
зация на младите хора. Изгражда се развита система на подготовка 
на учителите, които имат функциите на хора, които участвуват не 
само в процес на образование, но и на възпитание. 

2. Развитието на българската модерна държава и 
създаването на организации за социализация 
Развитието на модерната българска държава след Освобожде-

нието следва в областта на образованието и възпитанието опита на 
националните държави в Западна Европа. Тя реагира на ерозията на 
характерните за традиционното аграрно общество механизми на со-
циализация, каквито са патриархалното селско семейство, църквата, 
непосредствената общност на селището и съседската организация. 
Модернизацията на обществото с развитието на капитализма изис-
ква създаването на нови социализационни механизми. Държавите 
навсякъде, особено ако тяхното развитие става ускорено, създават 
централизирани системи на образование и възпитание на младото 
поколение. Наборната военна служба, през която в продължение на 
2–3 години минават всички младежи, големите спортни формирова-
ния, задължителното образование на различни равнища, специали-
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зираните патриотични, националистични, идеологически организа-
ции за деца и младежи утвърждават нови правила на поведение на 
откъснатите от традиционната среда индивиди.

През януари �940 г. правителството на Богдан Филов публикува 
Закон  за  организирането на  българската младеж, в който са ре-
гламентирани въпросите за създаването, функционирането, компе-
тенциите на младежката организация “Бранник”, която е поставена 
под върховното ръководство на министър-председателя. За нейните 
членове се ушиват специални униформи като стремежът е в нея да 
се обхванат всички ученици от прогимназиите и гимназиите.

Този проблем стои с немалка сила и в периода между 50-те и 80-
те години в една различна идеологически и политически обстанов-
ка, но свързана с факта на взривна индустриализация и урбанизация, 
преместваща милиони хора от селата с традиционния им начин на 
живот в градовете, където са необходими нови социализиращи ме-
ханизми. Социализиращите структури и етическата литература са 
насочени към подпомагане на трансформацията на човека на едно 
патриархално-селска действителност към ситуацията на градско и 
индустриализирано общество. Поведението на този индивид, неза-
висимо от липсата на елементарни материални стимули, би трябва-
ло да съответства на градската трудова етика, на особеностите на 
промишлената дисциплина, а колективните форми на собственост 
да го стимулират и мобилизират за влагането на максимална маса 
от труд за ускорено натрупване. Моралът, политиката и идеологията 
съвместно трябва да извършат тази трансформация. В тази ситуа-
ция се създава серия от детско-юношески и младежки организации 
– от септемврийче и пионерче до комсомол, включващи всички деца 
и млади хора и макар и под флага на определена идеология, играещи 
социализираща роля, водеща до интеграция в младото поколение.

Масовото въвличане на жената в придобиване на образование 
и след това в труд извън семейството води до ситуация, при която 
основната тежест на възпитателните усилия се реализира чрез ор-
ганизираните от държавата институции на детската ясла, детската 
градина, различните равнища на образование и детски и младеж-
ки организации. Рязко нарастват опосредстващите въздействия на 
средата върху човека, създавана от медиите и културата, но техни-
ят държавен контрол е подчинен и на определени възпитателни и 
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ценностни изисквания. Съществува една високо организирана среда 
на въздействие върху индивида. Радикалните промени обаче водят 
през 70-те и 80-те години и до нарастващи различия в ценностно 
отношение между поколенията, установявани в множество изслед-
вания.

3. От модерна към постмодерна социализационна ситуация

От 70-те години на ХХ век постепенно се разгръщат процеси, 
които водят до трансформация на редица от механизмите, създаде-
ни от националната държава през предходния период. 

– Променя се отношението между поколенията, а това тран-
сформира радикално възпитателния процес и води до криза на въз-
питанието. Ако в традиционното общество ценности и образци на 
поведение се предават от най-възрастните към по-младите и мина-
лото представлява висока ценност, в модерното общество значение 
придобива настоящето и образците на поведение са възрастните 
сега и в момента – родители, учители, политически лидери и пр., то 
постмодерната ситуация предполага криза на авторитетите и регу-
лация на настоящето чрез очакванията за бъдещето. Това означава, 
че в редица отношения по-скоро възрастните започват да се опитват 
да възпроизвеждат това, което правят младите, непрекъснато нахлу-
ват нови стилове на живот и правила. Предходните ясни граници 
на възрастови роли и приемливо поведение се размиват. Родителите 
рано губят авторитета си на социализационни субекти, които знаят 
повече от по-младите и познават определени правила по-добре. Но 
това става валидно и за политици и за публични авторитети. Изобщо 
строгите образци, чрез които човек е възпитаван в модерното учи-
лище и системи, започват да избледняват и изчезват.

– На мястото на училището като фактор за социализация се на-
месват медиите и множество други механизми, които нямат за цел 
възпитанието на младите хора, а информацията, сензацията, развле-
чението при максимална търпимост към моралните стандарти, раз-
ширяване и размиване на техните граници. При това медиите, кои-
то в най-висока степен са комерсиализирани, губят предходните си 
нагласи за обществена отговорност за предаването на определени 
ценности и действат изцяло по пазарна логика. Така възпитателни-
ят компонент на заобикалящата среда започва да се губи. Ако раз-
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витието на модерните образователни системи навсякъде по света е 
свързано с идеята, че публичното образование трябва не само да 
обучава, но и да възпитава и висша задача на образованието е да 
изгражда личности, сега навсякъде се сблъскваме с оплаквания, че 
възпитателният компонент на училището отслабва, за сметка на об-
разованието. 

– Налага се постмодерна социализационна ситуация, свързана 
с нарастващ плурализъм, демокрация, мобилност и неограничен 
достъп до новини, информация, забавления. Човек е изправен пред 
множественост от убеждения, реалности, светогледи. Появява се 
общество, загубило вяра в абсолютните истини, в което индивидите 
трябва и могат да избират в какво да вярват.1

– Бързото увеличаване на иновациите и постоянните промени в 
социалния и индивидуалния живот стават предпоставка и за нара-
стваща потребност от непрекъснато образование и квалификация. 
Така процесът, който независимо от дължината му, по-рано е бил 
ограничен в определен период от човешкия живот, сега по съще-
ство се разгръща в различни възрастови етапи. Няма ги предходни-
те граници на подготвителен и завършен етап на социализация, а 
в различни периоди имаме социализациони, десоциализационни и 
ресоциализационни процеси. При това възрастното поколение, по-
ради остаряването на неговите знания и квалификация, може да се 
окаже по-десоциализирано от някои от младите хора.

– Рязкото увеличаване на информационните потоци, поглъщани 
от детето от най-ранна възраст, води до това, че границата на дет-
ска възраст на максимална внушаемост пада, децата много по-рано 
започват да изглеждат «информационно възрастни» и предходните 
образователни практики все по-трудно работят. Медиите започват 
да ни бомбардират с истории за деца, които карат самолети, ръко-
водят компании, извършват масови убийства. Създадени от инфор-
мационната епоха те изглежда, че знаят в много отношения повече 
от своите родители и учители. Това поражда въпроса дали възник-
налото в началото на модерната епоха детство на продължителна 
социализация съществува все още като феномен. Възпитатели, пси-
холози, юристи, медийни специалисти започват да говорят, че пра-
вилният подход към възпитанието е да се отнасяш към детето не 
като към дете, а като към възрастен човек, автономен субект, който 
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най-добре знае какво е добро за него и не се нуждае от препоръ-
ките или надзора на възрастните, а трябва сам да взема решения. 
Идеята за детството като време на ограничена компетентност, през 
което възрастните подготвят младите за тяхната зрялост е в много 
отношения дискредитирана. На практика обаче, както показват ре-
дица изследователи, това не помага за по-добрата подготвеност за 
живота на възрастни хора. Обществото се изпълва с вече пораснали 
деца, които не са готови да носят отговорност.2 При това положение 
запазването на позициите на учителя е възможно само, ако негова-
та дейност се преорентира, така че той не просто да е източник на 
информация, а да задава творчески импулси и методи за решаване 
на проблеми, да се опитва да вкара в някаква система огромното 
количество знания, с които е заливан човек, да предлага ценности, 
да формира младите хора.

– Умножават се социалните фактори и механизми на въздейст-
вие върху децата и младите хора, които все по-трудно могат да бъдат 
контролирани с възпитателни цели от една отделна институция. Към 
въздействията на семейството, младежките групи и организации, 
училището, радиото и телевизията се добавят, разпространинето на 
разнообразни електорнни игри и възможностите в условия на глоба-
лизация отделният индивид да търпи въздействия отвсякъде с помо-
щта на глобалните коммуникации и повишена подвижност. Ако на 
мястото на предходния един или няколко национални телевизионни 
канала идват десетките и стотици канали на кабелната и глобална те-
левизия, ако чрез Интернет може да се контактува по същество с все-
ки индивид и институция в света, да се създават различни виртуални 
общности и комуникативни групи, то и въздействията, на които е под-
ложено детето и младият човек стават така масирани и многообразни, 
че нарастват трудностите по тяхното регулиране и насочване.

– Появява се феномен, който някои автори наричат “постмодер-
но семейство”. Още в средата на 70-те години Шортър говори за 
три важни негови характеристики:3 безразличие на подрастващия 
към идентичността на семейството; нестабилност на живота на се-
мейната двойка, съпроводена с бързо нарастване на равнището на 
разводи; разрушаване на представата за нуклеарното семейство 
като “гнездо”, резултат на еманципирането на жената, включването 
£ в публични дейности и кариера. Социалните, физическите и сим-
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волични контексти, в които е включено семейството, се променят 
много бързо. Голяма част от живота на индивидите е опосредствана 
от електронна и символична, откъсната от семейството среда. Все 
повече контакти са електронно зависими, а конфликтите са повече 
символични, отколкото физически. 

4.  Българският преход, разпадът на предходните 
социализационни механизми, моралната криза и скокът 
в отклоненото поведение

В България преходът към постмодерна социализационна ситу-
ация съвпадна с друг преход, свързан с разпад на предходната сис-
тема на държавен социализъм и радикални идеологически и свето-
гледни преориентации. Това доведе българското общество до много 
по-тежка морална и социализационна криза.

– Предходните системи на социализация и възпитание на деца-
тата, юношите и младежите бяха разтурени като обвързани идеоло-
гически и политически с държавния социализъм, но на тяхно място 
не бяха създадени нови.

– Всяко общество се крепи на система от правила и ценности, на 
образци и стандарти, на пантеон от исторически и културни фигу-
ри, които имат значение за нацията и за изграждането на модерните 
държави. Има определено отношение между профанно и сакрално. 
Сакралното е свързано със система от терминални ценности, които 
се приемат сами по себе си като крайни по своя характер и се въ-
плъщават в образци на исторически, културни, политически фигу-
ри на една нация и общност. Цялата тази система бива разрушена 
през 90-те години и това води до своеобразен ценностен разпад на 
обществото. Няма повече единен пантеон на нацията и фигури от 
безспорни авторитети, въплъщаващи значими за всички правила и 
ценности, крайни цели, които обединяват хората и се транслират 
към следващите поколения, служат за тяхната социализация. Почти 
всички исторически фигури в една или друга степен са десакра-
лизирани. Обругани са почти всички български писатели и поети. 
Предходните морални образци, стоящи в основата на възпитанието 
са отхвърлени, но новият политически елит не успя да наложи сил-
ни морални образци, които да стоят в основата на нови стандарти 
на възпитание. Културният, политическият и бизнес-елитът, които 
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в едно общество служат като образци на поведение, в България по 
време на прехода демонстрират в най-висока степен образци на от-
клонено поведение и са ключов фактор във формирането на масово 
отклонено поведение. По-голямата част от тях са резултат на нега-
тивен социален подбор, поради което политиците, бизнесмените и 
културните звезди са в морално отношение под средното равнище 
на нацията. Още в класическата си работа „Психопатология и по-
литика” Харолд Ласуел показва как в кризисни периоди на преден 
план в политиката излизат хора, чието поведение е на границата на 
нормата, с висока степен на акцентуация, склонни повече от остана-
лите хора към отклонено поведение, компенсиращи чрез стремежа 
към власт комплекси на ранното детство.4 Българската политика се 
оказа един от ключовите фактории за деморализация и за морален 
разпад на обществото.

– Налице е безсилие на основните институции и механизми за 
пълноценна социализация но човека. Масовото обедняване, шоко-
вата маргинализация, лумпенизация, радикална промяна на соци-
алния статус на голямо количество български граждани, грижата за 
физическото оцеляване води до общ срив на ценностната система 
на обществото, а от тук и деградация на всички механизми на въз-
питание на човека.

5.  Постмодерната морална ситуация и моралните 
(културните) войни

В тези условия в развитите страни се разгърнаха нови идеоло-
гически и ценностни процеси. В началото процъфтяха либерални 
теории на възпитанието, отхвърлящи предходните виждания за 
социализация чрез включване на децата и младежите в общности 
със споделени значения и ценности и заменящи ги с „експертни” 
препоръки те да бъдат подтиквани да „търсят свой път” и „саморе-
ализация”, да развиват индивидуални способности за избор и спра-
вяне с проблемни ситуации. На практика обаче главен „възпитател” 
станаха потоците от масова култура, струяща от телевизионния и 
киноекрана, шоу индустрията, рекламата, всекидневните взаимо-
действия.5 Това породи бурни дискусии и противопоставяния за 
това как трябва да реагира обществото на промените в ценностите и 
социализиращите механизми. В страни като САЩ, където тази си-
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туация се появи по-рано, това предизвика своеобразни «културни» и 
«морални войни», противопоставящи либерали и неоконсерватори 
и заемащи нарастващо място в предизборни програми и визии за 
това накъде и как трябва да върви обществото. Всяка от партиите 
обръща особено внимание в своята програма на въпроса какво да се 
прави с образованието и възпитанието на младите поколения и каква 
е нейната културна политика, свързана с формирането и налагането 
на определени ценности. В условията на глобализация и постмодер-
на ситуация в моралното формиране на човека, когато предходните 
различия в икономическата област между ляво и дясно, либерално 
и консервативно се заличават, все повече разбиранията за морала и 
ценностите се превръщат в маркер, който определя тези различия.

Либералната визия за това какво трябва да стои в центъра на пуб-
личната информация, образованието и възпитанието и как държавата 
трябва да се отнася към социализацията на човека във висока степен 
акцентира преди всичко на правата на индивида – детето, младия чо-
век, малцинствата и на неутралната позиция в ценностно отношение 
на държавата и на държавните институции. В центъра е поставено 
правото на индивида да разполага със себе си и своите способности и 
опитите отвън да се приписва съответно поведение се характеризират 
като вреден патернализъм. Затова при бурните дискусии в областта 
на биоетиката, станали част и от политическия дневен ред, особенно 
силно се обръща внимание например на правото на жената на аборт и 
на всеки индивид да взема решения за своята сексуално ориентация, 
възможност за евтаназия, частен живот, конфиденциалност. 

Тази визия обаче е подложена в постмодерната ситуация на на-
растваща критика от един преформулиран за условията на глобали-
зация и постмодерна ситуация неоконсерватизъм. Началото на тази 
критика бе поставено в САЩ, където тази ситуация се прояви най-
рано и най-силно, тласкайки редица либерални социални мислители 
като Даниел Бел, Патрик Мойнихан, Ирвинг Кристол в края на 60-те 
и началото на 70-те години на ХХ век в съвсем нова посока на теоре-
тически размишления. Те поставиха остро въпроса, че свръхакцентът 
върху правата на индивидите и малцинствата пренебрегва техните за-
дължения и необходимостта от общи ценности, които да обединят хо-
рата в едно мнозинство, необходимо за съществуването на държавата. 
Поведоха битка за целенасочена роля на държавата за засилване на 
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разпадащите се традиционни социализиращи институции, без които 
е невъзможно оцеляване изобщо на обществото. Затова и започнаха 
да отхвърлят съществуващата масова култура на всезадоволеност, 
свръхакцентираща на насилията, удоволствията, сензацията, сексу-
алната свобода. Изтъкнаха, че е необходим обществен контрол върху 
културните продукти, обуздаването на онова, което се излъчва чрез 
телевизията, цензура върху съдържанието на интернет с оглед морал-
ното здраве и социализацията на младото поколение. 

В крайна сметка неоконсервативната вълна на нулева толерант-
ност към престъпността и строги социализационни механизми сра-
боти по посока на преобръщане на тенденцията на отклонено пове-
дение и особено на нарастваща престъпност от 60-те години насам 
– през 90-те години този процес бе спрян, независимо от ускорените 
промени в американското общество и гигантските потоци от еми-
гранти. Под неоконсервативен натиск в стотици градове в САЩ бе 
въведен вечерен полицейски час за децата и младите хора до �8 годи-
ни, а младите хора до 2� години могат да бъдат арестувани, ако бъдат 
заловени да купуват или употребяват алкохол. Засили се ролята на 
локалните общности във въздействието на личността. В училищата 
бе въведена целодневна подготовка на децата, за да може те да оказ-
ват достатъчно силно социализиращо въздействие. По този начин де-
цата не се оставят на улицата във времето, когато не са на училище, 
а семейството и училището си разпределят времето на въздействие 
върху тях и този организиран контрол е насочен към преодоляване на 
стихийни въздействия на улицата. Това се съчетава с много широки 
възможности и практики на трудова социализация – осигуряване на 
работа в училищата, университетите, извънработно време от срав-
нително ранна възраст, което дава възможност социализацията чрез 
труд да започне навреме, детето и младият човек да се учат на автоно-
мия и на поемане на определени свои разходи. Това дава възможност 
за блокиране на опасностите, пораждани от увеличения период на 
учене и по същество непрекъснатото образование, тъй като от ранна 
възраст то не е откъснато от трудовата социализация и качествата, 
формирани чрез нея. Паралелно с това имаме едно огромно количе-
ство граждански организации, включително и детски и юношески, 
които играят силна социализираща роля, допринасят за разгръщане 
на социално отговорно поведение, дух на солидарност, готовност да 
се носят задължения. 
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Когато се обръщаме към опита, необходим ни в областта на со-
циализацията на младите поколения в една съвсем нова ситуация 
на движение към постиндустриално, постмодерно, информационно 
глобализирано общество този опит би бил полезен за нас:

Първо. Става дума за най-динамичното съвременно общество, 
което първо се сблъсква с множество нови проблеми. Степента на 
глобализация и многообразие на въздействията там се чувстват осо-
бено силно и сравнително по-рано то успява да се адаптира засега 
към една нова постмодерна ситуация.

Второ. То притежава огромна способност за интегриране на хора 
и общности на основата на исторически силно развити социализаци-
онни механизми, превръщащи представителите на коренно различ-
ни култури, традиции и истории в граждани, спазваща определени 
правила. Сред развитите страни именно там през последното десе-
тилетие бе отбелязан най-значим успех в борбата с престъпността. 
Опитът е особено важен за общество като нашето, което претърпя 
социализационна катастрофа през последните две десетилетия.

6.  Семейството като социализираща институция

Мащабите на разрушителност на българския преход са тол-
кова значими, че той удари жестоко семейството, което е базисна 
социализираща и транслираща ценности структура в обществото. 
Кризата на семейството и огромното количество невстъпили в брак 
млади хора има ключово значение за срива на социализацията. Това 
се съпроводи с демотивация за раждането и отглеждането на повече 
деца, с по-висока степен на безотговорност към вече родените деца. 
Намаля както никога преди това в историята брачността и раждае-
мостта. Извънбрачните са вече близо половината от ражданията в 
страната. Дори родители, които демонстрират отговорност, много 
често се чувствуват безпомощни да се справят с възпитанието на 
децата си, изправени пред ситуации, които не са били типични за 
тяхното детство и при които не може да се действа по аналогия. 

Затова един от ключовите обществени проблеми става и работа-
та с родителите, подготовката им да работят с децата. Необходими 
са промени в закона за семейството и нова обществена атмосфера, 
свързана с утвърждаването на семейните ценности, преобръщане на 
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ситуацията във връзка с отговорността на родителите. Проблемът е 
да се създадат механизми за търсене на отговорност от родителите 
за техните деца. Едва отскоро има някакви опити за промени на се-
мейното подоходно облагане и за създаване на мрежа за алтернатив-
ни грижи за децата без родители. Ако успее лансираната напосле-
дък идея помощите, които се дават в момента на социално слабите, 
да не се дават на ръка, а да чрез тях да се плащат услуги за децата 
от типа на детски ясли и градини, пътуване до училище, учебници и 
помагала, здравни услуги, това в дългосрочен план би имало силни 
социализиращи следствия.

Практиката на развитите държави ни дава пример за налагане на 
затвор и тежки глоби за родителите, които не носят отговорност за 
своите деца. Наскоро и президентът и председателят на Комисията 
за децата, младежта и спорта в Народното събрание предложиха 
увеличаване на санкциите срещу родители, които не носят отговор-
ност за децата си. Проблемът обаче, който е много по-остър е, че 
институциите, които следва да налагат тези санкции, по същество 
не изпълняват функциите си и стои въпросът за контрола върху кон-
тролните институции.

7.  Системата на образованието като социализираща 
институция

Една програма на социализация и възпитание би трябвало да 
обърне особено внимание на дейността на образователната инсти-
туция и на Министерството на образованието. Прегледът обаче на 
документацията на нашето образование от началото на 90-те години 
показва, че в нея липсва изобщо там проблемът за възпитанието. 
Едва напоследък се постави началото на промени в тази област.

Досегашното състояние е в пълен разрез с тенденциите по света. 
Типичен пример в това отношение е американската образователна 
система, където традиционният интерес към така нар. „формиране 
на характера” (сharacter education) придобива през последните го-
дини нарастваща значимост. Основната идея е, че образователната 
система не учи просто на определени знания, не развива просто ин-
телектуални качества, а търси единството от когнитивно и морално 
развитие, съчетава нравственото възпитание с гражданското обуче-
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ние и развитието на характера. Самото понятие „формиране на ха-
рактера” е твърде комплексно, но най-общо крайната цел на съответ-
ните действия е да се ангажират студентите с активно участие по из-
пълнението на определени задължения и граждански отговорности. 
Министерството на образованието на САЩ награждава училищата 
в страната със специални грантове “за формиране на характера на 
учениците”, а в �6 щата има специално законодателство, отнасящо 
се до тази дейност.6 Специално внимание се обръща на формиране-
то на такива качества като грижовност, състрадание, отговорност, 
честност, справедливост, социални умения.7 За разлика от САЩ в 
годините на нашия уникален преход възпитанието на учениците бе 
непростимо пренебрегнато, подценено, подигравано. Стигна се до 
там, че един министър на образованието и то от претендиращо за 
дясно и консервативно правителство (Веселин Методиев) заяви, че 
училището няма да възпитава вече, ще възпитава семейството. Това 
е нашенският български парадокс – в другите страни консерватив-
ните министри мислят как да засилят връзката между училището и 
възпитанието, а у нас те действат като крайни либерали, считащи, че 
държавата не трябва изобщо да се занимава с тези проблеми.

В предходния период у нас имаше оценка и за поведението на 
ученика, която по време на прехода изпадна от практиката на об-
разователната система. През периода на така нар. образователни 
реформи у нас контролът върху поведението бе пренебрегнат, дока-
то образователната система навсякъде по света винаги е имала две 
страни – образование и възпитание. В указанието за емигращите 
в САЩ се посочва, че «от учениците, които нарушават правилата, 
може да се изисква допълнителна домашна работа, да останат след 
училище, да им се откаже участие в определении дейности или да 
бъдат отстранени за няколко дни.”8 

Някога учениците постъпваха във вузовете с характеристики 
за техните качества, които с право бяха отхвърлени, защото в тях 
имаше силен идеологически и политически елемент. Останаха само 
изпитите при постъпване, тестовете или дори само резултатите от 
изпита. Това обаче също се оказа огромна грешка, защото сега от-
криваме, че всеки от уважаващите себе си западни университети, 
особено онези, които са високо в класацията на университетите, ис-
кат препоръки при прием на младия човек и в тези препоръки осо-



��

бено внимание се обръща на качествата на характера, на моралното 
равнище на личността, на отговорността, на дисциплинираност-
та, организираността, комуникативността и пр. на добродетелите. 
Същото е и при постъпването на работа. 

Очевидно е, че е необходимо:
– Създаването на държавна стратегия и политика за изгражда-

нето на определени ценности у младото поколение и за основните 
средства, и механизми, чрез които да стане това.

– Подчиняването £ на такива основни възпитателни цели на 
българското училище като нравствена социализация и национална 
идентичност

– Въвеждането на система за оценка на качеството на училищата 
и дейността на учителите по равнището на възпитание на децата.

– Разработката на нормативна уредба за извънкласната и извъну-
чилищна дейност. На различни равнища до община да се назначат 
експерти по проблемите на възпитателната дейност и във всяко учи-
лище да има педагогически съветник и психолог.

– Въвеждането на училищни символи от рода на ученически об-
лекла, училищни знамена, емблеми, девизи и пр.

– Целодневно присъствие в училище, особено за децата от бе-
дни семейства. Търсене на подход към проблема с отпадащите деца, 
повишаване на качеството на образованието.(Така е в САЩ, Израел 
и пр.)

– Преглед на основните хуманитарни предмети – литература и 
история през призмата на усъвършенстване на тяхното въздействие 
като инструменти за формиране на ценностни нагласи.

8.  Медиите и културата – социализиращи или 
десоциализиращи механизми?

8. �. Можем ли да приемем тезата за ценностна неутралност 
на медиите и за представяне на живота “такъв, какъвто е”?

У нас през последните години започна да доминира едно по-
зитивистично, освободено от идеята за ценности и морална мисия 
виждане за журналистиката за която се твърди, че представя живота 
такъв, “какъвто е”. И тъй като всяка пошлост може да бъде в живота, 
тя влиза в медиите. Там обаче тя има друг живот, защото е показана 
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под лупа и заживява по своя логика, представя визия на действи-
телността не такава, каквато е, а каквато я налага медията, извлякла 
от милиардите възможни факти строго определени и представя све-
та, съчетавайки ги. Към това се добавя и фактът, че продажбата на 
едни или други образи или информация е свързана с въздействието 
върху базисни инстинкти на човека – страх, зрелищност, сексуална 
потребност, любопитство и пр.

Някога функционирането на медиите бе подчинено на съответни 
идеологически и възпитателни стандарти. Тяхното отхвърляне оба-
че доведе до противоположна крайност. С възхода на пазарната иде-
ология информационната и културната сфера са подчинени изцяло 
на принципа на пазара, на търсенето и предлагането, като при това 
колкото по-малък е този пазар – както е в страни като нашата – тол-
кова по-голяма е съответно конкуренцията. Съвсем новата среда на 
медиите, в които централен е проблемът за привличане на читатели 
и зрители, т.е. за продажбата на съответна продукция, не действува 
в никакъв случай позитивно социализиращо на младите поколения. 
Там имаме безконтролно шествие на насилието, сензацията, порно-
графията, крайната хедонизация на човешкото поведение като ви-
сша ценност. Това допълнително допринася за срив на ценностната 
система на обществото. 

8.2. От възпитание чрез образци към възпитание чрез звезди
Няма бъдещо общество без морални лидери. България обаче сега 

има всякакви други лидери – лидери на престъпния бизнес, култу-
рен елит – тип ВИП брадър, политически елит, бизнес елит и т.н., но 
моралните лидери почти изчезнаха от публичната сцена. Гигантската 
медийна и културна индустрия, стоварвана с огромна сила върху съ-
временния човек чрез десетките канали на кабелната телевизия, кино-
то и интернет води до ситуация, при която предходното възпитание 
чрез образци, при които моралния компонент играе съществена 
роля се заменя с възпитание чрез звезди, при които водещо значе-
ние има публичната известност, освободена от морални измере-
ния. Ако първото предполага някакъв нормативен модел, съответни 
ценности, които са персонифицирани и така се възприемат, второто 
е свързано с факта доколко някой е успял да попадне в публичното 
пространство и да стане знаменитост, известност. В това публично 
пространство обаче знаменитостите не са ценностни образци. Такива 
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стават престъпници като „Крушата”, „Барона”, „Маймуняка” и пр. 
Такива стават случайни участници в реалити-шоута като Биг Брадър 
или известни със скандалното си лично поведение холивудски звезди, 
чиито ликове се появяват в безброй вестници, списания и електронни 
медии по целия свят. Тяхното поведение демонстрира по-скоро нару-
шаване на определени морални правила, отколкото съответен образец 
и това води по същество до ценностен релативизъм и глобална криза 
в процесите на морално възпитание на индивида.

Ключов елемент на публичната сфера, която опосредства и слу-
жи днес за налагане на определении морални ценности е политика-
та. Предполага се, че именно политиката е един от тези механизми. 
Всичко това се съчета със ситуация, при която основните публични 
фигури на политиката, които би трябвало да задават стандарти на 
граждански добродетели, готовност да служиш на Другия, да носиш 
лишения, демонстрират противоположния тип поведение – там ще 
отрием фигурите на публично лъжещи и мамещи хора, създаващи 
скандали, демонстриращи агресия, носещи комплекси и омраза, не 
изпълняващи елементарни свои задължения. Моралното равнище 
на българските политици е под средното за страната и това има бед-
ствени морални следствия в социализацията на поколенията през 
последните две десетилетия. Ако не се извърши радикална тран-
сформация на механизма на подбор на политиците у нас, което да 
позволи в политиката да влизат най-добрите и като характер, и като 
поведение, и като образец за следване, моралният упадък ще продъл-
жи. Най-страшното е, че все по-често агресията, мошеничеството, 
двуличието, омразата стават важни лостове за успех в политиката.

8.3. Медиите и моделирането на поведение на насилие 
Постоянна критика от гледна точка на социализацията предиз-

виква насилието в медиите и съвременната културна продукция като 
цяло. Вярно е, че телевизионното насилие не може да се разглежда 
като единствена и еднозначна причина за реалното насилие, защо-
то то взаимодейства с множество други фактори, които формират 
човека и от които зависи неговото поведение. Медиите не създават 
директно насилието, но те го усилват, превръщайки се в подсистема 
на обществото, която играе ролята на позитивна обратна връзка по 
отношение на реалните събития. Взаимодействайки с други факто-
ри, те усилват тяхната роля и в крайна сметка корелацията между 
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реалното насилие и това в културно-информационната сфера е сил-
но позитивна.9 

8.4. Медийни модели, маркетизация на секса и сексуално пове-
дение

Известно е, че еротични сцени и разголени модели имат важно 
значение в съвременния маркетинг. Един продукт е по-лесно про-
даваем, ако е рекламиран от красива полуразголена жена. Сексът, 
нарушените табута в речевата сфера се продават – затова напри-
мер българското и световно публично пространство е запълнено с 
филми, в които най-честата дума в устата на главните герои е “fuck 
up”. Този принцип се възприема от киното, печатните и електронни 
медии, което води до феномен, който някои изследователи наричат 
“порнофикация на публичната сфера”. Въвеждащият това понятие 
Джим Слиипър, отбелязва в своята статия „Отвъд потопа от порно-
графия, една консервативна трансформация” отбелязва как съвре-
менния човек живее в своеобразна „Еротична империя”, която го 
гледа от всеки билборд за бельо, от реклами, предлагащи лекарства 
срещу дисфункция на ерекцията, от постери за поредното еротично 
шоу в поредния еротик-бар и всякакви образи на кабелните теле-
визии, нахлуващи в нашия живот. „Порнификацията на публичната 
сфера и наративи е еротично-позорен еквивалент на пасивното пу-
шене, тя не е така неприятна както хвърлянето на човека в преслед-
ване на печалба и пазарен дял. Не я наричайте свобода на словото; 
не става дума за чувствителни неща, които се цензурират. Не става 
дума за художествено изкуство, политика или мнения на съгражда-
ните и единственото социално послание в това цинично послание е: 
„Нашата компания може да заобиколи твоя мозък и сърце и да мине 
през твоите ерогенни зони и вътрешности, за да стигне директно до 
твоя портфейл. Нищо лично, между впрочем.”10

Ключовите медийни стандарти в половата сфера стават същест-
вени за радикалните промени в семейните ценности, моделите на 
полово поведение и личностни отношения, обясняващи катастрофа-
та със семейните ценности у нас през последните години, водеща до 
ситуация на бърз разпад на семейства, нарастващо количество хора, 
живеещи без брак и появата на огромно количество деца, родени 



��

извън семейството, което от своя страна се превръща във фактор с 
катастрофални следствия за възпитанието на съответните деца.

Наред с това разпадът на правила в тази област води до бърз раз-
цвет на проституцията и създаване на огромна потребителска маса 
на порнопродукция, включваща не само индустрията на проститу-
цията, но и на порнографската литература, порносайтове, порно-
филми и порнодискове. Пазарът на сексуални услуги и порнопаза-
рът в крайна сметка действуват разрушаващо на ключовата единица 
за социално възпроизводство, каквато е семейството. На този пазар 
сексуалната експлоатация се превръща в ключов феномен. Не е слу-
чайно, че в общество, в което индивидуалното право, забавленията 
и удоволствията, осигурени на пазарен принцип са превърнати в 
ключова ценност, броят на престъпленията и жертвите в тази об-
ласт нарастват. Дори парламентът гръмна от скандал за педофилия. 
Там, където обществото няма сетива за реакция на такива процеси, 
семейството като ключова социализираща единица престава да съ-
ществува.

От гледна точка на социализацията на младото поколение у нас 
ключови за един бъдещ политически дебат стават такива въпроси 
като:

– акцентът върху задълженията и отговорностите на всеки граж-
данин към различните общности (семейство, квартал, община, град, 
държава, близки, приятели), а не техните права.

– категоричната забрана на порнографията по вестникарските 
будки и павилиони на всяка крачка в градове и села в България;

– забраната и високи санкции за проституцията;
– рязкото увеличаване на наказанията за педофилия и за публич-

ни демонстрации на хомосексуалните прояви;
– за речевата пристойност и коректност на медиите;
– за необходимостта от кодиране или забрана изобщо на порно-

графските канали по телевизията;
– за подбора на телевизионните филми от гледна точка на опре-

делени морални стандарти, зададени в конституцията.
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9.  Трябва ли държавата и политиката да се намесят в 
процесите, свързани с морала и социализацията?

От началото на модерната епоха с постепенния разпад на тради-
ционните регулатори на формиране на човека моралът е ангажимент 
и на политиците и на държавата. Всяка от политическите идеологии 
съдържа и морални предпоставки и цели, предполага съответни ин-
ституции за реализацията им. В този смисъл моралът винаги е бил 
и проблем на политиката, политически проблем. Държавата подпо-
мага създаването на социализиращи институции и е заинтересована 
от утвърждаването на съответен морален минимум, без който не е 
възможно спазването на законите, създаването на обща национална 
идентичност и функционирането на институциите.

Очевидно е нарастващото значение, което се отдава и днес на 
проблема за ценностите, които трябва да стоят в основата на об-
разованието и функционирането на всички основни социални ин-
ституции в развитите страни. Неслучайно ключов елемент на тран-
сформацията на партиите в новата ситуация става навлизането мно-
го по-силно на ценностната проблематика и на морала в техните 
програми, превръщането на моралните дискусии в ключов елемент 
на предизборни дискусии. 

Нормалното функциониране на една държава и на обществото, 
на което тя се опира, не е възможно без наличието на определен ба-
ланс между права и задължения (отговорности) на всеки от гражда-
ните, между индивида и общностите, между консервативния акцент 
върху стабилността и либералния и левия акцент върху промяната. 
Дисбалансите водят до разпадни процеси, включително и разпадни 
процеси в моралната сфера. Там, където обществата не успеят да 
овладеят тези процеси, деградират, изостават, изпадат от световна-
та надпревара, от историята и в крайна сметка могат да изчезнат 
от историческата сцена. Там, където успеят да се мобилизират и да 
преодолеят крайността, в която са изпаднали, вървят напред. 

9.�. Необходимост от организации и институции  за  социали-
зация 

Държавата трябва да се откаже от своята неутралност и да 
създаде стратегия за транслиране и утвърждаване на ценностите. 
Потребността от възпитателни усилия и специални механизми за 
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социализация на младото поколение днес е по-висока отколкото 
всякога преди това в историята. Какво да създадем на мястото но 
“Бранник”, “Пионер”, “Комсомол”? Как да стимулираме детски и 
младежки организации за социализация? През �993 г. по инициати-
вата на президента Клинтън, който бе включил преди това тази идея 
в предизборната си програма, бе приет специален закон – така нар. 
National Community Service Trust Act (Закон за служба на национал-
ната общност), който урежда идеята за механизмите и организа-
цията, чрез която младите хора, току що завършили образование да 
бъдат ангажирани в служба на обществото. Тази идея бе подкрепена 
активно през 2002 г. и от Джордж Буш, който призова всеки млад 
американец да отдава 4000 часа, равнозначни на поне два години 
от техния живот в служба на обществото и доброволната дейност 
за другите. Разгърната е много мощна програма за формиране на 
младите хора чрез колективни дейности. Милиони млади хора по 
тази система отдават две години от своя живот в служба на обще-
ството, осъществявайки серия от обществено полезни дейности.11 
Този опит не само следва да бъде проучен и използван, но и нашата 
традиция на подпомагане от страна на държавата и използване за со-
циализираща цел на въздържателни дружества, младежки и спортни 
клубове следва да бъде възстановена.

В този контекст от значение е и въвеждането на вечерен час за 
непълнолетни и малолетни на общонационално равнище. При ма-
лолетните той да бъде до 20 ч. през зимата и 2� ч. през лятото, а при 
непълнолетните съответно до 22 и 23 ч. Възниква въпросът защо в 
най-демократичната държава в света има наказания за употреба на 
алкохол до 2� годишна възраст, а у нас няма? Защо не се прави всич-
ко необходимо, за да се забрани достъпът на малолетни без роди-
тел в заведения, в които се продава алкохол? Необходими са високи 
санкции за собствениците на заведенията, продаващи алкохол и ци-
гари и нарушаващи вечерния час на децата. Следва да се стимулира 
създаването на младежки дискотеки, където децата и юношите да се 
забавляват без алкохол и цигари. 

Необходима е национална програма за подпомагане на развити-
ето на организации, обединяващи децата и младите хора за различ-
ни дейности – от самодейността и спорта до науката, политиката 
и техниката, от ученическия туризъм и различни спортни игри до 
фестивали и местни празници. 
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9.2. За необходимостта от морална интерпретация на българ-
ската конституция

Една немалка част от българската конституция се опира на мо-
рала, но съответните текстове остават общи фрази, които не дейст-
ват, защото липсва операционализация на съдържанието, което да 
ги прави общовалидни за всички. Липсват поради това и реални 
морални механизми за утвърждаването им. Така например в член 4, 
ал. 2 се отбелязва, че Република България “гарантира достойнството 
на индивида”, но липсва операционализация на това понятие. Дали 
например да ровиш в кофите за буклук, за да оцелееш или тоталният 
контрол върху личния живот на индивида в “Биг Брадър” са израз на 
такава гаранция? Член 32, ал. 2 гласи: “Личният живот на гражда-
ните е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна 
намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху 
неговата чест, достойнство и добро име.” На практика обаче поняти-
ята за чест и добро име са морални понятия, по които трябва да има 
някакво общо съгласие и защитата, на които да се гарантира не само 
с правни и морални механизми, което обаче не съществува у нас. 

И най-важното: член 37, ал. 2 твърди: “Свободата на съвестта и 
вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната 
сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу 
правата и свободите на други граждани.” Понятието “морал” обаче 
остава празна фраза в този конституционен текст, защото никъде не 
са фиксирани неговите значения, валидни за всички и налагани за 
всички. В друг член – 39 се твърди, че “всеки има право да изразява 
мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез 
звук, изображение или по друг начин”, но това право не може да се 
използва за “накърняване” на “доброто име на другиго”. Понятието 
за “добро име” обаче също не е общоустановено и няма механизми 
за фиксирането му. В условия на ценностна криза и морална рела-
тивизация това изглежда невъзможно. Член 40, ал. 2 твърди, че “ 
спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител 
на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната 
власт, когато се накърняват добрите нрави”. Следващият член 42 
предвижда че “всеки има право да търси, получава и разпространя-
ва информация”, което “право не може да бъде насочено срещу “мо-
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рала”. В България обаче няма случай на санкциониране на издание 
за “накърняване на добрите нрави” или “морала”, независимо от 
огромното количество порнографска литература и образи, които се 
излъчват от телевизионните канали, фрази, чувани от медиите, кои-
то явно накърняват съответно “добрите нрави”. Безкрайните псувни 
в Холивудската масова продукция накърняване на “добрите нрави” 
ли са или не? Живеем в едно общество, в което определени морални 
принципи и фрази са залегнали в самата конституция, но на прак-
тика конституцията не функционира като инструмент за създаване 
на единна морална общност, защото казаното в нея остава само на 
хартия, тъй като на обществото липсва какъвто и да е морален кон-
сенсус, който да придаде съответно съдържание на тези фрази.

При това положение очевидно ключов проблем, от който зави-
си функционирането на институции, изглеждащи сега безсмислени, 
каквато е например СЕМ, е конституционно ясното фиксиране на 
съдържанието на моралните ограничения, фиксирани в конституци-
ята. За тази цел би следвало да се извърши огромна експертна рабо-
та от експертната етическа общност в страната в помощ на консти-
туционния съд, който от своя страна бъде сезиран, за да разтълкува 
съдържанието на съответните конституционни текстове.

Нужно е да се прави разлика между свободата на разпростране-
нието на идеи, което е край ъглен камък на съвременните демокра-
ции и комерсиалното използване на новините, забавленията и секса 
като стоки. Сега у нас циркулацията на стоки подчинява изцяло на 
себе си циркулацията на идеи. Това няма нищо общо със свобода на 
словото, а е равнозначно на диктатура на пазара, което е по-скоро 
антидемократично. Свободата на словото има смисъл, ако се упраж-
нява между автономни морални субекти, а не ако се използва като 
инструмент срещу създаването на такива субекти. Без формирането 
на морални правила не може да има гражданско общество, а без 
такива правила законите, гласувани в парламента няма да работят и 
самата държава няма да работи.

Една държава се нуждае не просто от армии, пазари, закони, но 
и от доверие, отговорности, взаимност, силни общности, особено 
микрообщности като носители на ценности, любов. Те не могат да 
бъдат създадени с оръжие, с пазарни инструменти и с бягство на 
държавата от проблемите, а изискват активна регулация, която да 
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облагородява и възвишава публичната сфера и използва тази сфера 
като място за създаване и транслация на ценности, а не като арена за 
тяхното разрушаване, както е сега.
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1. УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА. 
СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 
Кирчо Атанасов*

От всички нас и от нашата работа зависи 
възрожденският девиз, изписан на входа 
на старото Котленско училище:
“Помогни ми, за да те возвися”

Образованието за българина още от зората на Възраждането е 
било винаги нещо свято, нещо светло, което му е откривало хори-
зонтите на бъдещето. То винаги е заемало особено място в неговото 
съзнание. За него той е давал мило и драго.

През годините на Прехода този главен приоритет на българина 
е изоставен и всички ние виждаме, че образователната система на-
влезе в кризисен период.

Отчитайки реалното състояние на образованието и воден от стре-
межа за неговата модернизация, ръководният екип на МОН начело с 
министъра доц. д-р Даниел Вълчев веднага след поемане на своите 
функции в кратки срокове разработи Програма за развитие на учи-
лищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 
за интервал от �0 години – 2006–20�5 г. Същата бе представена на 
обществеността, политическите сили и педагогическата колегия за 
многомесечно обсъждане. Тя бе одобрена от Министерски съвет, 
бе приета от Комисията по образование към Народното събрание и 
само дни ни делят от нейното обсъждане в пленарна зала и приема-

Глава втора

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, МОРАЛ, 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

* Доцент, зам.министър на образованието и науката



��

нето £ от Народното събрание със специално решение. Стремежът 
ни беше това да стане с консенсус, като се очертае талвега на разви-
тие на българската образователна система в близките �0 години.

В Програмата са разработени комплекс от мерки, насочени към 
привеждане на образователната система в състояние, адекватно на 
потребностите на обществено – икономическото развитие в нашата 
страна и директивите на ЕС.

Анализирайки състоянието на образованието категорично стига-
ме до извода, че централен проблем на съвременното училище е де-
мотивацията на голям брой ученици за усвояване на знанията. 
Признаците за това са налице – близо 20 000 отпаднали от училище 
през 2004–2005г.; големият брой извинени и неизвинени отсъствия 
от училище, масовото неявяване на учебни занятия от учениците, 
особено от �2 клас през ІІ срок и др. В определени училища има 
случаи тези процеси на демотивация на учениците да прераснат в 
отчуждение от училището, в нихилистично отношение към учебния 
процес, учителя и институцията училище, а от там и към държавата 
и държавността, тъй като не бива да забравяме, че училището в съз-
нанието на ученика е символ на държавата и държавността.

Тези силно негативни процеси не са традиция в българското 
училище и нашият стремеж е те своевременно да бъдат потушени.

Темата на конференцията е свързана с изключително важното 
значение на училището за преодоляване на тревожните тенденции 
в мотивацията на учениците в учебния процес, на отчуждаване на 
учениците от училището, от исконните национални ценности и тра-
диции, от добродетелите и моралните качества, необходими за пъл-
ноценната им реализация в живота.

Тук ние се насочваме към причините, водещи до този негативи-
зъм и демотивация, които зависят от самото училище, като същевре-
менно добре знаем, че има и сериозни причини за тези явления сто-
ящи извън училището – икономически, социални, културно– психо-
логически. 

Основната цел на научно-практическата конференция е да се 
представят пред педагогическата колегия и пред обществеността 
добри педагогически практики от училището, свързани с мо-
тивиране на учениците за обучение, за създаване на стимулираща 
училищна среда, отговаряща на изискванията, интересите и потреб-
ностите на младите хора.
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С нейното постигане мултипликационно се осъществяват и дру-
ги подцели:

а) възстановяване на хоризонталния и вертикалния диалог и 
комуникация между училищата; между училището – РИО – МОН; 
внедряване и създаване на добри практики в това направление.

б) позитивиране на образа на училището в медийното простран-
ство и изчистването му от тъмните краски, които отделни учители, 
директори, ученици и родители хвърлят върху тях. Именно наличи-
ето на добри практики в училище, опиращи се на високия професи-
онализъм на учителите и ръководството на училището и разглежда-
щи ученика като партньор (не “обект”, а “субект” на учебно-възпи-
тателния процес) превръщат училището в желана територия за 
ученика.

Какво е състоянието сега? Желана територия ли е училището за 
ученика?

Още от Възраждането, нашето училище има дуален характер 
– от една страна е неговата задължителна част, в която ученици-
те трябва да усвоят задължителното учебно съдържание, съгласно 
учебните програми и ДОИ; а от друга страна е неговата незадъл-
жителна, доброволна част, в която учениците по собствено желание 
в рамките на свободното си време участват в различни дейности, 
наречни извънкласни (които всички ние добре помним).

Извънкласната работа играе особено важна роля в целия учеб-
но-възпитателен процес. В последните години такива дейности, къ-
дето детето отива водено от вътрешното убеждение и интереси, се 
организираха като СИП в училището. Но СИП-ът като част от учеб-
ния план, поддържа класно-урочната система и не може и не бива 
да се превръща в извънкласна форма. Та те и коренно се различа-
ват – докато при СИП има елемент “задължителен”– отсъствия и 
оценки, то при извънкласната форма няма “задължителен елемент”, 
там всичко се движи от порива и вътрешната потребност за изява на 
ученика. И какво всъщност означава за родителя оценката в бележ-
ника на неговото дете в края на годината – СИП – хор – отличен 6! 
Тази оценка за целият хор ли е или за �/n от хора?

Ние знаем за това вътрешно противоречие и “нарушение” на 
характера на СИП-а но не реагираме, защото по този начин много 
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директори и учители удовлетворяват желанията и потребностите на 
учениците при отсъствието на алтернатива за извънкласни форми 
на работа. Липсата на извънкласни форми за работа с учениците ли-
шава училището от изключително важна компонента – ученическа-
та територия в него, където детето е по свое желание, а не заради 
отсъствията и оценките. И ако направим несложен психологически 
анализ, то ще установим, че в тези извънкласни форми ученикът 
и учителят влизат в друг вид взаимоотношения, различни от оне-
зи, които са свързани със задължителната училищна програма. Там 
учителят е длъжен да изпълнява учебната програма, не може да стои 
на дадена тема повече от определеното време, той трябва да форми-
ра определени знания и умения у учениците, да изпитва и всичко 
това води до определен натиск върху ученика. Такъв е характерът 
на класно-урочната система за обучение.

А в извънкласните форми ученикът и учителят влизат в друг вид 
взаимоотношения, различни от официалните. В тях всеки участва 
със свой личен влог (принос). Там учителят е духовен водач на де-
тето и то е готово да го следва.

И когато на другия ден учителят и ученикът се срещнат и в клас, 
в задължителната форма, ученикът няма да гледа на учителя като на 
бариера, която трябва да се преодолява с извинителни бележки, а 
като на партньор, който след ден отново ще го поведе по пътищата 
на желаното познание.

Важна особеност на кръжочната форма е нейната висока хомо-
генност (за разлика от класа), тя е съсредоточие на единомишлени-
ци, стремящи се да получат едни и същи знания и умения. В такава 
среда много по-бързо протичат процесите на комуникация и обуче-
ние и крайните резултати са много по-добри.

По този начин извънкласната дейност променя психологическа-
та нагласа на ученика към учителя, и от там към самото учене и към 
институцията училище.

Чрез извънкласните форми в училище се осмисля и свободното 
време на децата, а не както сега – то да преминава нерегламентира-
но на улицата, в бара или дискотеката.

Но за съжаление вече �6 години извънкласните форми са ликви-
дирани в българското училище и тази незадължителна част на учи-
лището я няма. По този начин образно казано училището продължа-
ва да се движи на “един крак”.
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В Програмата за развитие на образованието се предвижда въз-
становяване на извънкласните форми в училищата и на взаимо-
действието учител – ученик да протичат в двете посоки, а не както 
сега еднопосочно.

Сериозни проблеми в това отношение ще се създадат от двус-
менното обучение, което блокира всички помещения в училището 
целодневно. Тук ръководството на училището ще играе важна роля, 
особено в отношенията с общините. Но това не бива да спира про-
цеса на търсене на ученическа територия в училище.

И когато говорим за връщане на учениците в училище след за-
дължителните часове, то трябва да знаем, че най-масово това може 
да стане чрез организираните спортни занимания в училище. И ако 
в държавите, с които се стремим да станем равностойни партньори 
в един съюз, още преди да е завършен строежът на училището, са 
построени спортната зала и актовата зала, то какво е състоянието у 
нас?

Актови зали имат не повече от 2% от училищата в страната, и 
то при положение, че в нашата Програма има специален раздел за 
възпитателната работа, към която училището се завръща.

Спортът като желана територия на учениците в училище също 
има сериозни проблеми – близо 650 училища в страната нямат физ-
културни салони, а в около 200 те са маломерни; над �200 училища 
са с непригодни открити спортни площадки – без баскетболни таб-
ла, с протрит асфалт или без настилка и др. Поради ограничените 
бюджетни средства в Програмата само е маркиран ред “Спорт  в 
училище”. Но за да се създадат условия за спорт и възпитателна ра-
бота в училищата определено считаме, че към тях е необходимо да 
се построят многофункционални зали със спортен терен за няколко 
вида спорт (баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис, художест-
вена гимнастика и др.) и амфитеатър за 250–350 седящи места. Тези 
зали да обслужват едно или няколко училища по график, като пое-
мат и третия час по физкултура. Да са оборудвани със съвременни 
технологии, включително и с голям дигитален екран, на който могат 
да се наблюдават световни и национални събития в реално време, 
кинофилми, телевизионни филми, а също учениците да показват 
свои софтуерни разработки пред своите съученици. И в седемте дни 
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от седмицата могат да се провеждат както редовни часове, така и 
състезания, репетиции, рецитали, представления, концерти, балове 
и др. Т.е. тези зали ще бъдат естествен притегателен център за мла-
дите хора и ще бъдат желана ученическа територия.

Естествено се поставя въпросът колко струва една такава зала 
и възможно ли е това? Да считаме, че е възможно! По окрупнени 
показатели цената на една такава голяма зала с 350 места, изграде-
на от метални конструкции (пусковия срок е 4 месеца) струва при-
близително 400 000 евро до ключ. По предварителни проучвания за 
цялата образователна система ще са необходими около 500 зали или 
всичко 200 000 000 евро с равностойност 400 000 000 лв. – или при-
близително �% от БВП. Но да не забравяме, че по този начин цялата 
образователна система ще придобие за 3–4 години нови параметри 
на въздействие върху учениците, които ще осигурят на образовател-
ната система формиращо въздействие върху учениците при обуче-
нието и възпитанието им, което е стратегически важно за държавата 
и всички нас. Това е един поглед в бъдещето, но за да се реализира 
тази перспектива е необходима мобилизацията на всички милеещи 
за образованието на нашите деца. Пряката урочна работа на учите-
лите и управлението на училището, доскоро “табу” за ученическата 
дейност, вече също са желана територия на ученика. Ако тряб-
ва да сме искрени, то трябва да кажем, че винаги е имало учители, 
включващи своите ученици като партньори в учебния процес.

Има и обективни обстоятелства, които налагат партньорство с 
учениците. Пример са предметите информатика и информационни 
технологии, където много ученици са изпреварили своите учите-
ли по владеенето на компютъра. В тези случаи учителят има един-
ствен разумен избор – да привлече ученика като партньор в уроч-
ната работа. Да му възлага разработването на задания, необходими 
за учебните часове или друга училищна дейност. Още повече, че 
сега, когато 2006г. е обявена от МОН за година на електронното об-
разование, когато от �5.ІХ.2006г – на училището за първи път ще 
се предостави електронно учебно съдържание от МОН по всички 
предмети на гимназиалния курс на обучение, педагогическото съ-
трудничество между учител и ученик става императив на времето 
в което живеем. По този начин учителят запазва своята ръководна 
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роля в учебния процес и същевременно е стимулиран да повишава и 
разширява своята квалификация и компетентности. А включването 
на учениците в учебния процес и в ръководството на училището, 
връзката с кметовете и с областни управители, дори с МОН, дава 
отлична възможност на младите хора още на ученическа възраст да 
се социализират, добивайки социален опит, а също да опознаят учи-
телската професия и да гледат с уважение на нея.

Като най-висши форми на педагогическо сътрудничество между 
учители и ученици, вече изпробвани от много училища в страната, 
можем да посочим ученическото самоуправление (в редовните часо-
ве и в управлението на училището) и изграждането на колективи от 
учители и ученици, разработващи електронно учебно съсдържание 
и други учебни помагала или експонати за конкурси и състезания.

За да се превърне училището наистина в желана ученическа те-
ритория е необходимо всеки един ученик с най-добрите си качества 
да бъде включен в училищния живот и това да бъде неговото “дяло-
во” участие в ООД-то -училище, за да може като негов “акционер” 
да е живо заинтересован от неговия и своя просперитет и успех. 
Да не забравяме, че учениците искат всяка седмица и дори всеки 
ден да се случва нещо ново в тяхното училище и ако може и те да 
участват в него. Дайте им тази възможност. Те ще се отблагодарят 
стократно.
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2. КАКВО ОТ ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОПИТ 
МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И ДНЕС?

Янка Такева*

“Благополучието или нещастието на един 
народ зависи от това как е изградено обучение-
то и възпитанието на децата.” 

Хасан бен Зардаби

Училището е може би единствената институционализирана 
структура в обществото, призвана да извършва трите основни дей-
ности, определящи човека като личност и обществен индивид – въз-
питание, образование, социализация. При това то обхваща периода 
от детската възраст до пълнолетието, времето, в което се развиват и 
утвърждават мирогледът и житейските нагласи, залага се базата за 
способностите на бъдещия професионалист и гражданин.

Темата е изключително важна, защото заедно с икономиката 
и политиката, възпитанието и социализацията определят бъдеще-
то, и по-точно – в каква степен младите хора ще имат желание да 
живеят, работят и отглеждат децата си в България. От друга страна 
в голяма степен тези процеси предрешават и какви хора ще съста-
вляват обществото, какъв ще е техният морал и способностите им 
да бъдат единни, толерантни и заедно успяващи, за да просперира 
и държавата.

Тясната взаимнообусловеност и неразривност на връзката въз-
питание – училище – социализация се определя най-общо от два ос-
новни аргумента:

Първо. Ключови понятия
Образованието, което дава училището, включва предметни 

знания и жизнен опит, необходим за съвременния свят. В училище 
детето получава навици за общуване с хора извън семейството му, 

* Председател на Синдиката на българските учители
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както и основи за разбиране на социалната система и живота в об-
ществото. 

Възпитанието е процес на целенасочено систематично форми-
ране на личността в съответствие с действащите в обществото нор-
мативни модели. 

Социализацията е включването на индивида в процеса на соци-
ални взаимодействия, при което той формира социални ценности 
и потребности, норми, възгледи и модели на поведение, приети в 
обществото, изграждащи неговата индивидуалност. Разграничават 
се три вида социализация: първична – в семейството, вторична – в 
детската  градина  и  училището и третична – в професионалната 
дейност. Социализацията е и стихиен, и целенасочен процес. 

Второ. Социално-педагогическата същност на учебно-въз-
питателния процес

Обучението, възпитанието и социализацията са в органично 
единство. Няма качествено и ефективно обучение без добро възпи-
тание, както и истинско възпитание без ефикасно обучение, а тяхна-
та реализация се изявява в социализацията на индивида.

Актуални особености на триединството: 
възпитание – училище – социализация:

Българското училище преодолява тежки затруднения при възпи-
танието и социализацията, които не могат да се отминат без загри-
женост и внимание.

Проявяват се резултатите на възпитателни въздействия, осъ-
ществявани от предишната обществено-политическа система.

В прехода на демократизиране на обществото действат и ново-
създадените условия, които деформират възгледи, убеждения, чув-
ства, черти и качество, норми и правила на поведение и взаимоот-
ношения.

Въпреки, че системата на образованието, в частност училището, 
са деполитизирани, често през последните десетилетия те се рефор-
мираха вместо от декларираните научно-професионални позиции 
– от партийно-политически, конюнктурни позиции – което доведе 
до немалки деформации във възпитанието и социализацията на под-
растващите.
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Сега училището, учителите и техните възпитаници са изправени 
пред новите предизвикателства на: глобализиращия се свят, инфор-
мационното общество, обучението през целия живот, конкуренци-
ята, която има изключително важна роля и е навсякъде, пред по-
високите изисквания и очаквания към образованието от страна на 
обществеността.

В проучване на УНИЦЕФ, наречено “Гласовете на младите”, 
проведено преди година и половина в 35 държави, българчетата 
посочват училището на трето място като условие за щастие. 
Най-често те са щастливи с приятелите си, на второ място със се-
мейството. Най-рядко се чувстват щастливи децата от многодетните 
семейства. По данни от проучването, училището е основната со-
циална среда за българчетата. Децата у нас запълват времето си 
предимно с училище, а в свободното си време голяма част от тях 
са пасивни. (�)

Според изследване преди време на Сметната палата, между 
53% и 65% от децата у нас нямат достъп до безплатен спорт, 
а 5% от петокласниците, 20% от осмокласниците и 40% от едина-
десетокласниците са редовни пушачи. Като почитател на алкохола 
се определя всеки �3-и петокласник, над �/3 от осмокласниците и 
повече от половината единадесетокласници. Наркотик са опитвали 
�,52% от петокласниците, всеки ��-и осмокласник и всеки шести 
единадесетокласник.

Проучване, проведено преди време от ДАЗД, показа, че една 
трета от учениците са жертва на насилие (най-честа е кражбата 
на пари и вещи). Бедността, социалната несигурност, безперспек-
тивността, корупцията и престъпността са само част от негативните 
емоции на родителите, които най-често се пренасят върху децата. 
Всеки трети ученик твърди, че не би споделил с никого своите стра-
хове и притеснения. Децата са склонни да приемат ограждащата 
ги агресия навътре в себе си. Така учениците стават жертва на сис-
темата. В същото време родителите смятат, че дисциплината, спадът 
в качеството на образованието и на липсата на стимули за учителите 
са сред водещите проблеми на образованието. (2)
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В училище се преразглеждат програмите, които засягат светоглед-
ното възпитание. Характерен е младежкият скептицизъм. (Младежките 
организации събират едва 3–4% от цялата младежка маса.) 

Характерно е и предпочитанието на младите хора към съвре-
менна литература на други страни за сметка на българската. 
Смущаващ факт е посочена готовността на всеки трети от най-
младите да понесе дори дори загуба на националната идентич-
ност като цена на интеграцията – 33% от хората между �5 и 30 г. 
могат да се разделят с националния химн, 30% – с националното 
знаме, 20% – с националността. 

Евроентусиазмът на младите българи съдържа определена иде-
ализация на Европа. Водещи за тях са европейските ценности като 
пазарна икономика и демокрация, ключови думи в обществения 
живот в продължение на вече десет години. Социалните ценности, 
като солидарност и търпимост, са намерили място – категорично 
и недвусмислено, в края на скалата, изпреварени от либерални цен-
ности като свободно предприемачество и печалба. 

Основни проблеми на взаимовръзката: възпитание – учили-
ще – социализация, през последните години:

Последствията от политизарането на образованието са свър-
зани с учебното съдържание, с качеството най-вече на ръководни-
те кадри, а също така и с психоклимата в училището. Трябва да се 
припомнят думите на Вилхелм Райн, че: “Педагогиката може твърде 
лесно да се изврати от политиката. Необходимо е паралелно с поли-
тиката да се развива и една независима, обективна и безпартийна 
педагогика, от която една развалена политика винаги ще може да 
почерпи подмладяване и поправяне”.

В битката за преодоляване идеологизацията на училището и 
обучението, МОН стигна до крайности и след 1989 г. бе изцяло пре-
небрегнат образователно-възпитателния характер на обучението, 
като бе обявен за “тоталитарна измислица”. Закрита бе и дирекцията 
“Възпитание” в министерството. Това доведе не само до подценява-
не, а направо до загърбване възпитателните функции на училището, 
учителите и класните ръководители. В резултат днес:

– възпитателната политика не е приоритет за образователната 
ни система;
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– налице е дисбаланс между обучението и възпитанието в полза 
формиране на знания;

– подрастващите (причината разбира се в никакъв случай не е 
единствено в училището/ страдат от недостиг на сплотяващи ги иде-
али.

Допусна се недопустимо  противопоставяне на: свободата на 
личността – на принудата; самоуправлението – на управлението; 
самовъзпитанието – на възпитанието; децентрализма – на центра-
лизма в управлението и т.н.

При промяната на парадигмата на образованието, при която 
ученикът от обект става субект на образованието, му бяха предоста-
вени прибързано и “ан блок” права, които създадоха реални възмож-
ности голяма част от учениците да злоупотребяват с тях. 

В българското училище в значителна степен се осъществява не-
организирана  (стихийна) ценностна социализация, вместо профе-
сионално организирана възпитателна и социализираща дейност.

Немалка вина тежи и на педагогическата наука у нас, неуспява-
ща все още да излезе от рамките на академичността, да дава практи-
ческа и внедрителска ориентация и компетентност.

Всичко казано дотук демотивира педагогическите кадри за ор-
ганизирана възпитателна и социализираща дейност.

Игнорират  се  междуличностните  отношения  за  сметка  на 
технологиите. Акцентира се главно върху усвояване на знания и 
тяхното оценяване. Училището в голяма степен абдикира от една 
своя основна функция – да бъде място за социализиране на децата, 

За МОН нуждата от психологическа помощ в училищата е нещо, 
което не изисква специални грижи и усилия. Липсват и гаранции, 
че някой ще окаже необходимата помощ на учениците, които имат 
нужда от осмисляне на моделите на поведение, с което се слблъск-
ват училище.

Прекъсната е връзката между училището и родителите, соци-
алната среда, населенето място.

Прекъсната е вековната връзка между училището и религия-
та, в аспекта £ като носител на общочовешки нравствени ценнос-
ти. Преди седем години бе въведено като ЗИП изучаването на уче-
бен предмет “Религия”, а от тази учебна година в седем регионални 
инспектората към МОН са назначени и експерти по този предмет. 
Според статистиката на МОН “Религия” през тази учебна година се 
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изучава от �3 366 ученика в 206 училища от 25 региона в страната. 

Ключови предизвикателства по отношение на взаимовръзка-
та и взаимодействието: възпитание – училище – социализация

Не трябва да забравяме предизвикателствата, които ни очакват и 
е необходимо да си припомняме непрекъснато причините за нашите 
действия. 

Образователният контекст днес
Днес е времето на втората технологична вълна, отличаваща се 

с електронните и компютърни мрежи, с утвърждаването на виртуал-
ната реалност и отношения. Информационното общество, в което 
живеем днес се характеризира с бързи промени, многобройни кризи 
и предизвикателства. 

Глобализацията и въвеждането на новите ИТ влияе на развити-
ето на икономиката, основана на знанията, предполага непрекъсна-
тото усъвършенстване на професионалните знания и умения (учене 
през целия живот).

Обществените норми и ценности са повлияни от процесите на 
интеграция и глобализация. Преоценяват се традициите и наслед-
ството във всички сфери на живота, като най-осезателно това се на-
блюдава в областта на образованието и културата – там, където се 
формира съзнанието и ценностната ориентация. 

Основните  ценности  на  новото  интегративно  общество 
включват уважение към човешкото достойнство, свобода, съпри-
чатност и солидарност, грижа към околната среда и общочовешкото 
културно наследство. 

Всички те са изключително важни, защото самата модернизация 
подтиква към непрестанно експериментиране, отхвърляне на утвър-
деното, прекрачване отвъд позволеното, към конкурентност, която 
не винаги е в духа на взаимно зачитане. 

Новите стандарти за образование в България, които сближават 
образователната ни система с изискванията на приетите междуна-
родни стратегически документи, поставят високи изисквания към 
компетентността на учителите, тяхната ангажираност с училищни-
те проблеми и съпричастие с училищната култура. Семейството и 
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родителите играят съществена роля, а въздействията на виртуалната 
реалност и средствата за масова информация са трудно измерими. 

Новата философия за практическа реализация на взаимо-
връзката възпитание – училище – социализация

Според великия европеец Жак Делор, без етически консенсус 
целят европейски процес на обединение губи своята ценност, и нито 
икономическото обединение, нито унификацията на валутите не мо-
гат да го компенсират. 

Качествено образование за всички
Ключови думи в образователното пространство са интеркул-

турна гражданственост, образование за ценности, устойчивост, жиз-
нени умения, творческа индивидуалност, обучение за сътрудничест-
во, гражданска грамотност, училищно самоуправление, лидерство, 
управление и оценка на знанията, уменията и поведението.

Една възможна квалификация на очакваните резултати от обра-
зованието се вписва в обоснованите от Жак Делор стълбове на об-
разованието през XXI век:

Постижения: Да се научим да знаем.
Знания: Да постигаме нови нива в познанието.
Постоянство: Да се научим да учим.
Ценности: Солидарност, равен достъп до образование за всич-

ки, толерантност, ненасилие, взаимно разбирателство, уважение 
към човешките права, живот и достойнство.

Участие: Да се научим да сме дейни
Поведение: Етичност, зачитане на многообразието, съпричас-

тие, спазване на законността и уважение към човешките права.
Мир: Да се научим да бъдем.
Умения (компетенции/: Овладяване на ситуации и решаване на 

конфликти, творческа индивидуалност, желание за работа в екип, 
преценка и оценка, лидерство.

Партньорство: Да се научим да живеем заедно.
Утвърждаване: Морално възраждане, възпитание на справед-

ливост, хуманизъм.
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Как и доколко се вписва европейския контекст в българското 
училище и българското училище в европейския контекст?

Гражданственост  и  образователна  политика. През послед-
ните години целите, организацията и методите на преподаване на 
гражданско образование се определят като един от приоритети-
те на образователната реформа и са предмет на широка дискусия. 
Синдикатът на българските учители е сред активните организатори 
на подобни форуми.

Гражданственост през учебната програма. Терминът “образо-
вание за демократична гражданственост” от учебната 2003/2004 г. е 
вече обичаен при предметите, включени в културно-образователна 
област “Обществени науки и гражданско образование”. Подходът 
е интегрален и интердисциплинарен. Всички предмети в учебните 
програми от I до XII клас предоставят възможности да се работи за 
постигане на целите на гражданското образование, но все още има 
много да се желае.

В структурата на учебните програми подобаващо място заемат 
проблеми, свързани с демокрацията, човешките права, мира, култу-
рата и интеркултурния диалог.

Участие на училищата в гражданското общество и по-специ-
ално при реализиране на целите, свързани с активното участие на 
учениците в обществения живот, тяхното чувство за принадлежност 
към общността и изповядване на общи ценности – работа по проек-
ти към неправителствени организации, дискусионни клубове и т. н. 

Оценяване на учениците и училищата относно резултатите от 
образованието в гражданственост.

Компетентност на тези, които преподават гражданственост

Въвеждане в българското училище на целодневната организа-
ция на работа, извънкласните и извъннучилищни форми на обуче-
ние и възпитание. Проект за това изготви Синдикатът на български-
те учители, който се обсъжда от Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество в средното образование.

В Програмата на МОН за развитие на училищното образова-
ние, предучилищното обучение и подготовка за 2006–2015 г., внесе-
на в 40-о народно събрание, се посочва, че:
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– основната цел на процеса на възпитание е формирането на 
личността, изграждането на ценностна система, възпитаването на 
патриотизъм и чувство за принадлежност към училището, града, 
родината;

– необходимо е да се ритуализира училищният живот;
– предвижда се да се разгърне извънкласната и извънучилищна-

та дейност – �30 центъра за близо � милион ученици; да се въведе 
проектно финансиране, допуснат външни организации, целева суб-
сидия; целогодишен обхват – вкл. И в периода на ваканциите.

Създаване на успешни предпоставки за социализация на де-
цата и учениците. Какво да се прави?

– За социализиращата роля на училището и подготовката на бъл-
гарите за европейските реалности решаващи са вярата и уважението 
у родителите, учителите, в народа към държавните институции. 
Което означава да има държава, която задава общата властова рамка 
на всички дейности в държавата, както и да има политически авто-
ритет зад нея, който да придава и пази авторитета на обществените 
органи, сред които е и училището;

– Да се поддържа постоянен диалог сред обществеността и спе-
циалистите за адекватността на подходите и институциите, медиите 
и семейството в България за зачитане и уважение на личността на 
детето и неговото развитие, за закрила на децата в риск и повиша-
ване на професионалната и морална отговорност на специалистите, 
организациите и медиите в работата им с деца и младежи;

– Възпитателната работа в класната стая да се основава на цен-
ностите на гражданското участие – в училище трябва да се постигне 
проекция на обществото (сега в масовото училище отсъстват децата 
със специфични образователни потребности);

– Да се назначат повече психолози и педагогически съветници, 
което е стачно искане на СБУ, прието от МОН, възстановяване пси-
хологическото обслужване на образованието;

– Непрестанна квалификация на учителите;
– Да се работи за превенция на проблемното поведение и за сти-

мулиране на постиженията;
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– Специалистите, ангажирани с подпомагане развитието на де-
цата да работят екипно;

– Да се разработят политики на различни нива – училищно, об-
щинско, регионално, национално, за работа и подобряване сътруд-
ничеството с родителите и местната общност и приобщаването им 
към проблемите на училището, включително чрез извънкласни и 
извънучилищни дейности;

– Да се осигурят възможности за професионално насочване и 
ориентиране;

– Да се възпитава в етническа толерантност;
– Учебното съдържание да се използва по-ефикасно за конкрет-

но възпитателно въздействие;
– Да се осигурят повече средства за училищната система, вклю-

чително по-добро заплащане на учителския труд.

Днес учителите трябва да усвояват и редица нови компетенции, ко-
ито Европейската комисия постави на дневен ред. Част от тях са свър-
зани именно с възпитателната и социализираща роля на училището.

Квалифицираният учител:
– Сформира групи от ученици с различни дадености и характе-

ристики за съвместна работа;
– Подпомага социалната интеграция на ученици с образовател-

ни и поведенчески затруднения;
– Търси настойчиво информация за нуждите на учениците;
– Използва информационни и комуникационни технологии при 

подготовката и осъществяването на учебните дейности и работата в 
клас и при собственото си професионално развитие;

– Ползва различни мултимедийни средства за подпомагане на 
комуникацията, ползва ефективно ИКТ за да издирва, тълкува и 
предава информация и да решава проблеми;

– Работи в сътрудничество с училищния персонал, с родителите 
и с други заинтересовани страни с оглед постигането на образова-
телните цели;

– Работи съвместно с останалия училищен персонал при опре-
деляне на целите и при подготовката и осъществяването на проекти, 
свързани с предоставянето на образователни услуги;
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– Насърчава участието на родителите и осигуряването на необ-
ходимата им информация;

– Насърчава участието на учениците в управлението на учили-
щето и неговите дейности и проекти;

– Установява връзка между културната действителност, отразена 
в предвидената учебна програма и културната среда на учениците;

– Превръща класната стая във форум за открит обмен на различ-
ни възгледи;

– Подхожда безпристрастно към собствения си произход и кул-
турни особености и осъзнава своята социална роля;

– Установява връзка между знанията, придобити по различни 
предмети;

– Участва в индивидуални или групови проекти за професио-
нално развитие;

– Действа етично и отговорно при изпълнението на функциите си;
– Дава си сметка за ценностите, които зависят от неговата работа;
– Насърчава демократично поведение в класната стая. Отделя на 

учениците необходимото внимание и подкрепа;
– Обяснява от гледна точка на обществения интерес взетите ре-

шения по отношение на обучението и образованието на учениците;
– Зачита конфиденциалните аспекти на професията;
– Избягва всяка форма на дискриминация от страна на ученици, 

родители и колеги;
– Ползва ефективно и с разбиране правната и нормативна рамка, 

засягаща учителската професия.

БЕЛЕЖКИ

1. Проф. Светлана Димитрова, дпн – НСА, катедра „Психология, 
педагогика, социология” в Националната спортна академия”, “Пре-
ди три години, по проект на Програма “Демократична мрежа” 
проведохме масово изследване в училищата в страната по въпро-
са: “Какво не достига на децата в училище, за да ги привлича то?” 
Отговорът беше: липсват първо положителни емоции, второ – липс-
ва приятелска неформална среда, в която те да чувстват подкрепа. 
Тук е нишата, където се намесват наркотиците, създаващи илюзия 
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за емоция, и сектите, които изграждат такива общности, които под-
крепят човека.

2. Изследване на Проф. Светлана Димитрова, проведено преди 
година и половина сред голям контингент деца в различни учили-
ща, показва също тревожни резултати. Над 60% от децата в учили-
ще имат данни за акцентуация на личността. Наблюдават се форми 
на агресивност, на хиперактивност, на отчуждение. Акцентуацията 
представлява състояния в личността на човека, които се намират на 
границата между нормата и патологията. Това не са болни психи-
чески деца, а такива с определени изменения в характера, в поведе-
нието, в преживяванията – главно в емоционалната и в ценностната 
система. Този факт кореспондира с изследването, което показа какво 
липсва на децата. Така че един училищен психолог би могъл да бъде 
помощник на учителите, на ръководството на училищета и на роди-
телите. Това е пътят да се създава социално здраве у децата и оттам 
да се осигурява и психическото им, и физическото им здраве. 
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3. НЕДИСЦИПЛИНАРНИ ФОРМИ  
В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ивелина Иванова*�

Тодор Христов**2

Модерното образование има преди всичко дисциплинарни функ-
ции – то се стреми да увеличава ефективността на възпитанието, 
обучението, социалната компетентност на учениците посредством 
дисциплинарни техники от рода на изпита, надзора, нормализира-
щата санкция, подреждането по рангове, документирането на учеб-
ния процес, разделянето на учебното време на единици от рода на 
урока и т. н. От съвременна гледна точка можем да кажем, че цената, 
която образованието е платило в хода на този процес, е откъсване-
то му от жизнения свят на общността, в която е ситуирано.31 Изход 
може да бъде потърсен в една относително забравена културна тра-
диция – тази на българското възрожденско училище.

Техниките на дисциплинарната власт възникват, както и сама-
та дисциплинарна власт, през ХVІІІ в. Принципът на тези техники 
е индивидуализирането на учениците, приучването им към само-
надзор, вписването на телата им в един образователен паноптикум, 
приписващ на всеки ученик индивидуално място в класа, индиви-
дуална история, постижения, способности, перспективи, докумен-
тация, или накратко – идентичност. Въвеждането на подобни дис-
циплинарни техники е направило възможно масовото образование 
на модерността, превръщайки го, по думите на Фуко, в машина не 
само за учене, но също и за надзор, йерархизиране и възнагражда-
ване. [Фуко �998: �56]

Тъй като не разполагаме с достатъчно време, за да представим 
подробно техниките на дисциплинарната педагогика, ще илюстри-

* Научен сътрудник, секция “Философия на историята, И-тут за фило-
софски изследвания-БАН, доктор на науките

** Гл. асистент, СУ “Св. Климент Охридски”, доктор на науките
1 В смисъла на [Habermas �987:�96]. 
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раме идеала £ с едно описание на образцовото училище, предложе-
но от прочутия френски педагог Жан Батист дьо Ла Сал:

“Във всеки клас ще има определени места за ученици за всич-
ки часове по такъв начин, че всички, които учат един и същи урок, 
да бъдат на едно винаги определено място. Учениците от горните 
класове ще бъдат разположени по чиновете, които са по-близо до 
стените, а другите по реда на уроците – по посока към средата на 
стаята... Всеки ученик ще има регламентирано място и никой няма 
да има право да го напуска или сменя, освен по заповед или със 
съгласието на инспектора на училището. ... Онези, чиито родители 
са немарливи, трябва да бъдат отделени от онези, които са чисти и 
нямат паразити; лекомисленият и вятърничав ученик да се намира 
между двама мирни и улегнали; разпуснатият да бъде или сам, или 
между двама благочестиви.” [Фуко �998: �57]

Не е трудно да разпознаем в този идеал произхода на съвремен-
ната организация на образованието посредством единици от рода на 
класа, учебния предмет, учебния час. Нещо повече, Ла Сал, както и 
други педагози от неговото време, е настоявал да се въведат онези 
форми на документация, които днес изглеждат така естествен еле-
мент на учебната практика – дневниците, бележниците, материал-
ните книги, бележките за поведение. Разбира се, през ХVІІІ и ХІХ в. 
образователните дисциплини са развили и други черти, които днес 
далеч не изглеждат толкова естествени, но които също трябва да се 
имат предвид. Ето как е трябвало да започва един дисциплиниран 
учебен час според стандартния правилник на френските общообра-
зователни училища от ХІХ в.:

“Учителят дава команда “Застанете по чиновете”. При думата 
застанете децата шумно поставят дясната си ръка върху плота и 
в същото време вкарват крака си в чина; при думата по чиновете 
те вкарват и другия си крак и сядат пред плочите си. Учителят дава 
команда “Вземете плочите” и при думата вземете децата протягат 
дясната си ръка към въженцето, с което плочата е окачена на пирона 
пред тях, а с лявата ръка хващат плочата по средата; при думата пло-
чите те я откачват и я поставят на плота.” [Фуко �998: �76]

Дисциплинарните техники навлизат в българското училище по-
средством т. нар. взаимоучителен метод, въведен за пръв път в на-
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чалото на �835 г. в габровското училище от Неофит Рилски, който 
се е запознал с него в Букурещ. Взаимоучителните училища скоро 
изместват старите килийни, за да бъдат на свой ред изместени или 
допълнени през 50-те години на ХІХ в. от първите класни училища. 
[Пенев �977: �80 сл.]

Взаимоучителният метод е изобретен в началото на ХІХ в. неза-
висимо от двама английски педагози, Джоузеф Ланкастър и Андрю 
Бел, и първоначално е предвиден за образованието на онези социал-
ни слоеве, които днес бихме определили като потиснати (работни-
ческата класа, селяните, колониалните народи). [Caruso 2004] Тъй 
като тези потиснати слоеве са били твърде бедни, за да могат да 
си позволят частни учители, те са могли да учат, доколкото изобщо 
са могли, в общи училища, обикновено ръководени само от един 
учител, които слабо са превъзхождали българските килийни учили-
ща (според изчисленията на Бел при половин ден занятия на всеки 
ученик в такова общо училище са се падали не повече от 4 минути 
учебна работа, а в останалото време учениците са били оставени на 
себе си). Взаимоучителният метод се е състоял в това, че времето на 
учениците се уплътнявало, като на по-напредналите била поставяна 
задачата да обучават начинаещите в отсъствието на учителя. Така 
станало възможно един учител да обучава едновременно до 300–400 
възпитаници. [Salmon �932]

Взаимоучителния метод става дотолкова популярен в България, 
че работещите по него учители отказват да се наричат просто дас-
кали и вместо това се представят като алилодидактически, или вза-
имоучителни даскали. [Начов �990: �93 сл.] За съжаление подобен 
тип образование може да си постави само твърде ограничени цели 
– да учи на дисциплина, четене, писане и аритметика (впрочем еди-
ният от създателите му, Джоузеф Ланкастър, е смятал това за него-
во достойнство, воден от убеждението, че по-високо образование 
може само да навреди на низшите класи и на обществото като цяло 
[Schriewer 2005: 33–4]). Тъй като българското образование още в 
средата на �850-те години си е поставяло много по-големи цели, 
взаимоучителният метод се е използвал само в началното училище 
и след като се научат да четат и пишат, желаещите ученици са по-
стъпвали в класно училище.

Тъй като нямаме възможност да опишем подробно дисциплинар-
ните техники, използвани в българските взаимоучителни и класни 
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училища, отново ще ги илюстрираме с един цитат от “Даскалите” 
на Иван Вазов:

“Възкръсва в спомените ми сложната и чудна обстановка на 
основното обучение, целият арсенал на ланкастерската мъдра ме-
тода: ... Имаше един сонм ученици, облечени във високите длъж-
ности квестори и началници: “главни надзиратели”, “общи над-
зиратели”, бдящи за тишината от висотата на “седалището” (един 
вид катедра), които оглашаваха училището с провлечени извиква-
нета: “Аврам Петков, невнимателен!”, “Чоно Иванов, непокорен!”, 
“Васил Димов, безчинен!”, имаше “дверници”. Около тия цербери 
при училищните врати постоянно се трупаха ученици със знаме-
нателни пристисквания, показвайки, че имат безотлагателна нужда 
да излязат... По стените висяха големи табли от мукава с мъдри на-
зидателни надписи: Бой се от бога, почитай царя; Всяко нещо на 
мястото си и всяка работа на времето си; Леността е майка на 
порока; Направи добро и хвърли го в морето и други подобни афо-
ризми. Пред седалището висяха на черни гайтани черни дъсчени 
табли с надписи: неприлежателен, безчинен, ленив, непокорен, раз-
вратен и пр. Тия табли имаха страшно значение, те бяха оръдия за 
морално наказание за ония, които се провиняваха в горните смъртни 
грехове. Подир трикратното предупреждаващо извикване на общия 
надзирател непоправимия ученик изкарваха отпреде пред седали-
щето му и му окачваха на врата една от таблите, а понякога и по 
няколко според естеството и броя на престъпленията му. Тъй с тия 
опозорителни емблеми на гърди той стоеше няколко часа, изправен 
или на колене пред учениците.” [Вазов �90�]

Независимо от прилагането на подобни дисциплинарни техни-
ки обаче българското възрожденско училище няма дисциплинарни 
функции. Дисциплинарният режим в него е пречупен в следните ос-
новни пунктове: 

1. липсата на отделни изпити и изобщо на изпитване през учеб-
ната година; единственият изпит, който е познавало българското 
училище, е бил тържественият годишен изпит пред родителите, 
общността и гостите на града, който е завършвал не с оценка, а 
само с позор или слава;

2. практиките на изпитване на учителите от страна на общ-
ността (годишният изпит е бил изпит колкото за учениците, тол-
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кова и за учителя, както свидетелстват многобройните истории 
за учители, разболели се тежко от вълнение преди изпита; епитро-
пите и случайни граждани са посещавали системно учебните заня-
тия и са налагали всички по-важни учебни наказания);

3. липсата на стандартизирани предмети и учебен материал (в 
тогавашните български училища се е предавало всичко, което учи-
телят или общността намерят за полезно, от чужди езици до поети-
ка, психология и патология; един от най-популярните предмети в 
тогавашните учебни програми е риториката);

4. липсата на йерархизиращи наказания от рода на слабите оцен-
ки, които във възрожденското училище биват заместени от спекта-
кли на педагогическа власт, характерни за преддисциплинарното 
образование, най-важен сред които, разбира се, е боят;

5. липсата на норми и оттук на нормализиращи санкции; бъл-
гарското възрожденско училище се е задоволявало с това да наказва 
преминаването на граници, вместо да управлява онова поведение 
на учениците, което е изглеждало да остава в границите на допус-
тимото;

6. липсата на онова индивидуализиращо пространствено раз-
пределение, което в съвременното училище осигуряват чиновете; 
учениците са се разполагали по-скоро на купове, отколкото на инди-
видуални места; произтичащата от това ограниченост на надзора;

7. липса на систематична документация от рода на дневници, 
материални книги, списъци на класа, отсъстващите и т.н., в резултат 
на които българското образование се е оказвало лишено от дисци-
плинарна памет;

8. липса на онова разпределение на учебното време в рамките 
на урока, което днес свързваме с изпитването, преподаването на нов 
материал и упражнението; всеки възрожденски ученик е можел да 
присъства на новия урок, дори когато се отнася за съвсем различен 
клас, или да се упражнява, вместо да слуша урока, дори когато се 
отнася за неговия клас.

Пропукването на дисциплинарните технологии на обучение оба-
че не е било недостатък на възрожденското образование, нещо, кое-
то то все още не е успяло да постигне. Пропукването е било белег на 
друга икономия на образованието, основаваща се върху участието 
на общността в образователния процес.
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Българското образование бива окончателно дисциплинирано 
едва след Освобождението, с приемането на Закона за народната 
просвета в началото на �892 г. Това дисциплиниране има важни 
положителни ефекти – то стандартизира учебния материал и прави 
сравними успеха и образователния статут на учениците в различ-
ните училища (ползата от сравнимостта им би могла да бъде илю-
стрирана с това, че през Възраждането често се е случвало завър-
шилият 4 клас в едно училище да бъде приет в � клас в друго, както 
се е случило например с Вазов). Но българското образование бива 
дисциплинирано с цената на подчиняването му на едно централно 
администриране от страна на държавата и следователно с цената на 
откъсването му от общностите, на които би следвало да служи. 

Днес тази цена изглежда висока. Независимостта на съвремен-
ното образование от жизнения свят на общността, която го приютя-
ва, както изглежда, доведе до кризата на мотивацията, предсказвана 
от Хабермас още в средата на �970-те години. Най-добрият изход 
от тази криза, която може да бъде видяна като тема на настоящата 
конференция, ни се струва не по-нататъшното дисциплиниране на 
българското училище, а въвеждането на една постдисциплинарна 
образователна политика, насочена към децентрализиране на обра-
зованието и възстановяването на контрола и отговорността на общ-
ностите, същевременно запазвайки държавната регулация в ключо-
ви точки от рода на съдържанието на основния учебен материал, 
квалификацията на учителите и сравнимостта на постиженията на 
учениците. Настина, кой би се грижил по-добре за българското учи-
лище от общността, чиито деца то възпитава?
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4. ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ НА БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО 
НА РОДИНАТА 

Ахмед Юсуф*1

Проблемът, който се обсъжда, има не само научно-теоретиче-
ско, но и определено социално значение, защото става въпрос за 
социализацията на децата и младежите, тези, които са бъдещето на 
Родината ни. От това, какви ще бъдат те, зависи в най-голяма степен 
каква ще е България. 

През последните �6 години у нас започна процес на преход от то-
талитарна към демократична система, свързан с качествени промени 
в собствеността, което означава, че се формира нова социална система 
– на пазарна икономика и на плурализъм в материалната и духовната 
сфера. Протичат процеси, които някои наши философи, социолози и 
политици наименоват като капитализъм, но в неговия най-неприем-
лив вид, наложиха се порядки, които съвсем не са като в развитите 
европейски страни. Приватизацията, която е една историческа необ-
ходимост, у нас се извърши, но има случаи на сделки с криминален 
привкус, т.н. неизбежната реформа, както в промишлеността, така и в 
селското стопанство, прие формата на разруха. А кризата в общество-
то е като раково заболяване, обхваща всички сфери на обществото, 
вкл. образованието. Мутризацията е наш патент – най-необразова-
ните, най-нахалните, бруталните и циничните с ниски чела и дебели 
вратове, са най-богатите и влиятелните в обществото. Криминалните 
типове, вместо в затвора, са в ролята… на елит.

Тази тъжна картина има пряко отношение към младото поколе-
ние, което израства и се реализира в сложна социална атмосфера. 
Специално за учащите се може да се посочат някои негативни явле-
ния, които влияят крайно отрицателно върху формирането им като 
нравствени личности:

* Свободен докторант, секция „Етика”, И-тут за философски изслед-
вания
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Корупцията във Вузовете. Свидетели сме на случаи, които по-
твърждават тезата, че който има пари може да си купи всяка дипло-
ма. Това е факт, който тревожи, но дори не се споменава на често 
провеждащите се срещи на ректори, изказвания по случай 24 май и 
пр. Елементарно от гледна точка на криминалистиката е да се раз-
крият случаите на подкупи и корупция в Университетите, което ще 
се отрази положително на отношението на учащите се към образо-
вателната система.

В училищата учениците масово прибягват до частни уроци, ре-
зултат на неефективна работа на учителите. За това явление допри-
насят и ниските заплати на учителите, но резултатът е демотивация 
на учащите се.

Известно е, че три фактора най-силно влияят на формирането на 
младия човек и децата – родителската среда, улицата, училището. 
Напоследък има случаи на употреба на наркотици от ученици, тю-
тюнопушенето е масово, употребява се алкохол, а има случаи и на 
отравяния със спиртни напитки и опиати. Това говори, че не всичко 
в училищните дворове и около тях е “подредено”.

Голяма е отговорността и на родителите за поведението на де-
цата. Много често посещенията на дискотеките в късните часове на 
нощта, приятелският кръг, заниманията в свободното време остават 
без родителски контрол. Някой ученици се напиват до безпаметност, 
употребяват наркотици, хулиганстват. Много са факторите, които 
влияят на децата, но отговорността на родителите е първостепенна.

Няколко думи за децата от ромски произход. Тези негативни 
процеси и явления, резултат от прехода, в най-голяма степен се от-
разиха на ромското население, защото циганите първи останаха без 
работа, а за да се прехранват тръгнаха по пътя на кражбите. Децата 
растат в асоциална семейна среда, без необходимите нормални би-
тови условия. Неотдавна, една “специалистка” по етническите въ-
проси даде рецептата – трябвало ромите да получат земя; при раз-
турянето на ТКЗС, това не било сторено и ето къде е причината за 
асоциалността на това население.Тежко ни и горко от такива специ-
алисти, които пълнят джобове от европейски фондове, а не познават 
бита на циганите. Подходяща работа и образование – ето рецептата, 
която ще промени ситуацията с българските цигани. И това ще е 
дълъг процес. Също така държавата трябва да контролира средства-
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та, които се отпускат от ЕС по разни програми за интеграция на 
малцинствата, защото изглежда тези пари потъват в пясъка… А за 
най-застрашените семейства, каквито има много сред ромите – пре-
вантивни мерки, с които да се подобрят условията за живот и възпи-
тание на децата. Може да се помисли и за онези родители, които не 
са на дъното на социалната и морална деградация.

В този труден процес за социализация на ромските деца и мла-
дежи трябва да се отчитат и някои специфични особености в харак-
тера и темперамента на този етнос: непостоянство, ранима чувст-
вителност на тема, засягаща ромски негативи, склонност към лъжи, 
кражби, а наред с това – подчертани музикални и танцови заложби. 
Трябва да се популяризира сред тях примера на най-добрите музи-
канти сред това население, а също на и творци на българското слово 
като Усин Керим (а навярно има и други), който сътвори вдъхновени 
стихове за Родината, тегобите и надеждите на ромите, а изящни-
ят му стих напомня класиците на българската поезия. Всичко това 
– заложби, унаследени качества и склонност към изкуството – са 
добри предпоставки, наторена нива, върху която може да покълне 
социализацията на ромите.

При работата с децата и младежите от турския етнос е важно да 
се отчита, че те изповядват исляма, който дълбоко се отразява на 
техния бит и култура; повечето от тях живеят в селата; те израстват 
в условията на етнически модел, с който Родината ни се гордее и 
трябва да бъде разбран и осъзнат от тях. 

– В курсовете за изучаване на Корана и ислямската доктрина, а 
също и в средните духовни училища и Висшия Ислямски Институт 
да се акцентира на общото, сходното в монотеистичните религии, а 
именно че те са преди всичко система за религиозно-нравственото 
усъвършенстване на вярващия.

– Да се изтъкват онези моменти в Корана, където се споменава 
за Христос и другите Апостоли, за Адем и Хава (Адам и Ева), които 
говорят за общия извор – Стария Завет.

– В смесените райони читалищата могат да станат естествен 
център за художествена самодейност, където български и турски 
младежи да подготвят общи програми с български и турски песни и 
танци, да организират съвместни екскурзии в исторически местно-
сти и селища. 
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– С оглед укрепването и развитието на нашия етнически модел 
е много важно да се популяризират онези примери от нашата исто-
рия, които недвусмислено потвърждават, че сред обикновените хора, 
имащи винаги обща съдба и условия на живот, са съществували нор-
мални, приятелски, добросъседски отношения. Става дума не само 
за светлите години на България, но и за времето на турското влади-
чество, за периода след Освобождението, когато също има светли 
искри, примери за отношения на взаимопомощ. Известни са случаи, 
когато турци са помагали на въстаници по време на Априлското въс-
тание в Севлиевско и около Батак, в спомените си Захари Стоянов 
разказва за хуманното отношение на турския чауш към него. Да си 
спомним и за куриера на Никола Обретенов, лодкаря Манафеца, 
който пренасял революционната поща през Дунава; дори на Шипка 
има един опълченец – турчин, за който разказва офицерът от опъл-
чението поручик Кисьов. Подофицер от турската армия, вместо да 
връща бягащите от Батак обратно на вярна смърт, им помага да се 
скрият. Многобройни са и примерите след Освобождението когато в 
борбата за по-хубав живот са участвали и много турци …

Ето, тези примери трябва да се популяризират, да се издадат бе-
летристични книги с документални разкази на български и турски 
език. Това е по силите на нашите творци.

От историята да вземам не пепелта, а жаравата – всичко онова, 
което съдейства за българския етнически модел и е пример за заед-
ността в нашето общество. Да гледаме не назад, а напред, опирайки 
се на най-светлата традиция на нашия целокупен народ – мирно и 
дружелюбно да градим България, нашата Родина. Етническият мо-
дел има своите корени в близката ни и по-далечна история, те са 
здрави и дълбоки, гаранция че България като мощен вековен дъб ще 
я пребъде!

Както е известно, етиката е учение за нравите, за Аристотел тя е 
практическа философия, доколкото търси отговор на въпроса, какво 
сме длъжни да правим. В “категоричния императив” Кант обоснова-
ва принципа за безкористието. Етиката ни учи да преценяваме кри-
тично ситуацията и да направим своя морелан избор. Очевидно е, че 
в нашето съвремие настъпват съществени промени в качеството на 
живот и комуникация – Интернет, компютри, модерни технологии, 
които оказват своето въздействие върху морала. Назряла е необхо-
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димостта, наред с теоретико-методологическите проблеми на етика-
та, да се разработват и анализират практическите проблеми. 

Трайно, ефективно решение на въпросите, свързани със соци-
ализацията на младежите и децата може да се постигне само на ос-
новата на цялостното позитивно развитие на социалния контекст. 
Изразяваме надеждата, че в резултат на материалното и духовно 
усъвършенстване на обществото, което неминуемо ще се постигне 
и за което ще ни съдейства влизането в ЕС, ще се решават по-ефек-
тивно и въпросите за възпитанието на утрешната смяна в духа на 
моралните традиции на нашият народ, на добродетелите, за които 
ратуват и традиционните наши вероизповедания.
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5. УЧИЛИЩЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОРАЛНО 
ВЪЗПИТАНИЕ БЕЗ НРАВОУЧЕНИЕ

Александър Стойчев*� 

Времената на промени често пораждат чувството за криза и поч-
ти винаги чувството за морална криза. Дезориентацията се проявява 
или като желание за връщане към традиционния порядък и норми 
(консервативно-авторитарна нагласа) или като некритичен релативи-
зъм (“всичко върви”, “такива са времената”). Загубата на приемстве-
ност и комуникация между поколенията кара семейството да обърне 
отчаян поглед към социалните институции и особено към училище-
то, а от там с вдигане на рамене отговорността се прехвърля обратно 
към семейството. И консервативно-авторитарната и демократично-
релативистичната нагласи игнорират факта, че успешната морална 
социализация и трайното интернализиране на морални ценности 
минават през утвърждаването на рационалността, самостоятелното 
мислене и способността за преценка. Многократно е посочвано, че 
моралната дидактика, неподкрепена от адекватни поведенски мо-
дели и рационална аргументация е не просто безплодна, а направо 
противопоказна. Както отбелязва Ерик Ериксон за едно дете травми-
ращи са не забраните и ограниченията, които възрастните налагат, 
а липсата на смисъл и на рационално обяснение. Детският копнеж 
към рационалност и осмисленост на света очевидно се разминава 
със самонадеяната дидактика на възрастния, който вижда в детето 
само обект на опитомяване и наставления, подкрепяни с поощрения 
и санкции, но рядко със смислен диалог. Ако все пак в семейната 
среда детето живее със своите интереси и търсене на смисъл, то пре-
ходът към училището е драматично преминаване в една друга сре-
да, където задачите за предаване на социалния опит и за личностна 
(включително морална) социализация минават под рубриката “об-
разование”. Училището функционира като своеобразно “сурогатно 

* Главен асистент, Медицински университет – Варна
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семейство”, където обаче е водещ не детския интерес и дневният 
ред се налага отвън. Има една погрешна представа, че училището е 
единственото място, където може да получим образование. По този 
повод Матю Липмън справедливо твърди че “Образование има там, 
където откриваме смисъл, а училището е образователно само до-
колкото ни дава възможност да осмислим света в който живеем”¹. В 
светлината на това твърдение Бърнард Шоу е направо очарователен, 
когато споделя “Никога не съм прекъсвал образованието си, с едно 
единствено изключение – докато ходех на училище.”

Още в началото на двадесети век Джон Дюи отбелязва, че за 
разлика от Просвещението, в съвременния свят целите на нацио-
налната държава са преди всичко да се подготвят специалисти с 
определена квалификация за обслужване на различните сектори 
– индустрия, държавна администрация, армия. В резултат за обра-
зователния процес се смята, че трябва да е насочен към обучение в 
отделни дисциплини, а не към развитието на личността.² В “Моето 
педагогическо верую”³ Дюи споделя че цялото образование предпо-
лага участие на индивида в социалното съзнание на човечеството и 
този процес започва несъзнавано още от раждането. Така индивидът 
постепенно споделя интелектуалните и морални човешки ресурси 
и наследява натрупания капитал на цивилизацията. Училището е 
обществена институция и следователно образованието е начин на 
живот, а не подготовка за бъдещ живот. Образованието трябва да е 
свързано с осмислянето на този живот. Истинският център на коре-
лация на учебните предмети не са нито точните науки, нито литера-
турата, нито историята или географията, а социалните дейности на 
самото дете. 

Тези мисли на Дюи ни връщат към една по отрезвяваща и реа-
листична оценка на трансформациите в образователната ни система 
през последните �6 години. Едва ли е справедливо да твърдим, че в 
миналото училището е било успешен център на морална социали-
зация, личностно израстване и творческо мислене, а днес сме сви-
детели на деградация и разпад. Консервативно-авторитарния стил 
просто е изпълнявал в специфичните условия на старата система 
задачите за които Дюи говори. Усещането за безизходица произтича 
и от това, че нито авторитарно-консервативния, нито демократично-
релативистичния подходи не дават надежди за смислени решения. 
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Констатира се, че училището е само отражение на цялостната со-
циална картина и поради това е безсилно да се противопостави на 
доминантните социални нагласи, практики и поведенчески модели. 
В “Човешката природа и поведение” Дюи подчертава че моралът е 
изцяло социален феномен и затова “всички постъпки на индивида 
носят печата на общността, така както езикът, който той говори”. (4) 
Неуместно е да разглеждаме лошите постъпки като индивидуални, 
а добрите като социални. Съзнателното безкрупулно преследване на 
личния интерес е също така обусловено от социалната среда, както 
и благородните постъпки. “Ако стандартът на морала е нисък, това е 
защото образованието, получено от взаимодействието на индивида 
и неговата социална среда е дефектно. Безполезно е да проповядва-
ме простота и задоволство от живота, когато общественото възхи-
щение е насочено към “успелия човек” – този който е известен и на 
когото завиждат заради парите или други форми на власт.”(4) Дюи 
обръща специално внимание на това, че моралните преценки не се 
изчерпват с одобрението и неодобрението, а имат по-широк соци-
ален контекст. Преценки при които ударението пада върху одобре-
нието или неодобрението са по-скоро емоционални отколкото инте-
лектуални. Те се направляват от обичая и личните предпочитания, 
а не от вникването в причините и последиците. За Дюи в процеса 
на моралната социализация много по-голямо значение имат социал-
ните преценки, които не са придружавани с одобрение или неодо-
брение, а “...позволяват на индивида сам да разбере поведението си 
и му предоставя средство за анализиране на неясните и неизказани 
сили които го подтикват към действие”.(4)

Ако е вярно, че трайното и осмислено интернализиране на мо-
рални ценности може да се осъществи главно чрез стимулиране на 
личностните умения за рационален анализ, критическа преценка 
и самостоятелно мислене, то училището би трябвало да насърча-
ва и подпомага тези процеси. Случва ли се това в действителност? 
Ангажирани ли са на практика учебните програми с нещо друго, 
освен с “покриване” на учебния материал по съответните изолирано 
преподавани предмети? Има ли специфичен предмет, който да поеме 
такава функция? Изучаването на етика и други философски дисци-
плини в горния курс не решава проблема, поне докато се преподава 
в традиционния си вид. Що се отнася до призивите за въвеждането 
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на вероучение в училище, то поради догматично-дидактичния си 
характер то няма шансове за изграждане на трайни рационално ос-
мислени ценностни нагласи. Тук не обсъждаме и други възражения, 
като светския характер на училището и предпазването от индоктри-
ниране. При това има нужда от създаването на условия за рационален 
диалог, съвместно търсене и осмисляне на социалния опит не само в 
горния курс на училището, а през всичките образователни степени. 
Проблемът не е специфично наш, по цял свят училищата почти не 
предоставят такава възможност. Въпреки проницателните изводи на 
педагози като Джон Дюи и въпреки освежаващите реформаторски 
усилия на Запад през 60-те години на двадесети век нещата не са 
се променили практически. “Личностно-ориентирано образование” 
(Карл Роджърс), “Сократически метод”, “Критическо мислене”, 
формиране на “Изследователска общност“ са сред предлаганите 
алтернативи, но нито една не е пробила трайно крепостта на обра-
зователната система. Общото на споменатите подходи е стремежът 
да се осигури на учениците сами да изследват проблемите, които 
ги интересуват и чрез рационален диалог, подпомагани от медиатор 
(учител) да осмислят своя социален опит. При такъв подход оба-
че липсват предварително утвърдени учебни планове и програми. 
Постмън и Вайнгартнер проницателно пишат за това през емблема-
тичната �968 година. В предизикателната си книга “Преподаването 
като подривна дейност” (5) те отбелязват, че Сократ няма учебна 
програма, преподаването му е процес на изследване. “Знаем как е 
свършил. Обвинителите му са разбирали чудесно политическите 
последици от такава образователна среда... Властите стават нервни, 
когато учението протича без предварително утвърдена програма.” 
(5) Дюи не случайно посочва мотивите на консерваторите: започне 
ли един човек да мисли, не се знае къде ще стигне. 

Един от най-впечатляващите опити за вграждане в училищната 
среда на модел за стимулиране на самостоятелно критично и твор-
ческо мислене от началния до горния курс е методиката на аме-
риканския философ и педагог Матю Липмън. Добила известност 
като образователна програма “Философия за деца” (Philosophy for 
Children), тя има в основата си концепцията за превръщане на кла-
са в изследователска общност. (Community of Inquiry). За разлика 
от други подобни подходи, тук се признава способността на деца-
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та да разсъждават философски от ранна възраст, при положение, че 
се формира благоприятна среда в която се насърчават съвместните 
търсения, укрепват се мисловните умения и способността за пре-
ценки (логически, етически, естетически). Особеност на прoграма-
та е че предлага текстове, които моделират “изследователската общ-
ност”, в които са заложени определени идеи и мисловни умения, а 
ролята на учителя е да медиира дискусията без да изразява своето 
мнение, и да насърчава рационалния диалог и способността за до-
бри преценки. Развитието на познавателни и логически умения, на 
чувството за контекст и проблематичност стимулира децата да при-
лагат тези мисловни навици към различни ситуации, включително 
и от морално естество. Тук се намира тесния проход между Сцила и 
Харибда заявява Липмън: “Между авторитарната индоктринация и 
безсмисления релативизъм: да се стимулират децата да мислят, да се 
подобрят техните когнитивни умения, така че да разсъждават добре, 
да се ангажират в дисциплиниран диалог един с друг и да разсъж-
дават заедно, да бъдат предизвикани да мислят за значими идеи от 
философската традиция, но и да развият способността да мислят 
самостоятелно, така че да подхождат разумно и отговорно, когато 
се сблъскват с морални проблеми. Ако бъдат обучени да мислят 
критично, те няма да бъдат вече беззащитни пред индоктринацията. 
При това, обучени да слушат внимателно другите и да преценяват 
другите гледни точки и перспективи, те няма да бъдат вече лесна 
плячка на лекомислени и цинични алтернативи, защото ще са спо-
собни да оценят предимствата на обективността”.(6)

Въпреки очевидните качества на тази програма, тя вече 36 
години не успява да пребори образователната система в САЩ. 
Междувременно получава разпространение в над 40 страни от всич-
ки континенти, включително и в България от �99� година. Основната 
причина за липсата на сериозни пробиви е, че тази програма не може 
да се интегрира в традиционните образователни системи, където е 
като “чуждо тяло”, в дисонанс с една смайващо консервативна тра-
диция. 
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6. НАГЛАСИ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕ СРЕД 
УЧЕНИЦИ МЕЖДУ 13 И 18 ГОДИНИ.

ФАКТОР В ПРЕВЕНЦИЯТА НА РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ 

Ирина Шумкова*

Въпросът за ролята на различните субекти – семейство, учили-
ще, държавни структури и НПО – при намаляването на рисковото 
поведение сред младите хора стои нерешен. Настоящото изследване 
е опит да очертае възможностите и ограниченията, които има учи-
лището като социализиращ фактор, среда и агент по превенцията на 
рисково за здравето поведение. Представени са данни от проучване 
сред 449 ученика (46,5 % момчета, 53,5 % момичета) от 5 държав-
ни училища и една частна гимназия на територията на град София. 
Изследвани са спецификите в рисковото по отношение на здравето 
поведение в юношеска възраст, дефинирано като употреба на пси-
хоактивни вещества, тютюн, алкохол, марихуана, дроги и рисково 
сексуално поведение, при три групи ученици с различни нагласи 
към училището и учителите.

След �989г. достъпът до алкохол, цигари, марихуана и други 
психоактивни вещества на лица под �8 години значително се уле-
сни. С навлизането на рекламите, музикалните клипове и не на по-
следно място с пропагандирането на “безопасния” секс, много от 
сексуалните забрани загубиха своята сила. Началото на употреба 
на тези вещества и полова активност често имат сериозни после-
дици за здравето на младите хора. Статистиката в САЩ показва, че 
по-ранният сексуален дебют с голяма вероятност предсказва бъдещ 
промискуитет и рискови за БПП (болести предавани по полов път) 
контакти, докато употребата на вещества се свързва с нарастване на 
риска от увреждащи индивида и Другите действия.(4)

Изправено пред опасността да загуби децата си, обществото и 
институциите бързо разбраха необходимостта от провеждане на 

* Докторант, специалност “Психология на развитието в детско-юноше-
ска възраст,” СУ “Св. Климент Охридски”.
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информационни кампании за рисковете, които тези дейности кри-
ят за младите хора. Към българското училище бе отправено искане 
да се нагърби с нелеката задача по превенция на поведението на 
подрастващите. Различни НПО, училища и общински инициативи 
се ангажираха с кампании, провеждани локално и некоординира-
но. Подборът за включване на отделен клас или ученици в такива 
инициативи се прави от педагогическия персонал, като учениците с 
ниски резултати и негативни нагласи към училището или учителите 
се възприемат като “подходящи” т.е. “рискови”.

Политиката за масово информиране на подрастващите е ефек-
тивна, но е време да се премине към изработването на целеви про-
грами, съобразени със спецификите на отделни групи подраства-
щи. Настоящото изследване прави опит да внесе яснота за връзката 
между нагласите към училището и учителите, които често са в ос-
новата на критериите за включването на ученици в инициативите за 
превенция на рисковото поведение при юношите. Предполагаме, че 
двата конструкта а) нагласи към училището и б) нагласи към учите-
лите, са функционално независими един от друг. 

Очакваме, че различните нагласите към учителите и училището 
ще се операционализират в различия по отношение на успеха и не-
извинените отсъствия и при двата пола.

Допускаме, че учениците с негативни нагласи към училището 
и/или учителите имат в различна степен рисковото по отношение на 
здравето поведение.

 
Таблица � Описание на извадката 

Клас 
Момчета Момичета Общо

Брой  В реда Брой  В реда Брой В колона
8 70 47.60% 77 52.40% �47 32.70%
9 70 46.40% 8� 53.60% �5� 33.60%
10 42 48.30% 45 5�.70% 87 �9.40%
11 27 42.20% 37 57.80% 64 �4.30%

Общо 209 46.50% 240 53.50% 449 �00.00%
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Извадка 
Статията представя резултатите от проучване, проведено в пе-

риода �5. �0 – �5. ��. 2005 г сред 490 ученици от 5 държавни и � 
частна гимназии във три общини на територията на София-град. 
Валидните протоколи са 449, средната възраст – �5,�2 години, сре-
ден успех – 5,05. Най-много са пълните отличници и тези с успех 
от миналата година 5,00. Неизвинените отсъствия са средно 3,�4 за 
периода от началото на учебната година. 

Метод
�. За изследване на нагласите към учителите и училището са из-

ползвани с две от скалите на Behavior Assessment Scale for Children 
– вторият по честота използван въпросник за изследване на пробле-
ми в детството и юношеството.(6) 

Скала “Нагласи към училището”– Скалата оценява общата пре-
ценка за ползата от училището, едновременно с нивата на комфорт в 
ситуациите, отнасящи се да училището. Разбира се тази и следваща-
та скала са в силна корелация. Ниски нива – Относително добра удо-
влетвореност от училището. Високи нива – Широко разпространен 
дискомфорт в училище и ситуациите свързани с тази сфера. Децата 
с такива показатели е слабо вероятно да намират удовлетворение в 
училище от друго освен общуването с връстници. 

Скала “Нагласи  към  учителите”–  Скалата оценява общата 
преценка за учителите като ангажирани с учениците, подкрепящи 
и грижовни. Балът по тази скала може да бъде повлиян от непо-
средствен конфликт с учител или администрацията на училището. 
Ниски нива – учителите се възприемат като загрижени. Високи нива 
– Дистанцираност от учителите. 

2. Анкета за рисково поведение, създадена от нас по подобие на 
използваната в САЩ анкета за ежегодно национално проучване на 
здравното поведение на деца и юноши.

Процедури 
Резултатите от честотното разпределение за двата конструкта са 

представени във Фиг� и 2.
За проверка на хипотезата за функционално и съдържателно 

различие избрахме следните критерии: 
1. Коефициентът на корелацията между двата вида нагласи да е 

близък до 0,5, но не по-висок от 0,7. 
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Нагласи към учителите

Негативн
и, 23.1

Позитивн
и, 21.8
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позитивни, 

24.5

По-скоро 
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Позитивни, 
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По-скоро 
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27.5По-скоро 
негативни, 

15.1

Фигура 1 Фигура 2

2. Различна динамика на двата вида нагласи по отношение на 
различни групи. 

Проведохме Корелационен анализ, Едно-факторен анализ 
ANOVA, Т-тест за установяване на различия по пол. Корелационния 
анализ показаха, че двата конструкта имат коефициент на корелация 
по Спирман 0,53 за цялата извадка, съответно 0,57 при момчета и 
0,48 при момичетата при ниво на значимост p<0,0�. Факторният 
анализ показа статистически значими различия в нагласите към 
учителите, но не и в нагласите към училището сред различните учи-
лища и при двата пола. Във Фиг.3 по-високите стойности индикират 
по-негативни нагласи

Фигура 3 
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Резултатите от Т-теста за наличие на статистически значими 
различия в нагласите към училището и учителите у двата пола по-
казаха, че такива различия има само по отношение на нагласите към 
училището (Фиг.4)

Момчетата, имат по-негативна нагласа към училището спрямо 
момичетата (средно 2,8 и 2,00 при р<0,00�). Покриването на двата 
критерия показа, че типовете нагласи са съдържателно и функци-
онално различни, макар и с еднаква посока на действие. Това ни 
дава основание да ги разглеждаме като две отделни дименсии, които 
разделят извадката теоретично на четири квадранта, т.е. 4 подгру-
пи. Група 1 е тази, при която имаме едновременно позитивни или 
по-скоро позитивни нагласи както към училището, така и към учи-
телите. Тази група е най-голяма (N=�89). В Група 2 попадат учени-
ците със негативни или по-скоро негативни нагласи към учителите, 
но позитивни нагласи към училището (N=�28). Група 3 обединява 
ученици с негативни нагласи както към учителите, така и към и учи-
лище (N=�08). Група 4 е твърде малка, едва �4 с негативни нагласи 
към училище, но позитивни нагласи към учители. Поради малкия 
брой лица, тази група отпадна от следващите статистически проце-
дури.

За потвърждаване на втората хипотеза определихме следните 
критерии: 

�. Наличие на корелации между имлицитните параметри (неиз-
винени отсъствия и училищен успех) и двата типа нагласи. 

2. Наличие на статистически значими различия между групите 
по тези показатели. 

Използвахме корелационният коефициент между двата 
конструкта, съответно при неизвинените отсъствия и успеха. 
Констатирани бяха наличието на различно влияние при момичета 
и момчета. (Табл.2)
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Таблица 2 Корелации 

 Нагласи към 
учителите

Нагласи към 
училище Успех Неизвинени 

отсъствия

Нагласи към 
учителите 1 .569** -.152* .088

Брой (443) (203) (200) (193)
Нагласи към 
училище 481** 1 -.110 .147*

Брой 236 (443) (202) (195)
Успех -.137* -.296** 1 -.288**
Брой (234) (234) (240) (195)
Неизвинени 
отсъствия .080 .110  -.284** 1

 Брой (230) (230) (231) (433)
** Корелацията е значима при ниво 0.0� (2-tailed). 
* Корелацията е значима при ниво 0.05 (2-tailed).
Над диагонала – Момчета
Под диагонала – Момичета
Няма статистически значими различия сред отделните възрастови гру-

пи (класове) в нагласите към учителите и нагласите към училището. 

Фигура 4 
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При момчетата нагласите към учителите корелират с успеха, 
докато нагласите към училище се свързват с неизвинените отсъст-
вия. При момичетата успехът реагира едновременно на нагласите 
към учителите и нагласите към училището. Нито един от двата кон-
структа не дава корелации по отношение на неизвинените отсъст-
вия. Т-теста установи статистически значими различия по отноше-
ние на успеха само между Група � и Група 3. Показателят, по който 
трите групи значимо се различават една от друга са неизвинените 
отсъствия. За Група � – �,8, за Група 2 – 2,�4, за Група 3 – 6,�5. 

Таблица 3 Нагласи към учителите и Нагласи към училище 

Брой ученици
Нагласи към училище Общо

Позитивни По-скоро 
позитивни

По-скоро 
негативни

Нега- 
тивни  

Н
аг

ла
си

 к
ъм

 
уч

ит
ел

ит
е

Позитивни 78 �7 1 0 96
По-скоро 
позитивни 60 34 8 5 �07

По-скоро 
негативни 46 39 34 16 �35

Негативни �3 30 24 34 101

Общо  �97 120 67 55 439

За потвърждаване на третата хипотеза избрахме следните кри-
терии:

�. Наличие на количествени и качествени статистически значи-
ми различия по отношение на поведенческите измерения на риско-
вото поведение – тютюнопушене, употреба на алкохол, марихуана и 
други дроги, различия в коефициента на рисково полово поведение, 
сред трите групи. 

За проверка на хипотезата бе използван дисперсионен анализ на 
показателите на рисково поведение при трите групи. За да просле-
дим не само количествените, но и качествените различия в рисково-
то поведение на трите групи, елиминирахме децата от всяка група, 
които не са имали досега опит с отделния тип поведение. Тях нари-
чаме въздържатели. Табл. 4 са представени резултатите от диспер-
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сионния анализ за различните типове рискови практики сред трите 
групи. 

В първия случай бяха установени статистически значими разли-
чия по отношение на всяка една от формите на рисково поведение. 
При елиминирането на въздържателите тези различия не се запази-
ха по отношение на употребата на марихуана и дроги. Така напра-
вената на два етапа чрез Факторен анализ проверка разкри изненад-
ващи за нас резултати. 

Таблица 4 Средни стойности по групи и типове рисково поведение

 Група � Група 2 Група 3 F Sig.
Тютюнопушене
Общо �.56 �.80 2.03 5.206 0.006
Без 
въздържателите 3.44 3.23 3.6� 5.46� 0.000

Марихуана

Общо �.38 �.57 �.85 5.303 0.005
Без 
въздържателите Няма статистически значими различия

Дроги

Общо �.07 �.�2 �.22 2.677 0.070
Без 
въздържателите Няма статистически значими различия

Коефициент на рисков секс

Общо 6.50 6.33 7.35 3.30� 0.038
Без 
въздържателите �0.�3 9.28 �0.03 4.683 0.008

Коефициент алкохол

Общо 5.86 6.68 7.82 �7.599 0.000
Без 
въздържателите 6.98 7,48 8,03 8,869 0.000

Трите групи демонстрират статистически значими различия 
една от друга по отношение на честотата при един от поведенските 
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параметри на рисково по отношение на здравето поведение, като 
най-големи са тези между Група� и Група3. Най-редки са прояви-
те на различните типове рисково поведение сред първата група като 
тяхната честота се засилва с нарастване на негативните нагласи към 
учителите и училището, т.е. от група � към група 3. При анализ на 
качествено равнище се оказа, че имплицитното допускане, че учени-
ците с най-много отсъствия, най-слаб успех и негативни нагласи към 
училището и учителите (група 3) имат най-значими прояви по отно-
шение на различните типове рисково поведение, не е напълно вярно.

Обсъждане на резултатите: 
Допускането, за различие и независимост на нагласите към учи-

лището и нагласите към учителите бе потвърдено. Двата типа на-
гласи са свързани помежду си, но остават функционално и съдър-
жателно различни. Отношението към училището е по-позитивно, 
отколкото към учителите. Нагласите към учителите зависят от пе-
дагогическия колектив, но той не може да повлияе върху нагласите 
към училището. Те вероятно зависят в по-голяма степен от външни 
за училищната среда фактори. Ето защо при един и същи педагоги-
чески състав момичетата и момчетата не се различават в нагласите 
си към учителите, докато в нагласите си към училище двата пола 
имат различия. 

По отношение на поведенските измерения на нагласите към 
училището и учителите двата пола демонстрират напълно различни 
тенденции. При момчетата ясно проличава разделяне на поведени-
ето според типа нагласи: успехът се свързва с негативните нагласи 
към учителите, докато отсъствията се свързват с негативни нагласи 
към училището. При момичетата успехът се свързва с двата типа 
нагласи, но по-силно с нагласите към училище. Отношението към 
учителите не влияе върху присъствието в клас. И двата пола не ус-
пяват или не проявяват интерес да компенсират увеличаването на 
отсъствията с училищен успех. 

Допускането за връзка между нагласи към учителите и учили-
щето и рисковото поведение на юношите, ни отведе до интересни 
резултати. От гледна точка на разпространението на рисковото по-
ведение стана ясно, че колкото, по-негативни са нагласите към учи-
лището или учителите, толкова по вероятно е лицето да употребява 
вещества, но не и да има рискови сексуални контакти.
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По-голяма част от юношите и девойките с негативни нагласи 
към училището и учителите употребяват вещества, в сравнение с 
връстниците им. Когато поставим въпроса как се употребяват тези 
вещества от членовете на отделните групи, става ясно, че разли-
ките изчезват по отношение на употребата на марихуана и дроги. 
Изглежда и сред трите групи тази употреба е ниска и е на ниво екс-
периментиране. 

Коефициентът за употреба на алкохол е образуван от честотата 
и количествата на употреба на алкохолни напитки. В най-големи ко-
личества и най-често алкохол се употребява от група 3 и най-малко 
и най-рядко от група �. За съжаление възможностите за достигане 
до учениците с негативни нагласи към училище и учители през учи-
лищната среда са силно ограничени. 

По отношение на употребата на цигари трите групи са в различ-
на степен уязвими. Интензивни пушачи има най-много сред група 3, 
но те са често срещани и сред група �. Най-малки количества пушат 
пушачите от група 2. 

Коефициентът на рисков секс е образуван от броя на партньори-
те, честотата и вида на ползваните предпазни средства. По отноше-
ние на риска от БПП най-застрашени са девойките и юношите група 
�. Тук възможностите за превенция са и най-големи. Но е необходи-
ма такава превенция и сред група 3. 

Заключение
Достигнахме до извода, че педагогическия персонал има въз-

можност да разпознава учениците в риск, въз основа на поведенче-
ските измерители – отсъствия и успех, като това разграничение ще 
е по-успешно сред групата на момчетата. От друга страна именно 
тази група е по-склонна към поведенски проблеми.(�,2,3). Този под-
бор налага провеждането на превантивни програми в училищата да 
бъде планирано като според типа проблемно поведение, което ще 
бъде предмет на превенция, така и според участниците в кампани-
ята. Така например, училището и учителите са добре възприемани 
от ученици с висока степен на риск от ППБ и увреда на здравето 
от тютюнопушене, но със слаба или рядка честота на употреба на 
алкохол, експериментиране с марихуана и други дроги. Училището 
се ползва с висока степен на доверие, но не и учителите сред уче-
ници, употребяващи алкохол, слабо пушещи, по-малко изложени на 
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риск от ППБ и рядко склонни към експериментиране с дроги или 
марихуана. 

Получените резултати ни дават основание да смятаме, че учи-
лището е в добра позиция за провеждане на специфични програми 
по превенция против тютюнопушенето, ограничаване на рисковото 
полово поведение и употребата на незаконни психоактивни веще-
ства. Провеждани в училищата те могат да достигнат до значителна 
част юноши и девойки, действително ангажирани в такова поведе-
ние. По отношение на ограничаването на употребата на алкохол е 
необходимо да се търсят други пътища. Препоръчваме участието на 
учителите в програмите по превенция да се ограничи до подбора на 
учениците, поради риска от интерференция на негативните нагласи 
към учителите със посланията и въздействията на кампаниите. За 
съжаление, трябва да кажем, че училището е в най-голяма степен 
ограничено да въздейства върху тези девойки и младежи, които най-
често и в най-голяма степен са застрашени от увреждане на здравето 
и формиране на навици за употреба на вещества. Към подрастващи-
те с негативни нагласи към училището и учителите се налага друг 
подход и друг тип политики на превенция, които да излизат извън 
училищния контекст. Категорични сме, че семейството, институци-
ите и общинските структури и НПО трябва да имат активно участие 
в тези инициативи. Както показа изследването, училището има най-
добри позиции в качеството си на посредник, но не и на инициатор 
и субект на тези кампании. Опитите да се прехвърли отговорността 
за превенцията на рисковото поведение върху училищната система 
водят до това, тези кампании да останат дистанцирани спрямо рис-
ковия контингент – децата с негативни нагласи към училището и 
учителите.
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7. ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО, КОЕТО ВЪЗПИТАВА 
И НЕГОВАТА СОЦИАЛНА МИСИЯ

Силвия Минева*

Често дейността на преподавателя, респ. педагогиката, е била 
определяна като изкуство заради творчеството, което предпола-
га нейното успешно упражняване. Така са я определяли и Кант, и 
Шилер, и Коменски, известен днес повече като име на подпрограма 
за европейско образование, отколкото като теоретика на дидакти-
ката, който пръв настоява, че педагогиката е “изкуството да умееш 
да преподаваш всичко на всички.”1 Действително, предаването на 
вяра, страхопочитание, морал и добродетели, а също и на науката 
на езиците и всякакви изкуства, както гласи формулирана пак от 
Коменски главна педагогическа задача, наподобява силно на праве-
ното от художника, но все пак то е и различно от него.

Доловил тази разлика, Шилер пояснява, че докато за целите на 
своето изкуство художникът упражнява насилие върху безформе-
ната маса на природния материал, без да се интересува от самия 
материал, педагогическият майстор е този, който “прави от човека 
същевременно свой материал и своя задача.”2 Същото, но по-афо-
ристично е заявил и Кант, отбелязвайки, че човекът е “това, което 
възпитанието прави от него...”3 Казано по-прозаично и на съвреме-
нен език това ще рече, че възпитателната стойност на преподава-
нето, а значи и на образованието, не следва да се съизмерва само с 
притежаването на полезни знания от страна на обучаваните, камо ли 
с дресирането в конформизъм, т.е. в развиване у индивида на спо-
собност да прави и да казва само това, което се изисква от него. 
Може би притежаването на полезни знания и привикването към 
конформистко поведение изглеждат удовлетворителни от гл. т. на 
етатисткия възглед за образованието, критикуван не без основание 
от някои съвременни богосолови като прекалено идеализиращ иде-

* Доцент, Катедра „Логика, етика и естетика”, „СУ „Св. Климент Ох-
ридски”, доктор на науките
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ята за обществото и за социалната същност на човека.4 Критиките 
са насочени обикновено срещу характерното за етатизма схващане, 
че растежът и развитието на индивида като личност се определят 
и контролират от неговата социална среда, следователно целта на 
образованието е интеграцията му в обществото. Подобно виждане 
предполага развитието на дадено дете да се оценява преди всичко в 
светлината на крайната полза от него като пълноправен член на об-
ществото. В обратния случай, когато хората не могат или не желаят 
да изпълнят това очакване, те биват изолирани – волно или неволно. 
Следователно липсата на образование от това гледище ще е равноз-
начно на голямо лишение. Но с това етатисткият възглед ни вкарва 
автоматично в омагьосания кръг на връзката между общество и учи-
лище, всяко от които възпроизвежда другото, така че “обществото 
създава училището, което създава обществото”.5 

Излизането от кръга е възможно, само ако характерът на образо-
вателната философия започне да се определя не с оглед единствено 
на дефиницията на обществото или в един друг план – на общността, 
била тя и “европейска”, но и на дефиницията за човека. За тази въз-
можност ни подсказва и Шилер, когато забелязва относно целта на 
педагогическия художник, че “ частите бива да се подчинят на цялото 
само защото цялото служи на частите.”6 Заедно с това Шилер поставя 
и един въпрос, реторичен по своята същност, който обаче спокойно 
може да се отнесе и към нашата съвременност. Въпросът е: бива ли 
да се учудваме, че останалите заложби на духа се пренебрегват, за да 
се отдаде цялата грижа на единствената, която носи почести и възна-
граждения, след като общността прави от службата мерило за човека, 
зачита у един само паметта, у друг само механичната сръчност и иска 
тези отделни умения да се развият до най-голяма интензивност, про-
щавайки същевременно на субекта липсата на екстензивност?7

Шилеровото питане звучи особено актуално днес, в условията на 
новите пазарни отношения и на постмодерната ситуация на човечест-
вото с нейните полидисциплинарни заради сложността си и плане-
тарни заради глобалността си проблеми. При тези условия става все 
по-ясно, че възпитателната стойност на преподаването и на кое и да е 
образование не е постижима по пътя на старата педагогическа пара-
дигма, повеляваща, че човек може и трябва да се учи на всичко чрез 
предмета. Днес обаче е валидно друго и то е, че човек може и трябва 
да се възпитава чрез всичко, което изучава. Това означава съдържани-
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ето на образованието да е културосъобразно, така че по пътя на твор-
ческото общуване между преподавател и обучавани да води до при-
общаване на последните към етическите ценности и норми, валидни 
за мястото и епохата. В нашия случай такива са ценностите и нормите 
на гражданското общество от европейски тип. Приобщаването към 
тях е равнозначно на придобиване на гражданска култура, разбирана 
не в тесния културологичен смисъл на думата, а като съпричастност 
към жизненоважните проблеми както на конкретното общество, в ко-
ето живеем, така и на съвременните глобални проблеми на човечест-
вото. Веднага бих искала да уточня, че от това гледище трябва да се 
прави разлика между етическа култура и нравствената култура, с ко-
ято се сдобиваме, приучвайки се на вежливост, учтивост, но най-вече 
на порядъчност, с оглед на които сме свикнали да определяме и даден 
човек като възпитан или невъзпитан.

Действително порядъчността е необходимата предпоставка и на 
етичността, както и на нравствеността, чието осигуряване по пра-
вило е задача на семейството. Работата е там, че човек може да е 
напълно порядъчен, без при това да е възпитан. Той може да е по-
рядъчен като плаща редовно дълговете си: своите данъци, сметки 
за вода, отопление и телефон, но в същото време да е мързелив, ни-
зък в отношенията си с другите, плосък в преценките си и напълно 
безразличен към всичко случващо се около него, което не го засяга 
веднага и непосредствено. В този смисъл порядъчността предста-
влява съвсем малка част от етичната култура и поведение, тя е не-
обходимият минимум дисциплинираност и скрупульозност, които 
откриват само преддверието към действителната моралност. За да 
си гражданин обаче, трябва да си етичен, т.е. да умееш да заемаш 
гражданска позиция, а не просто да си нравствен, защото си порядъ-
чен. От това гледище етическа и гражданска култура са синоними, 
а техен дом и постоянна обител са училището и университетът, за-
ради което и благодарение на което впрочем, е станало възможно и 
различаването на светското от религиозното образование. Друг въ-
прос е, че това образование ние днес все по-рядко зовем “светско”, 
не защото сме станали по-религиозни, а защото все повече губим от 
поглед световостта си, каквато е идеята за смисъла на присъствието 
ни в света като човешко присъствие, а не просто като физическо и 
биологично пребиваване в него. Във всеки случай днешното светско 
образование може да бъде в служба на възпитанието само тогава, 
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когато е максимално обвързано с етическите, респ. гражданските 
ценности и идеали.

За съжаление не липсват радетели и на обратната теза, които 
могат да се срещнат и у нас както сред преподавателите в средните, 
така и във висшите ни училища, готови да настояват, че възпитани-
ето трябва да бъде слуга на образованието. Но подобно виждане е 
неприемливо, не само защото то означава да се отрече, че всеки чо-
век – случайно или не – възпитава, доколкото той въздейства, влияе, 
чрез словото си и начина си на действие върху онези, с които има 
отношения. То е неприемливо най-вече затова, защото предполага 
превръщане на човека в използваем предмет. 

Наистина няма нищо по-лесно и удобно от това да изсипем куп 
инертно знание в главите на подрастващите и младежите, отказвай-
ки се да ги водим към мисълта и мисленето под предлог, че това не е 
наша работа, а на институциите, наречени семейство и държава, ся-
каш самите ние сме извън тях и нямаме нищо общо с тях. Всъщност 
до такива оправдания прибягват обикновено онези, които не желаят, 
било защото не могат, било защото не умеят да преподават така, че 
да развиват разбиране за това, което засяга всички ни като живеещи 
в човешка общност.

Също така често ни се казва, че за толкова малко пари не си 
струва да се полагат толкова големи усилия. Но на това веднага 
може да се възрази: “А за колко пари?” и въобще има ли паричен 
еквивалент мисията, изпълнявана от този, който предава не чисто 
знание, а култура, така че “позволява да разберем своето положение 
и ни помага да живеем, като в същото време насърчава отворен и 
свободен начин на мислене”?8 

Истината е, че никакъв материален еквивалент не може да се 
посочи за нещо, което е призвание, защото тъкмо такова е препо-
даването, което възпитава, както впрочем, и управлението, което е 
справедливо. И двете са нещо повече от обикновена дейност или 
професия, защото в качеството си на възпитаващ преподавател и 
справедливият управник са нещо повече от обикновени държавни 
чиновници или експерти, както ни внушава засилващият се функ-
ционален характер на нашето съвременно образование и съвремен-
на политика. Преследвайки функционалността, това образование и 
тази политика все повече пренебрегват обстоятелството, че препо-
даването не е поточна линия с наредени върху нея на групи или по 
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отделно – деца, ученици, студенти, магистранти, докторанти, на ко-
ито преподавателят като аптекар отмерва поредна доза знания, така 
че накрая, на изхода на училището или университета готовата стока 
излиза с надпис “основно”, “средно” или “висше” образование.

Преподаването е дейност, която за разлика от повечето други 
дейности, не е насочена към обект, защото включва и може да включ-
ва само, макар и различни субекти: този на преподавателя – учител 
или университетски лектор, и на обучавания – дете, ученик, студент 
и т.н. Знам, че като разказвам тези неща не откривам нито топлата 
вода, нито колелото, но ми се струва важно и уместно всяко при-
помняне, че да преподаваш не е като да продаваш хляб, картофи или 
обувки, които описваш, сортираш и складираш. Единственото, което 
преподавателят може и трябва да има на склад и то в неограничено 
количество е уважението, честността, доверието, но най-вече любо-
вта към тези, с които споделя знания, умения и опит, защото тъкмо 
такова споделяне е знанието, което възпитава. Преподаваното, но 
несподелено знание ще е мъртво знание, раждащо, казано хайдеге-
риански “мъртва духовност”, а преподаващият такова знание не би 
бил нищо повече от един дресьор, втълпяващ частични или специ-
фични способности и поведения. Обратно на това, преподаването, 
което възпитава, разчита на разбиращото познание, постижимо чрез 
комуникация, интерсубективна емпатия и дори симпатия. Такова е 
описаното от Едгар Морен познание от субект към субект, когато 
Другият се разглежда не само като ego alter, друг индивид-субект, 
но също и като alter ego, с което разговарям, споделям и към което 
изпитвам симпатия.9 Това означава, че за целите на преподаването 
не е достатъчно само познание чрез обяснение, а и чрез разбиране-
то, което води до човешко разбирателство. 

Добре известно е как още Платон е посочил като условие sine qua 
non кое и да е образование, ероса или желанието и удоволствието да 
преподаваш и как там, където те липсват има само проблеми, защото 
я няма насладата от самораздаването, която да надделее над тази от 
властта.10 Такива са проблемите, свързани с кариерата, с парите на 
преподавателите и отегчението на обучаваните. Търсейки тяхното 
решение изключително в полето на експертното мислене, че главна 
цел на образованието трябва да бъде подготвянето на “специали-
сти” за нуждите на трудовия пазар, или казано по-просто печалбари, 
самите ние се превръщаме в такива и пропускаме да се възползваме 
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от мъдростта на простотата, посрамваща и чужда на съвременника, 
заради която неведнъж древните гърци са били и продължават да 
бъдат и до днес наши образци. Имам предвид мъдрата сократиче-
ска простота, която се излъчва и от напътствието, съдържащо се в 
думите на Ксенофонт, че “Никой на нищо не ще се научи от човек, 
когото не харесва”.11 Как да тълкуваме тези Ксенофонтови думи? Не 
означават ли те, че ако искаме тези, на които преподаваме, да бъдат 
добри, честни, отговорни, трябва да започнем от самите себе си? 

От друга страна, не е нужно да разполагаме непременно с лабо-
раторните данни на социалните психолози, защото и всекидневният 
житейски опит е достатъчен, за да установим, че ние харесваме тези, 
които ни харесват, които ни хвалят, чието мнение е сходно с нашето, 
но най-вече харесваме тези, които са готови да си сътрудничат с нас, 
защото така ни поощряват и ни оказват помощ.12 Именно като по-
мощ трябва да се определи приобщаването на децата и младите хора 
към общността, наречена училище или университет, които често би-
ват назовавани институции, макар че тяхната “институционалност” 
е от съвсем различен порядък и предполага не толкова да приучват 
към спазване на външно зададени правила, колкото да насърчават 
самозадължаването, разбирано като реда вътре в човека, без който е 
невъзможна каквато и да е моралност. В този смисъл преподаването, 
което възпитава, има за цел да превърне възпитавания във възпита-
тел на самия себе си. 

Но Ксенофонтовите думи провокират и щекотливия въпрос, как 
да харесваш човек, който е станал учител по неволя, така да се каже, 
просто защото трябва да се работи нещо, за да се изкарва насъщ-
ният? Разбира се, въпросът е реторичен, и въобще не представлява 
никакъв въпрос за човека, готов веднага, при първия сгоден случай 
да изостави даскалското поприще, за да се захване с нещо по-дохо-
доносно. Него просто не го интересува дали ще го харесват или не. 
Тогава идва ред на Марксовото питане, отправено в един от тези-
сите за Фойербах: ”Кой ще възпитава възпитателите?”, защото за 
всеки е ясно и няма спор, че човек, както казва Кант, “може да бъде 
възпитан единствено от хора, които също са били възпитавани”.�3

След дадените примери, едва ли вече някой ще се учуди, като 
кажа, че и на този въпрос древните са имали своя отговор и той е “да 
се учим, докато учим”, т.е. двустранността на преподаването, което 
възпитава, не се изчерпва само с това, че познанието е разбиращо, 
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защото е насочено от субект към субект. То е амбивалентно по същ-
ността си, защото всяка реч и всяко действие влияят върху другите 
и ги формират, така както формират и своя автор. Днес обаче, увле-
чени в съчиняване на учебни програми и планове и покриване на 
образователни стандартни, по правило задавани отвън, ние като че 
ли съвсем забравихме тези простички, прастари, азбучни истини за 
преподаването, преподавателя и възпитанието. Но пренебрегвайки 
тези истини, програмите ни трудно биха могли успешно да обслуж-
ват нуждите на хората от образование и нуждите на обществото от 
образовани хора, способни на самостоятелно и креативно мислене. 
Днес като че ли усилията са насочени преимуществено към подго-
товката на номенклатура от експерти и специалисти, които ще са в 
услуга на технократизацията, бюрократизацията, всеобщата хиперс-
пециализация, атомизацията на обществото и парцелирането на чо-
вешкото съществуване, чиято приливна вълна набира все по-голяма 
скорост и у нас. Дали обаче същите тези специалисти и експерти са 
способни и подготвени да мислят извън специализираната си компе-
тентност за глобалните и основни проблеми, с които всички те така 
охотно се захващат? Едва ли, защото специализираният поглед, вто-
рачен в детайла, е неизлечимо късоглед и се опитва да решава на 
парче проблемите, които не са възникнали на парчета и тъкмо затова 
се наричат общи. Въпреки това експертите и специалистите, продъл-
жават да си присвояват, монополизират фрагментират и раздробяват 
нарастващ брой жизненоважни проблеми, предизвиквайки по този 
начин по думите на Ед. Морен “растящ дефицит на демокрация”. �4

По същността си това са социалните проблеми или проблеми-
те на гражданското общество, сред които редом с новите въпро-
сителни относно демографските и екологически кризи, безопас-
ността на ядрената енергетика и борбата с тероризма, продължават 
да стоят неизменно и тези на здравеопазването и образованието. 
Предоставяйки решаването на такива проблеми изключително в ръ-
цете на експертите и специалистите, гражданинът-неспециалист не 
само губи чувствителността си към тях, но губи и компетентността 
си на гражданин, която се състои в това да бъде коректив на властта 
и нейните институции, в т. ч. и образователните сред тях:

“В подобни условия – пише Ед. Морен – гражданинът... има 
право да придобие специализирани знания ad hoc, но е лишен като 
гражданин от някаква по-обхватна и сигурна гледна точка .”�5
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Тогава идва ред на най-тежкият въпрос: как да се реагира на 
това, какво може и трябва да се направи? Според мен това, което 
може и трябва да се направи най-напред, е да се акцентира повече 
върху аксиологическия аспект на професионалната подготовка на 
бъдещите преподаватели, особено на изучаващите природоматема-
тически науки, защото въпроси като тези “Трябва ли да се изучава 
математика”, “Истинно ли е научното познание”, “Какъв е смисълът 
на живота”, “Защо и кога толерантността, солидарността, екологи-
ческото мислене са важни и ценни за нас” са такива, на които не 
всеки може да отговори и които нямат математически, биологиче-
ски, физически или социологически отговор. Но това са въпросите, 
важни за всеки човек и всички хора, защото засягат непосредствено 
начина ни на живот и човешкото ни бъдеще.16

Да отговаряме на такива въпроси означава имаме гражданска по-
зиция, а за да имаме такава, трябва да сме етични, т.е. да сме подгот-
вени по етика. Последното е особено необходимо на всички бъдещи 
преподаватели. Една такава подготовка предполага на студентите да 
се даде възможност да развиват своята етическа култура и комуни-
кативни способности, без които установяването и поддържането на 
нравствени отношения и взаимодействието с хора на различни нива 
е обречено на провал. Разбира се, без изучаване на етика това е не-
възможно, защото да се познават и да се разсъждава върху етически 
теми и проблеми означава преди всичко да се култивира чувство за 
общност, за съпричастност към общочовешки ценности и граждан-
ски усет за общите, т.е. за човешките проблеми. То означава още, че 
днес във всяка магистърска програма, доколкото една от главните 
цели на такива програми е тъкмо подготовката на бъдещи препода-
ватели във висшите и средни училища, трябва да присъства задъл-
жително етически курс. 

Ние често определяме университета като храм на образование-
то, а тези, за които той е alma mater се титулуваме гордо академична 
общност, но като че ли позабравихме, какво точно ни прави така-
ва общност, а образоваността ни висша. Очевидно това не може да 
бъде само специализираността на знанията, с които разполагаме и 
които преподаваме, а споделеността на идеята за върховния смисъл 
на тези знания – да служат на другата, по-голямата, гражданска общ-
ност, без която нямаше да я има и нашата, по-малка университетска 
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общност. Ние все по-рядко говорим и за уменията, които ни правят 
преподаватели, т.е. такива, които могат да споделят своите знания 
с младите хора и които умения ни правят медиатори, посредници 
между тези, на които преподаваме и обществото в смисъла му не на 
институционализирана структура, а на общността на гражданите, 
която не би могла да просъществува и все повече ще се превръща в 
механичен сбор от атомизирани човешки индивиди, ако членовете £ 
не разполагат с общосподелен хоризонт на значимост.

У нас обаче е по-разпространено обратното виждане – че изуча-
ването на етика е нужно само на учениците – десетокласници, но не 
и на бъдещите преподаватели, ако се съди по оскъдното присъствие 
на етически курсове в нашите университетски учебни програми за 
бакалавърска и магистърска степен. Съдейки по впечатленията си 
от това, което става в СУ, мога да кажа, че е налице тревожната тен-
денция на максимално затваряне на факултетите и специалностите 
едни към други. В резултат на това повечето бакалавърски и ма-
гистърски програми не могат да надскочат тесните рамки на своите 
специализирани и профилирани курсове.

Звучи парадоксално, но у нас дори студентите, следващи спе-
циалност “обща педагогика” в СУ, т.е. утрешните управници на 
училища, инспекторати и образователно министерство, от години 
вече фактически изобщо не изучават никаква етика – нито обща, 
нито специална. Етиката в тяхната учебна програма е изтласкана в 
“задния двор” на специалността и се предлага като факултативно 
избираема дисциплина редом със спорт и чужди езици за т.нар. “до-
пълване” на кредити, т.е. ако не ти достигат някакви часове, можеш 
да си ги наваксаш по избор, който случайно може да падне и върху 
етическия курс. Разбира се, посоченият пример не е единствен, но 
е сред най-скандалните примери за формалистичен, технократски, 
теснокорпоративен и в крайна сметка безотговорен подход към съ-
държателния подбор на необходимите за студентите курсове. При 
това положение не ни остава друго, освен да се самопризовем, пери-
фразирайки романтическия лозунг “Назад към природата!” в “Назад 
към етиката!” Защото да се върнем към етиката е единственият на-
чин да напредваме в живота и в етиката е разковничето на най-ви-
сшето изкуство – изкуството да се живее... по човешки. 
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8. РОДИТЕЛСКИЯТ КОНТРОЛ – МОРАЛНА И СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ НА СЕМЕЙСТВОТО

Ралица Йорданова*�

Проблемите на родителския контрол в съвременното българско 
общество придобиват голяма актуалност. Големият брой престъпле-
ния, извършени от малолетни и непълнолетни лица, наркоманията, 
детската проституция и порнография са повод за сериозни дискусии 
в търсене на адекватни решения. Напоследък сме свидетели и на друг 
обезпокояващ факт – все по-често жертви на брутално насилие или 
неблагоприятни обстоятелства стават децата. Родителският контрол 
е едно от средствата за осъществяване на процесите на социализация 
и възпитание. Той е и начин за преодоляване на дефицитите в тях. 
Същевременно той съдейства за предпазването на децата от вредни-
те въздействия на средата, ограничава нежеланите последствия.

Предвид злощастните събития през последните години в нашата 
страна, чиито извършители или жертви са деца, проблемите на контро-
ла в обществото и в частност на родителският контрол придобиват все 
по-голяма актуалност. Свидетели сме на това, как отделни институции 
си прехвърлят отговорността за кризата с детската престъпност и на-
силието срещу деца. Взаимните обвинения не дават резултат. Те само 
задълбочават кризата в отношенията между отделни социални субекти. 
В такъв момент на заден план се измества един много важен фактор 
– семейството. Няма друга институция, която така силно и продъл-
жително да оказва въздействие върху човека, както семейната среда. 
Съвременният родител е поставен в състояние на силен стрес и интен-
зивен натиск от средата. От него се очаква да задоволява материалните 
и финансови потребности на семейството, да се бори за по-стабилен 
социален статус, да е в крак с промените и същевременно да полага 
максимални усилия за отглеждането на своите деца. Често българските 
родители са прекалено заети извън дома, което е и оправдание за мал-
кото време отделяно на децата. В някои случаи родителският контрол 
също е занижен, а причините за неуспехите във възпитанието и соци-
ализацията на подрастващите се приписват на обществото. 
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Още Емил Дюркем говори за т. нар. „редуциране на функциите 
на семейството”1. Тогава, когато семейството вече не е в състояние 
да изпълнява пълноценно своите социализиращи и възпитателни 
функции, те се “изземат” от обществото и неговите институции. 
Отглеждането, възпитанието и социализацията на децата се пренася 
извън семейството поради заетостта на родителите, честото им и 
дълго отсъствие от дома и нарастването на броя на предлаганите 
социални услуги за деца. Тези услуги, обаче, не са в състояние да 
предоставят необходимите емоционални условия, близост и подкре-
па, характерни за семейната среда. 

Семейството. 
Семейството като основна обществена институция, изпълнява 

определена социална мисия. Една от фундаменталните му функции 
е възпитателно-социализиращата. Тя подсигурява не само чисто 
биологичното възпроизводство на членовете на същото това обще-
ството, но и неговото културно, духовно, социално възобновяване. 
В този смисъл, всяко общество се нуждае от установяването на под-
ходящ за неговите потребности социален ред. Той е възможен само 
чрез механизмите на социалния контрол. 

Семейството е основен социален фактор с най-продължително 
и силно въздействие върху формирането, развитието, реализацията 
на личността в обществото. Първо тук се овладява минимум соци-
ален, познавателен и емоционален опит, възприемат се образци на 
поведение, формират се нагласи, отношения, мироглед. Няма друга 
социална общност, която да оказва такова комплексно и трайно вли-
яние върху човека. Според Ковалев (�988), то е главен възпитателен 
институт и отговаря не само за възпроизводството на населението. 
Семейството „винаги е било и изглежда винаги ще бъде най-важна-
та среда за формирането на личността”, приобщавайки по своеобра-
зен начин подрастващите към социалните ценности и роли, въвеж-
дайки ги “в сложността и противоречията на съвременния свят”.2 
В основата на целия социален живот стои семейството. Видният 
български педагог Жечо Атанасов (�998), го определя като „свърз-
ваща социална и правна сила ... непреходен носител на моралните 
ценности”3, където съществува взаимна отговорност на всеки пред 
всички. Ролята на това обединение на различни поколения за преда-
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ването и съхраняването на социалния и националния опит и тради-
ция е огромна. „Всяко семейство е сложно социално образувание, 
в което участват хора с различни възгледи и интереси, с различен 
материален и образователен престиж, с различна духовна култура, 
с различно разбиране за собствената си роля в семейството.”4 То 
„притежава присъщи само на него функции, които определят влия-
нието му както върху цялостната социална организация, така и вър-
ху индивидуалното битие на човека. Най-важни са функциите му 
като възпитателна среда.”5

Социализация и родителски контрол в семейството. 
Социализацията протича под въздействието на различни факто-

ри – семейство, училище, средства за масова комуникация, връстни-
ци и т.н. Всички те влияят с различна сила в зависимост от интен-
зивността и присъствието им в живота на детето. Един от тях, обаче, 
по правило играе основна роля в живота на човека. Този фактор е 
семейството. 

Социализацията в семейството има свои особености, които я от-
личават от всички останали фактори. Най-общо тя може да се раз-
глежда като:

�. интернализация на социални норми;
2. развитие на представата за себе си през погледа на Другите 

– хората от обкръжението, които предявяват определени очаквания.
Или „индивидите започват да се социализират, като ръководят 

своите собствени действия, съгласно с очакванията на другите”6 
Ние ставаме хора „само в хода на взаимодействие с другите хора”7. 
Социализацията е процес на „социално взаимодействие, чрез което 
хората придобиват знание, нагласи, ценности и поведение”, които 
са важни за ефективното включване на индивида в обществото.8 

Основни социализиращи субекти в семейната среда са родите-
лите. Включването на детето във неповторимо взаимодействие с тях 
оказва силно формиращо въздействие. Родителският контрол е част 
от общите усилия за формиране на детето като пълноценна личност 
в социален и нравствен план. Връзката контрол – социализация е 
детерминирана от двупосочната им връзка: 

• в процеса на социализация се овладяват някакви господстващи 
в социалната действителност стандарти;
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• контролът на всички обществени равнища е насочен към оси-
гуряване на условия и механизми за предаване на тези стандарти от 
едно поколение на друго;

• Контролът в семейството има и известно превантивно въздейст-
вие. Той преди всичко трябва да съдейства за предпазване на децата 
от негативното въздействие на външните фактори на средата. От една 
страна ограничава възможността за формиране на отклонено от соци-
алните и правни норми поведение, а от друга – ограничава възмож-
ността децата да се превърнат в жертва на различни посегателства. 

• В и чрез родителския контрол се реализират моралните и со-
циални отговорности на семейството. Той е проявление и съответно 
резултат от осъзнаване на тази отговорност. Контролът благоприят-
ства реализирането на социалните функции на семейната институ-
ция, целите на възпитанието и механизмите на социализация. 

Морални и социални аспекти на родителския контрол. Отго-
ворността на родителите има две основни измерения:

1. социална отговорност – свързана с цялостната грижа за де-
тето, насочена към формирането му като личност, способна да се 
впише и функционира пълноценно в обществото. 

2. морална отговорност 
Родителският контрол като социална отговорност.
а) Родителският контрол съдейства за гладкото протичане на со-

циализационния процес. Семейството поставя основите на личност-
та, пренася господстващите ценностно-нормативни еталони в об-
ществото и ги предава на новото поколение. Родителският контрол 
подпомага усвояването на социален опит чрез развитие на предста-
вите у подрастващия за „позволено” – „непозволено”, „одобрявано” 
– „неодобрявано”, „прието” – „неприето” и т.н. В обществото един 
от механизмите на социалния контрол в тази посока е обществе-
ното мнение. На ниво семейна институция родителският контрол 
директно или индиректно насочва, внушава правила, направлява 
поведението на детето съгласно общоприетите норми. Според ня-
кои американски автори (Hetherington, M.E., R.D. Park, �986), за 
позитивното социално развитие на децата не е достатъчна само и 
единствено родителска любов.9 Необходими са и някои степени на 
родителски контрол. 
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Семейството като основен социализиращ фактор има уникална-
та възможност да стимулира и съответно – ограничава, въздействи-
ето на всички останали фактори на средата. Родителският контрол 
може да бъде насочен към всички сфери от живота на детето (респ. 
към въздействието на всички фактори на средата). Обект на контрол 
могат да бъдат сфери като: успех и поведение в училище; отноше-
нията с приятели; норми, ценности, културни образци, поведение в 
семейството; поведение в обществото; отношение към възрастните; 
свободното време; филми и предавания, които гледа; музиката, коя-
то слуша; Интернет и компютърни игри; къде и с кого излиза дете-
то, особено вечер; час за прибиране през деня; вечерен час; местата 
(заведенията), които посещава детето и др.

б) Родителският контрол и възпитание 
Възпитанието за разлика от социализацията е преднамерен, це-

ленасочен, предварително замислен и организиран процес. От педа-
гогическа гледна точка, този процес е система от взаимодействащи 
си компоненти – цели, задачи, принципи, форми, методи, средства, 
съдържание. Насочен е към конкретен резултат, който обединява 
усилията на страните включени във възпитателното взаимодействие 
– ръководещи и ръководени педагогически педагогически субекти. 
В семейството по правило възпитателният процес се ръководи от 
родителите, които са носители на формална (педагогическа) и не-
формална, базирана на личен авторитет власт. 

Педагогическата власт на родителя (Иванов, �998), се свързва с ня-
колко основни понятия, които изразяват отделни аспекти на родител-
ското поведение във възпитателното взаимодействие родител – дете.10 

Влияние – насочване на възпитателния процес от родителя под 
формата на съвети, окуражаване, предупреждение и др., изключват 
се заплахата, санкцията и обещанието; 

Манипулация – една от най-изтънчените, според автора, форми; 
реализира се в общуването чрез отправяне на упрек, демонстрация 
на оскърбление и др. Намалява се автономията на контролирания 
субект и се контролира достъпът му до информация.

принуда – ограничава възможността за действие.
насилие – тук целите се постигат чрез при съпътстващо подчи-

нение; изпълнява три вида намерения – възпиране, наказание, сим-
волна демонстрация на властта. 
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Власт – субективно изразено отношение на зависимост между 
субектите.

аВторитет – запазване ценностната позиция на подчинения, без 
употребата на санкции; има свобода на избора. 

Чрез семейното възпитание се формират познавателен опит, 
умения, навици, поведение, отговарящи на нравствения, естетиче-
ски, социален идеал, характерен за дадената култура. В този смисъл, 
родителският контрол насочва развитието на подрастващите към 
господстващите идеали. 

Родителски контрол и дефицити в социализацията (отклонения 
в поведението) Родителският контрол съдейства за отстраняване и 
преодоляване на девиациите у подрастващите. Придобива известен 
корекционен характер. 

Родителският контрол като морална отговорност. 
Родителският контрол не е изолирано от обществените отно-

шения явление. Той е част от съвместните усилия за подготовката 
на новото поколение за живот в обществото. Поемайки ролята на 
родител, всеки възрастен, обикновено социално зрял и опитен чо-
век, изпълнява нелеката задача да предава ценности, традиции, кул-
турни образци, поведенчески модели. Чрез родителският контрол 
се осигурява приемственост на етичните и морални образци между 
поколенията. 

В семейството децата изграждат първите си представи за сми-
съла на понятията „добро” и „зло”. Родителският контрол подпома-
га формирането на потребност от нравствени изяви на личността, 
стимулира нравственото усъвършенстване. И обратно – липсата на 
контрол или неговото отслабено действие в семейството става пред-
поставка за „допускане” на аморални и асоциални влияния от среда-
та, което е основа за различни девиации в поведението. 

Родителството е мисия, призвание на човешкия вид. Детето е 
висша ценност, най-пълна реализация на човека в живота. Грижата 
за подрастващите извън биологичното им оцеляване по правило 
е приоритет на всяко семейство. Духовното израстване на детето 
под мъдрото и компетентно ръководство на родителите има високо 
нравствено и социално значение.

Родителите са онези субекти, които могат най-успешно да съз-
дават и поддържат сигурна, емоционално-подкрепяща и утвържда-
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ваща за своите деца среда. Главно те могат да оказват пряко преван-
тивно влияние по отношение на всички неблагоприятни и рискови 
влияния на останалите социални фактори. Родителският контрол 
подсигурява своеобразна „защита” на детето в хода на неговата со-
циализация и развитие, може да подкрепя духовното му и морално 
израстване. 
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9. КОНФЛИКТ НА ВЗАИМНИТЕ ОЧАКВАНИЯ В 
СЕМЕЙСТВОТО – ПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕУСПЕШНАТА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА

Ирина Тодорова-Липчева*

Влиянието на очакванията във взаимоотношенията между хо-
рата е въпрос, който вълнува психолози, социолози, социални ан-
трополози, културолози, педагози и др. В течение на времето са се 
оформили различни групи от схващания, които по различен начин 
описват как се формират и каква е ролята на очакванията в отноше-
нията на хората. Макс Вебер, Алфред Шутц, Ървинг Гофман, Питър 
Бъргър, Харолд Гарфинкъл развиват схващането, че очакванията се 
пораждат в поредица от многократно случвали се ситуации, които 
по силата на тази многократност пораждат типизации. Те предста-
вляват стандартизирани схеми, установени в групата или породи-
ли се в хода на взаимодействието, като предполагат, че случващо-
то се до сега ще продължи да се случва и в бъдеще по същия на-
чин. Според Робърт Мъртън, Нисбет и Рос, Толкът Парсънз и Ралф 
Дарендорф принадлежността към определена социална роля пред-
поставя предсказуемост в поведението на Другия. През последни-
те две-три десетилетия се развиват някои психологически концеп-
ции за очакванията, които насочват вниманието към влиянието на 
личностовите особености върху формирането на очакванията към 
Другия. Р. Бернс пише, че в процеса на взаимодействие се формира 
Аз-концепция, която определя представата, за това което следва да 
се случи в бъдещето. Узелевская, Менделевич и Боев посочват, че 
очакванията се повлияват и от характерови, личностови и стилови 
особености на личността.

В периода 2002–2005 година бе проведено изследване върху оч-
акванията в семейството и влиянието, което те оказват върху взаи-
моотношенията между децата и родителите. Резултатите показаха, 
че очакванията към Другия, взаимните очаквания играят важна роля 

* Докторант, И-тут по психология-БАН
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в отношенията в семейството. Стана ясно, че деца и родители имат 
различни по характер, произход и съдържание очаквания едни към 
други, което по-често води до взаимно неразбиране, неприемане, 
конфликти и противоречия. 

Според резултатите от изследването, децата много по-често из-
ползват своя опит, когато формират очаквания към родителите. Те 
полагат повече усилия, за да опознаят своите родители и формират 
реалистични очаквания към тях. Опитът от миналото им служи като 
схема на интерпретация на бъдещи събития. Това не се отнася до 
опита въобще, а до опит от поредица сходни вече случвали се ситуа-
ции. Формирането на очакванията към бъдеща ситуация е повлияно 
от един предварително селектиран в миналото опит от актуалните 
към онзи момент очаквания. 

Опитът е средство детето да разбере настоящата ситуация и да 
формира очаквания към бъдещата ситуация. То се интересува, със-
тавя си мнение, оценява наблюдаваното поведение, извлича инфор-
мация, намира закономерности в поведението, изучава нагласите, 
ценностите, ориентациите, целите, средствата, способите, стратеги-
ите които използват неговите родители. То установява предсказуе-
мост в поведението им и следва неписаното правило, че начина по 
който се е действало до сега е показателен за начина, по който ще се 
действа и за в бъдеще. След това то изобретява собствени средства, 
за да постига своите целите. В проведеното изследване 97% от очак-
ванията на децата се осъществяват в бъдещи ситуации. 

Родителите не използват в същата степен опита си, когато фор-
мират очакванията към децата си. Техните очаквания много често 
се формират много преди да се роди детето им. Една значителна 
част от тези очаквания имат пожелателен характер към детето в ро-
лята на „тяхното” дете, а друга изглежда като възложена му поради 
принадлежността му към ролята на дете. Едва 25% от родителските 
очаквания се реализират в бъдещи ситуации. 

Стремежът да се опознае предварително бъдещата ситуация, да 
се предусети какво ще се случи, независимо дали това се отнася до 
деца или родители, е продиктуван от необходимостта да се контро-
лират бъдещите събития – да се избегнат, да се предотвратят не-
желани събития и същевременно да се подпомогне достигането до 
желани такива. Очакванията към бъдещето не са свързани само с 
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желанието да се контролира поведението на другите или ситуации-
те, свързани с нас, но и до възможността да се постигнат цели, в ос-
новата на които стои организацията на поведението на другите или 
събитията в предполаганата от целите посока. В този смисъл и деца, 
и родители са крайно заинтересовани от онова, което им предстои. 
Очакванията за бъдеща ситуация стои в основата на организацията 
на поведението им. Тя повлиява не само на поведението им, но и на 
взаимоотношенията в семейството. 

Противно на изводите на изследователите, родителите считат, че 
добре познават децата си и не е необходимо да полагат допълнител-
ни усилия. Много често грешат – техните очаквания се разминават 
с онова, което в действителност се случва. И тъй като това често 
се случва, то децата остават с убеждението, че родителите им не 
познават техните преживявания, важните за тях неща, случките в 
техния живот, техните потребности, цели, мотиви. Очакванията на 
родителите за децата често се градят върху предположения, които в 
действителност не се реализират. 

В много от ситуациите, в които бяха изследвани детските очак-
вания, децата твърдят, че родителите им се интересуват не от тех-
ните емоции и преживявания, а преди всичко от техните действия. 
Причините за едни или други действия при децата също не са пред-
мет на интерес за родителите. На преден план са изведени действи-
ята и резултатите от тях, последствията за които в повечето случаи 
са познати от миналото. 

55,3% от децата в различни ситуации очакват да им се скарат, 
да ги накажат, да не ги разбират, да им откажат, да не им повярват, 
да изискват, без да се съобразяват, че не могат да се справят. И тези 
реакции на родителите са преди всичко реакции на нереализирани-
те очаквания на родителя детето винаги да е научило уроците си, 
винаги да намира вярното решение, никога и по никакъв начин да не 
счупи чаша, да разбира икономическото положение на семейството 
и да не поиска сладоледа, който му се яде. 29% от тези деца, въпреки 
знанието, че ще им се случи точно това, се съпротивляват и правят 
опити да променят бъдещата ситуация и родителското поведение. 
Децата се съпротивляват на онова, което знаят, че ще се случи и 
формират един особен вид очакване – очаквам, защото имам нужда, 
защото ми е необходимо, защото ми е потребно. Според тях ако ро-
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дителите познават повече фактите от техния живот, техните прежи-
вявания, причините, които ги мотивират да постъпват по определен 
начин, то те биха променили отношението си към тях. Следвайки 
това свое разбиране, в много от ситуациите децата показват, че се 
опитват да обяснят своите действия на родителите си.

Поведението, родителската оценка и реакция формира у детето 
самооценка и отношение към своите постъпки, преживявания, на-
гласи и пр. Детето може да каже: „Ще счупя чашата, нали съм нека-
дърник.” Или „Аз съм си глупав и за това никога няма да имам висо-
ки оценки.” В тези ситуации не само чуваме оценките на родителя, 
който определя детето си като „некадърник” или „глупав”. Оценката 
на родителите се е превърнала в самооценка на децата, която повли-
ява върху очакванията им към самите себе си. Несигурните дейст-
вия впоследствие допълнително потвърждават това.

97% от очакванията на децата към техните родители се осъщест-
вяват. От тях едва 4,3% показват, че родителите ще поговорят с де-
цата си, ще се опитат да разберат причините, довели до настояща-
та ситуация. За съжаление едва 25% от родителските очаквания се 
осъществяват в бъдеще. Децата не са безразлични към това. Според 
тях нереализиращите се родителски очаквания са повод за недора-
зумения, спорове, конфликти и наказания.

Същевременно 95% от родители твърдят, че познават децата 
си. Най-често в основата на това познание са собствените им цели 
и стремежи, собствените преживявания и представи и по-рядко 
познаването на детето. Освен това, опитът в една малка част се 
свежда до наблюдавано поведение. Водещи са предположенията 
за преживяванията на детето, представите за характера на детето. 
Екстраполират се собствените преживявания, преписват се желани, 
идеални качества, потребности и изисквания към децата. Опитът 
много често е опит въобще или с децата въобще – с децата на съсе-
дите, на приятелите или на тези от телевизията.

Опитът, независимо дали се отнася до преживяване на минали 
сходни ситуации (Шутц, Гофман, Бъргър, Гарфинкъл и Ломов), част 
е от установени и утвърдени норми на поведение (Мъртън, Нисбет 
и Рос, Парсънз и Дарендорф) или пък познаване на съгласуваните 
цели и средства на Другия (Роджърс), е основата, върху която се 
формират онези очаквания, за които бъдещата ситуация показва, че 
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се осъществяват. Тези очаквания свидетелстват не само за познава-
не на Другия. Те са средство той да бъде разбиран и приеман. Едва 
25% са онези родители, които познават децата си, които знаят как те 
ще постъпят, познават техните цели и стремежи. Те са разговаряли 
с децата си, опознали са техните преживявания, водещи мотиви и 
нагласи и поради това знаят как ще постъпят те.

75% от родителските очаквания се разминават с поведението на 
децата. В 75% от случаите се развива ситуации на взаимно неразби-
ране, на конфликт и на противоречие.

Проучване на �400 семейства, (които нямат деца, но очакват да 
имат след осиновяване) и �80 деца (без родители, които очакват да 
бъдат осиновени) потвърди съществуването на очаквания към де-
тето извън взаимодействието с него. Това проучване показа някои 
нови измерения в родителските очаквания. Нереализирането им 
може да доведе и до отхвърляне на детето. Поставени в ситуация на 
възможен избор дали да станат родители на дете, което не реализира 
техните очаквания, те отказват да осиновят детето. Очакванията на 
децата и родителите тук не се формират в резултат на взаимодейст-
вие по между им, поради липса на опит и възможност за взаимно 
познаване. Но също както в биологичното семейство, както стана 
ясно по-горе, родителите имат очаквания към децата си още пре-
ди тяхното раждане. Те съдържат в себе си характеристики, които 
желаят да имат техните деца, резултат на изисквания и претенции. 
Често те се свеждат до пол, възраст, етнически произход, здраво-
словно състояние, а понякога и цвят на очите. Когато съществува 
възможност за избор, семейството не приема детето, което не отго-
варя на очакванията и претенциите му. 

По-подробно проучване показва, че предварителните очаквания 
при кандидат-осиновителите не се отнасят само за пола, здраво-
словното състояние и пр. Съществуват сходни с тези на биологич-
ните родители очаквания към детето. Често родителите не могат да 
ги формулират и ги определят като вътрешни усещания “за своето” 
дете. При опит да се вербализират, тези очаквания често показват 
търсене на физически и др. характеристики, близки до собствените. 
Когато тези очаквания са удовлетворени, детето с голяма вероят-
ност се приема в семейството. Същевременно, колкото и абсурдно 
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да звучи, процесът на осиновяване не предполага изследване на оч-
акванията на децата.

В периода февруари 2004 – февруари 2006 във Варна се прави-
ха опити да се намери подход за изследване на детските очаквания 
към кандидат-осиновителите. Изследването, проучването, запо-
знаването със �80 деца показа, че от най-ранна възраст децата са 
способни да покажат, да заявят своите очаквания към възрастните. 
Изследването на особеностите на всяко дете, факторите които вли-
яят на неговото развитие и емоционално състояние, потребностите 
и начинът, по който то търси възрастния, взаимодействието му и 
търсенето на други възрастни, общуването с тях показват какви са 
очакванията на детето, какъв подход, отношение, специфична гри-
жа или средства са нужни на детето. Изследването и познаването и 
на детските очаквания и определянето на сходство между тях и тези 
на семействата доведе до взаимно приемане и успешно осиновяване 
на 95% от децата, за които бяха определени подходящи осиновява-
щи (данните се към ноември 2005г.). Ситуация, в която детето се 
отхвърля, отсъства изцяло. 

Изследванията на взаимните очаквания в процеса на осиновява-
не и поставянето на родителите в ситуация на избор потвърди пред-
положението, че във всяко семейство родителите много по-често 
формират очаквания независимо от децата си. Тези очаквания съ-
държат желани, необходими, потребни за тях качества и характе-
ристики, които те търсят в детето или се опитват да формират като 
използват за целта различни средства. В редица ситуации техните 
очаквания не се реализират. Тогава в биологичните семейства те се 
превръщат в цел, за постигането на която се използват различни по-
ощряващи и санкциониращи средства, разбирани като възпитател-
ни мерки, а в семействата на кандидат-осиновителите се стига до 
отхвърляне на детето. Често поведението на детето не е разбирано 
и средствата, които се използват се оказват фактор за емоционална 
дистанцираност между деца и родители или за взаимно неприемане 
и отхвърляне.

Родителите считат, че в ролята си на такива могат да използват 
средства, с които да постигнат желаната бъдеща ситуация. Те мо-
гат да лишат детето, да не му купят, да забранят телевизията, сре-
щите с приятели, за да знае детето, че е препоръчително в бъдеще 
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да се случва онова, което родителите очакват. Така те контролират 
бъдещата ситуация, знаейки че е възможно очакванията им да не 
се реализират. Както беше посочено по-горе, 95% от родителите 
заявяват, че познават децата си, а очакванията на едва 25% се осъ-
ществяват. Родителите имат обяснение за това – липсата на време. 
Изследването показа, обаче, че онези 25% от родителите разполагат 
със същото време за децата си, както и останалите 75%, чиито оч-
акванията се разминават. Голяма част от родителите искат, изискват, 
очакват независимо от децата и в ролята си на родители използват 
различни средства за постигане на желаното. Фактът, че като ро-
дители те могат и налагат своите очаквания, като че ли измества 
необходимостта от полагане на допълнителни усилия за опознаване 
и разбиране на детето.

Както стана ясно по-горе, децата полагат повече усилия, за да 
опознават своите родители. Те също като тях се стремят да изме-
нят бъдещето в желаната посока и да избегнат нежелани резулта-
ти и последствия. Тяхната роля не предпоставя възможността те да 
използват средства за контрол като своите родители. Те опознават, 
наблюдават и съумяват да формират очаквания, които в много по-
висока степен се реализират в бъдещето. Те познават своите роди-
тели, тяхното поведение, водещи мотиви, нагласи, оценки. В 25% 
от случаите, в които и родителите познават своите деца по същия 
начин, се развиват ситуации на взаимно разбиране, приемане, под-
крепа. За съжаление в 75% от случаите родителите не познават, не 
са положили усилия да разберат своите деца и се реализират ситу-
ации на наложени изисквания, които понякога децата изпълняват, а 
понякога не, с усещането че не са разбирани от своите родители. 
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1. МЕДИИТЕ И ДЕЦАТА – В ТЪРСЕНЕ НА БАЛАНСА  
НА ИНТЕРЕСИ И ПРАВА

Ширин Местан*

Обикновено се смята, че семейството и училището имат основ-
на роля за формиране на представите на детето и неговата социали-
зация. Днес обаче все по-често ни се налага да констатираме, че се 
появява един по-мощен регулатор в детския свят – медиите. Към 
традиционните медии трябва да добавим и влиянието на новите ме-
дии – особено Интернет и мобилните комуникации. 

Изследователи алармират, но и ние всекидневно като родители 
можем да забележим колко е нараснало времето, което прекарват 
децата ни в присъствието на медиите. Според проучване, децата в 
България прекарват по три часа дневно пред телевизора и десетки 
пъти по-малко – в общуване с родители и учители. 

Специализираните предавания, предназначени за деца, са с от-
носително малък дял в рамките на цялостното програмиране в елек-
тронните медии. Телевизионните предавания са само 3%, а радио-
предаванията – едва 2%, според данните от проучвания на непра-
вителствени организации. В същото време операторите заявяват, че 
децата са предана TV-аудитория. 

Много често българските деца, както и връстниците им по све-
та, попадат в един виртуален свят, в който изобилстват агресия и 
насилие. Многобройни проучвания показват, че до осемнадесетата 
си година децата и юношите гледат над 200 000 сцени на насилие на 
телевизионния екран. При ограничаването на показа на насилие в 
медиите и разпространението на вулгарен език в радиоефира, обаче 
трябва да се търси баланса на права – от една страна спазване на 
принципа за върховенство на интересите на децата, и от друга пра-

* Председател на Агенция за закрила на детето

Глава трета

МЕДИИ, МОРАЛ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ
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вото на свобода на медиите. Превенцията на насилието е постоянен 
приоритет в работата на ДАЗД. Изследванията показват, че медиите 
могат да бъдат катализатор за прояви на агресивност на децата, ко-
гато семейството и училището не изпълняват своята социализира-
ща функция. Но не бихме могли да абсолютизираме влиянието на 
медиите. Медиите не могат да бъдат единствена причина за нара-
стващата агресивност сред децата, но е факт, че трябва да държим 
сметка за променящата се медийна среда и за някои нейни негатив-
ни влияния.. 

Ще очертаем законодателната рамка на отношенията деца-ме-
дии, както и международните стандарти в тази сфера. 

 I. Достъп на детето до подходяща информация 

Чл. �7 от КПД на ООН е насочен специално към определяне на 
ролята на медиите. От една страна той прокламира правото на всяко 
дете до “достъп до информация”, но включва също така задълже-
ние на държавите – страни по конвенцията да осигурят достъп на 
децата до информация и материали от различни източници – специ-
ално тези, насочени към подкрепа на благосъстоянието и физическо 
и психическо здраве. Това право често се разглежда във връзка и с 
правото на детето на свобода на изразяване (чл. �3).

Първоначално, по време на съставянето на Конвенцията, текстът 
на чл. �7 е бил замислен преди всичко като мярка за защита на дете-
то от вредното влияние на средствата за масова информация. След 
дискусия, обаче, съставители стигат до убеждението, че медиите 
имат и положителна роля, върху която е по-добре да акцентират. 

Конвенцията на ООН насърчава средствата за масова инфор-
мация да разпространяват материали и информация от социална и 
културна полза за детето (чл.�7), в съответствие с изискванията за 
образование и развитие на най-пълния му потенциал.

През �996 г. журналистът Томас Хамарберг, който е член на 
Комитета по правата на детето пише “Конвенцията формално е на-
сочена към правителствата и не засяга независимостта на медиите. 
Но тя носи непряко послание към медийните институции, което на-
влиза по-дълбоко от обикновеното напомняне, че тяхното същест-
вуване и влияние трябва да бъде споменато…Правата на детето са 
особено предизвикателство за медиите.” 
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Принципът за свободата на медиите е основополагащ за всяко 
демократично общество. Съществуват конституционни и междуна-
родноправни гаранции за свободата на комуникация, но са посочени 
и допустимите ограничения на това право (например в чл.4� от бъл-
гарската конституция, а също и чл.�0, т.2 на Европейската конвен-
ция за правата на човека ). 

 II. Право на свободно изразяване на мнение 

Като съществен принос на Закона за закрила на детето трябва да 
се изтъкне, че той в най-висока степен съответства на принципите и 
нормите на конвенцията на ООН. Тук само ще отбележим – правото 
на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от интерес за 
детето – (право на изразяване – чл. �2) “Всяко дете има право сво-
бодно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То 
може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложе-
на закрилата му по закон” .

Така че едно от най-важните граждански права – правото на де-
тето на свобода на изразяване е признато изрично в законодателс-
твото ни, по начин както това е гарантирано в чл.�3 на Конвенцията 
на ООН . Това право включва свободата да търси, получава и пре-
дава информация и идеи от всякакъв вид независимо от границите 
в устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство, или 
чрез каквито и да са други информационни средства по избор на 
детето. Ограниченията на това право са възможни, само ако са пред-
писани от закона и необходими за зачитане правата или репутацията 
на други лица, защита на националната сигурност или обществен 
ред, или на общественото здраве и морал.

За държавните институции, които са призвани да формират по-
литиката за децата и да реализират техните права, въпросът не е 
само дали детето става обект на медийни публикации и как се отра-
зява детската проблематика, а също и възможността за реализира-
не на правото на свободно изразяване на децата. От тук произтичат 
още няколко проблема – специални мерки, които да гарантират това 
право на децата с увреждания, предприемането на мерки за насърча-
ване и улесняване на достъпа на децата до медиите, предвиждане на 
механизъм за разглеждане и произнасяне на жалби на деца относно 
невъзможността да реализират правото си на свобода на изразяване. 
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И политиката и практиката би трябвало да насърчават активно, а не 
само да “допускат” свободата на изразяване на децата.

ДАЗД формира Детски обществен съвет и стимулира участието 
на децата във вземането на решения, които засягат политиката за 
благосъстоянието на децата. Но далеч от желаното е възможността 
децата да изразяват мнението си в средствата за масова комуника-
ция. Разбира се, има положителни практики и някои от тях ще бъдат 
представени тук. 

Твърде често схемата на медийното представяне на детето из-
ключва възможността то да изразява свободно мнението си. Говорят 
в повечето случаи родителите, ангажираните държавни институ-
ции, представителите на неправителствените организации и самите 
журналисти. Докато правото на детето на лична изява е единствени-
ят начин да се преодолеят стереотипните представи за детето като 
обект на различни въздействия.

Тук може би е уместно да бъде споменато направеното през 2000–
200� г. проучване на мнението на децата и младежите “Гласовете на 
младите” по инициатива на УНИЦЕФ. Регулярността от провежда-
нето на подобно проучване би ни дала неоценимата възможност 
да съобразим нашите политики с очакванията на децата, да бъдем 
по-адекватни в реакциите си на техните нужди. Необходимо е да се 
потърси ефективен механизъм за огласяване на потребностите на 
децата и младите хора, Медиите могат да допринесат като част от 
един интегриран подход за обединяване на усилията на различни 
институции и семейството за създаване на подкрепяща развитието 
на децата среда. Проблем представлява недостатъчния финансов 
ресурс за осъществяване на периодични изследвания в тази посо-
ка. 

Правото на свободно изразяване на мнение на детето е обвър-
зано с определени условия – по теми, засягащи неговите интереси. 
Освен това би трябвало да се отбележи отговорността на медийни-
те посредници в този процес, защото интелектуалната незрялост и 
липсата на социален опит може да превърне детето в обект на мани-
пулативни техники. 

Особено значение имат ограничeнията в случай на накърнява-
не на добрите нрави или критериите за обществено благоприличие. 
Приема се, че накърняването на добрите нрави е основание за ог-
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раничаване на медиите, но това не би трябвало да се разбира като 
отстъпление от принципа за забрана на цензура.

 III. Етични стандарти на взаимоотношенията  
на медиите с децата 

Изследователи изтъкват твърде ограничения брой публикации 
с позитивен характер за децата, липса на анализ и желание да се 
адресират проблемите на децата към съответните органи, търсене 
на сензация с комерсиални цели, коментиране на проблемите сами 
за себе си или от гледна точка на обществото без да се чува “гласът 
на детето” или неговите родители, некоректни интервюта с деца и 
неподходящи илюстрации към публицистични материали.

Заключението, което може да се направи, че липсата на постоянен 
медиен мониторинг ограничава възможностите за позитивна промя-
на. Надяваме се форуми като този, организиран от Философския ин-
ститут на БАН, да обединят професионалните ресурси за напредък 
в необходимата посока.

Преди година медийните организации приеха свой Етичен ко-
декс, с раздел специално посветен на децата. Независимо от жела-
нието на професионалните общности, работещи с деца, етичните 
норми да са по-всеобхватни и по-внимателно формулирани, този 
факт трябва да се отбележи като важна стъпка в процеса на саморе-
гулация на медиите. 

Освен необходимостта от деонотологични норми и особено тях-
ното прилагане на практика, ще трябва да се има предвид, че сво-
бодата на изразяване е общопризнато право, но не е безусловна. В 
този смисъл, процесът на саморегулация би бил най-продуктивен, 
докато инициативите на външни за медийните субекти институции 
винаги ще се приемат като желание за оказване на натиск и са запла-
ха за независимостта на медийните субекти

Въпросът за съдържанието на медийните послания може да бъде 
поставян само ако работещите в медиите имат съзнание и готовност 
да изработят критерии и да се придържат към тях. Именно качест-
вените вътрешноустройствени правила могат да създадат такива 
гаранции за редакционна независимост, които да свързват журна-
листите от тези медии с обществения интерес, а не с политически и 
корпоративни зависимости.
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 IV. Насилие и медии

Закрила на малолетните и непълнолетни е водещ програмен 
принцип за медиите, произтичащ от чл. �7 ал. 3 на Закона за радио-
то и телевзията. Този принцип инкорпорира в себе си забрана да се 
излъчва насилие и порнография. 

Съществуват европейски документи, които се опитват да стан-
дартизират начините на представяне на насилие в медиите:

– излъчване на предварителни предупреждения към аудитория-
та, когато ще бъдат показвани сцени на насилие

– приемането на кодекси с правила, определящи отговорността 
на редакторите и другите професионалисти.

– приемане на вътрешни правилиници във всяка медия – собс-
твени стандарти и критерии

Не бива да се пропуска отговорността на родителите – те би 
трябвало да се информират и да контролират достъпа на децата до 
програмите на електронните медии, когато преценят че това се на-
лага. Защото ако има сигнализация за защита на неполнолетните и 
малолетните, но родителите не реагират, ефективността на подобна 
мярка би била съмнителна.

Отговорност на държавата е да се инвестират повече средства и 
да се продуцират повече произведения, които не съдържат сцени на 
насилие. През 2005 г. ДАЗД осъществи конкурс-идея за компютърна 
игра без насилие. Бяхя палучени чудесни идеи, които вече са реали-
зирани и разпространени.

Тук трябва да бъде отбелязано и взаимодействието на Агенцията 
с медиите и с деца-жертви на насилие, станали обект на медийни 
репортажи. Става дума за т. н. вторична виктимизация – предста-
вянето на жертвите на престъпления в медиите има въздействието 
върху самите жертви. Т.е. засегнатият отново може да се превърне в 
жертва, този път заради медийното осветляване на неговия случай. 
ДАЗД бе сезирана от майка на дете, жертва на сексуално насилие, 
което е било интрвюирано за целите на телевизионен репортаж пред 
съучениците си. Журналистическата общност би могла да дискути-
ра подобни фрапиращи случаи на незачитане на основни човешки 
права и етични стандарти. 

Следователно, според нас, верният подход е в търсенето на ба-
ланса на права и интереси. Начинът, по който могат да бъдат показ-
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вани сцени на насилие и секс, следва да бъде дискутиран от позици-
ите на общоприетите представи за добрите нрави. Впрочем, регла-
ментирането на този показ би трябвало да бъде в правомощията на 
медийните субекти, медийните организации.

ДАЗД бе сезирана и от своя страна тя сезира СЕМ за показ на 
сцени на секс с непълнолетни в рамките на “Стар академи” и “Биг 
Брадър”. Знаете, че реагирахме и по повод участието на малката 
Даная във “Vip Brhoter”. 

По този повод и след няколко фрапантни случая на насилие над 
деца от деца ДАЗД направи миналата година обръщение към медии-
те, отбелязвайки нарушения на правата на детето, прокламирани от 
Конвенцията на ООН, които се изразяват в :

– публикуване на еротичнни снимки и обяви за сексуални услу-
ги, предлагани от малолетни и непълнолетни

– излагане на материали с еротично съдържание пред очите на 
децата – билбордове, заглавия във вестници, корици на списания

– търсене на сензационен характер, когато се съобщават инфор-
мации за насилие върху деца

– излъчване на предавания, съдържащи насилие и агресивни 
послания от реклами, филми и песни в най-гледаното време.

Това обръщение към медиите бе подкрепено и от Детския съвет 
и от представители на неправителствени организации. Призивът 
към журналистите и медиите бе:

– да се ръководят от професионалните и човешки морални нор-
ми при отразяване на детската проблематика

– да допринасят по конструктивен начин за повишаване на об-
ществената осведоменост и чувствителност към насилието и екс-
плоатацията на деца

– да се разработят подходящи правила за управление, регулира-
не и самоконтрол на печатните и електронните медии

– да се спазват строги етични парвила при отразяване на случаи 
на насилие спрямо деца и предотвратяване на обществено заклей-
мяване и публично показване на деца – жертви на насилие, като се 
отчитат психологическите и социални последствия за личността и 
за обществото

– журналистите да действат по отговорен начин, когато показват 
децата и детството като цяло.
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В заключение ще привлечем вниманието на читателя и върху 
положителните страни на медийното разпространение – например, 
ролята им за повишаването на обществената чувствителност и осве-
доменост за правата на децата. ДАЗД е търсена от различни медии 
за коментар на спешни случаи, свързани с насилие над деца, изо-
ставяне на деца, трафик на деца и нарушаване на техни права. Този 
интерес е свидетелство за неоспоримото място на ДАЗД в системата 
за закрила на правата на децата в България, а също и за доверието в 
професионалния капацитет на институцията. 

Все пак начинът, чрез който средствата за масова комуникация 
отразяват проблемите, пред които се изправя детето в своето раз-
витие, се нуждае от преосмисляне – преосмисляне на социалния 
и обществения ангажимент, който имат медиите. Способността за 
вътрешна самооценка и самоконтрол върху използваните журналис-
тически средства е показател за професионализма на медиите и за 
зрелостта на обществото. Изпълнявайки своята мисия да информи-
рат, журналистите трябва да са наясно с необходимостта да спазват 
и защитават правата на децата. 
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2. ПРИНЦИПЪТ НА ВЪРХОВЕНСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ 
НА ДЕТЕТО И ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА 
МНЕНИЕ В МЕДИИТЕ – ВЪПРОСЪТ ЗА ОТГОВОРНОСТТА 

НА ДЪРЖАВАТА, МЕДИЙНИТЕ СУБЕКТИ

Радиона Никова*

 I . Принципът на върховенство на интересите на детето

В чл.3, ал.� на Конвенцията на ООН за правата на детето (приета 
20.��.�989 г., в сила от �99� г.) се казва, че „висшите интереси на де-
тето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи 
се до децата, независимо дали са предприети от обществени или 
частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, адми-
нистративните или законодателни органи”. Конвенцията се превръ-
ща в повратна точка на разбирането за правата на децата, въпреки 
че е предхождана от документи в този дух още от 20-те г. на 20 век 
(Декларация на Обществото на народите – �924 г., Декларация за 
правата на детето – �959 г.), които са прогласявали общи принципи, 
без да имат обвързваща правна сила за държавите. 

През �979 г. Съветът на Европа приема Препоръка, която прок-
ламира, че децата не могат да бъдат възприемани като собственост 
на техните родители, а трябва да бъдат признати като индивиди, 
притежаващи собствени права и необходимости.

Принципът за висшия интерес на детето обединява не само про-
фесионалните общности, работещи с деца, но по отношение на де-
цата. Ако разглеждаме принципа като правна норма с по-високата 
степен на обществена значимост, би трябвало да приемаме, че той 
съдържа не просто едно конкретно право или задължение, а по-висш 
стандарт за оценка на дадено поведение. Той трябва да се следва не 
поради евентуалните правни последици за субектите, а поради об-
вързаността му с морални императиви на обществото1. Принципът 
за висшия интерес на детето е израз на общественото разбиране за 
детето като ценност от първостепено значение. 

* Експерт, Агенция за закрила на детето
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Разбира се, тук можем да посочим и политическата подкрепа, 
която има този принцип, при това на възможно най-високо равнище 
– Резолюцията, приета от общото събрание на ООН – „Свят, подхо-
дящ за деца” по време на 27 специална сесия на организацията. Като 
припомнят, че Конвенцията за правата на детето е най-пълно възприе-
тият международно-правен договор в историята, държавните ръково-
дители на страните-членки призовават всички членове на обществото 
да се обединят в едно глобално движение, което ще помогне за по-
строяването на свят, подходящ за децата, като се следват определени 
принципи и цели. Първият деклариран принцип е « да се поставят на 
първо място децата» – това означава, че при всички действия, свърза-
ни с децата, ще се взема предвид най-вече техния интерес.

Този подход намира потвърждение и в проекта за Европейска 
конституция. Симптоматично текстовете за правата на детето се на-
мират в раздел – Равенство – II – 84, което потвърждава възприема-
нето на детето и като субект на правото – “Във всички действия, 
отнасящи се до децата, извършвани от страна на публичните власти 
или частни институции, висшият интерес на детето трябва да бъде 
първостепенно съображение. “2 

Принципът за висшия интерес на детето бива формулиран, кога-
то представа детето започва да се възприема като субект на правото. 
Традиционната средства идентифицира интереса на детето с този 
на неговите родители. Едва когато правосубектността на детето се 
диференцира от неговите родственици, то придобива правна стой-
ност и се търси нормативното утвърждаване на неговия обособен 
интерес.

Дори и детето да е признато като юридически субект, това не 
означава че то е в състояние да формулира ясно своя интерес. При 
всички решения, които вземат възрастните – родителите или отго-
ворните за детето институции, те трябва да са загрижени не само за 
благоденствието на детето в момента, но и за неговото бъдеще.

Интересът на детето не трябва да бъде определян само от не-
говите родители. Трябва да се има предвид и мнението на детето в 
степен, зависеща от неговата способност да изрази своето мнение 
за бъдещето си. Затова и от изключителна важност е формулирането 
на правото на детето да изказва мнение както при съдебни процеду-
ри, така и в медиите .
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Една от възможните интерпретации на принципа за висшия ин-
терес на детето, формулиран в Конвенцията на ООН е, че интересът 
на детето трябва да бъде приоритетен над всички други. Разбира се, 
съществуват изследователи, които не желаят да признаят на детето 
такова своеобразно „супер-право”, надхвърлящо правата на другите 
в семейството или обществото.

Но ако приемем, че тази формулировка е израз на отговорността 
на родителите и на възрастните по отношение на детето и на специ-
фичното положение на детето, трябва да имаме предвид, че висшият 
интерес на детето винаги се разглежда в перспективата на неговото 
израстване и превръщането му в зрял и отговорен индивид3 

Конвенцията на ООН бе ратифицирана от българския парламент 
на �� април �99� г., с което се превърна в неделима част от вътреш-
ното право на страната ни съобразно разпоредбата на чл.5, ал. 4 на 
Конституцията на РБ. Една от важните следващи стъпки бе прие-
мането на Закон за закрила на детето. След последните изменения, 
принципът за „осигуряване по най-добър начин интересите на дете-
то” фигурира в чл.3, т.3 от ЗЗД.

 II. Правото на свободно изразяване на мнение – 
законодателни ограничения и етични отговорности 

Свободата на медиите е “крайъгълен камък на демокрацията” 
според формулировка на Европейския съд по правата на човека. 
Ограниченията на това фундаментално право трябва да са описани 
в закона, да бъдат пропорционално прилагани и да имат легитимна 
цел.

Българската конституция гарантира т.н. “комуникационни пра-
ва” (чл.чл. 39, 40, 4�), но посочва и допустимите ограничения на 
тези права. За ограничаване показването на факти, събития и явле-
ния би следвало да бъдат използвани сериозни аргументи – напри-
мер, че чрез тях могат да бъдат засегнати, накърнени други консти-
туционно защитавани ценности. 

Както отбелязва и конституционният съд в своето Решение №7 
от �996 г.– “ езикът на чл. 39 е в най– голяма степен близък до из-
раза на чл.�0 от Европейската конвенция за правата на човека, ко-
ето позволява тълкуването на текста да се извърши в контекста на 
международноправните актове”. Основните права се предоставят 
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на индивида, но конституцията специално прокламира свободата 
на средствата за масова информация, без с това да удостоява тези 
институции с привилегии, а защото счита че те изпълняват една 
необходима обществена функция – да предоставят информация на 
обществото като цяло4.

В Закона за радиото и телевизията се посочва, че радио-телеви-
зионните оператори са длъжни да не допускат създаване или предос-
тавяне за разпространение на предавания, “насочени към увреждане 
на физическото, умственото и морално развитие на малолетните и 
непълнолетните” (чл. �7). Прави се уточнението в следваща точка, 
че тази разпоредба не се отнася за предавания, които се излъчват 
между 23 и 6 часа, които са в кодиран вид и са със ясно обозначен 
аудио и видео знак.

Макс Вебер през �9�9 г. в “Професията и призванието на поли-
тика” отбелязва, че “чувството за отговорност на всеки достоен жур-
налист не е по-ниско от това на всеки друг интелектуалец (въпреки 
че обществото твърде често го поставя сред най-недостойните от 
морална гледна точка), и че условията, в които работи, поставят на 
изпитание увереността в самия него по начин, който не може да се 
сравни с друга професия”. Двама германски изследователи дораз-
виват тези възгледи и изтъкват разграничението между “стойност-
но-рационалното” и “целево– рационалното” социално действие в 
журналистическата професия 5. В този смисъл, следвайки Вебер, те 
правят разлика между “етика на отговорността”, при която правил-
ността на едно действие се оценява по предвидимите последици а 
не по неговите мотиви и “етика на убежденията”, при която за пра-
вилността на едно действие се съди най-вече на базата на собстве-
ните убеждения, а не по очакваните последици. 

Журналистите се водят от морала си по убеденост т.е. отхвърлят 
отговорността за последиците от своите действия. Това ги поставя 
понякога в ситуации, предизвикващи обществено неодобрение. Ако 
журналистите действат само с чувство за морална отговорност, то 
това би довело до съмнения в тяхната независимост, автономност, 
обективност и вярност на истината, следователно журналистиката 
не може да се мери по представите за обичайните професии. Трябва 
да се познават структурните специфики на тази професия, преди да 
се правят квалификациите спазването на професионалните £ стан-
дарти.
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Колкото и да е парадоксално, всекидневно журналистите се из-
правят пред труден избор между деонтологичните норми на про-
фесията и ценностите на обществото. Защитата на малолетни и не-
пълнолетни трябва да са съчетае с правдоподобно отразяване на съ-
бития, които надхвърлят общоприетите норми – убийства, насилие, 
етническа омраза, порнография. Особено остро стои този въпрос за 
новинарските емисии и то имайки предвид еволюцията в инфор-
мационните програми. Новинарските емисии, например не подле-
жат на класификация, съобразена с различни възрасти (както това 
се случва с друг тип предавания и игрални филми), поради факта, 
че те най-пълно би трябвало да реализират свободата на изразяване. 
Но днес в новините все повече присъства насилие, дори повече от-
колкото в игралните филми. Право на медиите е да излъчват инфор-
мация, която би могла да безпокои отделни групи и лица и дори да 
не отговаря на общоприетите морални норми, но винаги конкретно 
трябва да се прецени етичния императив. Изпълняващи ролята на 
“куче-пазач на демокрацията”, медиите би трябвало да бъдат оценя-
ван според доминиращата от гледна точка на обществото етическа 
норма. 

Все пак трябва да се има предвид, че свободата на изразяване 
за журналистите е само “разширение” на свободата на изразяване 
на всички граждани. В този смисъл би могло да се каже, че жур-
налистът е “социален актьор”, посредник на информацията 6 и би 
трябвало да бъдат разработени механизми, които да направят об-
ществената преценка за стойността на журналистическата дейност 
по видима. 

За съжаление, т.н. “медийна общност” като че ли съществува в 
една затворена система, в един “самодостатъчен свят” и не се “под-
лага” постоянно на гражданския контрол на обществото, което е 
различно от изчисляване на рейтинга на една или друга медия, на 
едно или друго предаване. Журналистиката не принадлежи нито на 
журналистите, нито на медиите, журналистиката дължи своята ле-
гитимност на обществото7.

Основният въпрос, който възниква, е как да се осигури непро-
тиворечиво прилагане на двата основополагащи принципа – от една 
страна – висшият интерес на детето и от друга – свободата на изра-
зяване. 
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 III. Медийните субекти и детето – деонтологични норми 

Въпреки гаранциите за свободата на изразяване, поради специ-
фиката на професията продължават да същестуват страхове за наме-
са в журналистическата автономност и независимост. Съмнението 
за цензура се появява винаги, когато се повдигне въпроса за отговор-
ността на медиите, особено когато това е иницирано от публичните 
власти. За да бъде избегнато това подозрение, деонтологичните пра-
вила имат важно значение. От една страна, тяхното формулиране, 
произлизащо от професионалната общност «снема» подозренията и 
от друга– тяхното спазване би могло да допринесе за доверието към 
дейността на медийните субекти от страна на обществото. 

През ноември 2004 г. бе приет Етичен кодекс на български-
те медии, като резултат от изпълнението на международен проект 
– „Техническа помощ за подобряване на професионалните стандарти 
в българската журналистика”. За разлика от други подобни опити 
(на СБЖ и СЖБ „Подкрепа”), този път около текста се обединяват 
различни професионални сдружения и медии. Впрочем, интересно 
е да се знае, че още в устава от �907 г. на организираното журналис-
тическо движение е ставало дума за етика и саморегулация. Било 
създадено т.н. “оплаквателно бюро”, в което журналисти играели ро-
лята на съдии и върховни арбитри в спорове (алманах “Между три 
века – съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналис-
тика”).

В Етичния кодекс съществува специален раздел, посветен на де-
цата, в който са формулирани 5 основни правила – специална отго-
ворност за спазване на правата на децата, включително правото им да 
бъдат чути. Останалите са – ангажимент за въздържане от възползва-
не на тяхната неопитност и доверчивост, без публикации на снимки 
за личния живот на децата; да не се разкрива самоличността на деца, 
попаднали в беда или засегнати от престъпления; да се избягват ин-
тервюта с деца без съгласието на възрастни, отговарящи за тях. 

Достатъчно е всекидневно да разлистим вестниците, да гледаме 
телевизия, дори да слушаме радио, за да констатираме, че по-чес-
то тези доброволно приети принципи не се спазват. Бяха създадени 
комисии, които ще могат да бъдат сезирани в случай на неспазване 
на правилата от Етичния кодекс, но все още е рано да се направи 
преценка за ефективността на този подход. За момента, по въпроси, 
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свързани с нарушенията на правата на детето, гражданите предпо-
читат да сезират Агенцията за закрила на детето и СЕМ. 

Разбира се, всеки етичен кодекс има своите ограничения, но при 
всички случаи може да служи за отправна точка, без да дава готови 
решения за разнообразието от случаи. Въпросът – какво се случва 
след приемането на кодексите – „има почва” не само на българска 
територия. Експерти споделят, че част от журналистите работят 
без изобщо да подозират за съществуването на подобни правила. 
Необходими са изследвания, за да се разбере доколко етичните ко-
декси служат за ориентир и референция във всекидневната практи-
ка и до колко се прави разграничение между „етично намерение” и 
„етична компетентност”.

Етичните кодекси могат да окуражат отговорната професионал-
на практика на журналистите, но има и други средства – в много 
страни е позната практиката на омбудсман за медиите. В САЩ спе-
циализираният омбудсман за медиите се появява за пръв път през 
�967 г., първоначално към печатни издания. Днес тази практика се 
разпространява и Европа. Омбудсманът (или медиаторът) се явява 
една независима личност (често тази функция се изпълнява от жур-
налист от медията, но поради правилото за независимост на инсти-
туцията се канят и външни лица), към която граждани отправят сво-
ите оплаквания и забележки по отношение дейността на медията. 
Той проучва поведението на медията по отношение спазването на 
етичните правила и принципи, посочва последствията за журнали-
стите и гражданите и публикува своите констатации. Всяка медия 
сама определя кръга от компетенции и правомощия на омбудсмана. 
Полезността на това „бюро за деонтологични рекламации” е извън 
всякакво съмнение8. Особено подходяща е тази форма, когато се 
отнася за спазването на правата на децата, защото фигурата на ом-
будсмана би трябвало да изразява общественото съгласие за реали-
зиране на принципа на върховенство на интересите на детето, а не 
„законодателната принуда”. 

 IV. Европейски стандарти и решения

През последните години защитата на правата на децата в меди-
ите бележи сериозно развитие. Тя е призната в много международ-
ни и национални юридически документи. Но въпреки това винаги, 
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когато тази защита визира ограничения на свободата на изразяване, 
тя предизвиква враждебност и подозрения в антидемократичност. 
Съществува “идеологическа” съпротива – много често зад призи-
ва за защита на децата се привижда цензура, заплаха за свободата 
на информация. Споменаването на цензура е устойчиво, макар дър-
жавната цензура днес да не е толкова реална, а по по-скоро да се е 
трансформирала в икономическа, основана на рейтинг и на пазарни 
дялове9. 

Основните принципи, които следва ЕС по отношение на медии-
те и децата са: защита на децата от вредното съдържание в медиите, 
отказ от цензура, като се разчита преди всичко на саморегулацията 
и корегулацията. Директивата „Телевизия без граници” и Препоръка 
на Европейския съвет от �998 г. отправят призив за саморегулация 
на медиите, оставяйки на преценката и инициативата на държави-
те–членки защитата на правата на децата. 

Принципът за закрила на децата и младежите в българския ЗРТ 
възпроизвежда чл.7, ал. 2 от Европейската конвенция за трансгра-
нична телевизия и е свързан с Конвенцията на ООН за закрила на 
детето.

През 2005 г. Европейският съюз приема “зелена книга” по отно-
шение на защитата на децата и младежите от вредното съдържание 
на медиите. Целта е да се задълбочи дебата върху необходимостта 
от кохерентен подход в рамките на ЕС, въз основа на анализ на съ-
ществуващите разпоредби в националните законодателства и общо-
европейското. Никъде в ЕС свободата на изразяване не е абсолютна. 
Практиката на Европейския съд по правата на човека развива прин-
ципа за пропорционалността като основен тест за ограничителните 
мерки. Следователно, ЕС вече разполага с общ подход – принципа 
за свобода на изразяване и принципа за пропорционалност. Извън 
тази обща база, актуалните системи на държавите-членки варират, 
съобразно различията в културните и морални норми. 

Като ключови елементи на саморегулацията се посочват – обо-
значаването на съдържанието (сигнализация на неподходящото за 
малолетните и непълнолетни съдържание) и т.н. “чип– насилие”. 

Проучвания обаче показват, че родителите имат двойствено от-
ношение към този подход – от една страна – те са благоприятно 
настроени, но от друга – не са запомнили и не разграничават обозна-
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ченията. Трябва да се има предвид също, че днес семейният модел 
е различен – не може да се очаква, че детето ще гледа, например 
– телевизия, винаги в присъствието на възрастен. Освен това трябва 
да се има предвид, че сигнализацията може да служи и за допълни-
телно привличащ фактор. Необходими са последователни усилия, за 
да се убедят родителите в полезността на този подход.

Училището също има основна роля за предпазването на де-
цата от вредното и неблагоприятно съдържание на медиите (тук 
специално трябва да се посочат и новите медии, чието развитие е 
свързано новите информационни и комуникационни технологии). 
Медийното образование най-общо се развива в няколко посоки в 
Европа: защитна (разкриваща опасности и манипулативните въз-
можности на медиите, културна) “дедраматизираща”, акцентираща 
върху разграничението на журналистическите жанрове и съответно 
подходи (и основаната на участието) благоприятстваща достъп до 
“производството” на медиите”10. Всъщност, най-важното е да се има 
предвид, че в повечето случаи медийният контекст е изключен от 
образованието на децата, което води до разминаване между учили-
щето и начина на научаване, работа и отдих от децата. Често, моде-
лите на поведение и оценка, които се показват в медиите са корено 
противоположни на тези преподавани в училището – например, че 
успехът идва след много усилия, формиране на определени качества 
и т.н. Телевизионни и радиопредавания, обратно на тези послания 
към младите хора внушават, че успеха не зависи от усилията, че къс-
метът е по –важен от последователността и качествата.

Изследователи призовават да се предифинира разбирането за за-
щитата на децата от медиите, съобразно променения социален кон-
текст. Трябва да се покаже на детето, че само може да се погрижи за 
себе си – това би могло да се случи с въвеждането на един “минима-
лен пакет” от образование за “правото на информация” в учебната 
програма. 

Все повече се налага подходът на корегулация при ограничаване 
на неблагоприятното и вредно съдържание на медиите по отноше-
ние на децата. Държавата, според някои автори парадоксално се от-
казва от някои свои ангажименти в тази сфера,11 оставяйки повече 
място на саморегулацията. В развитите демократични общества се 
разчита на участието на всички актьори в този процес – семейство-
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то, училището, държавните институции и медийните субекти, които 
чрез споделената отговорност би трябвало да защитят най-добрия 
интерес на детето. 
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3. ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ СВЯТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА

Лилия Райчева*�

“Липсата на новина е добра новина”  
(английска пословица)1.2 

Тази фраза, уви, в съвременната телевизия се отнася до приори-
тетите при реденето на информационните емисии. А новини гледат 
всички, дори и децата. 

Социалните предизвикателства

Стресовите икономически предизвикателства на прехода опре-
делят негативните тенденции в инфраструктурните параметри на 
населението. Наблюдава се стабилна тенденция към намаляване на 
децата и увеличаване на населението в пенсионна възраст. Неговият 
брой е двойно по-голям от броя на непълнолетните. От всички до-
макинства в страната над 70 % са без деца под �6 години (www.nsi.
bg). По тези показатели България се изравнява, дори и надминава 
най-развитите европейски страни. 

Петнайсетгодишният период на трансформация поставя теж-
ки социални предизвикателства пред населението. Параметрите на 
брутния вътрешен продукт, безработицата, стандарта на живот, ре-
алните доходи, социалните придобивки като здравеопазване, обра-
зование, грижа за децата не се оказват благоприятни за голяма част 
от населението (ИССИ на КНСБ, 2004). 

Макар България да има традиции в организирането на отглеж-
дането на децата, преходът се оказва тъжно предизвикателство и за 
образователната система. Очертава се стабилна тенденция към на-
маляване на училищата и учениците. Обезпокоителна тенденция е 

* Доцент, д-р на науките, Катедра “Радио и телевизия” – Факултет по 
журналистика и масови комуникации в СУ “Св. Климент Охридски”, член 
на Съвета за електронни медии

� Л. Атанасов. Енциклопедия на афоризмите (�998). София, стр. 80
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увеличаването на индекса на непосещаващите училище (От около 
милион учащи се 40 000 напускат училище преждевременно, а око-
ло 30 000 никога не са посещавали) и занемарената комуникация 
между училищните власти и родителите. Нескончаемите реформи 
и постоянно променящите се правила за различните нива в учили-
щето допълнително разколебават децата в стабилността на образо-
вателната система.

Социалните проблеми на българското общество през годините 
на прехода като че ли най-ясно рефлектират в кризата на ценности-
те. Това води до сериозни дефицити в социалното поведение на под-
растващите. Устоите на семейството също се разклащат. Увеличава 
се броят на децата без родители или само с един родител. Данните 
от последното преброяване сочат, че около 2� % от всички деца в 
България се отглеждат от един родител (www.nsi.bg). Процесите на 
социална трансформация ситуират децата все още неравнопоставе-
но в семейството. У нас продължава да доминира партриархалният 
тип отношения и децата се възприемат от възрастните по-скоро като 
обекти, отколкото като равноправни субекти в семейните взаимо-
отношения. Употребата на алкохолни концентрати и наркотични 
вещества, нарастналото разпространение на ХИВ/СПИН и полово 
предаваните болести, ранната бременност и ръста на абортите са все 
по-често срещано явление сред непълнолетните. Неокуражаваща е 
картината на детската престъпност, както и на децата, пострадали 
от насилие (изнасилване, склоняване към просия или проституция, 
малтретиране в семейството, порнография и др.).

Неусетно израстна цяло едно поколение, чийто статут и права 
бяха сериозно накърнени. Обществото не съумя да осигури безопасна 
и стимулираща развитието на децата среда. А те не могат да избират 
нито семейството, нито училището, нито страната, в която живеят.

 Децата и медиите
Виртуалната среда заема водещо място в интересите на деца-

та. Интернет, телевизията и мобилните телефонни комуникации са 
големите предизвикателства, конкуриращи семейството и училище-
то. В тази ситуация възниква въпросът за позитивите и негативи-
те, предлагани от виртуалната действителност: дали тя разширява 
кръгозора или е своеобразно бягство от неприветливата социална 
среда?
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Към момента в България се произвеждат и разпространяват: 
– �43 ефирни и кабелни радиопрограми;
– 203 ефирни, кабелни и сателитни телевизионни програми;
Към всичко това трябва да се причислят и многобройните чуж-

дестранни програми, предлагани от стотици кабелни ТВ мрежи 
(www.cem.bg).

Как е специализирана българската радио и телевизионна медий-
на действителност по отношение на децата:

– Детски ТВ предавания – около 3 % от общото програмно вре-
ме: �4 �33 от общо 498 09�часа (2003).

– Детско-младежки радио предавания – около 2 % от общото 
програмно време: 9 563 от общо 525 5�� часа (2003) (www.nsi.bg.)

Лицензионните изисквания за детски и младежки предавания 
седмично не са високи, но и те трудно се изпълняват. Детската тема-
тика е непривлекателна за рекламодателите, а оттам – и за радио– и 
телевизионните оператори. 

 Закрила на децата

През �99� г. България ратифицира Конвенцията за правата на де-
тето на Обединените нации. През 2000 г. е приет Законът за закрила 
на детето. Освен това, съществуват множество програми, грижещи 
се за благосъстоянието на децата: Национална програма за закрила 
на детето (2004); Национална стратегия за закрила на детето (2004–
2006); Национална стратегия за защита децата на улицата (2003–
2005); Национален план за действие срещу сексуалната експлоата-
ция на деца с търговска цел (2003–2005); Стратегия за национална 
младежка политика за периода 2003–2007, Междуинституционални 
програми; Програми и действия на неправителствения сектор и др.

Приоритет в Конвенцията е закрилата на най-добрите интереси 
на детето. Що се отнася до медиите, това означава, наред с други 
изисквания, че:

– детето трябва да има право на изказ чрез която и да е медия по 
негов избор;

– детето трябва да има достъп до информация и материали чрез 
разнообразие от национални и интернационални източници;

– същевременно, детето трябва да бъде предпазено от информа-
ционни и материални вреди.
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Телевизия и насилие 
Особено важно от гледна точка закрилата на децата от неподхо-

дящо за тяхната възраст съдържание е поведението на медиите при 
отразяването на сцени с жестокост и насилие.

Редица примери от практиката показват как най-мощната медия 
може не само да отразява насилието, но и да бъде въвлечена в из-
вършването му, преобразявайки се от свидетел в съучастник в ста-
ващото пред камерите £ действие. Провокираната ситуация, скри-
тата камера, похватите на разследващата журналистика често пъти 
ни предлагат уникални кадри на човешка агресия, раждаща се пред 
очите на зрителите. 

В реда на информационните емисии “мокрите” новини заемат 
обикновено първите места. Оказва се, че войната, кръвта, насилието 
са стока, която се търси, те са най-благодатни за съобщаване от жур-
налистите. Остава все още открит въпросът за етиката при отразя-
ването на такива събития. В редица чуждестранни разпоредби, пък 
и в нашия Закон за радиото и телевизията има текст, че “радио– и 
телевизионните оператори носят отговорност за съдържанието 
на програмите, предоставени от тях за разпространение”  (ЗРТ, 
�998). Същевременно приетите етични правила задължават в рам-
ките на саморегулацията радио– и телевизионните оператори да об-
ръщат особено професионално внимание при начина на отразяване-
то на тази тематика (Етичен кодекс, 2004). 

Темата за кадрите с насилие по телевизията е много актуална в 
изследователските медийни разработки. Спори се по главната ди-
лема: стимулира ли насилието, показвано по телевизията, агресив-
ността на зрителите или то не играе никаква роля върху тяхното 
поведение. В доклада си, изработен по поръчка на Съвета на Европа 
и посветен на насилието в медиите, английският изследовател Гай 
Къмбърбач посочва, че в над три четвърти от разработките се нами-
ра пряка връзка между показваните от малкия екран престъпления 
и агресията в реалния живот (G. Cumberbatch, �995). 

Някои от изследователите, подкрепящи това твърдение, смятат, 
че прекаленото гледане на телевизия изобщо (не само на програми 
с насилие) има негативен ефект върху цялата аудитория. Раздорите 
на децата с родителите, конфликтите в училище и стълкновенията 
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на улицата според тези изследователи се съотнасят именно с предо-
зираното телевизионно гледане.

Мненията на експертите се групират в три насоки:
�. Насилието, показвано по телевизията, може да подтикне дете-

то при създадени подходящи обстоятелства в реалността да имитира 
видяното на екрана. Телевизията може да се преобрази в училище 
по насилие и университет по престъпления (T. Elmendorf, �984).

2. Показваното по телевизията насилие може да отблъсне детето 
от прибягване към агресивни действия в живота. Продължителното 
гледане на телевизия може да подпомогне катарзисната терапия 
у младите хора в преодоляването на възрастовите им проблеми и 
съдейства за намаляването на агресивността в ежедневието, (M. 
Kunczik, �993). 

3. Предозираното телевизионно насилие може да накара детето 
да остане индиферентно към престъпността в заобикалящия го ре-
ален свят и да се примири с нея. Зрителят свиква с усещането, че 
всеки момент може да стане жертва на някакво насилие и неговата 
социална нетърпимост към агресията в реалния живот се притъпява 
(J. Lopiparo, �977). 

Агресивността на човешката природа е биологически обусловена. 
Фройдистите твърдят, че човек е агресивен по инстинкт и че у всеки 
у нас е заложено разрушителното начало, насочено интровертно или 
екстравертно. Бихевиористите пък смятат, че човешката агресивност 
е обусловена от житейските обстоятелства. Културата и хармонични-
те обществени навици, все по-усъвършенствуващото се “социо”, спо-
ред тях, имат шансове решително да намалят пагубните нагони.

Преди повече от четвърт век Джордж Гербнер посочва, че най-
важното влияние на телевизията се изразява в нейната способност да 
предава не толкова информация, колкото идеи за социалните структу-
ри, норми и поведение. Прекаленото показване на сцени с насилие по 
малкия екран може да доведе до внушението, че ние живеем в един 
враждебен, трудно регулируем свят (G. Gerbner et al., �980).

Така неотдавна две убийства станаха топ-новина, но вместо да 
анализират причините за този показен разстрел, някои журналисти 
тутакси им прикачиха етикета “политически”, а други пък включи-
ха в телевизионния показ влаченето на мъртвото тяло на банкера 
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Емил Кюлев по асфалта и в близък план смъртоносните рани на 
Иван Тодоров-Доктора. Два-три месеца преди това, като “особена” 
журналистическа находка бе счетено надничането на камерата през 
прозореца на моргата, за да покаже ходилата на застреляния бос на 
подземния свят Георги Илиев. 

А примерите за насилие от екрана са очебийни – от селекци-
ята на новините в информационните емисии до подреждането на 
обектите в тях, от избора на гледна точка в публицистичните преда-
вания до предпочитанията към събеседници по темата, от грубото 
прекъсване на програмата за реклами до съдържанието на самите 
реклами. 

Оптимистичната страна на проблема е, че резултатите от някои 
проучвания сочат, че телевизията може да влияе и положително на 
децата, като ги учи на конструктивно социално поведение. Според 
редица автори, основното предизвикателство в преодоляването на 
негативните въздействия на телевизията се крие в незаангажира-
ността на родителите. Свикнали с удобството на “електронната ба-
вачка”, те някак си не съумяват овреме да научат децата си как да 
използуват бутоните за превключване на каналите и за изключване 
на телевизора. 

 Практиката на Съвета за електронни медии 

Съгласно разпоредбата на чл. �7, ал. 2 от Закона за радиото и 
телевизията: “Радио- и телевизионните оператори са длъжни да не 
допускат създаване или предоставяне за разпространение на пре-
давания в нарушение на принципите на чл. �0 и предавания, вну-
шаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова 
нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост или наси-
лие, или са насочени към увреждане на физическото, умственото и 
моралното развитие на малолетните и непълнолетните”.

Нормата на чл. 76 от ЗРТ поставя специални изисквания към ре-
кламата, която излъчват радио– и телевизионните оператори, пред-
назначена за непълнолетни:

Един от най-често цитираните случаи в практиката на СЕМ 
(2002 г.) е свързан с предаванията “Разбиване” и “Първична сила” 
(т. нар. “кеч”), излъчвани в програмата на Би Ти Ви в събота и неде-
ля след обяд. Тези предавания предизвикаха остра обществена ре-
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акция вследствие на зачестилите случаи на пострадали деца в резул-
тат от последвали сбивания и прилагане на показани бойни техники 
в предаванията. СЕМ организира широко представителна публична 
дискусия, на която бе обсъдено дали тези предавания оказват влия-
ние върху детската психика. Следвайки експертните преценки и об-
щественото мнение СЕМ прие с решение № �5-00–39/07.02.2002 г., 
че излъчването на предаванията “Първична сила” и “Разбиване” по 
програма Би Ти Ви противоречи на разпоредбите на чл.�7, ал.2 от 
ЗРТ, тъй като застрашава умственото, физическото и моралното раз-
витие на малолетните и непълнолетните и указа на “Болкан Нюз 
Корпорейшън” ЕАД да спазва условията на издадената индивидуал-
на лицензия, както и да спре излъчването на цитираните предавания 
преди 23.00 часа. Върховният административен съд на Република 
България подтвърди решението на СЕМ. 

Във връзка със защитата на малолетните и непълнолетните в 
предаванията на радио– и телевизионните оператори в началото на 
2003 г. СЕМ инициира редица срещи с тях. СЕМ прие и решение 
№ 15-00-06/2003 г., с което препоръча на операторите да израбо-
тят и въведат система за сигнализация на базата на т. нар. принцип 
на “контролиран достъп”. Така, вследствие на обединените уси-
лия на трите ефирни телевизии, излъчващи в национален обхват, 
от 2003 г. се прие единна сигнализация при излъчването на филми, 
които съдържат сцени на насилие и жестокост, само с ясно обозна-
чение – кръг с означена възрастова граница. Разбира се, всички та-
кива игрални филми, освен че са обозначени ясно, би следвало да 
се излъчват след 23.00 часа (което не винаги се спазва). Някои от 
операторите прилагат тази сигнализация и при други сегменти от 
програмата си. 

Като взе предвид зачестилите случаи на разпространение на 
песни, съдържащи непристойни и вулгарни изрази и действия, през 
ноември 2003 г. СЕМ прие специално Становище за необходи-
мостта от защита на малолетните и непълнолетните при из-
лъчването на песни в радио– и телевизионните програми.

Особено внимание регулаторът обръща и на рекламните кли-
пове. В края на 2002 г. по време на коледните празници започна 
масирана рекламна кампания на водка “Екстаз”, излъчвана и в на-
ционален (чрез ефирните телевизии), и в местен (по кабел) мащаб. 
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И двата варианта на клипа се отличаваха с агресивната си и груба 
визия и съдържаха садо-мазохистични сцени, което скандализира 
обществеността. На операторите, които излъчваха този рекламен 
клип, бяха наложени имуществени санкции за нарушения на чл.76 
от ЗРТ (реклама, нарушаваща общоприетите морални норми) 
и на чл.17, ал.2 от ЗРТ (предавания, насочени към увреждане на 
физическото, умственото и моралното развитие на малолет-
ните и непълнолетните). 

За периода 2003 г. – 2005 г. са издадени �6 наказателни постано-
вления за нарушения на изискванията на чл.17, ал.2 от ЗРТ в част-
та “...предавания, насочени към увреждане на физическото, умстве-
ното и моралното развитие на малолетните и непълнолетните.” и за 
нарушения на принципите по чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ, свързани 
с “добрите нрави”. Освен това, СЕМ гласува и няколко документа, 
насочени към духовното здраве на нацията. 

2. Декларация относно зачестилите случаи на алкохолни отравя-
ния на непълнолетни от �6.02.2004 г.

3. Декларация относно предаването Big Brother от 8. ��. 2004 г.
4. Харта за свободата на словото в Република България 

(2004 г.).
Тъй като в международните актове и националното законода-

телство липсва легална дефиниция на понятието “добри нрави”, 
Съветът за електронни медии организира през октомври 2005 г. в 
партньорство с представителството на УНИЦЕФ в България кръгла 
маса, в която взеха участие представители на държавни институции, 
неправителствени организации, радио– и телевизионни оператори, 
експерти на СЕМ, на която бяха обсъдени многобройните аспекти 
на закрилата на малолетните и непълнолетните от негативните въз-
действия на радио– и телевизионните програми. Вследствие на тази 
дискусия СЕМ прие становище за понятието “добри нрави” по сми-
съла на чл.�0, ал.�, т.6 от ЗРТ с оглед закрилата на малолетните и 
непълнолетните по повод излъчването на радио– и телевизионни 
програми. Макар това Становище да бе публично представено, то 
не бе посрещнато позитивно от медиите и институциите поради ре-
дакторска непрецизност. Макар и временно Становището да изигра 
положителна роля, като телевизионните оператори започнаха да се 
съобразяват с неговия дух, а именно – да подхождат по-внимателно 
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към показването на сцени на насилие и жестокост, то бе отменено 
от СЕМ. С което, разбира се, не намаля присъствието на насилие и 
жестокост, на враждебна реч на телевизионния екран. 

 Телевизията – майка или мащеха?

Ние живеем на границата на две реалности – действителната и 
тази, създадена от масмедиите. Все повече очертанията на тези две 
реалности се размиват и живият живот придобива илюзорни изме-
рения, а телевизионният свят – параметри на виртуалността. Ако 
отидем по-нататък, дифузията е толкова значима, че нашият реален 
свят все повече започва да наподобява телевизионната действител-
ност.

Като че ли сме вече свикнали с наркозата на телевизионното зре-
лище. Тя ни е необходима всекидневно. Затова още по-категорична 
е нуждата от осмисляне на вредите, които тази виртуална наркоза 
може да нанесе на подрастващите. А дефицитите по отношение за-
щитата на интересите на децата в областта на медиите се изразяват 
най-общо в липсите на:

– технически средства за филтриране на програмите;
– програми за деца с увреждания;
– програми за деца в риск;
– достъп на децата до медиите;
– медийна грамотност. 
Затова, разсъждавайки върху проблема дали телевизията е майка 

или мащеха за младото поколение, можем да стигнем до тъжната кон-
статация, че комерсиализацията на програмирането и ограничената 
възможност за добър избор измежду множество програми, но с неви-
соко качество води до ощетяване на интелектуалното и личностното 
израстване, до превръщането на детската аудитория в консуматор. 
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4. МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ: ЗА МОРАЛНОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИМИДЖ-КУЛТУРА

Христина Амбарева*

 1. Какво представлява медийната грамотност?
Медийни изследвания започват да се правят в европейските стра-

ни още от средата на 20 век и през последните години движението за 
медийна грамотност там се засилва. Има два основни фактора, които 
провокират развитието на медийните изследвания в Европа и те са, 
първо, технологочното развитие на медиите и техните възможности 
за влияние, и второ, нарасналото влияние на американските медии в 
света, което носи безпокойство и неодобрение. Англоезичните стра-
ни се чувстват особено заплашени по отношение идентичността на 
своята национална култура, поради липсата на езикова бариера с 
американската култура. Мерките срещу проникването на американ-
ското медийно влияние в тях взимат облика на задължителна медий-
на грамотност. От средата на 90-те1 в Австралия е въведен медийно 
обучение за детските градини и то продължава до �2 клас. В Англия 
от �996 г и в Канада се държат задължителни изпити по медийни 
изследвания, в рамките на средното образование. 

Медийно обучение е въведено и в много неанглоезични страни – 
от Южна Африка, Южна Америка, в Русия, Китай, Япония, Тайван, 
Корея, Скандинавските страни и почти в цяла Западна Европа. През 
�999 г. и 2002 г. под егидата на ЮНЕСКО са проведени срещи и кон-
султации, които завършват с посочване на медийното образование 
като основно право на всеки гражданин от всяка страна на света и 
се отправя препоръката медийното образование да бъде въведено 
навсякъде в рамките на националната образователна програма, във 
висшето образование, неформалното обучение и програмите за уче-
не през целия живот2, формулира се също широк кръг от препоръки 
и приоритети за регионални действия.

* Научен сътрудник, секция „Естетика”, И-тут за философски изслед-
вания – БАН, доктор на науките
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Защо е толкова важно медийното образование?
Първо, защото то дава задължителна за нашето време грамот-

ност, различна от елементарната грамотност да четеш и пишеш. 
Така както за да общува в условията на устна комуникация, човек 
трябва да знае език, така както в условията на писмена комуникация 
е необходимо да отдели време за да се подготви да използва техни-
ката на писмеността, така и в условията на медийна комуникация, 
той се нуждае от медийна грамотност, която да му позволи да общу-
ва с другите хора посредством медиите и да знае как да конструира 
и предаде своите послания.

И второ, медийното образование е важно, защото в условията на 
културна глобализация под знака на американизма то представлява 
начин да се подкрепи традиционната, националната ценностна сис-
тема и да се показва на младите хора, че онези ценности, които про-
кламират продуктите на американската култура, не са и не трябва да 
бъдат задължително техни собствени.3

За съжаление, у нас медийно образование в смисъла на медийна 
грамотност, която да си поставя за цел да обучава подрастващите 
или възрастните как да подбират медийните източница, как да де-
кодират техните послания или да кодират свои собствени, как да 
интерпретират внушенията за ценности, гледни точки и начин на 
живот все още няма или аз поне не успях да открия информация за 
такива инициативи.

Факт е че у нас се смята за изтъркано да се говори, че медии-
те манипулират и зомбират съзнанието, но изглежда никой не ра-
боти по този въпрос с подрастващите, нито с техните родители. 
Недоволството от медиите, от американизираната медийна продук-
ция, ропотът срещу рекламите или провокиращото съдържание на 
билбордовете остават напълно стихийни. Те нямат въздействието 
на целенасочените и организирани мерки за продължително обуче-
ние в ранна възраст и докато такива мерки не бъдат взети, у нас ще 
се възпитава уязвимо, медийно неграмотно поколение, което инту-
итивно ще опитва да се справя с ежедневните бомбандировки от 
страна на медиите в най-добрия случай като ги пренебрегва.

Игнорирането на медиите е било реален подход в справянето 
с тяхното нежелано въздействие. Но той е бил особено популярен 
между �930 и �960 година.



���

Дълго време се е прилагал дори в Съединените щати. Казвам 
дори, защото по правило американците не чувстват културата си 
застрашена и основната причина за развитието на медийните из-
следвания там са обвиненията, че медиите засилват социалните 
кризи – нарастването на агресивността, употребата на наркотици, 
проблемното сексуално поведение, расизма и пр.

За съжаление отношението на игнориране може да възпитава 
само чувство на страх и неприязън към медиите, което в условия-
та на развиващи се медийни технологии и демонстрирани възмож-
ности за бързина и удобство при разпространение на информацията 
изглежда все по-неадекватно. Основният недостатък на игнорира-
нето, е че медиите са източник на информация, а информацията е 
източник на пари, власт, удобство, работа, забавление и пр., без по-
вечето от които съвременният човек не може. Така същността на 
медийното обучение се свежда не до радикално противодействие 
срещу медиите, а до обучение за работа с тях и подготовка на под-
растващите за алтернативни “погледи” или “прочити” на медийното 
съдържание.

В условията на засилващо се американско влияние в Европа и 
света този подход се налага в Европа, като се развива в рамките на 
културните изследвания от английски учени, измежду които воде-
щите в медийното образование през 90 години – Лен Мастермън 
(Teaching the Media, �985) и Дейвид Бъкингам (Watching Media 
Learning, �990). Медийното обучение се основава на съчетаването 
на изследователски методи с въздържането от налагане на точно 
определени ценности на обучаваните. Важна част от работата в ме-
дийното образование е проследяването и анализирането на начина, 
по който медийните продукти предават дадени културни ценности 
на аудиторията. Става дума за съвсем конкретни техники, като на-
пример познаване на внушенията на ракурсите, схващане на начина 
на въздействие чрез монтажа, разбиране за ролята на музиката, из-
ползването на светлината и пр. Медийната грамотност обучава кри-
тическо мислене, което може да отбелязва техниките и подходите 
в медиите за подчертаване на значения, предаване на настроения, 
внушаване на гледни точки, идеи и др. При деца, преминаващи през 
такова обучение се наблюдават и съответни промени в начина на 
гледане на телевизия и филми, които най-общо се окачествяват като 
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замяна на пасивното с активно възприятие. Последното се изразява 
в откриване и в посочване на техниките за постигане на ефекти в да-
ден филм още по време на самото гледане. Това от своя страна отва-
ря възможност да се обсъжда с децата валидността и достоверност-
та на информацията, която им се предлага, социалната адекватност 
на моделите на поведение на героите, които ги впечатляват; те могат 
да обсъждат характерите, поведението и т.н. Учат се да възприемат 
медиите, като посредници в предаването на послания насочени от 
някого към тях и така се изгражда противодействие не само за ре-
кламите на алкохол и цигари (които у нас вече не се правят), но се 
гради осмислено, контролирано отношение към различни идеали и 
модели на поведение, разпространявани от телевизионния екран. 

Придобивайки медийна грамотност, човек се учи не само как да 
си служи с медиите, но и как те си служат с него, как да декодира 
техните словесно-музикално-визуални послания, като същевремен-
но преценява и тяхната добросъвестност в предаването на “истина-
та” и идентифицира техните източници и политически, икономиче-
ски, културни интереси.

С този подход на медийно обучение е свързана идеята, че не е 
нужно да лишаваме себе си или някой друг от удоволствията, които 
предлагат масмедиите, стига да можем да контролираме посланията, 
които те излъчват към нас. Оттук в медийното образование се залага 
по-скоро на необходимостта да се развива способност за по-сложна, 
по-премислена, по-нееднозначна оценка на медийното съдържание 
и така създадените аналитични умения да оформят критично отно-
шение към СМИ. Но затова, разбира се, се изисква системна работа 
и известна продължителност на обучението за развитие на способ-
ността у подрастващите сами да анализират медийната информа-
ция. Според принципите, които посочват от американкия институт 
Аспън, за да е медийно грамотен човекът, той трябва да е способен 
на няколко основни неща. Те са изброени с четирите ключови думи: 
достъп, анализ, оценка, производство.

За да бъде медийно грамотен, човек първо трябва да познава ме-
диите, тоест да има достъп до тях.

Оттам нататък той трябва да бъде способен да разбира и ана-
лизира езика, на който говорят медиите и да може да деконструира 
посланията, които често се предават в мощни, концентрирани обра-
зи и звуци. 



���

Трето, дори еднократното участие в произвеждането на медия 
изгражда опит за конструирания характер на медийното съдържа-
ние.

Човек трябва да е наясно, че медийната информация е констру-
ирана и тази конструкция принадлежи на ограничена група от хора, 
които от първоначалния материал са подбрали малка част и са я 
свързали по начин, който отразява тяхното отношение или цел. 

Четвърто, медийната грамотност означава човек да може да пра-
ви оценка на медийното съдържание. Той трябва да умее да преце-
нява значимостта на идеите в един филм, програма, списание или 
вестник както за себе си, така и за обществото; да открива ценно-
стите, гледните точки и типовете поведение, които медията показва 
или внушава.4

Значението на медийното образование и развитието на подобни 
умения за човека на бъдещето, се обяснява с времето, което човек 
прекарва и ще прекарва пред телевизора или в четенето на вестни-
ци, списания, слушането на новини и сърфиране в интернет. Според 
някои изследвания5, човек, който живее 75 години и спи по 8 часа на 
нощ, ще има общо 50 години, прекарани в будно състояние, от които 
9 ще прекарани в гледането на телевизия. От гледна точка на време-
то от живота си – една пета, което най-вероятно подрастващите ще 
са в компанията на медиите, значимостта за бъдещето, която има 
подготовката в общуването с медиите изглежда огромна.

 2. Как медийната грамотност помага за моралното 
възпитание?

Целта на медийното обучение е изграждането на критическа 
автономия, тоест, способност за самостоятелно осмисляне на раз-
пространяваните от медиите идеи, ценности и норми на морално 
поведение. Критическата автономия позволява на подрастващите да 
изградят умение рационално да решават в какво да вярват и какви да 
са техните убеждения, вместо само да копират онова, което виждат 
на екрана на телевизора или по страниците на списанията.

У нас за възпитание на характера в училищна среда може да се 
говори само индиректно и във връзка с добрата воля на учителите, 
но тъкмо часовете по медийна грамотност биха позволили провеж-
дането на дискусии върху актуални теми от медиите като насилието, 
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агресивното поведение, лъжата, благородството, доброто и лошото в 
поведението на хората. Тъкмо медиите, които са неразделна част от 
ежедневието на младите поколения, стимулират желанието да се об-
съждат нравствени ценности. Не от гледна точка на една безжизнена 
история и чужд по време и пространство светоглед, както за съжале-
ние често става в часовете по етика, а от гледна точка на онова, което 
се случва тук-и-сега, пред очите на всички. Медиите са източник на 
безброй много нравствени теми, в които доверието, уважението, 
отговорността, честността, грижата за другия, гражданското 
съзнание са не просто празни книжни понятия, а социално значими 
примери, онагледени от конкретни хора и ситуации. В този смисъл 
важни за моралното възпитание на подрастващите стават филмите 
с мощни морални дилеми в тях. Стига обаче тези филми да бъдат 
осмислени, а за да бъдат правилно осмислени, е необходимо позна-
ване на правилата за тяхното създаване.

Почти в духа на “знанието е добродетел”, съвременното морално 
възпитание не може да мине без медийното обучение, което целенасо-
чено да развие вниманието и усетът да се преценява какви нравствени 
ценности заплитат сюжетите на новините и филмите, как са показани 
тези нравствени дилеми, с какви ефекти е постигнато въздействие-
то, кой е създал и изпраща даденото послание, защо го прави, коя е 
целевата аудитория, как други хора биха разбрали по-различно това 
послание, какви са средствата с които се постига убедителност на за-
явената позиция, какви алтернативни позиции са възможни. 

Медийното образование развива моралните разсъждения ситу-
ационно. Обсъждат се конкретни неща, конкретни решения и техни 
алтернативи, което означава, че в много голяма степен ако подра-
стващите изпаднат в ситуация, подобна на обсъжданата, те ще имат 
пред себе си варианти за действие в такава или сходна ситуация. 
Обсъждането на медийните стереотипи, сравняването на начините, 
по които различни медии биха представили едно и също отношение 
в любовта, взаимоотношенията във и извън семейството, етниче-
ските и расовите отношения е винаги свързано с конкретна реална 
ситуация, затова и възпитателният ефект е несравнимо по-голям, 
отколкото например в часовете по етика, история или философия. В 
условията на култура, в която медиите имат огромно влияние върху 
моралното поведение на младите хора и са безпрецедентен източник 
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на подражание, възможността морал и знание за медиите да вървят 
ръка за ръка е изход от социалната дезориентация и противоречия-
та, които в последна сметка имат за резултат липсата на устойчиви 
морални принципи.

 3. Какви са особеностите на моралното възпитание в 
условията на имидж-културата?

Ние живеем в среда, която изобилства от образи. В условията 
на имидж-културата най-разпространените средства за информация 
имат визуален характер и най-мощните източници на модели на по-
ведение, убеждения, естетически идеали и морални ценности са ви-
зуалните – плакати, клипове, филми, записи от репортажи и спортни 
събития и пр. Трудностите в моралното възпитание идват от сблъ-
съка, който се получава между два вида ценности – етическите и 
естетическите. Думата култура в нашия език винаги се е свързвала 
по смисъл с морал и възпитание. Синонимите “некултурен човек” и 
“простак” означават човек, лишен от възпитание и морални задръж-
ки. Образът от своя страна, имиджът, има естетическа стойност. Той 
се цени не заради някакво вътрешно съдържание, а заради външната 
видимост, която създава ефект и която няма нищо общо с морални-
те норми. Имидж-културата е словосъчетание, което само по себе си 
показва скритото напрежение между естетическото и етическото в 
културата на съвременното общество. Тя обозначава развитието на 
ценностна система, която за съжаление акцентира повече върху ими-
джа, отколкото върху морала. Значима е външната видимост на неща-
та, а видимостта възпитава не според морални, а според естетически 
норми. Сигурно няма тинейджърка, която да попитате дали иска да 
се научи да бъде добра, или да отслабне, и тя да ви отговори, че иска 
да се научи да бъде добра. Имидж културата е пазарна култура, която 
не учи хората кое е добро и кое лошо. Тя разполага други антино-
мии, а именно красиво-некрасиво, модерно – немодерно, популярно 
– непопулярно. Татуировки, жени по бельо и мъже с костюми, дънки, 
телефони, сандвичи – това е съдържанието на плакатите, които сре-
щаме по улиците. Бумът в разпространението на образи и огромното 
културно пространство, което те буквално и метафорично заемат има 
за основен резултат заместването на моралните поучения с естети-
ческите послания на картините. Основното при тези послания, е че 
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силата на естетическия ефект се очаква да съответства на силата на 
желанието за ползване на показвания продукт и в някои случаи този 
вид манипулация успява. Без нужното обяснение, подготовка за въз-
приемането £, съзнание за икономическите интереси, които са я по-
ставили там, където е, единствено печатното качеството на картината 
и успешният дизайн стават мерило за ефекта £. 

Затова като основна задача на нашето общество в условията на 
развиваща се имидж-култура е намирането на рационални начини 
да се примирява етическото с естетическото, тръпката от видимост-
та и уважението към невидимото, на ниво семейство, училище, 
медии и научни изследвания. Образът и моралът са две различни 
неща, поставени от съвременното технологично развитие на СМИ 
във взаимно конкурираща се позиция и медийната грамотност е не-
обходима, за да се контролира влиянието на визуалните послания 
върху поведението. 

Медийната грамотност трябва да стане част от възпитанието на 
децата и младежите, за да се избегне западането на морала за сметка 
на зле разбраните естетически ценности, както и за да се утвърди 
превъзходството на моралните норми, защото както се разбира от 
последните новинарски емисии, в стремежа да градят имиджи, мно-
го хора напълно загърбват морала.

Втората специфика на моралното възпитание в условията на 
съвременната култура произтича от нейния комерсиален характер. 
Колкото и страшно да звучи, съвременната култура е въпрос на биз-
нес. В момента в България културата, която не е въпрос на бизнес 
и не може да се включи в пазарните отношения, загива. Същото се 
отнася и за медиите. Те не са и вероятно не трябва да бъдат абсолют-
ни стожери на морала, истината и справедливостта. Те са бизнес, 
който има свои интереси и оцелява в пазарната среда на търсенето 
и предлагането. Истината е че не можем да разчитаме на медиите 
да правят хората по-морални, ако самите хора не търсят в тях мо-
ралните ценности и в реалния живот не се стремят да подкрепят 
необходимото единодействие между законодатели, аудиовизуална 
промишленост и възпитатели. Без такова единодействие, в съдър-
жанието на медиите ще преобладава преклонението пред външната 
показност и ефектите, а не интегрирането на обществото около мо-
рални принципи. 
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5. МЕДИЙНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И МОРАЛНАТА 
ЦИВИЛИЗОВАНОСТ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ.

МЕДИИ И МОРАЛ, МОРАЛ И МЕДИИ

Ива Шишкова*

Свободата на словото в медиите и социалната отговорност на 
журналистите са категории, конституиращи журналистиката. В ос-
новата на повечето модерни и демократични медийни системи и 
медийни политики по света е заложена доктрината за социалната 
и морална отговорност на журналистиката. Според тази доктрина 
в крайна сметка свободата на словото се свежда до съблюдаване и 
реализиране на принципите на отговорната пред обществото жур-
налистика, най-същественият от които е “журналистиката да служи 
преди всичко на гражданите, а не на държавата и нейните чиновни-
ци, нито на партиите, нито на бизнеса, нито на каквито и да било 
други лица или групи, можещи да имат интереси, различни от соци-
алното цяло.”1Т.е. като служи на гражданите и е критична към дей-
ността на властимащите журналистиката реализира дълга си към 
обществото и по този начин отговаря на възложената £ социална 
задача, а така се доближава и до идеала за свобода на словото, и до 
по-висока медийна цивилизованост.

 Медиата – “каталог на нещастието”

С развитието на медиите и с високото им технологично усъвър-
шенстване се ускори и “цивилизоването” на медийната тематика. 
С демократизирането се наложи процесът на “децивилизоване” на 
ценностите (от близкото минало). Обезсилването на действащите 
морални ценности и несформиранността на онези, които ще дой-
дат на тяхно място, стана типично за морала на обществото ни. 
Неведнъж в етически анализи е посочвано, че “липсата на съгла-
сие за общоприетостта и общовалидността на ценностите (норми, 

*  Главен асистент, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 
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принципи, цели и идеали, оценки и категории) дезинтегрира обще-
ството”2 и го дестабилизира. Не може да бъде очертан ценностен 
облик на нашия съвременник. Новите морални ценности се форми-
рат бавно, мъчително, а така и обществото, и личността са дезори-
ентирани и демотивирани. В последните години (вече десетилетия 
от началото на прехода) се налага изследване на медийната комуни-
кация и нейните изразни системи, въздействието £ върху детската и 
юношеската психика, влиянието на “медийната цивилизация” вър-
ху тяхната чувствителност, светоглед, комуникативност. Моралните 
ценности имат важно значение за реализацията на моралното пове-
дение. А тези “морални ценности”, които обсебват сетивата във вся-
ка комуникация с медиите в нашия “преходен” или “следпреходен” 
период, са сякаш “презентация” на една “обърната” семантичност 
– нещо, което възрастните биха могли да ограничат или направля-
ват, но подрастващите, тези, които формират своите нагласи, своето 
световъзприемане (респективно светоотразяване), едва ли могат да 
постигнат адекватно. Сякаш не само етическите формули за добро-
зло; правилно-неправилно; справедливо-несправедливо; честно-не-
честно, са се обърнали наопаки. Когато от всички медии се демон-
стрира този обърнат “етичен” модел; когато на подрастващите им 
се налага да възприемат лошите като добри, силни и успели; моше-
ниците, бандитите, криминалните “звезди” като перманентно екс-
плицирани на първите страници на печата, във водещите новини на 
електронните медии; те започват да ги възприемат като нещо много 
по-естествено и несензационно, отколкото обратното. (Когато едно 
момче върна намерените на улицата пари – няколко хиляди лева, 
преборвайки се с желанието да си купи с тях компютър и др. – този 
отразен медийно факт звучеше по-сензационно, отколкото много 
други, гравитиращи около категорията “зло”.)

Съвременната медиа с периодика “всекидневник” може да бъде 
наречена “каталог на нещастието”. Тя е “длъжна” да отразява 
и информира обществото, но в тези “новини” (“такъв е светът!”), 
преобладава експлицираното зло. Стар, макар и приложим у нас 
след началото на “демократизирането” ни, е подходът към лошата 
новина. Така е, медиите съществуват, спазвайки съответни пазар-
ни критерии, а тиражът и гледаемостта им са високи много повече, 
когато отразяват негативите – като явления и парадокси. Така те ги 
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превръщат в толерирана по “новинарско” време и място тематика и 
възприемането им се налага върху всеки, който чете, гледа, слуша. А 
как се отразява това на децата, учениците, младите хора?

Училищата, както и семейството отдавна изгубиха своя автори-
тет като социални институции. Този процес е част от обществения 
процес и, естествено, е отразяван и от медиите. Но колкото и ка-
чествени продукти да създава медиата, отразявайки икономическа-
та, социалната, емоционалната нестабилност на обществото, акцен-
тирайки и на моралните оценки, едва ли ще се промени ситуацията 
с моралното възпитание на подрастващите. Тяхната морална “ци-
вилизованост” не може да бъде извадена от контекста на обществе-
ния морал, поизгубил стремежа си към успешно утвърждаване на 
моралните ценности, които водят до социална отговорност и имат 
възпитателни функции. Такива би трябвало да имат съвременните 
медии – като модерни форми на комуникативност в нашата “нова 
цивилизация”.

 Mass media и манипулативното съзнание (осъзнаване) 

Какво са медиите? Най-добрите средства за представяне (фи-
ксиране, предаване) на информация. За обособяване обхвата на 
философията на медиите, трябва да се представи медиалното като 
реалност. В съответствие с такава задача се изработва поле на зна-
чението на концепта “медии” като опосредстващо звено на кому-
никацията (Флусер, Постман, Китлер) или в него се вписва цялата 
проблемна област на развитието на съвременната техника, преобра-
зуваща не само лицето на планетата, но и преустройваща човешкото 
тяло отвътре, отменяйки неговата зададеност (Маклуън, Вирилио). 
Философията на медиалното създава своята идентичност чрез раз-
глеждане момента на опосредстване като начало, основание и цел 
на собствените си дискурсивни построения.

Всяка комуникация е “магия”, чрез която от разстояние се пред-
ставя информация за човека, за неговото поведение и навици. Но 
електронната медиа е двойна магия. Телевизията, радиото и печат-
ните средства за масова информация осъществяват комуникационна 
връзка със своите реципиенти – телевизионните зрители, радиослу-
шатели и читатели и ги пренасят от една точка на планетата до дру-
га, сякаш пренебрегвайки пространството и времето, сближавайки 
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всички жители на огромното “глобално село” (М. Маклуън), като им 
дава възможност не само да разберат един за друг, но и да обсъждат 
едни и същи въпроси по едно и също време. По такъв начин жите-
лите на “глобалното село”, в каквито се превърна населението на 
планетата с помощта на средствата за масова информация, встъпват 
в самостоятелна преработка на еднаква информация. Оказва се пси-
хическо въздействие върху съзнанието на милиони хора, въвличат 
се в процес на колективно мислене и “колективна солидарност”.

Но mass media не само информира, развлича, но и просвеща-
ва. Тя има и манипулативно-управленческа функция, влияе върху 
нашите културни и социално-психологически ценности, изменя 
ни като модели на поведение и възприемане на действителността, 
формира митове и стереотипи. Разпространено е становището, че 
“медиите са манипулатори по условието на своето съществуване 
– тяхната роля на посредник между събитието и неговия повторен 
прочит предполага намесата и творческото усилие на ръката, а това 
означава появата на манипулация”3 (от manus – ръка) Средствата за 
масова информация активно използват механизмите на “публичното 
възприятие”. В това свое качество средствата за масова информация 
могат да се превърнат в средства за психически монопол и духов-
но принуждение. И тогава всички ние – жителите на “глобалното 
село”, омерзени от всекидневните си спорове и проблеми, нямаме 
сили да се съпротивяваме на манипулирането на съзнанието ни; ста-
ваме обект на информационна агресия или информационни войни, 
когато с помощта на медиите се опитват да ни убедят в зададената 
от някаква група субективна гледна точка.

Философският размисъл върху комуникацията (каквато предста-
влява връзката между mass media и реципиента) води до разбиране-
то, че “познанието за същността на информирането се отнася непо-
средствено до човека като субект и обект на познанието, оценката и 
общуването, а това води неизбежно до разглеждане на ценностните 
аспекти на социалното познание”4. Неслучайно се появи митът за 
всемогъществото на mass media и нейните неограничени възмож-
ности за “програмиране” на масовото съзнание, за информационна 
и комуникативна манипулация. Все пак, не бива да се забравя, че 
mass media е средство за комуникация. Човек не просто механиче-
ски преработва получената информация, но и отсейва ненужното, 
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сортира субективно по степен на важност; сам определя реда за ней-
ното възприемане.

Важно е да се подчертае, че масовата аудитория (за която и ети-
мологически е предназначена mass mediа) – това са преди всичко 
индивиди и личности, а не пасивна маса за употреба на медийни 
продукти. Всеки човек напълно самостоятелно интерпретира стига-
щата до него информация, филтрира я, оценява я, в зависимост от 
своя светоглед, от своето социално положение, културно развитие, 
вероизповедание, възраст, пол. Опитите на mass media да доведе до 
кардинални изменения в стереотипите често се сблъскват с активна 
психическа съпротива, която е резултат от селективното отношение 
на човека не само към информацията, но и към нейния източник. 
Много важно значение за възпримането и интерпретацията на ин-
формацията оказва и фактът, че възприемащият, (реципиентът), 
всъщност не е изолиран. Той заема активна позиция спрямо инфор-
мацията.; той се съгласява или възразява, оформя отговор, допълва 
информацията, дори участва в потока мисли на своя “събеседник” 
от екрана и т.н. “Всяко разбиране на живата реч, живото изказва-
не, носи ответен характер – всяко разбиране носи отговор и в тази 
или друга форма обезателно го поражда: слушащият става говорещ” 
(М.Бахтин)

В книгата си “Психология на масовите комуникации” Ричард 
Харис подчертава, че влизайки във връзка с нас средствата за масо-
ва информация са способни да предизвикат нашите скрити психи-
чески отклонения, поставяйки ги пред нас с цялата им откровеност. 
При честото гледане на програми с елементи на насилие и садизъм 
в различни форми, хората със скрити психически отклонения рис-
куват да развият тези “акценти” на характера си. Но какво става в 
съвремието ни, където децата, подрастващите формират характера 
си, настройват съзнанието си, общувайки най-активно с елекронни-
те медии, чиято цел не е с регламентирани етически граници; няма 
“корективи” с повсеместно действие? Тогава подрастващите “ре-
ципиенти” получават и възприемат моделите на агресия, насилие в 
крайните им медийни експликации като нещо естествено, без дори 
да подозират, че се манипулира съзнанието им. 
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 “Чатене” срещу четене

И в най– развитите европейски страни много деца живеят в ду-
ховна бедност – с компютърни и видеоигри и програми, с потиснато 
въображение в рамките на “екрана”. Проблемът “”чатене” срещу 
четене” е все по-краен с нарастването си. Днешните ученици не 
четат, т.е. не развиват асоциативното си мислене; въображението си, 
четейки поне световните класически литературни образци; не се за-
познават и с културата на света чрез книгата – те предпочитат ано-
нимното (в повечето случаи) общуване през “чата” или преминават 
през все по-високото ниво на поредната компютърна игра, в която 
да убиваш по най-различни начини, е пътят към успеха в играта... 

Интернет като съвременна медиа, е най-атрактивната страна 
на медийната цивилизация. Комуникациите в тази информационна 
вселена са несравними. Те се осъществяват на мига и не поставят на 
изпитание морала на анонимния комуникатор. Комуникационните 
ценности се формират много по-бързо, в пряка зависимост от ця-
лостната промяна в духа на обществото. Докато моралът се променя 
в зависимост от социалния опит и социалната практика, от струк-
турните промени в социалните системи. Така и моралната система 
в едно общество се променя много по-бавно от комуникационна-
та; необходимо £ е повече време за формирането на нови морал-
ни ценности. Затова моралът има различни параметри в ареала на 
комуникациите и на социума. В Интернет пространството моралът 
е обусловен от спецификите, начините на взаимодействие в него. В 
този виртуален свят няма регулатори, които да ориентират, да на-
сочват или да “налагат” морални ценности – там идентификациите 
са личен избор. Когато този избор е пред хора от възрастта на офор-
мящите мисленето и ценностното си отношение към света изобщо, 
каквито са подрастващите, тогава ролята на негативите върху тях-
ната психика, мислене и поведение е особено важна. Тогава децата 
са оставени на пътя на саморегулативното поведение, в това прос-
транство не са императивни никакви социални закони – като морал-
ни, правни регулатори. По този начин всичкото необозримо “добро” 
потенциране чрез виртуалното пространство, се поставя на огромно 
изпитание и на огромни рискове. При компютърните комуникации 
истинският регулатор (освен саморегулацията) се явява мнозин-
ството над малцинството. Тук “реципиентите” са преки участници в 
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Мрежата и техният избор е субективен, неподчинен на някакви мо-
рални традиции, каквито социумът “изисква”. Така едно дете може 
също толкова лесно да влезе във всякакви сайтове, в каквито този 
избор може да направи и възрастният човек. Не съществуват дейст-
ващи “забрани” за влизане дори в сайтове с порнографско съдържа-
ние. Именно изборът тук е решаващ, потребителят сам избира къде 
и колко, и как да стои в този тип комуникационно пространство. 
Докато в телевизионните медии “зрителите могат да избират между 
различните телевизии – ефирни, сателитни, кабелни, но могат да 
гледат само това, което им предлагат комуникаторите.”5, 6

На определен етап от своята социализация човек не само въз-
приема идеи, норми, ценности от другите хора, но започва да произ-
вежда духовни продукти, чиято измеримост е и социална, и морал-
на. Личността сякаш изпраща тези послания към цялото общество, 
което пък се нуждае от това. То е онази сложна, висша система, в 
която индивидът става личност. Медиите са измежду най-ефектив-
ните канали за постоянните и динамично функциониращи връзки 
на личността с обществото. Общественото съзнание не твори съз-
нанието на личността (и на подрастващия), но то изпълнява опреде-
лена организираща роля.

Медиите са един от най-ефективните фактори в осъществява-
не на взаимодействието между общественото съзнание и съзнани-
ето на личността. Както пише Елит Николов, средствата за масова 
комуникация съкращават цикъла “идея-въздействие-поведение”. 
Съвременната медийна цивилизация с нейните средства за масова 
комуникация, по силата на своите иманентни свойства, позволява 
реципиентът да контактува самостоятелно с комуникатора, но в съ-
щото време “установява връзка” и с хиляди други реципиенти, тъй 
като всички те в едно и също време са получили, обсъждат и “ус-
вояват” едни и същи духовни ценности. Наред с това, благодарение 
на своята оперативност радиото, телевизията и пресата намаляват, 
свеждат до минимум, а често пъти сливат в едно създаването на ду-
ховни ценности и разпространението им. Затова ролята на медии-
те е на такова равнище, че те, като масов посредник, са фактор за 
социалната ориентация на подрастващите. Необходима е активна 
позиция от страна на журналиста, за да провокира определено от-
ношение към предлаганата информация. Едни или други идеи, за да 
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се превърнат в убеждения на подрастващата личност и социалните 
групи трябва да преминат през съзнанието на индивидите и групи-
те; през неговите две страни – рационална и емоционална – като 
предизвикват към себе си положително отношение.

Медиите осигуряват реална и постоянна връзка между общест-
веното и личностното съзнание, съдействат на младите хора в тяхна-
та социална ориентация, във формирането на личностно отношение 
към света. Каквито и да са постиженията на медийната цивилизация 
в епохата на свръхмодерна индустриална и техническа цивилизация, 
те трябва да носят своята отговорност за моралното цивилизоване 
на младото поколение. И колкото и анархистична (“демократична”) 
да изглежда медийната палитра днес, е необходимо обществото, 
чрез съответните контролиращи органи, да зададе някакви параме-
три за крайностите, които медийният изказ може да си позволява; да 
“убеди” медиите да поемат своята социализираща и морализираща 
(в добрия смисъл) роля за поколенческото “утре”. 
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6. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА МЕДИЙНАТА СРЕДА

Румяна Божинова*�

Медиите в своята съвкупност и особено телевизията, създават 
определена среда, която конкурира много сериозно актуалната ре-
алност. С голяма доза увереност може да се приеме, че те формират 
една втора реалност, в която ние съществуваме, живеем повече, от-
колкото в първата (същностната реалност). Не случайно някои авто-
ри смятат, че телевизията е контекст, в рамките на който повечето от 
нас възприемат света. Възгледите за обществения живот, за общо-
приетия начин на мислене, поведение и реагиране се формират от 
общуването с телевизията (�3). 

Наблюденията сочат, че медиите не само ни представят по опре-
делен начин цялото многообразие на живота, но също така форми-
рат у нас начин на възприемане на нещата извън контекста, в които 
те ни ги показват (�3). Така медийната среда става определяща по 
отношение на нашето възприемане на актуалната реалност, а също 
по-отношение на нашето участието в нея, научавайки ни на опреде-
лени модели на поведение, ценности, идеали и др. Медиите форми-
рат и променят културата, националния характер, типичните особе-
ности на съвременното мислене и чувствителност.

Изключително силен потенциал за въздействие притежава теле-
визията. Тя има възможността да представи света, в които живеем 
не само от различна гледна точка, но и с различни средства – от чис-
то публицистични до разнообразни художествени форми. От една 
страна, тя ни предоставя синтезирани политически, икономически 
и събитийни новини, а от друга ни разказва в образ, цвят и музика за 
живота и поведението на различни хора, в различни страни и общ-
ности чрез средствата на киното, театъра, шоу програмите, а напо-
следък и чрез реално протичащи събития (например “Big brother”).

* Старши научен сътрудник, Институт по психология-БАН, доктор на 
науките
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Специално трябва да се подчертае ролята на визуализацията за 
постигането на особената реалистичност на излъчваното на телеви-
зионния екран. Телевизията често разчита повече на богатата гама 
от експресии, които може да представи, отколкото на смисловата 
страна на информацията. Тя отдавна е открила, че силата на въз-
действието е свързано повече с породената емоция, преживяване у 
индивида отколкото с рационалното мислене. От значение е и опи-
та на съвременните телевизионни режисьори да постигнат взаимо-
действие със зрителя, като го превърнат от наблюдател в активен 
участник в телевизионното излъчване. Тази нова стратегия открива-
ме в така нареченото “реалити ТV”, или в програми, които съдържат 
подобни елементи. 

За да бъде разбрано влиянието на медиите върху индивида тряб-
ва да се отчита това, че те пресъздават реалността, в която живеем, 
но с акценти, които те поставят, с мащаби, които те избира. Това на 
първо място им дава възможност да изгради у нас определена, ре-
жисирана представа за света, за реалността в която живеем, в много 
отношения по-силна от възникващата под прякото влияние на наше-
то ежедневие. Благодарение на телевизията ние не просто живеем в 
домовете си или в непосредственото си обкръжение, а със събития 
случващи се далеч от нас, в собствената ни страна или някъде по 
света. Все повече информация ние черпим от медиите и все по-мал-
ко, като че ли правим разлика между реално случващото се и веро-
ятно случилото се (преразказано от медията). В този смисъл особен 
изследователски интерес представляват доминиращи в медийната 
среда теми, отличаващи се с подчертано негативен ефект върху пре-
живяванията, нагласите и поведението на младите хора (7, �2). 

В подобен план на анализ, на първо място трябва да бъде посоче-
но насилието в медиите. Още от началото на миналия век то привли-
ча вниманието на обществеността в напредналите страни и се пре-
връща в сериозен обект на изследване в областта на психологията. 
Повод за това са игралните филми, които стават популярна форма 
на забавление, а също криминалния тип комикси и др. В настоящи 
период престъпността и насилието са системно показвани от теле-
визията и коментирани във вестниците – тенденция която ясно се 
наблюдавана у нас през последните �5 години. Съобщенията за от-
делни актове на насилие, по-сериозни събития с насилие или войни 
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заемат водещо място в новинарските емисии на различните телеви-
зионни канали, като те често са придружени със зрелищни, емоци-
онално наситени репортажи. Едновременно с това различните фор-
ми на насилие са елемент, който неизменно присъства в значителна 
част от излъчваните по телевизията филми, шоу програми и др. Това 
прави представяната от медиите реалност наситена с престъпност 
и агресия, а света в който живеем според представата на зрителите 
(включително децата) – враждебен, жесток и опасен (��, �4,). 

Един от основните въпроси, който възниква е какво е значението 
на този акцент в медийната среда за младите хора, за тяхната соци-
ализация. Възможно ли е да се повиши престъпността и агресията 
сред децата и юношите и съответно тяхната проява в обществото 
като цяло. Изследователите по различен начин отговарят положи-
телно на този въпрос. 

Установено е, че системното коментиране и особено показване-
то на насилие по телевизията води на първо място до проявата на 
толерантност към насилието в реалния живот. От една страна, за 
това съдейства формирането на безразличие към насилието, като 
резултат от многократното му възприемане и постепенното реду-
циране на съответните на него негативни преживявания. От друга 
страна, акцентът върху насилието води до легализирането на него-
вата употреба. С времето то все повече започва да изглежда в очите 
на потребителя като нещо обикновено, а също така като възможен 
и приемлив начин за постигане на желаните от него цели в реалния 
живот. Това предполага промяна на индивидуалните нагласи към на-
силието, както и подкопаване на социалните санкции срещу него. 

Посочените тенденции бяха ясно наблюдавани в наше изслед-
ване. В отговор на медийна информация за публичното убийство 
на Фатик, изследваните младежи изразиха редица мнения от типа: 
“Напоследък в страната се случват толкова много убийства, че дори 
и най-страшното не може да впечатли никого”, “Пресата предста-
вя прекомерно много насилие и кървави подробности и не може да 
развълнува никого – това е поредния медиен текст”. В част от изказ-
ванията проличава и тенденция за генерализиране на отделната ин-
формация и пренасянето на нейното значение към реалността като 
цяло, като например: “Това брутално убийство е поредното доказа-
телство, че всичко в България се решава насилствено и чрез кръв”, 



���

“Един от зачестилите случай на саморазправа между престъпници, 
което показва, че в страната цари беззаконие” и други подобни (4).

На второ място, според съществуващите проучвания, медиите 
са един от най-значимите фактори за популяризарането на агреси-
вен тип модели на поведение сред младите хора. Повечето филми, 
особено от приключенски и криминален тип, както и анимационни 
филмчета за най-малките, лансират агресията като предпочитан на-
чин за разрешаване на различни конфликти. Това оказва подчертано 
силно влияние върху децата от начална училищна възраст, които са 
в интензивен процес на овладяване на различни форми на поведе-
ние, на ценностно формиране и личностно изграждане. Смята се, 
че от особено значение за овладяването на агресивните модели на 
поведение в тази възраст е имитацията, подражанието на награжда-
вания модел. Също така все повече се изтъква значението на натру-
паните в паметта на индивида сценарии от агресивен тип, които се 
актуализират при възникване на конфликтна ситуация (6, 8).

Усвояването и прилагането на агресивните модели на поведе-
ние в последните десетилетия се свързва и с компютърните игри. 
Установено е, че повече от 50% от най-популярните игри са изпъл-
нени с насилие. Играещият е включен в конфликтни ситуации, от 
които той може да излезе с чест, побеждавайки с физическа сила 
или оръжие, много често убивайки по най-жесток начин противни-
ка си. Изследователите са единодушни, че изпълняването от първо 
лице на съответната роля в играта превръща компютърните игрите 
с насилие в много по-опасни от филмите и телевизионните предава-
ния с подобно съдържание (5). 

Някои от изследванията дават основание да се пример, че ком-
пютърните игри също така могат да затруднят процесите на нормал-
на социализация, с предизвикваната у децата пристрастеност към 
тях (5). Това са случаите, при които юношите прогресивно увели-
чават времето за игра, прекарвайки все по-голяма част от деня си в 
компютърната зала. Тази тенденция е съпроводена с дистанциране 
на детето от реалността, от училището и приятелите, налице е пони-
жаване на успеха в училище, занемаряват на външния вид, затрудне-
ния в контактите с другия пол и други. Някои автори смятат, че зад 
тези прояви могат да бъдат третирани като зависимост. 
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Един друг акцент в медийното пространство, приеман от специ-
алистите като доминиращ, са съдържанията с негативен характер. 
Тук могат да бъдат отнесени информациите за бедствия, катастро-
фи, епидемии, криминални прояви и др. Почти ежедневно телеви-
зията ни показва картини от земетресения, наводнения и пожари, 
случващи се в по-близки или по-далечни региони на света. Често 
експлоатирана тема са също епидемиите от заболявания, които са 
крайно опасни за живота и здравето на хората, като например ак-
туалния напоследък “птичи грип”. Към тази група се причисляват 
и съобщенията за различни криминални прояви и особено за убий-
ства, както и за други неприятни събития от социален характер. 
Подобни информации са повод за възникване на безпокойство, тре-
вога, подтиснатост и дори силен страх у голяма част от медийната 
аудитория, според наши изследвания, особено у лицата с по-ясно 
изразена тревожност (2, 3, 4). 

Стратегията на медиите за експлицитно представяне на карти-
ни, които са интерпретирани от читателя или зрителя като носещи 
заплаха се допълват от излъчваните филми с подобно съдържание. 
Особено силно е въздействието на така наречените филми на ужасите 
(9). Специално ориентираните към този проблем изследвания сочат, 
че медиите, в частност киното използват всички стимули, които могат 
да предизвикат страх у човека. Заслужава да се отбележи, че много от 
страховете на съвременния човек са събудени от медиите чрез пода-
ването на определена информация. Така например страхът от спин и 
ядрено оръжие (ядрени катастрофи), съдържащ се вече в детските и 
юношеските нормативни страхове, е изцяло провокиран от медийни-
те съдържания, а не от реалното сблъскване с тези явления.

Стресовите реакции от посочения тип са фактор в адаптацията 
на човека към средата, но те също така са в състояние да затруд-
нят процесите на нормално психическо развитие и социализация на 
индивида. Това, както и нарастващата тенденция за представяне на 
материали с подчертано плашещ характер са повод за повишаване 
на интереса към проблема с така наречените “страхови реакции” 
при децата. 

Обобщавайки множество изследвания, Кантор сочи, че драма-
тичните медийни стимули предизвикват както краткосрочни страхо-
ви реакции, така и продължителни емоционални безпокойства. При 
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някои деца се отбелязват и екстремни реакции, като тревожни със-
тояния продължаващи от няколко дни до няколко седмици и повече, 
следствие от гледането на филми като “Екзорсисът” и “Инвазията 
на крадците на тела”(9).

Медийно стимулираните “страхови реакции” имат специфичен 
характер в отделните възрасти. Съществено е това, че с нарастването 
на възрастта децата реагират по-силно на реалистичните и по-мал-
ко на фантастичните опасности описани в медиите, а също така на 
медийни изображения, включващи предимно абстрактни понятия. 
Притесненията на по-големите деца (начална училищна възраст) са 
свързани с представянето на обективно опасни събития, които имат 
ясни перцептивни компоненти, като отвличане на деца, инциден-
ти, природни бедствия. В юношеската възраст към тези страхове се 
прибавят и провокирани училищни и социални страхове – от иконо-
мически, политически или глобален характер (9). 

Съществено място в телевизионните излъчвания заема и визията 
на хората, която в съврменните програми в значителна степен е цен-
трирана върху тялото и неговата красота свързана с размер и форми. 
Тази атрактивна страна на медийното присъствие обаче също носи 
негативни ефекти върху преживяванията, нагласите и поведението 
на индивида.

Изследванията показват, че медиите имат водещо място в опре-
делянето на индивидуалния идеал за тяло. Днес, чрез своите излъч-
вания, те лансират като модерно изключително слабото тяло при 
жените и прекалено мускулестото тяло при мъжете. Тези форми до-
биват популярност чрез показване на артисти, известни личности, 
водещи на предавания, които изглеждат по подобен начин, а също 
така чрез многото програми посветени на модата, чрез рекламните 
лица на козметични продукти, на средства за поддържане на физи-
ческата визия и т.н. Освен телевизията голяма част от списанията, 
преди всичко с развлекателен характер, също съдействат за разпрос-
транението на този идеал. 

Най-отзивчивата част от обществото по отношение на медийни-
те стандарти за тяло са юношите. Те се намират в период на търсене 
на своите оригинални комири, еталони и идеали, което задължител-
но включва и физическата визия. Веднъж възприет от групата, ме-
дийният идеал за тяло бързо става личен идеал и заема съществено 
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място в оценъчните и самооценъчните процеси на отделния юноша, 
както и става основа за определени поведенчески стратегии. 

Множеството изследвания установяват, че под влияние на по-
пуляризирания идеал за тяло, значителна част от младите хора раз-
виват негативен или нереалистичен образ за собственото тяло (�5). 
Възникващата в това отношение неудовлетвореност, на свои ред мо-
тивира личността за промяна на тялото в посока на идеала. Жените, 
които интернализират идеала за слабо тяло като стандарт за красота 
са склонни да се ангажират с екстремни и понякога паталогични 
поведения, като повечето момичетата още в училищна възраст се 
придържат към някаква диета поне веднъж. Често срещани са драс-
тичното гладуване, повръщането, приемането на медикаменти и др. 
В тази връзка значително разпространение придобиват хранителни-
те разстройства (анорексия и булимия) (�).

Мъжкият прекалено мускулест идеал за тяло е също така нереа-
листичен и нездравословен, както женския. Опитите за постигането 
му са свързани с прекомерен фитнес, приемане на анаболни стероиди, 
специфично хранене и други, които предполагат увреждане на здра-
вето. Прекаленото ангажиране с този проблем от младите мъже също 
така, според наблюденията, води до отклоняване на вниманието им от 
важни социални и професионални задачи (�, �6). Въобще посочената 
неудовлетвореността от собственото тяло рефлектират не само върху 
здравното поведение на индивида, но намират проява и в широкия 
контекст на неговото цялостно функциониране и реализация.

Накрая заслужава да се подчертае още веднъж, че съвременния 
човек израства, формира се и живее във все по-тясна връзка с медии-
те и все повече в пресъздадената от тях реалност. Това налага позна-
ването на съществените негативни влияния, които медийната среда 
носи, особено за младите хора. Подобно познание може да бъде до-
бра основа за превантивната работа на родителите, учителите и жур-
налистите. То обаче може да бъде и база за формиране на активна 
позиция към медийните излъчвания във всеки отделен човек.
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7. ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖИТЕ, НАСИЛИЕТО  
И МАСМЕДИИТЕ 

Толя Стоицова*

Децата и младите хора, не на думи, а реално – са тези, които 
ще допринесат за утвърждаване ценностите на стабилното граж-
данското общество в България. От нас – родителите, преподавате-
лите и изследователите, зависи обаче, доколко техните усилия ще 
се увенчаят с успех. Необходимо е честно и сериозно да осъзнаем 
огромната отговорност, която носим – да подготвим младежи-
те за ефективното им функциониране в гражданското общество, 
общество със споделени социални ценности и разбиране за демо-
крация, толерантно към различията между хората, зачитащо инди-
видуалните човешки права и чувстващо принадлежност към общия 
Европейски дом.

Голяма част от съществените проблеми, с които се занимава 
психологията, са проблеми, произтичащи от социалната практика. 
Безспорно сред тях са агресията в реалния живот, отразяването на 
насилието в медиите, както и ролята на популярната култура за раз-
витието на юношите. (Стоицова, Т., 200�; 2004)

Преди да пристъпим към очертаване на проблемите, нека от-
бележим нещо важно: Необходимо  е  по-добро  взаимно  разбиране 
между  поколенията. Много по-добро от това, което съществува 
днес. А взаимното разбиране е възможно само като придобием по-
вече познания за различията в поколенията. Като се вълнуваме с 
вълненията на младите, а не им приписваме нашите. Като искрено 
желаем и полагаме усилия да ги разберем, а не налагаме волята си, 
защото сме възрастни и сме по-силни. И което е по-важно – като 
поемем риска да приложим тези познания на практика. Риск без-
спорно има! Рискът обаче е премерен – теоретично и практически 
подготвени, ако успеем, ще спечелим много – ще спечелим децата 

 * Професор, Институт по психология – БАН, доктор на психологиче-
ските науки
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си за каузата на гражданското общество! В противен случай, идеята, 
че “децата и младите хора са бъдещето на България” остава гола, 
изпразнена от смисъл фраза!

Тъй като младежта се чувства много по-свободна днес, нейната 
култура стана особено видима през последните десетилетия. Това 
е и една от причините изследователите все по-често да се опитват 
да отговорят на въпроса: Какво и колко силно е влиянието на раз-
личните масмедии върху развитието на агресивността у младите 
хора? Според Хенри Дженкинс, д-р по комуникации и директор на 
Програмата за изследвания на медиите в Технологичния институт 
в Масачузец, САЩ, по-коректният въпрос е “да фокусираме вни-
манието си не върху това какво медиите “правят” с нашите деца, 
а върху разбирането за това, какво „правят” децата ни с медиите” 
(Jenkins, H., �999). 

Международният дебат, който започна в края на миналия век за 
някои детски компютърни игри, съдържащи насилие, съществува, 
макар спорадично, и у нас. “Анатемосването” или забраната на тези 
компютърни игри обаче, едва ли ще ни отведе в положителна посо-
ка, тъй като те съдържат само символи. За да бъдем ефективни, е не-
обходимо първо да разберем какви са значенията, асоциирани към 
тези символи, как и защо те привързват децата и младежите. Тези 
символи придобиват специфичен смисъл чрез тяхното използване 
и циркулиране в различен социален контекст. Някои от значенията 
са споделени, други дълбоко личностни, но когато искат да изразят 
определено чувство или идея, човешките същества разполагат с от-
личен ресурс да открият символа, който е най-подходящ за техните 
потребности. 

В психологията съществуват различни модели за обяснение на 
личността. Гражданското общество споделя хуманистичния модел, 
възникнал като “трета сила” – опозиция на детерминизма, характе-
рен и за бихевиоризма, и за психоанализата. Детерминизмът изпо-
вяда стриктна зададеност на поведението, т.е., че то изцяло е или 
продукт на стимулите от средата, или е резултат на действие-
то на неосъзнати мотиви. В противовес на това, хуманистичните 
психолози разбират същността на човешката природа като активна, 
стремяща се към нещо, а не като реактивна, отговаряща на различни 
външни стимули. 
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Хуманистичният модел изповяда възгледа, че хората са свобод-
ни: свободни са да избират от възможни алтернативи на поведе-
ние; свободни са да творят; свободни са да създават продукти, а 
не самите те да бъдат продукт. В крайна сметка, човекът, според 
този модел, е уникална цялост, а не е просто съвкупност от час-
ти. Свободата обаче, далеч не означава “правя каквото си искам”. 
Нейното най-същностно разбиране се свързва с осъществяването на 
индивидуалните цели, спазвайки стриктно договорените с консен-
сус норми в обществото. По този начин се постига уважението на 
личната автономност на другите, а не само на собствената.

Освен трайна научна школа, хуманистичната психология е и со-
циално движение. Ейбрахам Маслоу (�908–�970) например, един от 
изтъкнатите представители на хуманистичния модел, е убеден, че 
психологията твърде много се занимава със слабостите и подценява 
силните страни човека. Според него човешката природа в същността 
си е добра. Ако хората не се чувстват щастливи или са невротични, 
то средата ги е направила такива. Не случайно на върха на разработе-
ната от него йерархична теория за мотивацията, основана на човеш-
ките потребности, стои самореализацията или както я нарича Маслоу 
“самоактуализацията” – като потребност и като мотив. Ако пренесем 
този модел в разбирането на гражданското общество – можем да ка-
жем, че то си поставя за цел създаването на равни условия за реализи-
ране на индивидуалните възможности (самореализация) като добавя 
стриктното спазване на общоприети закони и норми, защитаващи ав-
томността и правата на хората, без да прави разлика по етнос, вероиз-
поведание, пол, възраст или физическа инвалидизация.

Психолозите от хуманистичната школа смятат, че психоло-
гията трябва да изследва “човека,  който  натрупва  личен  опит”. 
Съществени са проблемите, значими и на личностно, и на социално 
равнище, тъй като съществуването на психологията е оправдано то-
гава, когато спомага за добруването на човечеството. Приложението 
на психологията трябва да води до непрекъснато нарастване на раз-
бирането, а не на обяснението на себе си и на другите хора. Това е 
необходимо да имаме предвид, когато обсъждаме влиянието на мас-
медиите върху хората.

Изследванията на медийните ефекти типично започват с импли-
цитното допускане, че ние знаем какво имаме предвид под “насилие 
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в медиите”, че можем да идентифицираме и преброим актовете на 
насилие, когато ги наблюдаваме, че можем да изберем или симули-
раме примери на медийно насилие и да ги използваме като основа за 
провеждане на серии от контролирани лабораторни експерименти. 
В огромното мнозинство от случаите обаче, нашите деца не възпри-
емат образите на насилие, абстрахирано от конкретния социален 
контекст. Участието на децата в подобни експерименти, при които 
те са подложени на концентрирани дози от деконтекстуални агре-
сивни актове, фокусира тяхното внимание единствено върху наси-
лието и променя социалния фон, който обикновено ги заобикаля. 
Когато се запознаваме с данни за броя на насилствените актове, 
съдържащи се във вечерните програми – без значение, на българ-
ската или на американската телевизия например, той ни изглежда 
зашеметяващ. Необходимо е обаче да концентрираме вниманието си 
не върху актовете на насилие, а върху спецификата на типовете кон-
текст. Например, някои от медийните продукти представят насилие-
то, за да отправят предизвикателство към културата, която генерира 
реално насилие; други оценяват насилието като подходящ отговор 
на социално унижение или като оръдие за възстановяване на реда 
в дадена култура. Някои продукти показват насилието като самоза-
щита, други – като агресия. Трети правят разлика между морално 
оправдано и морално неоправдано насилие; четвърти – не правят 
подобна разлика, и т.н. Медийните изследвания в културен контекст 
показват, че е необходимо да се прави смислово разграничение меж-
ду различните начини на представяне на насилието и между различ-
ните типове взаимоотношения с насилието в човешкото въображе-
ние (Kinder, M., �996). 

В изследванията на медийното насилие рядко, а в повечето слу-
чаи – изобщо не се прави разграничение между различните конвен-
ции в изкуството, които създателите на медийни продукти използ-
ват, за да пресъздадат актовете на насилие. И което е по-лошо, тези 
изследвания не правят разлика между “насилието” в компютърните 
игри с “виртуално участие”, например, и представянето на насилие-
то като част от реалистични репортажи по телевизията. Съществуват 
и изследвания, които показват, че децата още в ранна възраст се нау-
чават да правят смислова разлика между различните типове медий-
ни образи и тези, съществуващи в техния реален живот като част от 
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личния им опит (Hodge, B. & Tripp, D., �986). Например, игрите са 
част от фантазията ни. Ние “извършваме” някои неща във въобра-
жението си, които изобщо нямаме желание да извършим в реалния 
живот и това специално се отнася до актовете на насилие (Kipnis, 
L., �996). 

Нека подчертая, че когато обсъждаме както методологията, така 
и изводите от традиционните изследвания върху медийните ефекти, 
аз не отричам ролята на медиите за научаването на различни пове-
денски модели, нито омаловажавам дебата за насилието и неговия 
социалния контекст в нашата култура. Тъкмо обратното, желанието 
ми е да се засили интересът в обществото към културния контекст, 
за да стигнем до адекватни изводи за ролята на медиите в българска-
та култура. Как и защо насилието по телевизията например, пораж-
да агресия – ако наистина я поражда? 

Гледната точка на съвременната социална психология включва 
няколко възможности за обяснителни модели, следващи различни 
теоретични възгледи: теория на възбудата (arousal theory); теория 
на социалното учене (social learning theory); теория на отпадане на 
психичните задръжки (disinhibition theory) и теория за редуциране 
на агресията (aggression reduction theory). Към тях могат да се при-
бавят с други “по-далечни” теории. Нито една от цитираните “най-
близки” основни теории не доминира над останалите с претенцията 
за най-добър обяснителен модел. Затова и дебатът върху насилието 
и неговото отразяване от масмедиите, един от най-старите дебати в 
тази област, остава открит и днес.

Създателят на теорията  за  психичната  възбуда – Таненбаум 
изказва хипотезата, че телевизионното насилие въздейства върху 
аудиторията като усилва агресията, защото насилието увеличава 
стимулирането, или води до психична възбуда (arousal) у зрителите 
(Tannenboum, P. & Zillman, D., �975). Основната теза на Бандура, 
създател на теорията  за  социалното учене е, че начините на по-
ведение се научават чрез наблюдаване на поведението на другите 
хора. Едновременно с това, поне част от заученото поведение се 
дължи на други фактори (Вandura, A., �973). 

Беркович е водещият изследовател, предложил теорията  за 
отпадане на психичните задръжки, която предполага, че телевизи-
онното насилие в определени условия може да доведе до резултат, 
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свързан с увеличаването на междуличностната агресия, поради от-
слабването на психичните задръжки срещу такова поведение, на-
блюдавано по телевизията (Berkowitz, L., �962).

Фишбах е името на изследователя, който обикновено се иден-
тифицира с т.нар. “катарзисна хипотеза”, което не е много точно. 
По-прецизно би било ученият да се свързва с теорията за редуци-
ране на агресията, която предполага, че при определени условия, 
възприемането на телевизионното насилие води до последващо на-
маляване или редуциране на реалната агресия (Feshbach, S., �96�).

Тоест, ако искаме да обобщим, се налага изводът, че не същест-
вува един единствен обяснителен механизъм за въздействието на 
медийното насилие върху подрастващите; зависи: кой го възприе-
ма, какъв тип насилие се възприема, в какъв социален контекст и 
т.н. Като възрастни, ние наистина трябва да се притесняваме, ако 
медийните образи на насилие променят представите на децата и 
младите хора за реалния живот. Защото телевизорът може да се 
изключи, съответната компютърна игра може да се забрани за раз-
пространение. Как обаче “да спрем” или “да изключим” хората от 
непосредствената им социална среда? Не са малко юношите и у нас, 
които свързват ходенето на училище с придобиването на негативен 
опит, например – изпитват силен дистрес, понякога и физически 
тормоз от по-големите ученици, а учителите и училищните админи-
страции сравнително бавно реагират на това. Професионалистите, 
които биха могли да си справят по-успешно с тези проблеми – учи-
лищните психолози, бяха заменени масово в българското училище 
с педагогически съветници, които са или съкратени учители, или 
просто не са подготвени за извършване на такава дейност.

Според психологическите изследвания, три са ключовите пробле-
ми, работата по които би допринесла за по-доброто разбиране между 
двете поколения – на възрастни и младежи (Jenkins, H., �999): 

1. Възрастните се страхуват от младежта и нейната култура, 
защото слабо ги познават. Юношите се борят с проблемите на авто-
номността, възрастните – с проблемите на старостта. „Тийнейджърите” 
искат “да се откъснат” от опеката на родителите си по-рано, откол-
кото родителите са готови “да загубят” децата си. Младежите често 
умишлено избират такива символи, с които да покажат и да подчерта-
ят разликата на своето поколение от предишните. 
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2.  Възрастните  се  страхуват  от  новите  технологии. Често 
компютърните игри, телевизията и Интернет са упреквани за на-
растването на реалната агресия сред младите хора. Интернет е ко-
муникационен канал, така, както и телефонът. А това, че можем да 
получим заплахи по телефона, не е достатъчно основание, да се от-
кажем от него. Вярно е, че глобалната мрежа може да се използва 
както за положителни, така и за негативни цели. Изследователите 
вече няколко години доказват, че младите хора реагират на потенци-
ала на дигиталните медии по съвършено различен начин от своите 
родители. Понякога като родители ние не разбираме изцяло приро-
дата на тези нови медии, не разбираме защо децата ни се чувстват 
толкова свободно и комфортно сърфирайки “из цял свят”, нещо ко-
ето ние като възрастни намираме за заплашително. Изглежда ни, че 
децата ни отиват някъде, където не можем да ги последваме. Дори, 
когато родителите имат натрупан личен опит с Интернет, си остава 
фундаменталната разлика за това как тези две поколения възприе-
мат и мислят за компютъра. Обикновено за нас, възрастните той е 
средство на труда, свързано с работното ни място. За някои от де-
цата ни обаче, достъпът до компютър е достъп до културата на 
връстниците или справяне със самотата. Вярно е, че в Интернет 
юношите могат да попаднат в “лоша среда”, точно така, както съ-
ществува опасност това да се случи и в реалния живот. Но, е факт 
че, ако от непосредствената социална среда трудно може да се из-
бяга, то от виртуалната, това е много лесно – с натискана на един 
бутон от клавиатурата или “клипване с мишката”. Тогава, нашите 
естествени опасения като възрастни изразяват по-скоро страховете 
ни дали младежите ще намерят верния път на развитие. От друга 
страна, те пък схващат нашите страхове като недоверие към тях. 

3. Причина  за  притесненията  на  възрастните  е  нарастване-
то на видимостта на младежката култура. Все повече нараства 
влиянието на вкуса на юношите върху мас-медийните продукти. 
Нараства обемът на телевизионните филми и програми, както и дру-
га медийна продукция, отчитаща младежката култура и вкус. В след-
ствие на всичко това, младежката култура за първи път е подложена 
на внимателно и подробно разглеждане от страна на възрастните. 
Компютърните игри пък се появиха като жанр за забавление, алтер-
нативен на играта навън за децата в реалния живот, в който непре-
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къснато се ограничава пространството за игра на децата (Jenkins, H., 
�998, c. 262–297). И това също е световен процес, който не отмина 
България. Макар понякога да се водят “епични битки” за запазване 
на детските площадки за игра или спортните – за младежите, тези 
площадки непрекъснато намаляват, особено в големите градове. С 
нарастването на престъпността, все повече родителите се притес-
няват за сигурността на децата си, когато са навън. В този смисъл, 
компютърните игри дават възможност на юношите да открият ог-
ромното за игра киберпространство, при това да бъдат защитени 
– пред компютрите вкъщи или в компютърните клубове. Броят на 
тези клубове непрекъснато нараства у нас – следователно, такава 
потребност съществува у децата и младите хора. 

Всичко до тук ни навежда към един основен извод: забраната 
на някои специфични медийни продукти и образи би имало малък 
или никакъв ефект върху разрешаване на проблема с юношеската 
престъпност. Защото подобно действие е насочено към външната 
страна на символите, а не към тяхното разбиране в спицифичен со-
циален контекст. Това, което е необходимо да направим днес е да 
научим много повече от досега за това, какво правят децата с тези 
нови интерактивни медии. Един добър начин за това е да създадем 
условия за сериозно дискутиране на връзката между нашите деца и 
популярната култура. И този дебат е необходимо да намери своето 
място не само в научните изследвания, а и в медиите, и което е по-
важно, в училище, където е голяма ролята на учителите и у дома, 
където е необходимо отговорното отношение на родителите. В по-
добни обсъждания – между деца, учители, родители, изследователи 
и медийни експерти – различните страни могат да обменят опит и 
да придобият по-добро взаимно разбиране. Чрез подобен открит и 
мотивиран обмен, възрастните е добре да се подготвят да разберат 
например, че образците на насилие са много по-маловажни в лич-
ния опит на децата, отколкото във възприятието на възрастните. И 
то не защото децата и юношите не са чувствителни към насилието, а 
защото не се интересуват специално от него. Това, което ги привли-
ча в тези истории, по-скоро е интензивността на емоциите и опита, 
който те предлагат, с възможността за активно включване на ярки и 
бързи визуални образи и движения (Jenkins, H., �998).
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Всички искаме да направим нещо срещу бързото нарастване на 
образите на насилие в масмедиите и се притесняваме от това какъв 
опит от тях извличат младите хора. Тогава, не е ли по-разумно вмес-
то да се опитваме да забраним или спрем нещо, което не познаваме 
добре, да се опитаме да открием връзката и взаимното влияние меж-
ду различните социализиращи фактори в тази възраст като предпри-
емем някои стъпки:

�. Нужна е сериозна и продължителна работа в училище за съз-
даването на по-приемлив и привлекателен климат, с по-голяма то-
лерантност към индивидуалните различия между хората; толерант-
ност от и към двете страни в процеса – ученици и учители.

2. Необходима е и значително по-голяма подкрепа в училище по 
отношение на образованието за света на медиите. Вместо учителите 
и родителите да съветваме юношите да се дистанцират от медийната 
култура, защото е “лоша”, по-добре е децата да бъдат учени как да 
станат защитени, критични и креативни потребители на медиите.

3. За да могат да работят за тази нова медийна грамотност ус-
пешно, учителите е необходимо да бъдат по-добре запознати с при-
родата на популярната култура и с интересите на собствените си 
ученици към нея. Подобно разбиране не може да стартира на осно-
вата на приемането, че младежката култура е лишена от социално 
значимите ценности на нашето съвремие. 

4. Необходимо е и на родителите да се предостави по-пълна 
информация за съдържанието и ролята на медийните продукти. 
Особено важни са доброжелателността и координацията в усилията 
на учители и родители.

И в заключение, нужно е да отправим по-сериозно предизвика-
телство към развлекателната индустрия у нас – да бъде по-креатив-
на в търсенето и разпространяването на алтернативни продукти за 
забавление; без присъствието на насилие, които също могат да удо-
влетворяват потребностите на младите хора. Началото е положено: 
у нас вече са създадени компютърни игри, които „учат играчите” на 
това как функционира Европейския съюз в различните сфери – об-
разователна, икономическа, политическа и други. Остава да не се 
отказваме, а да продължим!
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8. МЕДИИТЕ КАТО КОНКУРЕНТ НА СОЦИАЛНИТЕ 
ИНСТИТУТИ В ПРОЦЕСА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА 

ПОДРАСТВАЩИТЕ

Елена Петрова*

Медиите в България са може би единственият социален инсти-
тут, на който останалите институти от публичното и частното прос-
транства компенсаторно прехвърлят вината за неефективното си 
функциониране и делегитимиране в съзнанието на младото поколе-
ние. Претърпелите крушение политически, просветни, училищни, 
семейни и религиозни реформи винаги имат своето оправдание в 
лицето на медиите. Те са причината, подбудителя и в крайна сметка 
жертвата на всички големи провали в социалната, образователната 
и семейната политика. Наистина е добре, да не кажем, че е направо 
хубаво, че ги има медиите. В противен случай отвикналите да по-
емат публична отговорност институти ще бъдат доста затруднени 
при извършването на „ментален бриколаж”, с който да докажат, че 
силното медиино влияние върху ценностната ориентация и социал-
ната адаптация на децата и юношите, не е резултат от тяхното без-
действие, погрешно действие и незаинтересованост за съдбата им.1

Обхванатото от престъпност, корупция и безнаказаност обще-
ство трябва да намери виновни за провала си в политиката по отно-
шение на децата и младежта. Естествено това не са управляващите 
и ръководителите на социалните институти, а медиите, с които се 
конкурират за статус и легитимност в общественото и индивидуал-
ното съзнание. Медиите, за които специалистите твърдят, че нямат 
достатъчно самочувствие да се конкурират на глобалната медийна 
сцена, че все още са зависими и обслужват: управляващите, полити-
ческите, икономическите и престъпните елити и лобита и като цяло 
непоследователно отстояват свободата на словото и статута си на 
четвърта власт, по отношение на социализацията (ако има такава) на 

* Старши научен сътрудник, секция „Етика”, И-тут за философски из-
следвания-БАН, доктор на науките
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подрастващите са превърнати в значим фактор. Въпросът е дали те 
наистина са такъв фактор и ако са, то коя е причината?

Неоспорим факт е, че медиите са част от технокосмоса – изкуст-
вено създадената от човека среда за обитаване. Тази принадлежност 
задължава изследователите да разглеждат тяхното влияние върху на-
чина на живот, поведението и мисленето на хората, като част от по-
широката интерпретация, за влиянието на съвременните техноло-
гии върху живота на обществата, изразена в различни гледни точки, 
за отношението човек-техника, естествено-изкуствено. Последните 
са редуцирани до две. Общото и при двете е, че подкрепят тезата 
за нарушеното равновесие между естественото и изкуственото при 
взаимодействието на човека в света. 

При първата – приоритет в съчетанието се дава на изкуствено-
то т.е. на технологията, която отделя човека от реалния живот и го 
подчинява на определени технологични норми. По отношение на 
морала технологията се възприема като деструктурираща и водеща 
до неговата, инволюция. Според Ж. Оттe ”технологията изкривява, 
модифицира или унищожава морала като такъв”2. 

При втората – авторите заемат противоположната позиция като 
заявяват, че, въпреки все по-силно чувстващото се влияние на из-
куственото, то „помага на човека да стане човек”3. Като изхождат 
от етиките на Платон и Протагор, известни като етики на личната 
саморегулация, те твърдят, че моралът, имащ антропологична битий-
ност във виртуалното и медииното пространство, не се разрушава, а 
напротив функционира и позволява на човека, придържащ се към не-
говите норми, да оцелее не само в техносвета, но и в реалния свят. 

Пристрастяването на децата и юношите, както и на останалите 
млади хора, към виртуалното пространство и най-вече към Интернет 
изследователите на технологиите определят като отчуждаване от 
реалния свят или като морална слабост. Отчуждаването настъпва 
поради липсата на условия за лична самореализация и водене на 
достоен и свободен живот. Съпротивляващата се психика на подра-
стващите не може да се примири с обезличаването и със сливането 
на Аз-а им с анонимността на хилядите безработни или невзрачно 
съществуващи.

Постоянното сърфиране им създава компенсаторно чувство на 
действеност и замества разрушеното им чувство за стабилност и 
Азовост в социалното пространство. Паралелно с това то се тълкува 
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като израз на морална слабост и отказ от борбата за признаване и 
идентичност в реалността – във формалните и неформални групи 
и общности, които до края на ХХ век бяха най-значимият фактор 
за индивидуалната индентификация на юношите. Днес, личният и 
на близките им опит ги изпълват със скептицизъм, понякога стигащ 
до песимизъм, относно крайният резултат от желанието да постъ-
пят в социалната реалност така както считат, че са длъжни да го 
направят. В този свят те, в ролята си на участници или на наблюда-
тели, са в по-голямата част от случаите на взаимодействие, само в 
позицията на обекти, но не и на субекти. Във виртуалната реалност 
им се предлага и статута на субекти т.е. двете реалности им пред-
лагат различни хоризонти за проявление. Наличието на техносвета 
предопределя множествеността на нормативните стандарти, които 
ще регулират потока на техния живот. В него доминиращата не-
еднородност на мултикултурната принадлежност превръща тран-
сгресивното битуване в норма, а границите в невидими – зависещи 
единствено от толерантността. В социалният свят трансгресивното 
се възприема като отклонение от нормата и дефинира като девиант-
но и престъпно.

Така нормалното поведение във виртуалното е анормално в ре-
алното пространство. Тук присъщата на юношите и младежите ге-
нерационна инверсия, проявяваща се под формата на отказ, борба 
и експериментиране с наложените авторитети и съпътстващият ги 
нормативен ред, в морален аспект, се проявява като елиминиране 
на съществуващите норми и оценки и като конституиране на нови, 
собствени такива. Подобно поведение не е толерирано, стимули-
рано и подкрепяно, напротив, то е критикувано и санкционирано. 
Основното изискване на социума към младите е да се адаптират т.е. 
да се съобразят със съществуващия ред, а не да участват в поддър-
жането, експериментирането или промяната му. Принудата на реда 
се демонстрира в училището, семейството и неформалните групи, 
които са йерархични. Там мнението на децата и юношите обикнове-
но се елиминира от страна на представителите на институтите, ко-
ито не се съобразяват с характерната за възрастта им изключителна 
чувствителност и емоционалност. Пренебрежението води до накър-
нено самолюбие, унижено достойнство, потиснатост, затвореност 
и отчужденост, която приема формата на бягство и затваряне във 
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виртуалното пространство. Последното е много по-демократично 
от социалното, макар че не съществува защита на личните данни 
(основно при Майкрософт) и сърфирането се следи чрез самите тех-
нологии и киберполицията. Във виртуалната среда те са с равен ста-
тус с всеки от сърфиращите и имат възможност първо като блогъри 
да изразят своето мнение и позиция и второ да опредметят въобра-
жение си в множество нови роли. Екстазът, който изпитват от вирту-
алната комуникация и пътуване, се дължи главно на доминиращата 
роля, която те най-често изпълняват – тази на експериментатори, 
позволяваща им да придобият нова ценностно-многозначна опит-
ност и нова идентичност, включителна престъпна и патологична. 
Освободеността им най-силно се проявява в поведенческата им раз-
крепостен чрез непозволени: хакерски атаки, набези в порностайто-
вете и купуване на наркотици. Майкрософт съобщи, че 8 български 
хакери (тинейджъри) са станали киберпрестъпници, чрез участието 
си в световната банда известна като МВАМ, атакувала 43 сървъра в 
�� държави и източила стотици хиляди долари от кредитните карти 
на граждани от САЩ, Великобритания и Германия 4.

Заплахата на порносайтовете е насочена към половата идентич-
ност и бъдещата сексуална реализация на децата и юношите. Те, от 
една страна, могат да бъдат атакувани от мрежи за проституция и 
педофилия, а от друга – от предлаганите модели на сексуално по-
ведение, които в по-голямата си част, са продукт на въображението, 
експеримента и сексуалната патология5. Някой от тях, нямат реле-
вантен аналог в действителността и фактически предлагат една не-
реална картина на секса и сексуалните отношения. А като имаме 
предвид че, според Сааринен и Тейлър, „медиатричността е будоар, 
където вратите никога не са затворени и желанието никога не е за-
доволено”6, то опасността е перманентна.

Младите хора се изживяват и като творящи морални субекти, 
които реално и въображаемо създават и налагат съществуващия ред. 
Реално – чрез участието си в чата и форумите, а въображаемо – при 
игрите. При реалното той е продукт на консенсуса постигнат със 
съзнателните усилия на всички участващи, а при въображаемото – 
плод на избора и идентификацията на младия човек със съответно-
то поведение на добрия или лошия герой. Постоянната отвореност 
на виртуалното пространството, бързото протичане на процесите и 
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плаващата, наративна идентичност на комуникиращите в него най-
пълно съответстват на характера на идентичността (релативна и не-
завършена) на юношите, на техният стремеж към автономия, неза-
висимост и инверсна промяна в поведението. 

Когато се говори за социализиращата роля на останалите медии 
(печатни и електронни) трябва да се отчита спецификата на техните 
дискурси и функции. 

Медиите са полифункционални и дискурсите им са множест-
вени, амбивалентни, инверсни и конкуриращи се вътре в: самата 
медия, между медиите от един или друг тип, на национално, реги-
онално и глобално ниво. От множеството изследвания на полифунк-
ционалността, медиините теоретици – Питерсън и Донсбах (�996), 
Изи (�998), Уивър (�998), Дюзи (2002) са стигнали до извода, че ме-
диите са основен инструмент за глобална дифузия на информация 
и развлечения и съответно тези техни функции са доминиращи, а 
останалите, в зависимост от ситуацията, се изтласкват на по-преден 
или по-заден план в медииното пространство. Социализиращата се 
интерпретира като ефект от цялостното въздействие на неполити-
зираните медии. В медиините дискурси са проецирани кроснаци-
оналните различия в журналистическите норми и ценности, които, 
според Гуревич (�99�), Бенсън (2000), Фере и Сегюи (2002), се по-
казват като значими различия в тълкуването на медиините събития. 
Тези различия рефлектират в противоречивото въздействие на дис-
курсите върху поведението и отношенията на хората и общности-
те и върху тяхното възприемане или отхвърляне7. Освен това, по 
своя онтостатус, дискурсите едновременно поддържат, критикуват 
и подкопават съществуващите социализиращи и провокират нови 
ресоциализиращи процеси. Кой от двата типа процеси ще преоб-
ладават зависи от особеностите на медиините практики и техния 
културен резонанс в социалните и културни полета на обществото 
и от умението на социалните субекти да ги използват за влияние 
върху масовото, общественото или индивидуалното съзнание и за 
постигане на своите цели. 

Глобализмът не води до културна и социална конвергенция нито 
в реалността, нито в медиите. И ако българското медиино поле е 
доминирано от маркетинга, както американското, а не от национал-
ната култура, както френското8, то медийната политика, подобно на 



���

социалната и културната, остава дисонансна и през последните �6г. 
се определя главно от икономическото им състояние, а не от социал-
ната потребност. Това е и една от причините през определен период 
от време, някой от българските изследователи да издига лозунги за 
свобода на медииното слово.

Страхът, че предлаганите от медиите модели на поведение (бъл-
гарски и чуждестранни), които динамично дифузират в публичното 
и частното пространство, ще бъдат масово имитирани е неоправдан. 
Те не могат да имат нито релевантна интериоризация, нито масов 
характер на адаптиране при децата и юношите, поради релативност-
та, отвореността и незавършеността на процеса на индивидуална 
идентичност, отсъствието на утвърдена ценностна система и морал-
на компетентност т.е. способност напълно да отговарят на предяве-
ните към тях специфични изисквания.

Медиините модели основно помагат да се извърши по-бързо 
процеса на либерализация на обществените и политическите нрави, 
за който младите повече несъзнателно, отколкото съзнателно, имат 
нагласа и желание да участват9.

Съществуващият вакуум в българското общество на социализи-
ращи модели за децата и юношите и най-вече на механизми, там къ-
дето има създадени, за привеждането им в действие, е запълнен от 
асоциализиращите модели на неформалните и формални социални 
образования на всекидневната, престъпната, религиозната, полити-
ческата и културната сфера. Последните агресивно, чрез икономи-
ческата принуда, под формата на рекламна, констекстуална и игро-
ва атака, осъществявана най-вече от частните медии, се опитват да 
завладеят съзнанието им. При частните медии публичният контрол 
(СЕМ) над техните програми е много слаб, а самоконтролът крайно 
занижен. В резултат на което децата всекидневно могат да наблюда-
ват вулгарност, простащина и насилие в риалити шоу (ВИП брадър 
–�), в които, разгледани в по-широк план, може да се види как се 
извършва насаждане на културата на сивотата и безличното всеки-
дневие обхванато от ярко изразена морална регресия по отношение 
на истинските терминални ценности. 

Взаимообусловеността и взаимовлиянието между медиината и 
социалната реалност продължават да са сложни и амбивалентни. 
Те в много голяма степен зависят от доминиращите тенденции в 
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общуването между хората, които показват, че с масовото навлиза-
не на глобалните комуникационни технологии и мултимедии непо-
средственото все повече и повече ще се свива за сметка на опосред-
ственото комуникиране. Експанзията на изкуственото в социалното 
взаимодействие ще доведе до намаляване на ролята на социалното 
и антропологическото, а това означава, че човешката идентичност, 
за която социалните общности до сега бяха основата, ще се дефини-
ра по нов начин. В него идентификационната основа ще бъде част 
от глобалната техносреда. Процесът на доброволното отстъпление 
от чисто човешката идентификация вече е започнал10. Той отразява 
дълбоката ценностна криза, която преживява земната цивилизация 
и нейните дехуманизиращи се общества, които вече онтобитийно се 
израждат, чрез все по-масираното навлизане в човешката природа 
на изкуственото, променящо не само човешката сетивност, но и чо-
вешкото мислене. 

Българското общество, като част от тази цивилизация, също е 
повлияно от глобалните тенденции, плюс регионалните, свързани с 
краха на социалистическата общност. При него тоталната ценност-
на трансформация започна с деструкция и отказ от наследяване на 
ценностните модели на предишното затворено общество, чрез които 
се извършваше социализацията и трябваше да завърши с конституи-
рането на нови, все още не утвърдени модели, поради наслагващите 
се вътрешни и външни влияния, които задълбочиха съществуващите 
десоциализиращи тенденции. При външните – глобални, в резултат 
на безразборното отваряне към различното, се потвърди тезата на Р. 
Рорти, че то ще се превърне в заплаха за самоидентификацията и ще 
предизвика отчуждение от обществото. Непостигнатият баланс между 
отвореното и затвореното общество прие формата на гигантска еми-
грантска вълна, с трайни и все още не напълно осъзнати последици за 
съществуването на българската нация.

При вътрешните, вследствие на некадърността на управляващия 
политически елит, неговите социални институти и членове бяха 
принудени да преживеят огромни социални, психологически и морални 
сътресения, които ги направиха най-бедните в Европа, най-нещастните 
в света и предизвикаха криза в идентичността им, най-ярко изразена 
в крайните ирационални позиции относно миналото, настоящето 
и бъдещето11. Презряното минало започна да се величае, желаното 
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настояще да се превръща в ужасяващо и нищожно, а блестящото 
бъдеще в неясно и тревожно. Ценностната криза, която продължава 
да изживява обществото прие формата на мащабен морален упадък, 
който се изрази в търпимостта към смятаните преди за недопустими: 
престъпност, корупция, употреба на наркотици и алкохол, шокиращо 
сексуално поведение, отказ от брак и нормално семейство, експлоатация, 
безотговорност, безконтролност и плурализъм на ценностите, довели 
до доминирането на частно-груповия над обществения интерес и начин 
на живот. Обществото загуби социалния си характер и способността 
да налага чрез основните си институти ценностите и стандартите на 
поведение. Авторитетът и ценността на училището и семейството 
бяха делегитимирани. Младото поколение демонстрира ниска степен 
на доверие към тях. Днес, както отбелязват Б. Уилсън и Р. Будо, те са 
извадени от системата за публична социализация и не могат да бъдат 
„вече мерило за предаване на ценностите ... и улесняване на социал-
ната адаптация на индивидите”12, чрез прилагането на принципите, 
които се придобиваха в процеса на семейната и училищната социали-
зация. Доминиращата в обществото фрагментарност доведе до разгра-
ничаване и противопоставяне на публичната и частната сфера, което 
в морален план се прояви като липса на синхрон в действията на со-
циализиращите институти и реципрочност в оценката на поведение в 
двете сфери. Доброто в едната сфера не се възприема като такова в дру-
гата. Докато в медииното пространство разкъсаността между публич-
ната и частната сфера се преодолява и последната все по-експанзивно 
навлиза в публичното пространство и придобива публичен статут и 
ценност т.е. чрез тях семейството и училището възвръщат загубеният 
си статус. Медиите предлагат моралните ценности от частната сфера, 
които липсват на много от децата, отхвърлили ги при напрегнатите и 
конфликтни отношения с родителите им в реалността. В тях младите 
търсят липсващите им: общуване, разбиране, помощ, информация и 
варианти на поведенчески решения, които нито конкретното училище, 
нито семейството могат да им дадат. Истина е, че социализацията на 
младото поколение, която извършват медиите, е резултат от това, че те 
са единственият институт, който в настоящия момент показва на об-
ществото, че има както различни, така и общи ценности на публично-
то и частното пространство и всеки индивид може свободно да избира 
и се идентифицира с някоя от предложените системи от ценности.
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9. КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ И МАЛКИТЕ ДЕЦА

Емилия Маринова*

“Размазах го!”, “Убих го!”, “Умри!” – детските възклицания ни 
стъписват и с ужас поглеждаме към екраните, на които сред свирепо 
свистене летят и се блъскат коли, търкалят се обезглавени тела и 
падат гилотини. Какви са тези жестокости! Какво възпитаваме!

Нека, обаче, да успокоим страстите и да разсъждаваме върху 
това какви са тези жестокости и какво възпитаваме с компютърните 
игри у децата в предучилищната и ранната училищна възраст, ко-
гато психиката е особено крехка и чувствителна към агресивните 
социални въздействия.

В дискусиите “за” и “против” детските видео-игри “с насилие” 
опониращите страни имат своите аргументи. Ние, обаче няма да на-
влизаме в тях, а ще се опитаме да анализираме компютърните игри 
през призмата на процеса на социализация. По-конкретно ще се 
опитаме да разберем как в тях са представени основните средства 
за морално възпитание – вербалните морални изисквания, морал-
ните стимули, моралните модели, моралните образци и реалния 
морален опит.

На пръв поглед игрите, достъпни за най-малките деца, са по-
строени върху някакъв сюжет и с това те насочват погледа ни към 
детските приказки, които, разгръщайки основната сюжетна линия, 
успяват да внушат моралните модели на поведение, които се съдър-
жат в разказа и които условно могат да бъдат обозначени като “мо-
рален разказ”. За разлика обаче от приказките, в игрите сюжетът е 
само фон на събитията. 

И все пак и тук, макар и трудно, може да се открие сюжетът на 
морален разказ. Това е разказът за успеха и за неуспеха.

Развитието на компютърния сюжет преминава през многократ-
ното унищожаване на противника. Това дава основание на някои ав-

* Старши научен сътрудник, секция „Етика”, Института за философски 
изследнаия – БАТ, доктор на науките
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тори да характеризират тези игри като носител на агресивни модели 
на поведението. Но дали това е така?

За разлика от детските приказки, в които злият Вълк бива на-
казан за неговите деяния r чийто жертва в различните приказки са 
Червената Шапчица и Бабата, Трите прасенца, Седемте козленца и 
т.н., в играта унищожаването на противника изглежда неоправдано. 
То е неоправдано, ако не осъзнаем, че компютърната игра, която има 
само външна прилика с приказката, съчетава играта с правила със 
състезателната игра. Основен компонент на събитията е многократ-
ното “преодоляване на препятствието”. Което има склонността да 
се появява в “ново лице” или с “нов живот” на събитийния път. Тук 
идеята за трудноунищожимото зло или на триглавата ламя е дораз-
вита, като противникът е снабден с няколко живота, което предпо-
лага той многократно да бъде победен, за да бъде отстранен от пътя 
на героя. Също така и на играещият са дадени равни шансове, като 
също е снабден с няколко живота. Той също така по пътя си по-
лучава нови възможности, опаковани като “жива вода”, “вълшебни 
амулети” или други “вълшебства”.

Който успее да преодолее препятствията, който е сръчен, 
умел, умен, находчив и паметлив – той бива награден с победата. 
Обратното – всяка груба грешка води до загуба. Всъщност, това е 
доста ефективен път да се мотивира развитието на вниманието, па-
метта, сръчността, точността и др., които са много необходими в 
ранната училищна възраст и чийто дефицит е основен проблем на 
обучението в началните класове.

Но най-същественият аспект на тази поведенска схема от стимул 
-реакционен тип е възможността да се въздейства чрез наградата и 
наказанието, без те да бъдат интерпретирани в смисъла на “колониал-
ния камшик”, руските “розги” или “даскалската шибучка”, които 
още плющят в спомените на по-възрастните поколения. Наказанията 
с лишения (от играчки, лакомства, игра, общуване и др.) и до сега 
е много разпространен похват за манипулация на детето. Възможно 
най-жестокото сред тях е лишаването от родителско внимание, от 
родителска любов и родителското отхвърляне. Деликатността на 
наказанието и похвалата се състои в това, че дори чрез тях да се 
постигне желания поведенски резултат, детето усвоява един модел 
на поведение, в който доброто се асоциира с наградата, а злото – с 
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наказанието. Така се формират очаквания за задължителността на 
наградата като необходим край на всяко добро деяние, като желана-
та награда (нежеланото наказание) мотивират поведението и отне-
мат жизненото пространство на собствено нравствените мотиви на 
поведението. Ако това статукво се запази и стабилизира като стил 
на поведение, от етическа гледна точка е вероятно настъпването на 
съществени деформации в моралното поведение. 

В същото време, обаче, е погрешно такива силни претенции да 
се приписват на разглежданата извадка от компютърни игри, още 
повече, че в тях се наказва и награждава не за моралност и немо-
ралност, а за сръчност, паметливост, внимание, бърза реакция и др. 
чисто психологически придобивки или за тяхното отсъствие.

Компютърната игра също така дава възможност на играещото 
дете да се научи да се съобразява с вербалните изисквания, които в 
реалния живот са така неприятни за него.

Най-често възпитателят и родителят свързват моралното възпи-
тание с моралните поучения. А нима има някакви съмнения кол-
ко отблъскващи могат да са моралните речетативи на възрастните, 
известни в детския фолклор като “четене на конско”, “набиване на 
канчето” и др. Всъщност от нас зависи дали моралните внушения 
ще са така противни и неефективни. 

Прякото общуване на морални теми не може да бъде избегнато. 
Преди всичко, моралните правила най-ясно се формулират в пряк 
текст. Разбира се, те се обличат в подходящата за реципиента форма. 
Компютърната игра дисциплинира детето – то се научава да се съ-
образява с изискванията, формулирани пряко и безусловно. Защото 
правилата, изречени ясно и с компютърен глас не могат да бъдат 
пренебрегнати – неспазването им се наказва със загуба и отпадане 
от играта. 

Оценката, която придружава успелия е също един фактор за въз-
действие върху моралното развитие на детето. Знаем, че моралната 
оценка (одобрението и забраната) са първите морални послания, 
които достигат до съзнанието на малкото дете. Ясното разгранича-
ване на забраненото и разрешеното в изискванията на възрастните 
помага на детето да изгради правилни ориентири за доброто и зло-
то, помага му с възрастта да изработи свои собствени корективи в 
поведението.
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В последно време се говори и действа по посока на създаването 
на ново поколение компютърни игри, които да развиват познавател-
ните способности на детето. Ясно е, че възможностите тук са много 
и ние бихме искали да насочим погледа на компютърните специа-
листи към неизползвания потенциал на детските приказки, на мо-
ралните образци и на детската сюжетна игра.

Основен компонент на детската приказка и така нареченият 
“морален модел”. Моралният модел е морално послание, облечено 
в сюжет и разказано така, че да бъде изведена моралната поука. То 
е разказано чрез нечия съдба, така че възпитаваният да може сам да 
проследи, например, какво се случва с теб и с другите когато си зъл 
и правиш злини или какво означава да бъдеш добър.

Морални модели се съдържат в приказките, в историите и теа-
тралните постановки за деца. Те са и в човешките съдби. Но морал-
ните модели са обикновено в логиката на разказваната или наблюда-
ваната история. Моделите свързват в единна логика доброто и злото 
с личният избор, с трудностите при реализацията на този избор, с 
личното активно присъствие и с моралните последствия и поуки. 

Преди всичко в тях моралното присъства с двете си лица – до-
брото и злото. Колкото по-малки са децата, толкова по-полярни и 
праволинейни са героите. Това не е случайно, а е свързано с осо-
беностите на детското мислене и със закономерностите на негово-
то развитие. Добрата и работлива Пепеляшка или Златка-златното 
момиче изглеждат още по-добродетелни на фона на своите зли и 
мързеливи сестри. Симпатиите към Буратино и неговите приятели 
се засилват от антипатията към злия и жесток Карабас-Барабас.

Историите за деца съдържат и внушения за важността на личния 
избор. Ако тръгнеш по единия път – стигаш до измамата и кражба-
та, ако тръгнеш по другия път – той ще те заведе до богатството и 
охолството, третият път, обаче, преминава през трудностите и изпи-
танията на живота и води до златната ябълка, до живата вода и съ-
ответно да спасяването на нечий невинен живот. Много често в при-
казките героят се мултиплицира, за да може по-ясно да се покаже 
какво ще се случи при всеки конкретен избор. Много често братята 
са няколко, сестрите също, умното козле също има глупави братче-
та. Прасенцата са три и това съвсем не е случайно. Приказката за 
трите прасенца преразказва една история и нейните последствия в 
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три различни варианта. И когато вълкът подгонва едно след друго 
двете прасенца, до детето лесно достига внушението че не е хуба-
во да си безотговорен и мързелив или да си несериозен и отлагаш 
днешната работа за утре.

Премеждията, трудностите или опасностите са част от повест-
вованието. За да се внуши, че в живота нищо не получаваш наго-
тово. Още повече, че злото има склонността да се възражда – тъй 
както Pлата мащеха се представя пред Снежанка с различни лица 
или отсечените глави на Pмея се озъбват отново.

В този процес на лично самодоказване е съществена активната 
позиция на Героя. Лично той трябва да извърши делата. Съдбата, 
Млечната река, Ябълковото дърво и Пещта, Вековният дъб, в кой-
то се блъска Вълкът, докато гони братчетата-Прасенца, дори Баба 
Яга, ако попаднеш при нея в точното време и с протекция могат да 
помогнат, но те не могат да поемат отговорността за избора и да не-
утрализират риска. Внушението е ясно – ти, който искаш да си като 
Героя, Спасителя, Юнака и т.н. трябва да знаеш, че ти решаваш, ти 
избираш, ти страдаш, но и ти спасяваш, ти успяваш, ти побеждаваш 
и ти си добър.

Нашите баби, макар и неуки, са владеели изкуството на морал-
ния разказ. Те предпочитали да обличат моралната поука в истории. 
Героите им са “една жена”, “едно м(ом)иче от наше село”, “един 
чиляк“(човек), с които се случва нещо, те приемат/не приемат пре-
дизвикателството, правят своя избор, поемат/не поемат отговор-
ност и си берат последствията. Може би от тях трябва да се поучи 
съвременната “електронна баба”, като разгърне възможностите за 
морално възпитание, които предоставя моралният разказ, облечен 
в сюжет. 

При създаването на компютърни игри за най-малките е необхо-
димо и знание за развитието на моралните образци. В разказите за 
деца и възрастни, в литературата и изкуството, в историята и, разби-
ра се – в живота има такива персонажи, които имат особена морална 
стойност – това са моралните образци, които конкретизират идеал-
ните представи за добро и зло, като ги съобразяват с реципиента. 

Когато, обаче, говорим за предучилищната възраст, темата за 
моралните образци е централна. Защо? Защото за функционирането 
на морала моралната мотивация на поведението е от изключително 
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значение, а тази морална мотивация се заражда именно в предучи-
лищното детство.

Моралните образци навлизат в живота на малкото дете в начало-
то на предучилищната възраст и това е събитие от огромно значение 
за неговото морално израстване. Настъпват важни промени в по-
требностно-мотивационното му развитие – детето изпитва силното 
желание “да е голямо”. В очите на детето животът не е просто свят, 
населен с истории, които завършват добре или зле, а е желаният свят 
на възрастните. Независимо от своите личностни качества, близкият 
възрастен се превръща в “идол” за детето от предучилищна възраст 
и инициативата за това е у самото дете, което е мотивирано от со-
циалната потребност “да бъде като голям”. А светът на възрастните 
е така привлекателен и желан, че всичко, свързано с него е добро. 
Привлекателността на онова, което ние възрастните правим и начина, 
по който го правим се определя от погледа към него – това е погле-
дът на едно дете, което иска да е голямо и добро. Оттук е и детското 
доверие към оценките на възрастните, към правилата, които спазват 
големите и които трябва да се спазват, ако искаш да си като тях и 
пр. Оттук е и огромното значение на примера, който демонстрират 
възрастните за моралното развитие на детето. То попива всичко – и 
мимиките, и речта, и стила на общуване. Колкото и да е странно де-
цата в тази възраст успяват да разберат дори кое е по-важно и кое не е 
така важно, или както ние – етиците казваме, непроизволно да усвоят 
някои от демонстрираните ценностни приоритети.

Познавателната потребност на малкия ученик правилно е ориен-
тирала компютърните специалисти при изработването на игри с поз-
навателен характер. Когато се изработва информационен продукт за 
най-малките, той може да е съобразен с потребността на детето да 
порасне или както то само се изразява “да е голямо”. Операционално 
възможностите, които открива пред компютърния специалист тази 
потребност може да се разгърне, като се използват възможностите 
на сюжетната игра, която е специфична и основна (психолозите го-
ворят за “водеща”) за предучилищната възраст дейност.

Морален опит детето може да придобие както в реалния живот, 
така и в играта. От нас зависи как ще го привлечем да помага, да 
съдейства, да съчувства, да съпреживява, да уважава, да се грижи 
и т.н. Взаимният контрол на малките деца също е много ефективен. 
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Как да го мотивираме? Има една вълшебна фраза: “Нали си вече 
голям/а!”

Когато иде реч за предучилищното детство, то ролята на детска-
та игра е незаменима. Става дума, преди всичко за сюжетната игра 
– “на майки и деца”, “на семейство”, “на майки и продавачки”, “на 
влак” и на какво ли още не. Най-важното в тези игри са отношени-
ята и социалните роли. Играчките са нещо съпътстващо, а липсата 
им може да се компенсира с подръчни средства, които заместват от-
състващите оригинали. В хода на играта децата прекрасно имити-
рат отношенията между възрастните и тяхното морално кредо. Тук 
отново се демонстрират моралните модели на поведение, наблюда-
вани в семейството, в живота, разказани в приказките и на екрана. 
Познайте защо “майката” подхвърля злобни реплики на “таткото” 
или защо горкото “дете”– мече получава плесници с причина и без 
причина?

Сюжетната игра е тясно свързана с играта с правила, върху ко-
ято има специални изследвания, посветени на развитието на дет-
ското морално правило. В предучилищната възраст също така на-
влизат и състезателните игри, които непрекъснато също се обога-
тяват. Компютърните игри вече твърде често запълват деня на дори 
на шест-седем годишните деца. Ще оставим настрана въпросите, 
свързани с разумните от здравна гледна точка изисквания за вре-
мето, което детето може да пребивава пред екрана; за изискванията 
за правилно разпределяне на свободното време и т.н. Тук се опита-
хме да разсъждаваме за въздействието и за неизползваните възмож-
ности на компютърните игри от гледна точка на моралното развитие 
на детето. 

А може би батковците, които правят игрите е добре да потърсят 
детските психолози и етиците – те могат да им разкажат много за 
малките и за по-големите деца.
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1. ПОПФОЛКЪТ КАТО СОЦИАЛИЗИРАЩ ФЕНОМЕН 

Максим Мизов*

Попфолкът вече не е неочаквана, екзотична новост или внезап-
но шокираща напаст за разтресения ни обществено-исторически 
живот. Той е неотменна, банална всекидневност в прозаичността, 
а за някои и в “поетичността” на поколенческото или масовото съз-
нание и битие. Това му отрежда видно място, роля и значение на 
мощен социализиращ феномен/инструмент. Безпрепятствено плъз-
нал и проникнал навсякъде, попфолкът влияе и въздейства наисти-
на многостранно. Той обуславя, възпроизвежда или пък стимули-
ра мащабна обмяна и консумация на социализиращи/възпитателни 
еталони, манталитети, маниери, ефекти и резултати в извайването 
облика на цели поколения. Последиците от такива социализиращи 
и/или (анти)възпитателни пробиви и резонанси са амбивалентни. 
Но и попфолкът също е многолик, нееднозначен и разнороден фе-
номен по своите звучения/значения. Нужно е да се знае и помни: 
всяка чалга е попфолк, но не всеки попфолк е винаги чалга. Има 
попфолк, който отговаря на високи художествени критерии и съз-
дава истински творчески постижения. За десетилетие и половина 
попфолкът преживя и надживя няколко прераждания в своята уди-
вителна, стряскащо развиваща се биография и проява. Всяко от тях 
имаше свои върхови емблеми и стигмати на идентичностна привле-
кателност, инструменталност и талант да съблазнява социални, а и 
музикални, вкусове, ценностни ориентации и нагласи на огромни 
човешки маси.

Изумителната дифузия на попфолка във всички фибри на об-
ществената и персоналната екзистенция го превърна в особен три-
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бун и арбитър на заплетените казуси на житие-битието. Едва ли 
друг жанр в духовно-културния и, особено, в музикалния ни живот 
може да се похвали с толкова зрими постижения и успехи пред пуб-
ликата, ставаща все по-капризна и неконтролируема? Понеже не ос-
танаха злободневни въпроси, казуси, дилеми или колизии, които да 
не намериха отразяване, проблематизиране, тематично тълкуване и 
разрешение в гостоприемно отворения към динамично изменящите 
се реалии роден попфолк.

Мащабното присъствие и роля на попфолка днес се предпоста-
вят и от драматизма на преходния ни живот(�). В неизбистрените 
условия, обстоятелства и нрави, когато прежните възпитателни/со-
циализиращи институти и инструменти се променят към някакви 
неясни свои окончателни вариации или пък са дезавуирани, дискре-
дитирани и ликвидирани, е естествено феномени/инструменти като 
въплъщенията на този масово-културен феномен безпрепятствено 
да превземат изоставени, или вакуумирани духовни (интонационни, 
комуникативни и символни) пространства. Пресилените обвинения 
и напористи опити попфолкът да бъде застопорен в сферата на суб-
културата едва ли имат сериозни, реални и справедливи основания. 
Той не се различава драстично по спецификата на въздействията си 
спрямо тези на други представители на масовата музикална култу-
ра (като рапа), които също се радват на привилегировано внимание 
и предпочитание сред младите генерации. Но попфолкът се оказа 
такъв музикален жанр, който съумя да се възползва, при това опти-
мално, от предоставените му шансове и възможности от конюнкту-
рата. И, наистина, го стори по невероятно забележителен, скоростен 
начин, а и с неподозирано мащабни ефекти. 

Безпрецедентното и непредотвратимото господство на пазарните 
стихии и ирационалности днес също обуславя, облекчава и насърча-
ва пришествието, възшествието, както и всички произшествия, ор-
ганично или перфидно свързани със или произтичащи от изявите на 
попфолка. Когато парите, материалният успех, даже пошлата хал-
тура и далавера стават публично валидизиран и рекламиран символ 
на “истинския”, “пълнокръвния” живот или критерий за способно-
стите на индивида да се справя с житейските ребуси и препятствия, 
тогава съвсем естествено е подобна логика да бъде възпята или кри-
тично “опята” и в попфолка. Затова и “героите на нашето време” 
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(“мутри”, “борчета”, бизнесмени, търгаши, далавераджии, банкери 
и прочее) са сред VIP-персоните, удостоени с привилегировано вни-
мание към лансирания безцеремонно и рекламиран от тях публично 
начин на живот и поведение. При това тук не се търси разумен и 
социално потребен баланс между възхвалата или порицанието на 
меркантилното, утилитарното, егоистичното, себичното, снобарско-
то и кичозното, между грубата сила и изтънчената деликатност на 
извисения дух във и чрез вкусовете, потресаващите изображения 
и послания на попфолка. Декларираният, поне формално, плура-
лизъм и фасадната демокрация отварят страстно своите обятия за 
всевъзможни текстове и мелодии, колкото те и да са в контраст или 
в противоречие с желаните, и обществено-дължимите, норми и цен-
ности. Това пасва на повсеместното крушение на образците за под-
ражание. Затова никак не ни учудва и изповедалната откровеност на 
невръстни дечица, които с трепетни устни споделят: “като порасна 
искам да съм мутреса/борец”. Приказните и особено литературните 
герои на техните родители или прародители вече са смешновати, 
ненужни и изоставени.

Когато извисената духовност е осмяна, поругана и всекидневно 
малтретирана, когато пламъкът на хуманните ценности и общест-
вените норми е непрекъснато заливан с мътните талази на порока 
и фалша, когато първостепенна задача е човек да оцелее въпреки 
всичко, съвсем естествено е това да намери своите ведри хоризонти 
и пищни паради в мелодии и текстове, които възхваляват и възвели-
чават такива порядки. А подобни послания са повече от прозирни 
по социализиращите си ефекти, по кошмарните последици за възпи-
танието на подрастващите.

Един от фрапиращите белези на попфолка днес е изумителното 
възвеличение на личното име. Това се случва в смутна епоха, която 
е неимоверно вторачена преди всичко към даровете на настоящето, 
но за която миналото или бъдещето не значат, или поне не толкова 
много. Някога у нас популярните изпълнители се познаваха и при-
знаваха дълготрайно от вярната им публика. Творческите им био-
графии се простираха по протежение дори на две-три поколения. 
Винаги след техните лични имена вървеше неотстъпно кортежът на 
фамилиите им. Това, вероятно, бе някакво следствие на прежната 
(исторически, социално или даже етнокултурно обоснована) логика 
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и дължимост към един декретиран етикет, или дискретно положен 
дар към техните предшественици, предци, към емблематичността 
на родната, родовата или пък на фамилната памет. Днес развихрила-
та се американизация и либерализация на нравите необезпокоявано 
лансират, явно натрапчиво прокарват неудържим и арогантен инди-
видуализъм, който не зачита и не се спира пред нищо. Те апологе-
тизират и привидно “демократична” експлоатация на личното име. 
В глобалните реалности всеки може да оцелее и успее преди всичко 
разчитайки на себе си, а не на някакви родови, фамилни постиже-
ния, авторитети, наследства, атрубиции или преференции. Вероятно 
затова искрометно изгряващите и залязващите попфолк звезди са 
по-познати на тяхната екстатична публика, на фен-аудиторията си, 
предимно с личните имена, или с творческите си прякори и псевдо-
ними. Твърде малко, дори от най-фанатичните им поклонници, знаят 
пълните им имена. Това също не е проблем, който е безадресен или 
бездействен спрямо нормалната социализация, спрямо определени, 
значими образци или валидни техники на социален етикет, обръще-
ние, признание и почитание към успялата/неуспялата персона.

Рухването на различните институционални или пък неформални 
структури и образувания, характерни за предишните обществено-
исторически времена, обстоятелства, практики и нрави, скоропос-
тижно провокират бурната и мащабна кристализация на деривати, 
сурогати или временни заместители, както и на нови и непознати 
форми на групиране, съобщност и взаимодействие на представители 
от различни поколения, с различни или еднакви вкусове. Горчиво-
многострадалната житейска орисия на масовидно-типичното бъл-
гарско семейство; разгулът на медиите, луднали да печелят на вся-
ка цена; очевадната анемия и дори мъчителната агония на родното 
школо; одиозната безконтролност в “пазара на улицата” с всевъз-
можни възпитателни или антивъзпитателни “стоки”; неспирната 
вакханалия на кощунствено посегателство и обезобразяване на дос-
тойните образци за уважение, подражание и почитание; плъпналата 
като проказа криминализация на социума и властта; отвращението 
от предразсъдъчната и безразсъдно-прекомерната политизация или 
от безцеремонната корумпираност на политиката или висшите пар-
тийни особи, и облажилите се от прехода различни елити; потъпква-
нето и поругаването на най-сакралното, на българското национално 
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чувство за принадлежност и прочее не остават мълчаливо спотаени 
и безнаказани. Те намират мигновени “корекции” и безмилостни 
въздаяния или дори възмездия във и чрез текстовете и мелодиите на 
вездесъщия попфолк. При това там те вече са проблематизирани и 
интерпретирани от съвсем различни, дори коренно противополож-
ни гледни точки, с различна симпатия или антипатия. 

Преди не съществуваха (с такъв зрим статут и неудържим па-
тос) фен-клубове, каквито днешното време предпоставя, възпро-
извежда и насърчава безгранично. Това, безспорно, оказва голямо 
социализиращо влияние и въздействие върху все още неоформени 
(социално, морално, душевно и поведенчески) лица. В една смутна, 
преобръщана на всички посоки, обществена и културна действител-
ност много по-лесно и по-бързо постижимо се оказва групирането 
и мобилизирането, дори “употребяването” на младежките нужди, 
интереси за доста нечисти и аморални цели или замисли. Така фен-
клубовете могат да прокарват, флагрантно или перфидно да мултип-
лицират (спекулативно, ефектно, ефективно и инструментално) съ-
ответни идеологически, политически или социокултурни послания, 
да облекчават или катализират коварни и завоалирани сценарии и 
т.н. Последните твърде много обезсилват или напълно сриват и без 
това немощните опити и скромните постижения на функциониращи 
социализиращи институти/механизми в сферата на държавността, 
или в пределите на семейството, училището и прочее.

В един безкрайно смутен, динамичен, противоречив и съвсем не-
предсказуем глобализиращ се свят, където корените и спомените за 
дълбинно-сакралните пластове на национално-културното, етниче-
ски уникалното и самородно-народностното са застрашени гибелно 
или са подложени на всевъзможни лишения и мъчения, съвсем нор-
мално е да се пръкнат техни многолики съпротиви и алтернативи. 
Втръсналата до гуша на всеки нормален българин/българка амери-
канизация, чиито кални потоци се леят безпрепятствено отвсякъде, 
търси някакво упование и спасение – дори то да е профанно, стига 
само поне да има някаква връзка с балканското, а по-добре с нацио-
нално-народностното.

Попфолкът е сред тези съпротиви и алтернативи на разгулния 
глобализъм. Той по свой маниер обслужва каузата за инстинктив-
ното самосъхранение или за някаква пребъдност на българското, 
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макар и чрез миксирани и профанирани вариации/инструментари-
уми(2). Може би е и единственият ни “принос” в антиглобализма? 
Това хвърля своите плътни/нееднозначни сенки върху естеството, 
процесите и тенденциите в социализациите на различни поколения, 
върху техния ценностен или оценъчен поглед към света като цяло и 
на нашия по-конкретно. Защото протестът срещу вездесъщото пи-
руване-царуване на порока, фалша, лъжата, грозотата в човешките 
отношения придобива свои различни лица, приютява се сред раз-
лични (и музикални) вкусове или нагласи. 

В смутни и разломни исторически времена, обстоятелства и 
нрави, когато и където оцеляването се оказва нещо съдбовно зна-
чимо, а опазаряването на всичко неизбежно провокира и сякаш ен-
тусиазирано насърчава опозоряването и на най-сакралните неща, 
естествено става примитивизиране, огрубяване на човешката мен-
талност и душевност. В такава обществена атмосфера неминуемо 
се забелязват странните или коварните знаци на пришествието и 
възшествието на първични идентификатори за идентичността, ин-
дивидуалността, или дори за социалния статус/патос на индиви-
да. Това неумолимо и страстно открива много широко двери пред 
парадно-триумфалното шествие на тленно-телесни атрибуции, на 
освободени от всякакви (обществени, възпитателни или нравстве-
ни) задръжки поведенчески и жестикулационни аксесоари, репер-
тоари и техники. Първичното сякаш се оказва някакъв общо споде-
лен маркер за социалните типажи или социализиращите техники, 
гарантиращи мобилността и социалния алпинизъм на конкретен 
индивид в социума. Една преливаща в пищните си форми телес-
ност мигом влива потоци от оптимистични предчувствия, предзна-
менования, шансове и даже твърди гаранции, докато една твърде 
обикновена или несправедливо ограбена и лишена в атрактивност-
та си човешка външност вещае само зли прокоби. Това непременно 
развихря въображението на индивиди или поколения. Те тутакси и 
стремглаво се хвърлят в подражанието на своите (и телесни) куми-
ри, символи и еталони, постижимо само с всевъзможни изтезания, 
диети, лишения или пък със зловредни ограничения за нормалното 
и здравословното съществувание. Идолопоклонството към визията, 
тялото, телесността и външността на някоя звезда, фетишизмът към 
органичната виталност и непосредствеността на безцеремонната, 
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дори скандализиращата £ маниерност на всякакви публични места, 
достигат олимпийски висоти и резултати. Телесността, нейната не-
опровержима първозданност и фатална необходимост, нейната поч-
ти натурална или изкуствено-съблазнителна публична легализация, 
сексуално-разголена приложимост, стават преферирани и фавори-
зирани, генерализиращи, или дори сякаш универсализиращи етало-
ни. Те се превръщат във фатални оръжия, атрактивни инструменти, 
предпоставки, фактори и като че безалтернативни катализатори за 
постигане на социален успех/неуспех от притежателя им. Тялото, а 
не духът, сякаш вече се превръща в невероятно изумителен публич-
но-зрелищен хроно-топус, който отчаяно, но ефектно демонстрира 
и достолепно легитимира пиршеството (или пък мизерията) на ви-
талността, хармонията, съвършенството на нещо, принадлежащо на 
субект-носителя му, или отличаващо го от другите, невзрачни с “ме-
нюто” на телата си, хора. Биологичното взима връх в конкуренцията 
си със социално-духовното!

В размирни и преломни времена, внезапно и грохотно рухват 
или бавно, но неотстъпно ерозират и се сриват дълготрайно форми-
рани, прилежно отглеждани и стриктно поддържани възпитателни 
навици, привички, стереотипи и трафарети, които имат пряка или 
косвена обвързаност или ангажимент със социализацията на човеш-
кия индивид, с извайването на неговата личност и оформянето на 
индивидуалността им. Това е контраверсно на интимни морално-
етически прескрипции, които публично валидизират или легити-
мират дължима опосреденост, завоалираност, дискретност и даже 
относителна разделеност между типично плътското и собствено 
духовното. В подобни обстоятелства, социализиращи еталони и 
скрижали, задръжки и техники често понасят сурови и тежки при-
съди, изтърпяват публични екзекуции – в замяна на френетичните 
акламации на нещо явно семпло, примитивно, първично, разгулно 
илюстриращо се пред всеки и всички. “Голата истина” сякаш е в 
максимално разголеното тяло. Производството на директно телес-
ни, сетивни сигнали и пошли импулси, на изказаното или недоизка-
заното и подсказаното от плътта, техните явни пласменти, размени 
сякаш стават доволно разбираеми и самодостатъчни за консумаци-
ята, за ненаситните потребителски нужди на съответно запленената 
младежка публика.
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Духът сякаш придобива радикално изменени социални вален-
ции, възможности, нови свободи и права в зависимост от модифика-
циите, екстраполациите или перфидните манипулации с човешката 
телесност. Тялото се превръща в по-изразителен инструмент за не-
удържимите апетити на развилняли се социални вкусове, публични 
ориентации и генерационни нагласи спрямо скучните присъствия, 
прояви на някакъв извисен дух, който обаче стои, мълчаливо спота-
ен или безнадеждно застопорен, в някое съвсем привично, посред-
ствено и безизразно тяло. Опитите му пълноценно да се покаже или 
докаже са явно твърде по-ограничени и злополучни от диалогич-
ността, и публичния консенсус относно фаворизираната телесност 
на поп-фолк звездите. Формата сякаш даже демонстративно се въз-
могва и присмива на съдържанието!

Споделям всичко това, понеже то хвърля обилна светлина върху 
огромните залози, които поп-фолкът прави с ослепително пищни-
те си дефилета, с безцеремонните експлоатации на телесността на 
“звездите” или на неистово напиращите “претенденти за славата”; 
които така всекидневно и педантично пласира пред своите екстатич-
ни аудитории. Една огромна и напориста индустрия на и за телес-
ността, сервилно и чевръсто съпровождана от всевъзможни PR-кам-
пании преобръщат смислообразуващите ориентири и възпитателни 
техники за все още неоформените характери, индивидуалности или 
човешки поведения и лица. Нескончаеми приливи или отливи на 
невероятно примамливи, изкусителни и съблазнителни млади тела; 
експлозии на всевъзможни татуировки по всички докрай разголени 
места; мускулести и загорели в своята предизвикателна похотливост 
и жестикулация мачовци или безконечно литургийно шествие на си-
ликонови богини, с омайващо прелъстителски, премрежени и явно 
неустоими погледи, за които няма никакви социални прегради или 
морални забрани и табута, се стоварват всекидневно върху обърка-
ните и жадни за зрелищност млади съзнания. Цялата сценография 
или декорите на различни спектакли и клипове ни отправят към въ-
ображаеми пространства на развихрила се необуздана сексуалност, 
към неустоимо изригналата първичност на човешките инстинкти, 
импулси и наслаждения. Това отвежда до твърде непонятни край-
ности и пошли ексцентричности, когато даже анатомичните “задни 
прелести” на попфолк звезда великодушно удостояват с присъствие 
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и публична видимост най-сакралните топуси в столицата. А когато 
в подобен явен скандал някои от младите генерации не виждат нищо 
или нещо смущаващо, нищо асоциално или безнравствено, то тре-
вожните въпроси рукват съвсем оправдано и неудържимо. Защото 
младите хора са заслепени или превзети вътрешно, духовно от ви-
димости и лъскави привидности, които умело прикриват, отклоня-
ват истинския размисъл от дължимите траектории за естественото 
му интимно движение. Така средството, което може да дава някакви 
допълнителни бонуси, сякаш мигом се превръща в самоцел, в толе-
рирана или, ако не дължима фикция, която отваря врати пред възхо-
да/крушението на амбициите. 

Всичко това тутакси неудържимо, необезпокоявано и разгулно 
плъзва, прониква и пронизва навътре в пространството, подлежащо 
на социализиращи интервенции или някакви форматирания на чо-
вешката индивидуалност и личност. То предпоставя и предизвиква 
мигновени и краткотрайни масови “ксерокопирания” на облекла, 
жестикулации, гримаси и тикове, походки или телодържане, мание-
ри на говорене и дори на безобразно лигавене, глезотене пред хората 
и публиката, които са толкова органично присъщи на и отличими за 
едни или други “герои на нашето време”. То търси и намира своето, 
демонстративно помпозно и натруфено, позициониране в незримия 
или пък в публично релефно-осезаем “пантеон на славата” на все-
възможните нашенски фолк-звезди.

Човешкото тяло исторически винаги е било някакво своеобраз-
но скривалище или публичен пиедестал на оповестяване на някаква 
власт. Символизациите на властта са особено показателни и недву-
смислени в пространството на невербалната комуникация, в разто-
чителството или оскъдността на съответни телесни маниери, леги-
тимиращи конкретни, референтни или публично дезавуирани и ди-
скредитирани манталитети. А в кризисни обществено-исторически 
периоди или ситуации тези възможности неимоверно се разрастват 
и преекспонират, перфидно се експлоатират за меркантилността и 
домогванията на някакви интереси, цели и прочее. Така, пример-
но, дори вече не толкова и само мелодията или текстът възпяват и 
възнаграждават човешката прелест, колкото шокиращите атрибуции 
на тялото асистират или обезпечават даже твърде посредствената 
музикална версия на някакви послания или естетически, морални, 
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художествени или социални образци и практики. Някак си без осо-
бено поучителен резултат остават (в съблазнените и отровени юно-
шески и младежки души, сърца и умове) подмятанията или директ-
ните обвинения, че дадени попфолк звезди дори не могат правилно 
да пеят, но като визия и иконография пък са безпогрешни. 

В един подобен свят на симулакри, напълно естествено и лесно 
постижимо е за някои млади хора визията, имитацията (колкото и 
оригинална, екстравагантна и уникална привидно да изглежда) да са 
всичко, което си заслужава цената и индивидуалните или груповите 
усилия. Докато смислово-съдържателният пълнеж на рационалното, 
сетивното и поведенческо-битийното да е само някаква негова инстру-
менталност, трансмисия или поне гаранция и за рекламиране на съот-
ветно толерирания еталон, телесен образец и аксесоар на проява.

Ако наистина “в началото бе словото”, то имаме много грижи. 
Литературният, художественият и ювелирен български език е на-
пълно прокуден, осквернен и осакатен в повечето от текстовете на 
попфолка. Затлачен от безброй вулгаризми, жаргонизми, неологи-
зми и чуждици, езикът на попфолка, особено пък на чалгата, им-
прегнира отровни и убийствени, самоубийствени за българското 
племе съставки и стрели. Защото е език, създаващ превратни пред-
стави за картината на света, битието, истините, същността, пред-
назначението и смисъла на човека. Думите винаги носят огромен 
милитаристичен и пагубен потенциал, а в случая с лошия попфолк 
пораженията могат да са и катастрофални. Те са не само средство 
за социализация, но и невероятно богата съкровищница, която крие 
всевъзможни посоки за странстванията на човешкото, на човешките 
души, сърца или умове към сияйните и труднодостъпните висини на 
добродетелта или към бездните на порока, към копторите на осака-
теността и извратеността на човешкия дух. 

Всичко това неимоверно осезателно влияе и въздейства върху 
социализационния потенциал на поп-фолка, на неговите неедно-
значни и твърде противоречиви смисло-образуващи и възпитател-
ни ресурси или разнолики техники спрямо младежкото съзнание и 
поведение. То непременно изисква някакво по-системно, задълбо-
чено и разностранно проникване в органичната тъкан и осмисляне 
на логиката от присъствието и разнородните социални рефлексии 
на поп-фолка. Особено валидно и значимо това е в конкретно-исто-
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рическа ситуация и нагнетено-противоречива обществено-духовна 
атмосфера, когато старите възпитателни и социализиращи еталони, 
техники и практики са явно амортизирани, осъдени и безпощадно 
елиминирани, без на тяхно място да се изкристализирали и ефек-
тивно действащи нови такива. 
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2. ХИП-ХОП КУЛТУРАТА И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА 
МЛАДЕЖТА

Татяна Батулева*

“Разберете, че децата на новото хилядолетие, или т. нар. индиго-
ви деца, са някак по-различни!”1. С тези думи Кристина Хеенкамп 
започва книгата си Децата на новото хилядолетие, като акцентира 
върху парадоксалните съчетания от усещане за предопределеност и 
липса на чувство за собствена значимост, любопитство към живота 
и нежелание да участват в него, нарушено внимание, проблеми с 
концентрацията и свръхсетивност на възприятията, липса на прис-
пособимост към общоприетото и повишена интуитивност, типични 
за част от съвременните младежи, чието поведение вече не се вмес-
тва в представите за социална “нормалност”. За тях става все по-
трудно “идентифицирането с обичайните, разглеждани в училище 
теми (...). “В повечето случаи те не виждат връзка между тези теми 
и духовния живот, който за тях е единственото мерило за нещата”2. 
Подобни проблеми и разминавания са особено валидни за България, 
където негативната социална среда е белязана от процеси на тота-
лен разпад, засягащ семейството, училището и институциите като 
цяло. “Фешъни”, “метъли”, рапъри, скинари... Свикнали сме да ги 
възприемаме като нещо общо, а всъщност разликите между тях по-
някога са по-значими от тези между различните поколения.

Ще се опитаме накратко да представим виждането си за т.нар. 
хип-хоп култура и особеностите £ в сравнение с другите младежки 
култури; да докажем наличието в нея на потенциално социализира-
щи, но неоползотворени от обществото елементи, както и свързана-
та с тях необходимост от нов тип социализация.

Безспорно оценките ни за хипхопа като културно явление не мо-
гат да бъдат еднозначни. От една страна, той носи негативизма на 
тези, които са склонни да отричат всяка институционализирана сис-

* Старши научен сътрудник, секция „История на философията”, Ин-
ститут за философски изследвания – БАН, доктор на науките
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тема, но от друга, е имплициран с позитивен, потенциално социали-
зиращ заряд, доколкото негативизмът му е насочен и срещу фалша, 
лицемерието и тоталното комерсиализиране и доколкото не само 
създаването му, но и самото му “потребление” предполага колек-
тивно участие. Той се ражда в една лишена от ориентири социална 
среда, но е и опит за противодействие на негативното, и повик за 
запазване на човешкото. Това личи от склонността на хипхопърите 
към изграждане на свои неформални групи, към спонтанно устано-
вяване на контакти, където традиционните за младежта забавления 
се съпътстват и от стремеж нещо да се направи, нещо да се сътвори. 
Неслучайно неговите последователи обикновено са и writer-и, т.е. 
увличат се от правенето на графити, и любители на скейтбординга. 
Спирам се само на тези три елемента на хип-хоп културата, всеки 
един от които заслужава самостоятелно изследване, доколкото на-
блюденията ми върху тях са по-конкретни. Защото макар и различ-
ни, хип-хоп музиката, изкуството на графитите (когато наистина е 
такова) и скейтбордингът се изграждат на основата на някакво общо 
светоусещане и колективни нагласи. Светоусещане, до голяма сте-
пен почиващо върху редица парадокси, в което привидният отказ 
от социализация всъщност е зов за нов тип социалност, вписваща 
маргинализираното и отхвърленото. 

Кое отличава културата на хип-хопа от останалите? Преди всич-
ко, за разлика от попфолка например, който по-скоро приобщава и 
вписва последователите си във вече съществуващата тотално “чал-
гизирана” социална рамка, хип-хопът се изгражда преди всичко като 
отрицание – и на официалната култура, и на останалите младежки 
култури. Затова първото впечатление, което оставя, е за стремеж към 
самоизолация и дълбок негативен заряд към властта, авторитета и 
институциите. Наред с това, по-внимателното вглеждане в типич-
ните за него елементи разкрива някои особености, които подсказват 
наличие на редица потенциално социализиращи елементи. Така на-
пример, за разлика от другите типове музика, чиито любители като 
цяло си остават предимно потребители, хип-хопът е и стимул за 
своеобразно младежко творчество. Това е свързано с две присъщи 
само на него явления като free  style-a и баталите (от англ. вattle 
– битка, сражение). В същността си free style-ът е свободна импро-
визация на рими върху зададена музикална тема или ритъм, отри-
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чаща възможността за включване на предварително заучен текст. В 
този смисъл, импровизацията, когато наистина е свободна, изисква 
огромна вътрешна мобилизация да уловиш ритъма и, изправяйки се 
както срещу външния свят (често пъти съвсем непозната публика), 
така и срещу вътрешните си страхове, да изразиш в слово и в хар-
мония с ритъма собствения си опит и преживявания. Или, казано 
с други думи, той не е само забавление, а възпитава умението да 
приемаш предизвикателства. В процеса на free style-а музиката се 
превръща в обединяващ елемент, на фона на който всеки от учас-
тниците изгражда своя “малък разказ”, а това е ситуация коренно 
различна от тази, при която, тананикайки си любимата песен, всъщ-
ност повтаряш нечий чужд, предварително зададен “голям наратив”. 
Привидно монотонният ритъм става отправна точка за разчупване 
на повторяемостта и рутината, общото се свързва със запазване на 
индивидуалното, роденият от сливането с ритъма стих се превръща 
в опит да живееш в единение с мига, с контекста, отдавайки цялата 
си енергия “тук и сега”.

В случая не коментирам естетическите качества на огромното 
многообразие от “парчета”, които включват както едно едновре-
менно шокиращо с откровенията си и увличащо слово на ексцес, 
така и една поразяваща с разголеността си, отблъскваща ексцесия 
на словоблудство. Те варират от несръчните, скалъпени, а понякога 
и пошли рими до истински находки, в които горчивината и хумо-
рът, наблюдателността и самоиронията раждат един афористичен 
стих, който като фокус отразява най-съществените черти на нашата 
действителност. Вълнуват ме по-скоро чисто етическите и социални 
импликации на тази култура, размиваща границите между индиви-
дуално и универсално, между изкуство и живот, между слушането и 
правенето на музика, в която речитативът нарушава повторяемостта 
и хвърля мост между родената в национален контекст и пречупена 
през индивидуалния вътрешен опит рима и най-универсалното от 
всички изкуства – музиката. Така спонтанността, разкрепостяване-
то и отприщването на емоцията се свързват с умението за приспо-
собяване и спазване на определени правила, което стои в основата 
на социализацията. Вътрешното освобождаване на нещо, което до 
този момент е било потиснато или изтласкано, се съчетава със съз-
даване на пространство на единение, не само пробуждащо съпри-
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частността на публиката, но и откриващо нови пътища за духовно 
общуване. Понякога при free stylе-а ставаме свидетели на истински 
пренос на енергия между изпълнителя и останалите участници, ко-
ито в следващия момент сменят местата си. Той може да играе роля-
та на своеобразно препятствие, чието преодоляване е утвърждаване 
и подтик към живот. Едновременно преднамерен и спонтанен акт и 
носещо личностен характер преживяване на музиката, баталите и 
free style-изпълненията, които съдържат елемент на състезателност, 
могат да бъдат стимул за развитието на личността, а защо не и на 
спонтанен опит за инициациационно приобщаване към определен 
кръг, група или култура.

Още по-валидно е това в случаите, когато във free style-а участ-
ват двама души, при които се изисква пълно доверие и себеотдаване. 
Забравяйки себе си, изграждаш с Другия някакво общо простран-
ство, в което победата или просто оцеляването ти са неразривно 
свързани с неговите. Едно случване на взаимност, чийто резултат не 
е предизвестен. Изисква умение да стъпиш върху казаното от Дру-
гия, да приемеш протегнатата ръка, като му дадеш шанс “да стъпи” 
върху създадената от теб рима..

Слушам редуващите се речитативи. Искрена, неподправена емо-
ция, в която всеки излива душата си. Дали по нещо не напомнят 
автоматичното писане или по-скоро са зародиш на състоянието, в 
което един освободен от мислите Аз следва своя вътрешен порив. 
“Аз не търся римата, тя сама ме намира..., а не те ли е срах, че 
ще я изгубиш... не, важно е да е истинска”. И думите отлитат като 
разнесена от вятъра разноцветна пясъчна мандала, може би, както 
се пееше в една песен, като въздишка полетяла да стопли нечие сър-
це. Сякаш белязани от инстинктивния порив към един непрестанно 
отърсващ се от себе си Аз, разширяващ собствените си граници, 
вплитайки се в този на Другия. Неусетно вътрешният опит и прежи-
вяното са се превърнали в едно предусетено бъдеще. Други са тро-
мави, натежали от болка и усещане за отхвърленост и носят скрита 
агресия. И все пак не е ли спонтанно родената рима и начин да се 
справиш с тази агресия?

При графитите например вписването в пространството също 
варира от ефекта на загрозяване, разрушаване и обезобразяване на 
вече създадената среда до опита да се вдъхне частица живот на една 
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прекалено сива стена или един прекалено ръждясал вагон. Да се 
внесе повече цвят в един объркан, тотално завладян от грохота на 
автомобилите и писъка на клаксоните вече прекалено уморен свят. 
Сякаш глас, на когото е отказано да бъде чут, търси хор от себепо-
добни, прави опит да заяви своето присъствие. Подобно на музика-
та, изкуството на writer-ите също се нуждае от колективност и из-
исква “разделение на труда”. По традиция един прави т.нар. макет, 
друг купува боите и докато някои рисуват, други наблюдават да не 
бъдат изненадани. Наред с това то също изисква бързи реакции, съ-
образителност и умение, често пъти инстинктивно долавяйки сми-
съла на символика, която не е била предмет на специално изучаване, 
за кратко време да съумееш да постигнеш определено внушение. 
Неслучайно първите прояви на хип-хопърите започват със своеоб-
разно маркиране, или “оплождане” на пространството от writer-ите, 
след което идва ред на музиката и танца на b-boy-а и брейкърите, 
чиито нетрадиционни, едновременно отсечени и плавни движения 
са изградени върху разнородни елементи, включвайки и такива от 
източните бойни изкуства. Така сливането с музиката прави про-
бив във времето и подменя темпоралността, а динамиката на танца 
разчупва застиналото пространство и преструктурира реалното, на-
помняйки ония магически жестове, когато потопен в любимата дей-
ност, субектът забравя за себе си, достигайки до истинско вътрешно 
единение.

Своеобразна игра, случването на хип-хоп проявата е белязано от 
стремежа играта да продължи, но не само като Фреди Мекюриевото 
“Show must go on”, но и като бягство от структуриращата активност 
на центъра, от успокояващата сигурност, която прави невъзможни 
преходите и промяната.

Подобно случване се наблюдава и при скетбординга, при който 
“сливането” с дъската и съвършените пируети сякаш влизат в про-
тиворечие с всички закони на физиката. И отново предизвикател-
ство – както това чрез виртуозните изпълнения, така и това, че става 
дума за “уличен” спорт, който отказва да бъде затворен и изолиран 
само в специално пригодени за него зали. Преди десетина години 
бях изненадана как след 7 ч. вечерта огромно каре в центъра на 
Вашингтон задължително се освобождаваше от моторни превозни 
средства, за да могат скейтърите да упражняват любимия спорт. И 
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тук е моментът да си зададем въпроса защо все още няма изграден 
съвременно оборудван скейтпарк (от рода на тези, които показват по 
TV extreme), където откритите и закрити писти не са от желязо (като 
в Южния парк), а са изградени от подходящ материал. Украсени с 
разноцветни графити, те приличат на Дисниленд, предназначен не 
толкова за деца, колкото за тези, които искат да запазят контакта с 
вътрешното дете у себе си. Единственото оборудвано място в София 
при паметника на съветската армия наскоро беше разрушено поради 
свързани с изграждането на метрото изкопни работи. Защо скейтъ-
рите са прогонвани дори от Музея на земята и хората (където нас-
коро се появи надпис: “Забранено за търкаляне”) и площада пред 
НДК с аргумента, че “така създават проблеми”, като че ли основната 
мисия на младежта е да не създава проблеми. В замяна на това там, 
под формата на бутици и кръчми, на воля се ширят уличният кич и 
чалгата, която някои се опитват да представят за рок. Така, колкото 
и да обясняваш, че никой няма право да ги гони, у младежите остава 
убеждението, че това, което правят и обичат да правят, е неприето 
от обществото. 

Позитивен момент беше решението подлезът под НДК и някои 
училища да бъдат украсени с графити. Жалко е само, че подобни ре-
шения стават факт винаги преди нечия кандидат кметска кампания, 
а не са част от някаква дългосрочна стратегия. В това отношение 
може би е редно да отбележим и положителен момент: постоян-
ните инициативи на “Червената къща” и някои вериги магазини за 
спортни стоки, които с организирането на състезания и тематични 
прожекции на филми допринасят за органичното вписване на този 
тип култура и непосредствената социализация на нейните привър-
женици.

Всъщност не е ли по-уместно в случая да използваме не поня-
тието соцализация, а изграждане на нов тип социалност, спомняйки 
си разграничението, което прави Бауман за разликата между соци-
алност и социализация. Ако социализацията предполага стремеж 
да промениш Другия, да го изградиш по свой образ и подобие, то 
социалността създава общо пространство на взаимност, в което про-
мяната е взаимна и водеща е отговорността ми към Другия, а не же-
ланието ми да го изградя по свой образ и подобие3. Да си спомним 
и Левинасовата “феноменология на социалността”, в чийто център 
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отново е поставена безусловната отговорност към Другия. Една те-
ория, която внушава необходимостта от фино балансиране между 
безкрайната отговорност към уникалността на Другия и равнопо-
ставеността пред законите на правото, упражнявани върху тотал-
ността на Другите, в която социалност и социализация да не бъдат 
противопоставени, а взаимно обвързани4.

Не считам, че би било пресилено твърдението, че хип-хопът 
допринася за установяването на истински междукултурен диалог, 
диалог, роден от непосредствено общуване между личности, а не 
оглавяван от правителства и комисии. Не просто защото музиката 
е най-съвършеният посредник между хората (Спомнете си филма 
на Спилбърг “Срещи отблизо от трети вид”, в който контактът на 
земляните с извънземния кораб се установи не на рационално, а на 
емоционално ниво, чрез първоначално безразборно долитащи, но 
постепенно преливащи се в мелодия звуци), а защото непрестанно 
черпейки от различни култури, създава невидими мостове между 
човечеството. Неслучайно най-добрите му постижения са онези, 
при които елементи от различни култури са интегрирани в едно 
постмодернистично цяло. Така например “пробивът” на френския 
рап всъщност се дължи на органичното вплитане на африкански и 
азиатски мотиви. От тук и отношението на неговите последователи 
към религиите е по-отворено и непредубедено. Обикновено те не се 
отъждествяват с една или друга религия и често носят както хрис-
тиянски, така и растафариански и будистки символи. Затова той до 
голяма степен е пример за отвореност, пример за това как да прие-
маме Другия, без да го отричаме или асимилираме. В този смисъл, в 
качеството си на надхвърляща националните граници, музиката на 
новото поколение може да бъде интерпретирана и като подготовка 
за среща с абсолютната другост – тази, която обикновеният човек е 
склонен да избягва, отрича и квалифицира като нещо чудовищно. 

Докато напъните на чалгата са обречени да бъдат вписани в ре-
гионалното, балканското (не бих казала националното, доколкото 
тя според мене изкривява и изопачава най-доброто от българските 
фолклорни мотиви), то хип-хопът гради мостове към другия човек и 
другото на човека, приобщава към една по-мащабна, по-универсал-
на рамка, при това, без да се губи индивидуалният момент. В този 
смисъл, доколкото цялостната принадлежност към него предполага 
не само потребление, но и опити за спонтанно творчество, което 
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най-често, и при рапирането, и при графитите, има колективен ха-
рактер, той разкрива все още недоловени и неизползвани от обще-
ството възможности за социализация. 

“Силата е в тебе, позволи £ да се изяви”, се пее в нечия импро-
визирана рима. Тази сила е в духа на оня седмокласник, който макар 
и с ампутиран крак, не се отказва и продължава да кара любимия 
скейтборд, в опита да изгради свой свят, приемайки свързаните с 
това трудности и разочарования, свят, който не е деструктивен, но 
очевидно е различен от нашия. Безспорно е, че социализацията на 
младежта изисква диференциран подход. Различен от този напри-
мер, при който скинарите чупят скейтбордовете, а реакцията на по-
лицаите е, че “група хулигани се карат”. 

Гледам лицата на младите хора по улиците, чиито нарочно раз-
мъкнати дрехи са може би поредното предизвикателство към общо-
приетото и “приличното”, а може би поредното скрито послание 
за свобода. В съзнанието ми изплуват илюстрациите от Малкият 
принц, малко тъжното, сякаш принадлежащо на друга реалност 
лице, слабичката, изгубена в несъразмерно широките дрехи фигур-
ка. И неволно си спомням края на книгата:

“...Остави ме да направя сам една крачка...
И седна, защото го беше страх.
После добави:
Знаеш ли...моето цвете...отговорен съм за него! А то е толкова 

слабо! И толкова наивно. Има четири нищо и никакви бодли, за да 
го защитават от целия свят...” (А. дьо Сент-Екзюпери)5.
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3. ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ 

Надя Велчева*

Както и да наречем протичащите промени в последните �5 годи-
ни, те формират не просто следващото поколение, а съвсем ново по-
коление. Поколение, което не познава миналото, а и не се интересу-
ва много от него, което израства с компютър, интернет, макдоналдс 
и кока кола. Това ново поколение е изключително разнолико – от 
първи на конкурси и олимпиади по света, учещи в най-престижни 
западни колежи и университети, с един естествен за тях, отворен за 
света манталитет, до неграмотни, останали извън училищата деца. 

Проблемът за социализацията на подрастващите е общ за всич-
ки членове на едно общество, независимо от тяхната етническа, ре-
лигиозна или друг вид принадлежност. Жизненият цикъл на всеки 
индивид има потребността от осмисляне, което се осъществява чрез 
празничност1. Празниците и празничните събития са своеобразни 
поанти в процеса на социализация. Без да подценяваме негативните 
явления в съвременния живот и демобилизиращото въздействие на 
някои празнични събития върху подрастващите, тук ще акцентира-
ме върху онези, които заслужават обществена подкрепа и внимание 
и могат да служат за пример. Семейното възпитание и традициите 
на семейната среда остават и до днес първоосновата върху която се 
градят нравствено-етичните, емоционалните и естетическите пози-
ции и норми на взаимоотношения между хората. Днес е обща тен-
денцията към обезценяване и преосмисляне на културната традиция 
по отношение на празничните събития в социализацията на малките 
деца2. Но българското семейство запазва голяма част от традицион-
ните си календарни празници и обичаи, които утвърждават хрис-
тиянските норми и ценности. Реално функциониращи предимно в 
селското семейство, повечето от тях са свързани тясно с конкретна-

* Старши научен сътрудник, Етнографски институт-БАН
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та трудова дейност на средата – Гергьовден е празник за овчарите, 
Трифон Зарезан за лозарите, Тодоровден за коневъдите, Прокопи за 
пчеларите, Никулден за рибарите. Разнообразните форми на чест-
ване, взети от традицията, трансформирани и обновени или съвсем 
съвременни, допринасят за междупоколенската приемственост на 
етнически ценности и трудови традиции в конкретната социална 
среда.

В големите градове и особено в столицата Гергьовден се превръ-
ща в символ на минало величие на българската държава чрез празну-
ването му като Ден на храбростта и празник на Българската армия. 
Един празник, който със своите военни, религиозни и светски ком-
поненти въздейства емоционално върху възприятията на младите. 
Като цяло съвременният празничен календар отразява етническата 
и културната идентичност на българската нация и има важно значе-
ние при формирането на етническото съзнание на подрастващите. 
Защото при инородното население у нас, тясната връзка между ин-
ституциите на семейството и рода затвърдява семейно-родовия ста-
тут на неговите членове, капсулиран чрез традиционни нормативи, 
обичаи и традиции. Благодарение на семейно-родовите взаимоотно-
шения най-младото поколение се възпитава в духа на народност, на 
традиции, в ценностите на религията. 

Може да се разгледат два аспекта на възпитателни функции се-
мейната среда, която първостепенно звено в процеса на социализа-
ция на индивида: �) предаване на собственоетническите културни 
традиции, и 2) формиране на общоприетите ценности и норми на 
цялото общество. 

И докато в семейната среда се формират преимуществено етни-
ческите стереотипи на поведение, които трудно се поддават на кон-
трол, то училищата са най-важна среда за интеркултурно възпита-
ние на подрастващите3. Особено значение за най-малките ученици, 
които за първи път прекрачват прага на училището има празникът 
Първи учебен ден. Затова на тържественото откриване на учебната 
година към тях трябва да са насочени най-смисловите и символични 
действия и ритуали, за да ги приобщят към училищната институ-
ция, да им вдъхнат интерес към знанието, чувство на уважение към 
учителите, да формират чувство за род и родина. Многобройните 
промени в образователната система в последните �5 години, експе-
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риментите на министерство и образователни министри от различни 
политически формации, с претенции да се впишат в историята на 
българското образование и просвета, водят до политизирането на 
този празник. Често се опорочава празничното събитие, като се за-
бравя значимостта му за социализацията на най-малките в българско 
училище – празникът се съпровожда ту с кючеци и цигански песни, 
ту с “Одата на радостта”, ту с предложения за отпадане от читан-
ките на “Аз съм българче”. Все пак, на редица места в страната се 
спазва отдавнашната традиция на празнуване на първия учебен ден. 
Учители, родители и малките първолаци присъстват на тържествен 
водосвет за здраве и сполука, след което прекрачват прага на учили-
щето, украсен с много цветя, бръшлян и здравец. Портрети и мисли 
на велики българи украсяват коридорите на училището, които въз-
действат емоционално и патриотично на учениците. 

Всички частни училища в столицата заедно отбелязват с голяма 
празничност първият учебен ден. На основата на най-добрите бъл-
гарски възрожденски традиции, свързани с почит и уважение към 
първосъздателите на българската писменост и към учителите, като 
нейни разпространители и като радетели на българската култура, е 
създаден един духовен празник, показващ новият облик на българ-
ското училище. Учители, родители и техните деца от всички частни 
училища се събират пред Народния театър “Иван Вазов” и се насоч-
ват с празнично шествие към Народната библиотека. Там тържест-
вено се поднасят цветя и венци на Паметника на Кирил и Методий. 
Празничната програма под наслов “Здравей, училище!” допринася 
още повече за тържествеността на конкретния повод.

Годишнините на училищата или на техните патрони са също едни 
от най-тържествено честваните събития в традициите на по-старите 
училища, докато по-новите частни училища се насочват към нови 
празнични събития. Там, където се набляга на обучението на чуж-
ди езици се празнува Международният ден на езиците. Празнични 
събития съпътстват и обучението на учениците от частните учили-
ща по изкуствата. Участието на техни ученици в семинар-изложба в 
Солун, в Олимпиада по изкуства в САЩ, в международни проекти 
по изкуство съвместно със сродни училища от Франция, Италия, 
Белгия са истински празници за самочувствието на българските 
младежи. Отварянето към света на тези нови училища изгражда но-
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вата личност на днешното време, печели международно уважение. 
Бал с маски е друго празнично събитие, провеждано с много игри, 
томболи и музика по подобие на празник на баварските ученици. 
По традиция то се организира от учениците от предпоследния курс 
на училището със съдействието на учители, ученици и родители. То 
формира чувство на отговорност и уважение, доверие между поко-
ленията. 

Изпитите за профилираните средни училища е преход, който 
ритуализира израстването на доскорошните деца, защото на първо 
място в подготовката излиза “ноу-хау”-то, т.е. вярната ориентация 
и значимостта на крайната цел4. Отношението към бъдещата про-
фесия се превръща в акцент от социализационния процес още от 
ученическата скамейка. Така, на годишната церемония по награжда-
ване на отличниците, участвали в проект за обучение и развитие на 
икономическите знания на младежите, проведена много тържестве-
но в хотел “Шератън”, участват ученици от средните класове от над 
90 училища в страната и най-добрите получават виза за участие в 
бизнесфорум – състезание в Мадрид. Празнично събитие в живота 
на учениците е и тяхното участие в националния конкурс за про-
екти по информационни технологии. Наградените средношколци 
отиват на Международна олимпиада по информационни технологии 
в Тбилиси. Адмирации, обществена подкрепа и празнична публич-
ност заслужават националните ученически отбори по информатика 
и математика, представили достойно страната с челните си места на 
Балканиада, на международна олимпиада в САЩ, където сред 75-те 
страни поставят България на 7-ма позиция. Български ученици ста-
ват абсолютен шампион в света по решаване на задачи и са награде-
ни на бляскава церемония в Япония. Също на церемония по награж-
даване в ЮАР �5-годишен български тийнейджър е признат за “най-
добър студент” за Европа, Близкия Изток и Африка. За младите хора 
в училищна възраст тези празнични събития са акценти в процеса 
на тяхната социализация по отношение на бъдещата им професио-
нална и социална реализация чрез ново отношение към труда. Засега 
в България има само добри намерения, но без особено внимание и 
загриженост към бъдещият научен потенциал на нацията. 

Празниците на българската духовност – Денят на славянска-
та писменост, българската просвета и култура и възроденият Ден 
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на българските будители формират у подрастващите чувството за 
национална гордост, национално самочувствие и достойнство5. С 
традиции около и в чест на 24 май са редица училищни инициати-
ви, които са свързани с обществено представяне на постижения на 
ученици и учители с цел тяхното популяризиране и признание за 
техния труд. Изложби, състезания, честване на патрона на учили-
щето са само част от празничните събития, които имат важно място 
във възпитателния процес в училищата. Нова инициатива е проведе-
ният през 2002 г. национален конкурс за есе на тема “Аз съм” сред 
учениците от различните възрастови групи. Този конкурс е свързан 
с “Националната програма за децата на България” и отразява жела-
нието на организаторите да вникнат по-дълбоко в душевността на 
българските деца, в техните цели, стремежи, настроения. Конкурсът 
е проведен с празнична цел, награди получават учениците, напра-
вили четиринадесет най-сполучливи есета, в които те разсъждават 
в бъдеще време за своите чувства, стремежи и желания. Духът на 
посланията им отразява съдбата на едно поколение, обременено с 
проблемите на цялото общество. 

Обществените форми на честване на този празничен ден имат 
и своите послания към подрастващите чрез тяхното включване в 
конкурсите “Книгата – ключът и тайната” и “Магията на книгата”, 
предназначени специално за учениците и най-малките. Целта е кни-
гата да достигне и до тях, когато тя е най-необходима за тяхното 
културно израстване и формиране на отношение към познанието. 
Връчването на наградите – едногодишна стипендия за ученика по-
бедител и парични награди за спечелилите второ и трето място е 
празник, който по своята тържественост не отстъпва на онези праз-
нични събития, които пряко са свързани с 24 май като прослава на 
просветата и българската култура.

След един продължителен период от няколко десетилетия, ко-
гато този ден е шумно и общонационално честван като най-ярък 
израз на българската просвета и култура чрез масови манифеста-
ции и културни изяви, днес той е институциализиран, съсредоточен 
предимно в столицата, което предизвиква и някои критични оценки. 
Подценяването на празника чрез включването в този ден и на други 
събития, без връзка с него (асамблея на НАТО, Ден на България на 
“Лориада–2002”) е една от многобройните недомислени политиче-
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ски практики на новото време, които рефлектират върху възпитани-
ето на подрастващите без да се осъзнава отговорността за нравстве-
ното формиране. Наложително е на този ден българската книга да 
присъства на тържеството пред Народния театър, да се чуят стихове 
на Левчев, мъдростта на Радичков, родолюбието на Генчо Стоев, 
преклонението пред природата на Дончо Цончев. А празничното 
шествие да бъде по-масово с присъствието на дейци на културата, 
изкуството, журналистиката, студенти и ученици, които да издигат 
националното ни самочувствие като нация, дала своя принос в све-
товната духовна цивилизация.

През �989 г. е възроден празникът Ден на народните будители 
(� ноември). В него е заложена идеята за преклонение към предци-
те, допринесли за духовното и моралното извисяване на българите. 
Честването на този ден е израз на определен тип съзнание за непре-
ходното дело на велики българи, на идеите им за национален прос-
перитет, които изграждат самочувствието и на днешните българи. 
Празничната програма, която включва изложбите “Възрожденският 
буквар” и “Българските букви”, изложението за книги “Корабът на 
мъдростта”, експозиции, музикални, поетични и шоу спектакли, 
дискусии, литературни премиери е изключително празнично съби-
тие за запознаване на младите с изявите на българската национална 
култура, за съхраняване на националните ценности и българската ду-
ховност, особено необходими днес в социализацията на младежта. 

И може би това е единственият празник с такава естествена и 
непосредствена активност сред младежите и девойките. В чест на 
празника на будителите е обявен и специално за тях литературен 
конкурс за есе на тема “Неиздадената книга за българските буди-
тели”. Инициативата е насочена именно към младото постсоциа-
листическо поколение. Отвореният конкурс към всички млади хора 
дава възможност за различната им интерпретация за духовността на 
нацията, за нейните духовни водачи в миналото, днес и в бъдеще. 

Денят на будителите се празнува и в училищата с редица праз-
нични инициативи. Няма определени форми на честване, идеите са 
на учителските колективи, съобразени със спецификата на обуче-
ние, реализираните заложби на децата и насочеността на празнич-
ното събитие. Изложба на тема “Кои сме ние, българите”, празнич-
ни концерти, хореографски изпълнения са само част от събитията 
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на този ден. Но като цяло празникът на българските будители като 
че ли е застинал в художествените изложби, музейните експозиции, 
литературните сбирки. Налага се инициирането на нови идеи, които 
да поддържат пламъка на този празник сред младите чрез засилване 
на неговата патриотична насоченост. Необходимо е обръщане и към 
днешните радетели на българщината като знак за незаглъхващо и 
подхранващо родолюбие. 

Освен със своите образователни функции, училището е най-ва-
жната институция за моралното възпитание на новото поколение. 
Днес е особено наложително, независимо от етническите, религи-
озните и друг вид различия, да се уважава всичко, което съставлява 
българско национално богатство и е основа за изграждане на на-
ционалното самочувствие. Не само формирането на националното 
самосъзнание, а и различията в етническото самосъзнание и иден-
тичност са тясно свързани с чувството за неделимост от всичко, в 
името на което човек се труди и живее. 
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4. ОРГАНИЗАЦИИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА МОРАЛА

Валентина Драмалиева*

Загрижени наблюдения на изследователи сочат, че моралът е в 
криза. Хората като че ли все по-малко разчитат на него за баланси-
ране на поведението и отношенията помежду си. Това се отразява 
негативно върху всички сфери на социалния живот и върху всич-
ки обществени групи. Неблагоприятната ситуация засяга и една от 
най-важните групи – децата и младежите. „Недостатъчността” на 
моралния регулатор там се чувства твърде остро. Редица тревожни 
явления дават сигнал, че това е сериозна заплаха за настоящето и 
бъдещето на подрастващите, което значи и за обществото изобщо. 
Получава се един затворен кръг – моралната криза на обществото 
причинява проблеми сред децата и младежите, а това я задълбочава 
още повече и със сигурност я пренася и в бъдещето на обществото.

Няма как да не осъзнаваме отговорността си за разкъсването на 
този порочен кръг. В търсенето на изход най-много се разчита на това 
да се стимулира моралът, за да се засили естественото му присъствие 
в социалния живот и да се оптимизира действието му като утвърден 
регулатор на поведението. Подобен стремеж едва ли е прецедент в 
човешката история. Обществото винаги е полагало специални целе-
насочени усилия за утвърждаване и гарантиране на морала, използ-
вайки позитивното влияние на религията, традициите, възпитанието. 
Очевидно подобна загриженост не е излишна и днес. Нужно е да се 
полагат усилия, за да бъде моралът адекватен на изискванията на съ-
временното общество. Сигурно има различни пътища за постигане 
на тази цел. Възможни са и различни средства. Важно е да се на-
мират онези механизми за въздействие върху морала, които биха го 
подпомогнали в най-голяма степен и по най-актуален за днешните 
условия начин. Логично е усилията да са насочени с предимство към 
децата и младежите, защото това е перспективна грижа както за тях 
самите, така и за бъдещето на морала и обществото.

* Доцент, катедра „Философия”, УНСС, доктор на науките
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В търсенето на конкретни средства в тази посока смятам, че 
организациите безспорно заслужават внимание. Връзката между 
морала и организациите отдавна занимава изследователите. Днес 
организациите имат място във всички социални сфери и затова са 
обект на специален теоретичен интерес. Характеристиките на мо-
ралния регулатор пък го правят особено адаптивен към преоблада-
ващия днес организационен модел. Наличието на адекватен морал 
осигурява сериозни предимства на организациите и така ги прави 
по-ефективни. Затова концепциите за организационно поведение 
отделят голямо внимание на морала и на усилията за оптимизиране-
то му. В сферата на бизнеса това като че ли е най-актуално, защото 
там ефективността на организациите придобива икономическите 
измерения на печалба.

Моралът очевидно е безспорен фактор за организациите. 
Въпросът е доколко организациите могат да бъдат фактор за мора-
ла. А в контекста на интересуващата ни тема, дали организациите 
могат да оптимизират морала така, както той оптимизира самите 
тях. И по-конкретно, могат ли организациите да подпомогнат утвър-
ждаването на морала сред подрастващите. Въпросът е интересен и 
важен като предизвикателство не само за теоретичното любопит-
ство, но и за практиката.

Смятам, че могат да се приведат достатъчно аргументи за поло-
жителния отговор на въпроса и в подкрепа на тезата, че организаци-
ите могат да се използват като един от факторите за благоприятно 
повлияване на морала сред подрастващите. Нещо повече, детските 
и младежките организации имат своя дял като средство за оптими-
зиране на морала първо в тази социална група, а оттам – и в цялото 
общество. Затова те трябва да бъдат обект на специално внимание в 
моралното възпитание и изобщо в усилията за цялостно подпомага-
не действието на морала в обществото.

В подкрепа на горната теза могат да се посочат следните доказа-
телства: (�) Психологически аргументи; (2) Тенденцията за инсти-
туционализиране на морала; (3) Теории за организациите и техните 
възможности; (4) Добрият пример от практиката.

(�) Психологически аргументи се съдържат в теориите за морал-
ното развитие, тръгващи от Жан Пиаже, Лорънс Колбърг и техните 
последователи. Широко известно е схващането на Колбърг, че мо-
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ралните умения на хората не са дадени веднъж завинаги, а се раз-
виват като се повлияват от възрастта, възпитанието и образованието 
[3, с.347–380]. Формирането им следва определени степени, подоб-
ни на тези при физическото развитие и съзряване. Способността на 
личността да мисли и действа като морален субект преминава три 
равнища, всяко с два етапа. Преминаването в по-горна степен фак-
тически трасира моралното развитие [2]. Първото равнище психо-
логът нарича преконвенционално. Личността приема за правилно/
неправилно това, което определени авторитети (напр. родители) на-
лагат или това, което носи награди/наказания. Характерно е за дет-
ската възраст, но някои хора остават на това равнище в развитието 
си и за тях моралът винаги е свързан с важни авторитети или с евен-
туални поощрения и наказания. Второто равнище Колбърг нарича 
конвенционално. Личността приема за правилно това, което значи-
мите за нея общности (семейство, приятели, организации, нации) 
очакват и изискват. С други думи, човек изцяло интериозира мо-
ралните стандарти на групите, към които принадлежи, или към кои-
то е привързан. Това равнище се достига от повечето подрастващи. 
Мнозинството хора в обществото остават именно на него в морал-
ното си развитие изобщо. Третото равнище е постконвенционално. 
Личността не се ръководи само от лоялност към групата, а визира 
моралните критерии като универсални и рационални. Тя ги приема 
свободно и самостоятелно и ги следва доброволно в поведението си 
на разумен човек. Сравнително малко хора достигат това равнище, 
свързано с осъзнаване целта на морала да зачита и хармонизира ин-
тересите на всички.

Моралното развитие зависи от усилията както на отделната лич-
ност, така и на значими фактори като възпитанието и образованието. 
Важно е хората да постигат по-висока степен, макар че това не се 
отдава еднакво на всички. Видно е от схемата на Колбърг, че орга-
низациите са значим фактор за морала в този процес – особено на 
конвенционалното равнище. Те са сред онези влиятелни обществе-
ни групи, които представят, систематизират и формират основни-
те морални стандарти на личността. Достигането до това равнище 
е типично именно за интересуващата ни социална група – тази на 
подрастващите, което ясно показва колко нужни са организациите 
за моралното им развитие. И тъй като мнозинството хора изобщо 
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остават на това равнище в мотивацията си за избор на правилно по-
ведение, организациите остават определящ морален фактор за тях 
до края на живота им.

Посоченото е основателна причина да се обърне сериозно внима-
ние на детските организации като фактор за позитивно повлияване 
на морала. Те имат място в моралното възпитание, независимо дали 
достигнатото конвенционално равнище остава последно в морал-
ното развитие на някои хора, или то е необходим етап за достигане 
на постконвенционалното равнище. В първия случай организациите 
остават определящ фактор и критерий за морала на хората, поради 
което заслужават особено внимание. Във втория случай те са важни 
и като фактор, даващ необходим тласък за преминаване на по-ви-
соко равнище в моралното развитие. И в двата случая е значителна 
ролята и отговорността им в общия постъпателен процес на морал-
ната мотивация. Това е добро основание именно към организациите 
на подрастващите да се насочат обществените усилия за намиране 
на адекватни средства за стимулиране на морала.

Общото в посочените психологически аргументи от Пиаже до 
съвременните автори е, че когнитивното и моралното развитиe са 
следствие от начина, по който осъзнаваме своите преживявания в 
света. Теориите за моралното развитие са в съответствие и с разра-
ботената още в края на �9. в. нова философия на обучението, чиито 
основи полага Джон Дюи, а именно – обучение чрез преживяване. 
За разлика от традиционното обучение, то се гради върху осмисляне 
на преживяното и превръщането му в знание по този начин. През 
първата половина на 20. в. Курт Левин посочва значението на това 
обучение за личностното и организационното развитие на хората, а 
през втората половина на века Дейвид Колб поставя специален ак-
цент върху важността му за организационното развитие. Именно за-
щото е своеобразен диалог между теорията и практиката, това обу-
чение се оказва изключително подходящо за усвояване на морални 
стандарти и за създаване на определени морални нагласи, умения 
и навици. Организациите на подрастващите са онази благоприятна 
среда, в която безспорно това може да се осъществи най-добре.

(2) Други аргументи в подкрепа на същата теза са свързани с 
тенденцията за институционализиране на морала, която съвсем не 
е нова за развитието му в исторически план. Поражда я желанието 
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на хората да направят моралните критерии по-ясни, недвусмислени 
и безусловни, за да противодействат на релативизма, който често 
ги съпътства в практиката. В институционализирането се търси га-
рант за моралните стандарти, а целта е да се улесни и „подсигури” 
действието на морала. Стремеж за институционализиране може да 
се открие още в обвързването на моралните норми с божествения 
авторитет. Бог се превръща в своеобразна институция-символ, га-
рантираща морала и внасяща в него липсващата безусловност и за-
дължителност. Затова кризите в религиозното чувство и съмненията 
в божествената справедливост както в обществото, така и у отделна-
та личност, винаги имат съответно отражение и като морални кризи. 
Когато пък са налице морални кризи, обществото търси подкрепа за 
решаването им в религията, именно защото по своеобразен начин тя 
гарантира и стимулира действието на морала.

Тенденцията за институционализиране на морала се проявява и 
в по-същински и близък до понятието вид – като създаване на собст-
вени институции или използване институциите на други социални 
регулатори (най-вече тези на правото). Целта е същата – да се гаран-
тира и улесни действието на морала като се противодейства на рела-
тивизма, който непрекъснато го заплашва. Още повече, че в тази по-
сока обществото разполага с примера на правния регулатор, утвър-
дил се като безспорен и задължителен именно чрез множеството си 
институции. Търсенето на аналогия с правото е обяснимо, защото и 
моралът, и правото имат обща цел – да балансират по възможно най-
добрия начин обществените отношения като регулират поведението 
на хората. Вярно е, че механизмите им за действие се различават 
съществено и то най-вече в това, че моралът не притежава институ-
ции. Но вярно е и това, че те взаимно се повлияват при съвместните 
си усилия да регулират. Моралът винаги се е възползвал максимално 
от множеството институции на правото, за да налага като задължи-
телни определени свои стандарти в обществото. В отделни общно-
сти пък твърде отдавна се ползват и собствени морални институции 
– напр. морални кодекси и свързани с действието им морални ав-
торитети. Тази тенденция се развива и става все по-актуална. Днес 
ясно се осъзнава необходимостта от морала като важен регулатор 
за обществото, но още повече – за отделните общности. Затова са 
налице целенасочени усилия да се подсили и гарантира действието 
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му. Опитът показва, че създаването на собствени институции дава 
добри резултати в тази посока най-вече при действието на морала 
в общности от сферата на формалното общуване. Адаптирани към 
спецификата на морала институции се използват широко за регули-
ране на отношенията в бизнеса, професионалните гилдии и други 
формални сдружения, където са надеждно средство за подпомагане 
на организационния живот.

При всички случаи на институционализиране е налице общ стре-
меж да се рационализират социалните отношения и да се оптимизи-
ра действието на морала. Основно предизвикателство е постигането 
на баланс между две еднакво важни за морала изисквания. От една 
страна, да се гарантират моралните стандарти като безусловни и за-
дължителни, а от друга – да се гарантира свободата на всеки мора-
лен субект да избира и тълкува както моралните стандарти, така и 
своето поведение.

Целенасоченото използване на организациите за въздействие 
върху морала може да се разгледа като аспект на посочената тенден-
ция за институционализиране. В този смисъл организациите са сво-
еобразни институции, чиито предимства повлияват оптимизирането 
на морала. Те могат да се използват като специфичен авторитет, кой-
то да гарантира моралните стандарти и същевременно – като изклю-
чително подходяща среда, в която младите хора усвояват морални-
те критерии и се учат да ги прилагат в реалността. Организациите 
допринасят за формиране на адекватни ценности и на необходими 
морални умения у децата. Те представят на практика механизмите 
за действие на морала и са добра „обучаваща институция”.

(3) Аргументи в подкрепа на тезата за използване на детските 
организации като фактор за оптимизиране на морала могат да се 
приведат и от съвременните организационни теории. Днес се е на-
ложило разбирането за организацията като социо-техническа систе-
ма, т.е. работеща комбинация между „хардуер” фактори, като тех-
нология, дейност, формални структури, и „софтуер” фактори, като 
психология на личността, междуличностна социална динамика, 
групова психология, лидерски възможности, организационна кул-
тура (нагласи, ценности, вярвания). Всички тези фактори са важни 
за организацията. Същевременно те са изключително значими и за 
действието на морала. Затова използването им за целите на морал-
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ното възпитание е въпрос на далновидност, добро желание и съв-
купност от усилия в тази посока.

В литературата са се обособили няколко подхода към органи-
зациите, приемащи различни доминанти в организационния живот. 
На тази база се определят и различни типове организации. Всеки от 
подходите има теоретични и практически основания и заслужава да 
се има предвид, когато се търсят възможностите на организациите 
да повлияят благоприятно морала. Класическият подход се базира 
на лидерството в организациите и затова поставя сериозен акцент 
върху принципите за управлението им. Интерес представлява за 
нас и подходът, приемащ човешките отношения за организационна 
доминанта. Търсейки възможности за баланс на отношенията, той 
много се доближава до „територията” на морала. Подходът, който 
осмисля организационния живот през призмата на нуждите и по-
требностите на хората (теорията на Маслоу за човешките потреб-
ности) също е от значение. Много актуален е и подходът, концен-
триран върху важността на взимането на решения в организациите. 
Това налага търсене на специални техники за взимане на решения, 
поемане на риск, носене на отговорност, избягване на конфликти 
и т. н. – все близо до моралните проблеми. Един от най-модерните 
е системният подход, който изследва възможности за моделиране 
и подобряване на организациите, използвайки самата система като 
аналитично средство.

Към изброените подходи и типове организации с техните акцен-
ти следва да причислим и един нов тип организация, за чието утвър-
ждаване напоследък се говори много. Това е така наречената „учеща 
организация”, а автор е американецът Питър Сенж. Неговата кон-
цепция му донася голямо признание и силно повлиява организации-
те. През �990 г. излиза книгата му „Петата дисциплина: изкуството 
и практиката на учещата организация” [6]. Той обявява за работещи 
някои смятани за твърде абстрактни и утопични идеи – системна-
та теория за организациите и идеята за необходимостта от пряко 
включване на човешките ценности в работната среда. Целта е да 
се мобилизира капацитетът на всички хора и да се работи макси-
мално ефективно за постигане на силно желана обща цел. Това е 
възможно, ако се отхвърлят шаблоните в мисленето, освободи се 
колективният дух и хората непрекъснато се учат да виждат всичко 
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това заедно. Авторът подчертава, че организациите „учат” само чрез 
индивидите, които учат. Но индивидуалното учене далеч не гаран-
тира организационното учене, въпреки че без него организационно-
то учене е невъзможно [6, с.�39]. За това са нужни специални уси-
лия. Ученето на всички нива е ключова дума и има различни форми 
– учене за оцеляване, учене за адаптиране, творческо учене. Именно 
последното е най-важно за организацията, защото учи как се моби-
лизират човешките творчески способности. Учещата организация 
се отличава от останалите по петте дисциплини в технологията си: 
�. системно мислене; 2. личностна доминанта; 3. мисловни модели; 
4. изграждане на споделени възгледи; 5. изграждане на отбор.

Авторът обявява себе си за идеалист-прагматик. Идеята му се 
оказва работеща и има изключително широко приложение първо 
в бизнеса, но не само там. Основателно е да се смята, че учещата 
организация е добър модел и за детските организации, защото съ-
ответства на целите, които те си поставят. Тази теза е защитена от 
изследователи на процесите в образованието и възпитанието [5].

(4) Добрите примери от практиката също са смислен аргумент в 
подкрепа на тезата за използване на организациите като фактор за 
оптимизиране на морала първо в групата на подрастващите, а оттам 
и на цялото общество. Организациите действително имат позитивно 
въздействие при формирането и възпитанието на децата и младежи-
те. В целия цивилизован свят винаги е имало и има детски органи-
зации, доказали ефективността си. В отделните страни и култури те 
са различни, но успешно се развиват и днес. Очевидно значението 
им съвсем не е намаляло, а напротив – все повече се държи на тях 
заради големия им потенциал.

Това традиционно позитивно отношение към детските органи-
зации е в съответствие и с все по-нарастващата напоследък роля на 
организациите във всички сфери на живота. Няма област, където те 
да не изпълняват значима роля, защото необходимостта от обединя-
ване на човешките усилия е всеобща характеристика на съвремен-
ността. Затова въпросът, как да се направят организациите по-ефек-
тивни, е голямо предизвикателство. Екипност и колективен дух са 
желани навсякъде и постигането им става сериозна цел. Стремежът 
е да се мобилизира максимално човешкият творчески потенциал. 
Бурното развитие на организационните теории е отговор на тази не-
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обходимост. Организациите вече почти не разчитат на спонтанност 
– те се радват на повишен интерес и целенасочена грижа. Полагат се 
специални усилия и за адаптирането им към съответната среда.

От посоченото става ясно, че съществуването на детски орга-
низации е важно поне по три причини. Първо, заради това че те са 
се установили традиционно като надеждно средство за възпитание. 
Второ, защото те съответстват на доминиращия модел на общуване 
в днешното общество и това е благоприятно за социалната адапта-
ция на децата. Трето, защото те могат да се използват като надежд-
но средство за оптимизиране на морала сред подрастващите. Целта 
е чрез тях да се подпомогне изграждането на адекватна ценностна 
система и морални умения за оценка и избор на правилно поведе-
ние. Логично е да се очаква, че по-нататък моралът от своя страна 
също ще повлияе позитивно както множеството организации в раз-
личните социални сфери, така и цялото общество. За да постигнат 
своето предназначение, детските организации се нуждаят от сери-
озна грижа при изграждането и функционирането си. В тази посока 
има достатъчно научни постижения, на които те да се базират, както 
и опит (положителен и отрицателен), от който да се възползват.

В настоящия момент ситуацията в България не е никак добър 
пример за използване на детски организации при възпитанието на 
подрастващите. Все още сме свидетели на резултатите от пълното 
им отрицание, което съпровожда промените в страната от �989 г. 
насам. Тази крайност има своето обяснение. Съществуващите до 
�989 г. организации действително бяха крайно политизирани и 
идеологизирани, което ги прави неприемливи по няколко причини. 
Политизирането изобщо на детски организации е неподходящо от 
позициите на възрастовата психология и педагогиката, а от морал-
на гледна точка то е недопустимо заради своята манипулативност. 
Идеологизирането на детските организации в България е неморал-
но, защото налагането на една идеология в детска възраст лишава 
хората от възможност и по-нататък да правят собствен, свободен, 
рационален избор. Заедно с това политизирането и идеологизира-
нето постепенно изпразват тези организации от реално съдържание 
и ги превръщат в кухи структури, в които господства формализмът. 
Така те не само стават неспособни да изпълняват ефективно възпи-
тателните си задачи, но и да бъдат достатъчно успешни дори в поли-
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тизирането и идеологизирането на подрастващите. Политическата и 
идеологическа същност на тези организации фактически се оказва 
бумеранг, който ги разрушава.

Посочените отрицателни страни на детските организации от 
близкото минало у нас обаче не са основание за отричане изобщо 
на организациите. С ново съдържание, което да съответства на про-
менената обществена среда, те трябва да присъстват в живота на 
децата. Негативизмът към организациите изобщо не само е нео-
снователен, но и вреден. Липсата на организации сред българските 
деца е една от причините за множеството негативни явления, които 
съпровождат израстването и формирането им като личности, както 
и за трудностите, които те изпитват по-нататък при необходимостта 
да се включват неподготвени в различни организации.

Организациите са нужни на децата – както за възпитанието и 
изграждането на ценности и основни морални критерии, така и за 
трупане на опит в организационния живот изобщо. Те трябва да са 
независими от политика и идеологии. Важно е също да не са фор-
мални, а да са работещи структури за постигане основните цели на 
организационния живот. За да има адекватни организации са нужни 
целенасочените усилия на държавата и училището, подкрепяни от 
съгласието на цялото общество. Изискват се и добри специалисти, 
които да изработят концепцията и да представят основните £ пара-
метри, както и такива, които да я осъществяват на практика.

Става въпрос за два типа организации, които са еднакво нужни 
на децата. Първият тип са организации по интереси. Те са хомоген-
на среда на съмишленици и си поставят свои цели в някоя област – 
изкуство, спорт, наука, благотворителност, хоби. Децата свободно и 
доброволно трябва да изберат най-желаната от тях организация спо-
ред интересите и влеченията си – театрален състав, певческа група 
или хор, научен или творчески кръжок, спортен отбор и др. Важно 
е не само какви знания и умения ще усвоят, но и какви морални и 
житейски ценности, представи, опит и нагласи ще придобият в тях. 
От голямо значение е кой ще ръководи тези организации и какъв ще 
е статутът им в училищната среда и сред децата.

Вторият тип са организации на класа. Те са задължителни и фор-
мални, защото децата не ги избират, а влизат в тях по силата на това, 
че са в определен клас и училище. Но тези организации са също 
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много важни, защото са аналогични с тези, които съпътстват човека 
и в трудовата среда. Те имат свои цели и задачи, свое ръководство, 
свои отговорности, своя специфика. Децата се учат на формално 
и неформално общуване, изграждат и използват базисни морални 
стандарти. Те сами управляват тези организации и това им оказва 
позитивно влияние. Ръководенето и направляването отвън трябва да 
се осъществява деликатно и неусетно.

И двата типа организации трябва да заемат своето място в учи-
лищната среда. От изключително значение е те да получат статута на 
значим фактор в училищния живот, наред с образованието. Колкото 
по-достойно място се отделя в училище на отбори, кръжоци, съста-
ви, класно ученическо ръководство и т.н., толкова по-голям стимул 
за ефективност получават те. И двата вида организации са „учещи”. 
Освен че дават знания, те формират ценности, развиват моралното 
мислене, създават морални нагласи и навици, помагат на децата да 
се изкачат на по-горна степен в моралното си развитие (по Колбърг). 
Подрастващите стават съпричастни на морала, защото участват в 
реални ситуации, които трябва да регулират с негова помощ. Те се 
учат да анализират и оценяват от морална гледна точка, да правят 
морален избор, сами да решават как да постъпят, да носят послед-
ствията и отговорностите от решенията си.

Организациите предоставят автентичен морален опит във ва-
жна за формирането на личността възраст и във важна среда – учи-
лищната. Техните възможности и предимства могат и трябва да се 
използват целенасочено за оптимизирането на морала сред подра-
стващите. Организациите трябва да са едновременно авторитетни и 
привлекателни за децата, за да имат те желанието да се идентифици-
рат с тях. Само така те могат да постигнат поставената цел.
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1. СОЦИАЛИЗАЦИОННИЯТ КРЪСТОПЪТ

Петър-Емил Митев*

В средата на 70-те години изследователите на младежта в 
България внесоха корекция в общата теория на социализацията и 
въведоха термина ювентизация, за да се означи двустранният харак-
тер на взаимодействието младеж – общество, младежкият импакт 
върху обществото. Заедно с това беше направен изводът за ювенти-
зационния дефицит, от който страдат обществата на Източния блок. 
Преходът ни направи свидетели на рязка промяна във взаимоотно-
шението “социализация – ювентизация”. Радикалното разграждане 
на държавния социализъм засегна по определен начин и по-дълбо-
ките основи на социалните взаимодействия. Появи се социализаци-
онен дефицит. 

Ако се опише лаконично ситуацията, в която попадна българ-
ската младеж през 90-те години, ще изпъкне едно фундаментално 
противоречие: социална интеграция в дезинтегрирано общество.

Българският преход постави на изпитание основните категории 
в теорията на младежта. Социализацията в общество, чиято съ-
щностна характеристика е социалният разпад, придобива непълен, 
противоречив и двусмислен характер. По принцип социализацията 
на новото поколение означава неговото приобществяване, превръ-
щането му в пълноценен субект на обществото. Но социализацията 
не е само мяра на отношението между индивида и обществото. Тя е 
мяра и на самото общество. В самото общество действат не само со-
циализиращи, но и десоциализиращи тенденции и фактори, които на 
определена степен могат да деформират целия процес на социали-

* Професор, Директор на Института “Иван Хаджийски”, доктор на фи-
лософските науки

Глава пета

ЕТИЧЕСКИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 
МОРАЛНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДНЕС
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зация. Без да навлизам в проблематиката на социалната дезинтегра-
ция, ще маркирам нейни елементи, които стават част от младежката 
ситуация. Конфликт на интереси, който превръща демократичните 
процедури във формалност или дори пародия. Конфронтация меж-
ду политическите сили, която не може да бъде наситена дори с ка-
тегорична изборна победа, а ражда нов апетит за власт. Разминаване 
между политическа риторика и социална практика, което достига до 
тавана на социална демагогия. Конфликт между житейски реализъм 
и ценностен идеализъм. Конфликт между естествената привърза-
ност към родината и стремежа да живееш добре. 

В основата на тези противоречия е дълбока асинхронност на 
общественото развитие, породена от забавената и изкористена ре-
форма. Към модернизацията водеха различни пътища: и ляв, соци-
алдемократически, и десен, консервативен. Двуполюсният модел, 
който се формира у нас, противопостави изкористеното ляво на 
изкористеното дясно. Логично беше, че през 2001-ва избиратели-
те гласуваха срещу този модел. В условията на българския преход 
социализацията ставаше адаптиране към общество, в което далаве-
рата е мярка за успех. У нас често се използваше понятието “див ка-
питализъм”, без да се споменава, че капитализмът, с който плашеха 
публиката, е икономически високоефективен и е социално регули-
ран от протестантската етика. Българският феномен е друг: капита-
лизъм без протестантска етика, демокрация без достатъчно развита 
демократична култура. Мощните десоциализиращи тенденции дос-
татъчно ярко се илюстрираха с далаверата в бизнеса, групировките 
в гражданския живот и нихилизма в ценностните отношения.

Десоциализацията намери концентриран израз в парадокса мла-
дежки остракизъм: обществото, чиято жизнена потребност и стра-
тегическа перспектива изискват да се инвестира в младежта, фак-
тически я изтласква.

Българският преход завърши, но неговите последици остават в 
сила. За да няма недоразумение, ще подчертая за какъв преход ста-
ва дума: преход от планова икономика и еднопартийна тоталитар-
на система към пазарна икономика и плуралистична демокрация. 
Може да се нарече преход от държавен социализъм към демократи-
чен капитализъм. Този преход е завършен. Влизането в НАТО мар-
кира неговата необратимост. С това обаче развитието продължава и 
ние отново се намираме на кръстопът. На нашата страна £ предстои 
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след подготвителните уроци по демокрация и мениджмънт да полу-
чи зрелостно свидетелство за пълноправно членство в европейска-
та общност. От началото на прехода досега формулата на прогреса 
беше път към Европа. Новата формула е път в Европа. Възрастните 
поколения доведоха модернизацията на страната до определено 
равнище, което ще ни позволи да влезем в Европейския съюз. От 
младите поколения ще зависи как и с какви темпове ще протече по-
нататъшната модернизация, какво място ще заемем в Обединена 
Европа. А нека не забравяме, че професионалната и ценностната 
подготовка на младите е в ръцете на възрастните – родители, учите-
ли, специалисти, обществени дейци.

Наследство на прехода е силната зависимост на младежките 
шансове не от качествата на самите млади хора, а от материалния 
статус и социалните връзки на техните родители. Първостепенна 
обществена задача е да се оптимизира полето на възможности за 
изява на младото поколение, да се неутрализират факторите, кои-
то го ограничават и деформират. Тази задача е либерална по своята 
същност и социална по своите последици. Става дума за валидност 
на принципа “Законът над всичко”, за обществени решения и дейст-
вия според правилата, а не по волята на приятелски или братовчед-
ски кръгове, на шуробаджанащината, която поставя младежта пред 
дилемата или да се включи сама в тези вериги, или да остане с не-
дореализирани възможности. Следователно става дума не само за 
битието, за кариерата на младите хора, но и за тяхното нравствено 
здраве, за тяхната ценностна система. 

Най-добрата “протекция” на младежта е да няма никакви про-
текции, да се осъществява житейска и професионална конкуренция 
на основата на личните способности и усилия, т.е. да се даде зелена 
улица за творческия потенциал на младите, за изява на техните био-
логически и образователни предимства.

На кръстопът са социализиращите институции. 
В началото на прехода резкият поврат обезцени житейския опит 

и нещо повече – поставяше под съмнение смисъла на житейската 
практика на родителското поколение. Появи се необичаен феномен: 
генерационна инверсия. По-младите се оказаха по-адаптирани от 
своите родители. Сега положението не е същото. Измина достатъч-
но време, за да се осмислят новите реалности и да се превърнат 
в житейска практика. Самият състав на родителското поколение е 
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друг. Младите, които през �990-а окупираха Университета, за да ис-
кат оставката на Петър Младенов, днес са на 35–40 години, те са 
родители.

Училището беше особено засегнато от социалния разпад, от 
синдрома “слободия”, който съпровождаше българския път към 
демокрация. Доверието в образователната система достигна до ре-
кордно ниски стойности. Могат да се приветстват трезвата равно-
сметка, която днес се прави, проектът за образователна реформа и 
стремежът да се възстанови учебната дисциплина и да се нормали-
зира учебният процес. 

Църквата имаше уникален шанс да възстанови своето морално 
влияние в условията на ценностен вакуум и политическа конфронта-
ция. Вместо да стане носител на идеята за национално единение, тя 
самата се оказа разделена. Собствените £ проблеми изместиха вни-
манието, което следва да отдели на младежта. Известен ми е един-
единствен опит на православен свещеник да започне системен диа-
лог с младите хора, да направи от православния храм желано и тър-
сено място за духовно общуване на хората от различни поколения. 
Вместо този опит да се универсализира, той беше силово прекъснат. 

И още нещо. След ювентизационния взрив в началото на пре-
хода отново се появи, сега вече “демократичен”, ювентизационен 
дефицит. В началото на прехода младите взеха най-дейно участие в 
конфликтните форми на борба за демократична промяна. Във втора-
та половина на прехода те се отдръпнаха сякаш според класическата 
формула “Мавърът изигра своята роля, Мавърът може да си тръг-
не”. Само на пръв поглед тази втора крачка беше в противоречие 
с първата. Младите бяха на барикадите, но те не искаха барикадно 
общество. Младите бяха за нормално гражданско общество и по-
търсиха неговите възможности. На новата фаза от нашето развитие 
обществена потребност става пълноценното младежко гражданско 
участие. Без него не би могла да се осъществи европеизацията на 
страната, освобождаването от провинциализма и ориенталските 
нагласи във всички форми на обществен живот. Доминиращият 
скептицизъм спрямо рутинните форми на гражданска инициатива е 
симптоматичен и означава фактическа оценка за ниската иноваци-
онна емкост на институциите. 

С активността си младите хора допринесоха за барикадната по-
беда. С пасивността си – за демонтиране на барикадата. Сега с нова 
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активност следва да дадат своя принос за ефективността на нормал-
ните демократични институции. Любителите на немската класиче-
ска философия могат да видят в такова развитие триадата на Хегел. 
Но всъщност става дума само за важен елемент от оптимистичната 
теория за нашия народ. 
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2. ПРОБЛЕМИ НА НРАВСТВЕНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В 
ПОСТТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО

Васил Вичев�

Обсъжданата тема ни изправя пред въпроси, които отдавна за-
нимават педагози и психолози – как се извършва формирането на 
детето като морална личност, какво го направлява и определя? На 
тези въпроси са давани най-различни отговори – в бихевиоризма 
на Джон Уотсън, от абсолютизирането на генетичната програма на 
детето до културно-историческата концепция на Л. С. Виготски и 
изследванията на Пиаже и Колберг, които разглеждат развитието на 
детето като процес на активно присвояване на натрупания социален 
опит, като възпроизвеждане от индивида на исторически формира-
лите се човешки способности и функции.

Понятията култура, социализация и възпитание са неразривно 
свързани. Индивидът става личност под въздействието на култура-
та. Според Г. В. Хегел задачата на възпитанието е да не оставя чо-
вешкото съзнание в природното му състояние и да превръща всеоб-
щото в предмет и цел на човека. Снемането на голата природност е 
познато като цел на възпитанието, казва той.

Социализацията е двустранен процес – на усвояване на соци-
алните норми, ценности, традиции и пр., от една страна, и на ре-
ално използване на този опит от личността в нейната практическа 
дейност – от друга. Социализацията и възпитанието са неразривно 
свързани, но те не са тъждествени. Докато социализацията включва 
всички въздействия на социалната среда, включително стихийните, 
деструктивните влияния на улицата или приятелското обкръжение, 
възпитанието е съзнателно целенасочено към определени, предва-
рително предвидени резултати. То би било ненужно, ако всеки човек 
още с раждането си постъпва така, както изисква моралната систе-
ма на обществото, семейството или социалната група. Поведението 
много често се разминава с моралните изисквания на семейството 
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или социалната група. То не е пряка проекция и на знанията на чо-
века. За съжаление въпросът за възпитанието недостатъчно се из-
следва в процеса на преустройството на образователната система. 
Непрекъснатите реформи в областта на образованието се свеждат 
до прилагането на тестове, броят се учебните часове, хвърлят се 
усилия за компютъризация и пр., но не се обръща необходимото 
внимание на ефективността на възпитателния процес.

Известен полски писател казва, че в наши дни е по-лесно да на-
пишеш хубава книга за възпитанието, отколкото да възпиташ собст-
вените си деца. Трудностите се дължат не само на родителските 
пропуски и грешки, но и на много други причини – на многофактор-
ната обусловеност на възпитанието, на това, че моралните ценности 
имат различно въздействие върху индивида – позитивно, негативно, 
с обратен знак или просто не се асимилират, от различните предпос-
тавки за нравственото поведение, такива, като състрадание, алтру-
изъм, егоизъм и пр. Затова Хегел казва, че християнството обеща 
да направи всички хора нравствени, но направи такива само онези, 
които вече бяха нравствени.

Различните обществени системи изповядват различни морални 
добродетели. Хуманизмът не винаги върви ръка за ръка с решител-
ността, целомъдрието и пр., религиозността съжителства нерядко с 
грубостта и ненавистта, а високата интелектуалност – с нравствена-
та низост.

Връстниците на държавния социализъм все още носят белезите 
на авторитаризма в областта на морала. Поради и заради ускоре-
ното догонващо развитие и индустриализацията на страната, соци-
ализмът допринесе за повишаването на образователното равнище 
на подрастващите, за формиране на квалифицирани специалисти в 
различни области на живота, но той остави много бели петна в нрав-
ствения облик и в религиозното съзнание на хората. Авторитарната 
командно-бюрократична система започна да селекционира и сти-
мулира човешките качества с обратен морален знак: “Положителни 
качества”, които облекчават изкачването по йерархичната стълбица 
бяха угодничеството, страхливостта, липсата на инициатива, до-
носничеството, показното поведение и др. Сега утвърждаването на 
новите форми на стопанисването и разгръщането на демократизма 
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се сблъскват с дисбаланс на новите изисквания и качествата на чо-
вешкия фактор.

Съвременната личност все по-бързо се освобождава от тради-
ционните групови стандарти, от унифицираните обществени изис-
квания, все по-пълно се разгръщат индивидуалните £ възможности 
за избор. Подрастващите все по-малко признават единствените пра-
вилни норми. Характерна черта на сегашното развитие е нараства-
нето на индивидуализацията, преходът от груповия към автономния 
начин на живот. Новите социокултурни реалности буквално взри-
вяват много тесни групови норми и представи, ускоряват изменчи-
востта на ценностите ориентации, освобождават подрастващите от 
еднозначното “социално влияние”. Мотивите на поведението се от-
късват от ценностите на семейството на дадената устойчива група 
и в значителна степен се лишават от смисъла, който те са имали за 
бащите и дядовците. Демокрацията поражда и състояние на аномия, 
т. е. не само отрицание на досегашните социални норми, но и загуба 
на собствена система от ценности, води до имитация на чужди об-
разци. Налице е дисхармония между интелектуалното и емоционал-
ното развитие на подрастващите. Много често свободата прераства 
в свободия, докато намаляването на злото изисква понякога огра-
ничаване на индивидуалната автономия. Нарастването на свободата 
без повишаване на отговорността води до аморални постъпки и до 
чувство за несигурност в живота. 

Либералната икономика, основана върху култа към индивидуал-
ния успех, формира нов антропологичен тип, който се характеризи-
ра с конкурентно поведение и такива психологически “пружини”, 
които го правят ненаситен хедонист, все по-равнодушен към дру-
гите, невнимателен и безотговорен. Идеологията на зоологическия 
индивидуализъм поражда социална глухота и безотговорност към 
съдбата на другите и формира безразличие към ценностите, идеали-
те и принципите. Само така можем да си обясним и зачестилите 
напоследък убийства между ученици, между деца и родители, за ко-
ито информират медиите.

Редица изследователи изразяват тревога от културата на нарци-
сизма, която се изгражда у подрастващите, благодарение на теле-
визията и масовата култура, консумативният дух навлиза дълбоко 
в детската психика и затова в тийнейджърска възраст те все пове-
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че се отдават на моментните удоволствия и тривиалните стремежи. 
Личният интерес се задоволява с преследване на удоволствия или 
психическо оцеляване. Преобладаващата страст е да изживееш мо-
мента, да живееш за себе си, а не за Другите, не за своите пред-
ци и потомство. Личното кредо на много млади хора става “да се 
забавлявам до смърт”. Мафиотското пазарно стопанство формира 
манталитета “потъваш или оцеляваш”. От най-ранна възраст се ус-
воява формулата “моето срещу твоето”. Небивала популярност у 
нас придоби една стара американска пословица “Няма безплатен 
обяд”, но моралната сфера е именно тази, която е безплатна, защото 
моралът означава да съчувстваш, да съпреживяваш съществуването 
на Другия като свое. Състраданието е върховното изражение на об-
щуването между човешките същества, но често то е деформирано 
и обезценено, което твърде често се демонстрира в отношенията на 
връстниците и между поколенията. Златното правило “Не прави на 
другите онова, което не искаш да ти направят” не се прилага вече и 
в семейството и рода.

Изброените ерозиращи фактори на моралното съзнание и пове-
дение не могат да се преодолеят с известните досега идеологически 
средства и методи. Те изискват дълбоко преустройство на системата 
за обучение в училищата и ВУЗ, дълбоки изменения на стила на жи-
вот, взискателност и контрол в семейството, а също така и коренна 
промяна на цялостната държавна политика по отношение на подра-
стващите. Необходимо е от най-ранна възраст да се ограничават хе-
донистичните нагласи и стремежи, а в рамките на цялото общество 
с помощта на медиите и общественото мнение да се обуздава всев-
ластието на пазара, което не признава друга ценностна йерархия ос-
вен продаваемостта, респективно постепенното придобиване на все 
повече и повече нови неща като показател за социалния статус на 
човека. Господството на вещите и вещния свят на човека означава 
смърт на морала. В психологическите изследвания и цялата худо-
жествена литература показват, че личността не може да се развива 
в рамките на потреблението, нейното развитие необходимо предпо-
лага водещата роля на потребността от съзидание, която единствено 
не познава граници.
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3. МОРАЛНИЯТ НАТИСК КАТО ФАКТОР НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ЛИЧНОСТТА

Васил Момов*

Изложението има характер на въведение към темата – без пре-
тенция за разгърната концепция. Тук се маркират само отделни по-
становки, засягащи моралното развитие на децата и младежта.

Едва ли се налагат аргументи в подкрепа на крещящата по-
требност от масова ресоциализация в нашето общество. В процеса 
безспорно участва и моралният фактор с присъщия си потенциал 
на личностно въздействие. Но желаният ефект не би се постигнал 
само със средствата на идеологическото слово и нравствената про-
паганда, само с цел, послания и очаквания да се „събудят” и активи-
рат съвестта на личността и рефлексията на общественото мнение. 
Реалностите повеляват да се прилага много по-определен разноо-
бразен и динамичен арсенал от форми и методични средства във 
взаимодействие с инструментите на социализация и натиск.

Обективната детерминираност на социалния натиск би могла да 
се разглежда в два ракурса: (а) В условията на социална бифуркация, 
аномия и политическа конфронтация напред излизат механизмите 
на обществената интеграция и стабилизация, между които социал-
ният натиск има приоритетна роля; (б) В ситуации на социалнопа-
тологични отклонения нараства значението на предупредителните и 
задържащите фактори, спомагащи за предотвратяване, неутрализи-
ране и „успокояване” на произвола срещу общоприетите ценности 
и норми на поведение.

На преден план ще изведем социологическият подход, чието 
прилагане позволява да се разкрие системният характер на натиска 
като иманентна неотменна функция на социалната (включително и 
моралната) регулация. Както и да се дефинират неговата функцио-
нална структура и хуманна мисия, неговата насоченост срещу „во-
лята” на социалното зло, за защитата и утвърждаването на моралния 
закон в публичния и частния живот.

* Професор, доктор на философските науки



���

Първият проблем, който ще бъде засегнат се отнася до функци-
ите на социалния (респективно моралния) натиск. Тяхното дефи-
ниране и аранжиране може да се осъществи в зависимост от аспе-
кта на системния анализ. В контекста на многостранния и единен 
процес на социализацията и ресоциализацията на личността трябва 
да се отбележи доминиращата роля на респектиращата функция. 
Респектът е това целенасочено персонифицирно отношение, което 
определя действената сила, интензитета на натиска. В неговата насо-
ченост, реализация и поведенска динамика могат да се разграничат 
при основни значения: (а) Превантивно, което предотвратява – най-
общо казано – прояви на злонамереност, на осъдителни отклонения; 
(б) Корективно, т. е. промяна на „текущо” поведение (на посока, ка-
чество, интензитет); (в) Мотивиращо стимулация към дължимост 
и добронамерност, което се съпровожда със самооценка поука от 
грешки и сполуки, поемане на отговорност и вина.

Така се формират двата полюса на респектиращия социален (мо-
рален) натиск: защитно-респектиращ и мотивиращо стимулиращ, 
в рамките на които се осъществяват: превенция, опониране, коре-
кция, възмездяване и стимулация. В този широк смисъл може да се 
каже, че респектиращата функция на натиска „произвежда” и боязън 
(елементи на страхопочитание), и задръжки (допустими поведен-
ски „бариери”), и представа за възможно справедливо възмездие. 
Но възмездие като възпиращо предупреждение спрямо провинилия 
се, а не в духа на унижаващо личността „сизифово” изтезание. Да 
предупреждава, повелява и ограничава, но и да предлага шанс за 
„катарзис” и промяна в мотивацията на поведението. Срещу злона-
мереност, от една страна, и от друга – за добронамереност. Тъкмо 
тази обобщаваща постановка ни отвежда към следващия проблем, 
а именно ориентацията на натиска към повелята на моралния 
закон. В съдържателен аспект това означава най-вече да се овладява 
злонамереният егоизъм на личността. Такава интерпретация обвърз-
ва в единен процес мотивацията и волята за промяна с представата 
на моделите (образите) на дължимото и желаното, на разреше-
ното, забраненото и допустимото, формулирани от моралния закон. 
Още повече че моралната сила на респекта в най-висока степен за-
виси от позитивното качество на неговия субект. Така, накратко ка-
зано, се затваря цикълът на реализацията на натиска. Неговото спе-
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цифично ценностно съдържание се определя именно от този закон. 
Това е критерият (мярата) на оценъчното и дължимото отношение 
на съвкупния субект на натиска, чиято функция е да предотвратя-
ва и овладява произвола на злото, на всяко деструктивно действие. 
Следва да се отбележи, че и доброто по същество се прави с натиск. 
Защото и двата типа поведение са мотивирани от съответни инте-
реси, нагласи, пристрастия и воля за действие. Във втория случай 
обаче се стимулира и поощрява добродеяние, като упражняваният 
натиск цели да потисне егоистичното начало на неговия субект или 
да преодолее пречки от външно естество. Това е натиск за освобож-
даване на личността от зависимостта на своя злонамерен егоизъм, 
от своите пороци и слабости на характера.

Всяко зло в някаква степен е мотивирано от егото на човека. 
Егоистът проявява безразличие към всичко онова, което пряко него 
засяга. Антисоциалното поведение е присъщата на егоизма функ-
ция. При това мотивираното от егоизма поведение много трудно се 
контролира, овладява и преодолява от неговия субект. Понеже тук 
субектът на егоизма и този на самоконтрола са едно и също лице. 
Или „изпълнителната власт” на субекта на злото много трудно ус-
тановява контрол на „произволната власт” на егоистичния интерес. 
Пък и поначало доброто по-трудно побеждава, доколкото неговият 
субект „воюва на два фронта”: срещу злото на друг субект и срещу 
самия себе си, срещу собствените си пристрастия и изкушения. Ето 
кое налага моралният натиск във взаимодействие с други средства 
на нравствената регулация и социализация да мотивира у човека 
лична заинтересованост („здравословен егоизъм”) да се прави до-
бродеяние и да подкрепя всяка добронамереност. Като се формира и 
нагласата, че стореното зло носи не само изгода но и щети, страда-
ния и накърнен обществен престиж.

Логиката на разсъжденията ни изправя пред един проблем, за-
сягащ специфичния натиск – неговият толеранс. По принцип всеки 
социален натиск налага определена „власт” над личността, устано-
вява отношения на зависимост и подчинение, мотивира размисъл 
задръжки и коректив. А това води до ограничение на суверенната 
воля на личността. Каква е ролята качеството, степента, интензите-
тът на толеранса в респектиращото въздействие – това е „гордиевият 
възел” на реализацията на моралния натиск. Необходимият и допус-
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тим толеранс генетично произтича от спецификата на нравствената 
регулация, комуникация и социализация, от нравствени начин на 
човешкото битие – опората на автономната воля на човека. А тъкмо 
толерантното отношение се основава на уважението доверието и ху-
манната подкрепа на суверенното личностно начало.

Моралният натиск е толкова по-успешен, колкото е по-слаба и 
лабилна „волята” на злото и особено спрямо такива негови „мутан-
ти”, които съединяват елементи и на добро. Те предоставят възмож-
ност за опора на личностната подкрепа при мотивация на позитивна 
промяна. Агресивното „поведение” на злото пък – като ограничава 
от своя страна моралния толеранс, разширява арсенала на легитим-
ните форми и методи, допускащи в отделни ситуации и принудител-
ни въздействия. Допустимият праг на толеранса не е някаква кон-
стантна величина, нещо което може да се определи по умозрителен 
(още по-малко по геометричен) начин. В най-едри щрихи прагът на 
нормалния толеранс се определя от два основни фактори: от волята 
на субекта на злото, от една страна, а от друга – от качеството, ус-
тойчивостта на позицията на потърпевшия (адресата на злото). При 
първата корелационна връзка се поставя акцент върху превенцията 
(предупреждението, повелята, апела) и предоставянето на шанс за 
коректив, а при втората – развитието у суверенната личност на мо-
тивация за съпротивление срещу злото. 

В контекста на тази именно методологична теза може да се из-
рази тревога за очертаващата се в нашето общество тенденция към 
прекалено „щедрото” повишаване на критичния максимум на поз-
воления императив, като по този начин се разширяват възможности-
те за алтернативен избор в полето на „златната среда”. Така се ини-
циира в масови размери неопределена безразлична позиция и към 
доброто, и към злото.

И така, толерансът е ключовата дума в механизма, начина на 
осъществяването на моралния натиск. Той изразява в най-висо-
ка степен специфичната хуманна същност на това социализиращо 
въздействие, чиято цел е не само и не толкова да ограничава и по-
тиска егоистичния интерес и поведенския произвол, колкото да сти-
мулира, мобилизира и защитава добрата воля на човка. В него 
на преден план излиза не великодушното толериране, не жеста към 
търпимост и поносимост, не формалното пожелание, а хуманното 
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послание – представянето на шанс да се извърши нещо дължимо 
и желано. Тъкмо в сферата на дължимостта се разгръщат реалните 
възможности на моралния толеранс.

Следващият проблем отнасям към манипулативната форма 
на идеологическия и моралния натиск. Манипулацията е един от 
мощните потоци на съвременната идеологизация и социализация. 
Тя може да изпълнява позитивна роля, като стимулира съпротивле-
ние срещу злото (социалната вреда), но и да мотивира одобрение и 
подкрепа на доброто и полезното, справедливото и хуманното. Нещо 
повече, масмедиите имат способността да тиражират чрез своята дей-
ност модели на морално съзнание и поведение като заразителни об-
разци и стимули на процеса на нравствената социализация особено 
на младото поколение. В същото време следва да се отбележи, че ма-
нипулативната дейност е обременена и с твърде голям негативизъм. 
Това нейно измерение сее възприело като „промиване на мозъци”, ко-
ето по същество означава „блокиране” или ерозиране на личностните 
бариери (филтри, задръжки, съпротивление), за да може преднамере-
ното манипулативно слово безпрепятствено да се възприема.

По своята социална роля манипулацията е предимно функция 
на публичната власт, на управленските и политическите структу-
ри. Обслужва и улеснява упражняването на власт (и завоюваното 
на властова позиция), осъществява защитно-оправдателна функция. 
Като правило манипулативният „пусков механизъм” се задейства 
тогава и там, когато и където възникват негативни настроения – по-
следица от погрешни и неуспешни управленски действия или при 
евентуални рискови ситуации. Целта е да се предотвратят или „заг-
лушат” политически сблъсъци и критични реакции.

Манипулацията е фин инструмент за социален (морален) натиск 
върху идейното и психичното съзнание. При това истинската, голя-
мата манипулация е тази, която не се вижда (осъществява се от дис-
танция), при която манипулираният е убеден, че е независим, т. е. 
Когато завладява личността “отвътре”. (Цветан Стоянов) Това пред-
полага такова рационално и емоционално въздействие, което днес 
се постига най-успешно с възможностите на съвременната масова 
информация на електронните медии – като единство на слово, из-
куство и техника. Те помагат всекидневно, в неограничено време и 
пространство да се експонират явления, факти и образи на доброто 
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и злото, истината и лъжата, красивото и грозното, полезното и вред-
ното. Тези идеологически институции имат ресурс да излъчват ог-
ромна както позитивна, така и негативна енергия, потискаща тонуса 
на масовото съзнание.

Последиците от съвременната манипулация са не само широко 
мащабни и дългосрочни, но и прихващат дълбоки, трайни корени в 
личното съзнание и поведение. Защото всяка една организирана и 
направлявана манипулативна дейност съзнателно или интуитивно 
се опира на принципите и механизмите на социалната психология, 
на масовата и индивидуалната психика. Защото всяка една орга-
низирана и направлявана манипулативна дейност съзнателно или 
интуитивно се опира на принципите и механизмите на социалната 
психология, на масовата и индивидуалната психика. Имат се пред-
вид убежденията и внушението, подражанието и конформистката 
инерция, приласкаването и магическото влияние на сугестията, т. 
е. активното привличане както на рационалната, така и на емоци-
оналната и волевата енергия на човека. Тези особености на мани-
пулацията още по-релефно се открояват, когато се разглежда на 
равнище междуличностни отношения – като непосредствен контакт 
на субект-субектно общуване. Тъкмо тук се създават възможности 
манипулативното въздействие да се диференцира и конкретизира 
(индивидуализира) където може да мотивира амбиция за личностна 
изява, престиж и неформална лидерска позиция, както и да опра-
вдае негативно поведение. Освен това да привлече доверие и под-
крепа, “надеждно рамо” при осъществяване на добри намерения, 
обществена полза.

Така развитите от мен мисли за респектиращото измерение на 
моралния натиск, за неговата хуманна насоченост, толеранс и ма-
нипулативна реализация ще се опитам да конкретизирам, като от-
кроя специфичното им значение за родителския и учителския 
респект.

Родителският  респект в системата на семейното възпитание 
днес се сблъсква с редица проблеми, които са провокирани от ри-
скови ситуации. Имам предвид главно дестабилизацията на тради-
ционните основи (норми, привични форми и пр.) на семейното по-
ведение и битие. Има обаче един константен, постоянно действащ 
фактор в тази социална сфера, който засяга доминацията на емо-
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ционалната атмосфера и спонтанната интуитивна рефлексия. Тук 
специфичната аура на субект-субектните отношения е пренаситена с 
твърде много елементи от интимно естество – обич, симпатии, прист-
растия, на такава зависимост, при която се създават предпоставки за 
по-голяма търпимост и безпринципна компромисност. Последица от 
това са принизената взискателност и отслабеният родителски рес-
пект. Особена вреда оказват противоречията, взаимно изключващите 
се изисквания към децата от страна на родители и възрастни. Не може 
да се очаква възпитателен ефект, когато десницата на единия родител 
показва респект, а десницата на другия (или на бабата) – готовност за 
милувка. Но най-порочна е практиката да се манипулира крехкото, 
уязвимото детско съзнание с щедри похвали, с примамката на “фини-
кийските знаци” и на други материални съблазни. При обяснението 
на тези явления може да се потърси корелационната им връзка с ут-
върждаващата се либерализация на поведенските модели в публич-
ния и частния живот – особено на младите хора. Намерило израз в ма-
совите прояви на агресия, арогантност и всепозволеност, на цинично 
отношение към всяка повеля за дължимост и благоприличие. Както и 
в безпрепятственото възприемане на меркантилния манталитет. 

Без да омаловажавам позитивната роля на личния пример на 
родителя, на неговите морални качества и възпитателна реторика, 
отдавам приоритетно значение на семейните порядки, на подре-
деността на семейното битие, на поддържането на здравословен 
възпитателен режим. Утвърждаването на тяхното предимство пред 
морализаторското слово, като се поставя акцент върху социализира-
щото влияние на семейните отношения и традицията, на семейната 
атмосфера и уют. В тяхната основа могат непринудено да се вплитат 
и общочовешките морални правила на общуване. Имайки предвид 
природната склонност на човека – още повече на детето – към без-
порядък, произвол и немърливост, веднъж създадената уредба за-
почва да се възприема и съблюдава така, че да спестява съмнението 
и колебанието, щадейки психичните сили на всекиго. (З. Фройд) 
Детето координира своето поведение под натиска на установения 
ред, чието спазване го прави съпричастен член на семейния колек-
тив. Традиционното страхопочитание към възрастните отстъпва 
пред респекта на семейния порядък, на родовата традиция, в която 
са закодирани социален опит и житейска мъдрост.
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Към казаното може да се добави още и назрялата потребност 
от модернизация на концепцията и практиката на организацията 
на възпитателния режим в съвременните условия, при които мла-
дият човек е прикован към компютъра, телевизора и касетофона. 
Изискват се такива предпоставки, които да стимулират творческата 
мисъл и задоволяването на неговите потребности от нов тип знания, 
ценности и цивилизационна комуникация (която обаче да не се кон-
фронтира с респекта на моралния закон).

Учителският респект също така е изправен пред обстоятелства, 
които не само го ерозират, но и го поставят в кризисно състояние.

Причинната връзка на тази тенденция следва да се търси главно 
в професионалния статусен престиж на учителя. Изходна е по-об-
щата постановка за социалния престиж на дейците на хуманитар-
ните професии – магистрати, лекари, учители, журналисти и пр. 
Хуманната значимост на техния труд се определя от изпълнението 
на професионалния дълг, което пряко зависи от професионалната 
им култура и компетентност, а не от такива морални качества, ка-
квито са милосърдието и добротата. Съчувствието и великодушието 
не “работят” за престижа на съдията. Погрешната диагноза – причи-
нила непоправими увреждания на физическото и психичното здраве 
на пациента – не би могла да бъде оневинена пост-фактум с мило-
сърдие и състрадание. Така е и с учителя: пропуските и дефекти-
те в познавателната информация и педагогичния стил едва ли биха 
могли да се компенсират с доброта и ласкателство. Нещо повече, 
ставаме свидетели и на такива парадоксални случаи, когато самият 
ученик демонстрира своеобразен респект с усвоената от извънучи-
лищни източници информация. И смущавайки самочувствието на 
учителя, може да мотивира нагласа към компромиси и неадекватно 
толериране.

Учителският респект получава ясни очертания особено в систе-
мата на педагогичния контрол и свързаните с тази дейност оценки, 
повели и санкции. Хуманният смисъл на респекта тук се съединява с 
толерантното отношение, чието взаимодействие в масовата идейно-
възпитателна практика се отклонява в две противоположни посоки. 
Едната намира израз в либерализацията на толеранса, като се при-
низяват критериите за разрешено и допустимо, а оценките за зна-
ния и поведение – се завишават. Другото отклонение е по посока на 
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ригидния и ригористичен начин на утвърждаването на повелите за 
дължимост и отговорност, чиято същност се изразява в негъвкавото, 
прекалено строгото и бездушно прилагане на нормите и превилата на 
поведение. И двете крайности влошават качеството на педагогичния 
респект, нарушават неговата мяра и неизбежно водят до минимини-
зиран хуманен ефект. Те не могат да се неутрализират и компенсират 
и с предпочитаната и удобна морализаторска фразеология.

Такива тенденции не способстват за последователното практи-
куване на принципите на деловото партньорство между учители и 
ученици, както и тези на ученическото самоуправление. А тъкмо 
партньорството и самоуправлението предполагат система от взис-
кателност, доверие и взаимен контрол, единство на права и задъл-
жения, хармония между свободна воля и отговорност. Става дума за 
такива социалнопедагогични обстоятелства и ситуации, при които 
ученикът (според концепцията на Макаренко) да бъде не само субект 
на изпълнителски, но и на организационно-управленски функции и 
дейности, не само да се подчинява, но и да предявява изисквания, 
за “заповядва”. Такива социални отношения – каквито се създават и 
при организацията на семейния режим и порядък – започват да иг-
раят ролята на респектиращ спрямо младия човек обективен фактор 
на социализацията.

В цялостната система на регулиращи, социализиращи и мани-
пулиращи потоци моралният натиск използва съвкупност от специ-
фични въздействия, които осигуряват реализацията на императи-
вите на моралния закон. Tези модели на морална социализация 
могат да се ранжират по следния начин:

• Напомняне и предупреждение за последиците от престъпва-
нето на действащите морални норми, правни закони и общоприети 
традиции;

• Апел към личността за будна съвест, самооценка и отговор-
ност при спазването на моралния закон;

• Формиране на съзнание за вина, за действието на възмездието 
и разкаянието заради асоциално поведение;

• Потискане, като се мотивира самоограничение и въздържаност 
спрямо егоистични нагласи, реакции и навици с злонамерен харак-
тер;
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• Привличане на здравия разум, опора на житейската мъдрост и 
интуиция във всекидневното поведение;

• Хуманна взискателност и толерантност, предоставяне на шанс 
за “катарзис” и коректив в мотивацията на поведението;

• Опора на религиозните традиции и християнските добродете-
ли, като се активират чувствата за алтруизъм и човечност;

• Провокиране на критична позиция към персонални и институ-
ционални субекти на злато о като предпоставка за висока граждан-
ска позиция.

Могат да се формулират и други изисквания към моралния на-
тиск и системата на нравствената социализация. Всички те обоб-
щено и синтетично може да сведем до проектиране, стимулиране 
и мотивиране на възможна реализация на превенция и коректив на 
поведението по посока на моралния закон.
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4. КРИЗИСНА МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ

Петя Пачкова*

Преходът в България (и в останалите бивши „социалистически” 
страни) беше съпроводен с очевидни промени във взаимоотношени-
ята между по-възрастните и по-младите поколения.

Те бяха причинени не толкова от някаква особена динамика в 
трудово-производствените отношения, в индустриалния тип обще-
ство и оттам в отношенията между поколенията, колкото от иконо-
мическите и политическите нужди на новите доминиращи сили. 

Новите прослойки на българския елит искаха да изместят „ста-
рите”, да се легитимират пред обществото. „Старите” в новия бъл-
гарски елит искаха да се легитимират като нови, да се отчуждят 
максимално много от стария режим, от собствените си роли в него. 
Така че всички те заедно подеха агресивната, емоционална, манипу-
лативна, пресилена, но много ефективна атака спрямо така наре-
чения „социалистически” или „комунистически” режим. 

Даже и не малка част от тези, които нямаха особена полза от пре-
взетата и прекалена критика към миналото на България между �944 
и �989 г., се чувстваха длъжни да участват в общия хор на тоталното 
отричане на неговите постижения, ценности, герои, ритуали. За да 
не бъдат заклеймени като симпатизанти на този режим. 

Оказа се, че през прословутите 45 години в България не е имало 
никакъв просперитет по никаква линия, че е имало само лични тра-
гедии, нещастия, омраза и др. под. Оказа се, че режимът е творил 
само глупости, само грешки и престъпления. Че „строителите” на 
Симеон Радев с всичките им престъпления и недомислици са по-
достойни от „строителите” на „социализма” с техните престъпле-
ния и недомислици. 

Естествено това се отрази пряко на отношението на по-младите 
към делото и живота на техните бащи и майки, баби и дядовци. Това 
дело изглеждаше недомислено, изглеждаше ненормално, неморал-

* Доцент, доктор на науките
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но, престъпно. Активните строители на „социализма” изглеждаха 
на младите донякъде като изкопаеми, като хора, от които няма какво 
да се научи, дори е нежелателно да се учи. 

Тоталното отричане на направеното при „социализма” всъщност 
подсигури психологически тоталното му рушене и разграбване. 

С течение на времето под натиска на живота лека-полека се 
наложи да се споменават и отчитат постиженията на онзи режим 
в най-различни обществени сфери. Наложи се „новите” елити да 
споменават имената на хора, допринесли за развитието на иконо-
мически отрасли, на научни области, на художествени сфери, на 
образователни феномени. Защото просто не можеха да се подмина-
ват до безкрай. Защото самите тези хора започнаха да се наместват 
в партийните листи на новите политически партии и трябваше да 
им осигуряват рейтинг с професионалните си биографии. Защото 
станаха собственици на икономически субекти и трябваше да из-
ползват историята на своите фирми в интерес на тяхното настояще 
и бъдеще. 

Кадри на различни поприща, получили своите титли, награди 
и т.н., не пожелаха да се разделят с тях, въпреки отрицателното си 
отношение към режима, който им ги е дал. Защото те им трябваха за 
социалния им просперитет. Лека-полека омекнаха в отрицанието си, 
може би и защото стана очевидно и смешно разминаването между 
яростната им критика и ползването на облагите от миналия режим. 
Пък и получиха своето още в първите години след Десети именно 
чрез пресилената критика на „социализма”.

Оказа се, че България и българите могат да се гордеят с ква-
лифицирани кадри, в това число много учени, които Западът гълта 
като топъл хляб. И то не „въпреки”, а „заради” успехите на българ-
ската образователна система при „социализма”. Защото от новата 
образователна система засега се явяват повече проблеми, отколкото 
успехи, повече деградация, отколкото еволюция. Тази система те-
първа ще се усъвършенства и ще доказва себе си. Кадрите £ тепърва 
ще доказват предимствата си.

Оказа се, че българските спортисти продължават да се мерят с 
най-силните в света, че български артисти и музиканти се подви-
зават на световните сцени наравно със западните. А други, които 
мислеха, че тоталитарният режим им е пречел да станат космиче-
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ски звезди, разбраха, че просто не са имали и нямат сили за това. 
Разбраха също така и че развитите страни не си отварят много лесно 
пазара за всички чужди стоки, дори те да са конкурентоспособни.

През първите години след Десети ноември Тодорживковият ре-
жим беше щедро обвиняван, че е построил чудовища като НДК. В 
същото време най-критично настроените към режима партии искат 
да правят конгресите си в Зала � на същото това чудовище. Всеки 
уважаващ себе си певец иска да прави концертите си в тази зала. 
Стремежът да се ползва сградата доказва нейната функционалност 
и осмислеността на нейното съществуване, а не грандоманщината 
на миналия режим. Доказва по-скоро приноса на миналия режим да 
издига културата на българина. И то не само на елитния българин.

Много демократи ожалиха българската нация, че нямали въз-
можността да се радват на западното изкуство. Смея да си мисля, 
обаче, че заедно с някои ограничения, които малко са ни ощетили, 
в много случаи режимът ни е спестил време и нерви да се „наслаж-
даваме” на произведения на изкуството с герои а ла Джеймс Бонд, с 
които настоящият демократичен режим се опитва да ни отравя сво-
бодното време и да ни деформира мисленето.

Оказа се, че българската икономика в много направления е била 
конкурентноспособна. Не случайно западните държави много дър-
жат да затворят атомната ни електроцентрала. А наличието на атом-
на енергетика в една страна не е признак за изостаналост... И новият 
елит в един момент нямаше как да не признае това. 

Военната ни промишленост беше разбита по същата логика – да 
не пречи на печалбите на военно-промишлените комплекси на за-
падните страни.

Оказа се също така, че чрез „престъпната” комунистическа идео-
логия са се формирали не по-малко хуманно настроени хора, откол-
кото чрез религиозния морал. Едно от елементарните доказателства 
за това е статистиката за престъпленията, осъществени при наличи-
ето на взрив на религиозни чувства у „модерните” българи. Друго 
доказателство са много по-широко разпространените антивоенни 
настроения сред активните при социализма поколения, в сравнение 
със сегашното нарастване на толерантността на българите, в това 
число младите, към войната и участието на България в различни 
военни мисии, макар и украсени с хуманна фразеология.
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Въпреки споменатата еволюция в отношението към 45-те годи-
ни на „социалистическия” режим камъкът беше хвърлен, недовери-
ето на младите към поведението на техните предци беше посято и 
то даде своите пребогати плодове. Още повече, че управляващите 
български партии, имащите ресурси да влияят върху обществено-
то мнение творци, учени, преподаватели, журналисти правят това 
признание на плюсовете на миналото под сурдинка, прикрито зад 
общото заклеймяване и критичност, страхувайки се от обвинения в 
несъвременност и недемократичност.

Дори и у най-спокойно настроените към „социализма” млади 
хора, залегна усещането, че на по-възрастните хора, творили „со-
циализма”, все пак трябва да се гледа критично, със съмнение, без 
страхопочитание, без кой знае какво уважение. А да не говорим за 
тези млади космополити, които съвсем откровено и неограничено 
не приемат никакви постижения и плюсове на „социализма” и се 
отнасят с презрение към неговите „строители”, а оттам и към бъл-
гарското като цяло. 

С други думи у много млади хора липсва съществена част от 
отношението към възрастните – уважението към тяхното дело! А 
това е основният мост за осигуряване на приемственост между по-
коленията, между ценностите, между ентусиазма на младите и мъд-
ростта на старите. 

Тези, които много плачеха за българската история – че в нея ня-
мало приемственост, всичко винаги започвало отначало – всъщност 
именно те осигуряваха късането на връзката между поколенията. 
Може би тези, които не хлипаха с крокодилски сълзи над приемстве-
ността, именно те се опитваха да я опазят! В това число с уважени-
ето си към българската история, както към буржоазния £ период, 
така и към „социалистическия” £ период, с всичките им особености 
и недостатъци.

Огромен принос за сриване на авторитета на по-възрастните 
български поколения имат и западните ни приятели. Те се скъсаха 
да чернят „социализма”. И по негово време, и след това. Не остави-
ха светло петно върху неговия образ. Така те заедно със своите бъл-
гарски събратя подготвяха психически младите българи да бягат на 
Запад, да отдават силите си за просперитета на западните общества, 
да забравят историята и корените си. Същите тези западни приятели 
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никак не се свенят да използват обучените именно от тези „престъп-
ни” и „некадърни” режими кадри. И се възползват чудесно от техни-
те възможности. Без да благодарят на съответните режими...

А младите ни демократи и космополити, тъй като не намират с 
какво да се гордеят, необременени от излишен патриотизъм зарязват 
страната си в търсене само на своето лично щастие. Наливаният в 
главите им индивидуализъм отрови всякакви кълнове на колекти-
вистично обществено чувство и поведение, умори, преди да са се 
родили, всякакви мисли и готовност и за най-дребна саможертва в 
името на родината, която те е родила, образовала и възпитала.

Нихилизмът налива вода в мелницата на тези, които се възполз-
ват безкомпромисно и интензивно от рушенето на България, на ней-
ната икономическа и политическа мощ, на културния £ авторитет. 
Помага на външните ни „доброжелатели” – държави, международни 
организации, инвеститори, използвайки формираните нихилистич-
ни настроения, спокойно да привличат елитните ни специалисти и 
българските младежи.

Помага на тези, които учат младите хора на високата нравствена 
норма – да не уважават бащите и дедите си, защото не вървели по 
утъпкания от други (”нормални”?!) народи коловоз. Да не уважават 
страната си, защото била сбъркала пътя. И приемайки ги в своите 
демократични обятия да им плащат по-малко отколкото на своите 
младежи. А те с гузното съзнание, че са недостойни и изостанали 
българи, да си траят...

Тази прекомерна и манипулативна атака спрямо ”социалистиче-
ското” минало унищожи самочувствието на много представители от 
самите поколения на активните строители на „социализма”, на мно-
го пенсионери. Те също са обхванати от съмнения, страхове и срам. 
А хора без самочувствие, срамуващи се от делата си, едва ли могат 
да предизвикват голямо уважение. Напротив, стимулират пренебре-
жението, дори презрението към себе си. 

Липсата на правилна оценка от страна на самите „строители”, 
по-скоро конформистката и пристрастна оценка от тяхна страна, на 
случилото се по времето на „социализма”, се изразява в много неща 
– в псевдонаучни трудове, в едностранчиви и тенденциозни мемоа-
ри, в страх да се твърди, че е имало много хубави неща по времето 
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на „социализма”, в липса на смелост да се отчитат и коментират 
многото недостатъци на западната действителност.

А тези хора всъщност имат повече основание да се гордеят с 
делата си, отколкото да се срамуват от тях.

Неадекватното на заслугите съзнание и поведение на голяма 
част от възрастните хора, ниското им самочувствие се подсилва и от 
повсеместно ниското пенсионно осигуряване, което води до лошо 
здравословно състояние, до предизвикващ съжаление външен вид. 
Старите тоталитарни шлиферчета, износваните десетилетия костю-
ми трудно могат да внушават симпатия и уважение. По-скоро пре-
дизвикват насмешка.

А малко хора си дават сметка за това, че не само „социализмът” 
е виновен за сегашното им дередже, а и прославяният постсоциали-
зъм, че именно уважаваните новобогаташи приватизираха техните 
пенсии и стопиха спестяванията им.

Нарушаването на нормалните отношения между поколенията 
идва и по друга линия. Но отново свързана с интересите на упра-
вляващите България прослойки – икономически, политически и 
интелектуални. По линия на основния им интерес през изминалите 
�7 години – да атомизират българското общество, да раздухват из-
куствени противоречия между различните части на населението, 
за да могат да се реализират основните социални процеси в полза 
именно на тези прослойки. За да може да се лиши основната част от 
населението от най-силните си властови ресурси за влияние върху 
българското развитие – колективизма и солидарността. 

И тук е налице една дълбока перфидност и демагогия. По вся-
какъв начин се прави опит да се отчуждят хората един от друг, да се 
десолидаризират, за да не са активни и ефективни граждани. А в съ-
щото време се призовават да градят развито гражданско общество. 

Атомизацията се постига чрез насилието по екраните, в между-
личностния живот, което кара хората да странят един от друг, защо-
то ги е страх един от друг. 

Формира се чрез цинизма и порнографията, които „помагат” на 
младите да не познаят истинската любов и доверие между партньо-
рите. В чалга песните, както и в много други певчески стилове, кои-
то заливат младите хора по дискотеки и навсякъде другаде, любовта 
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се свежда в голяма степен до развлечение, до секс. А когато се пее за 
истинска любов, за вярност, за жертвоготовност в любовта, то това 
пеене е съпроводено с толкова пошло и развратно поведение, близко 
до порнографското, че текстовете едва ли могат да хванат декиш. 
По-силен се оказва ефектът от прословутата „визия”.

Крайната цел е по този начин младите хора да търсят нови и 
нови връзки, естествено свързани с многобройни и болезнени раз-
очарования. Да си създават лични проблеми, чието решаване да им 
отнема вниманието, времето и силите. Иначе те биха могли да ги 
насочат към социални, граждански действия и активност за подо-
бряване на своето и на своите родители социално положение, за 
нарушаване плановете на управляващите обществото прослойки. А 
младите имат много сили...

Десолидаризацията в обществото си постига и чрез манипула-
тивни и нихилистични обвинения относно робската психология на 
българина, относно неспособността му да се бори за идеали. Което 
отклонява вниманието на младите хора от многобройните примери 
на борба и героизъм, на саможертва в българската история. И не им 
дава възможност да се поучат и стимулират от тях. Те се вглеждат 
много повече в образа на поп Кръстьо, отколкото в този на Левски.

Вероятно и по тази линия бяха пресилените, едностранчиви, 
пошли обвинения и отричания на политическата активност на русо-
филите след Освобождението, на левите партии преди Девети сеп-
тември, на дейността на българските партизани. Вероятно затова в 
учебниците по литература започна великото омаловажаване на кул-
турните заслуги пред нацията на левите интелектуалци. По времето 
на „социализма” трудно се критикуваше социалистическото настоя-
ще, но много желателна беше критиката на буржоазното ни минало. 
Сега става точно обратното. 

„Тъй като обикновено историята се пише от победителите, оно-
ва, което се заклеймява, е насилието на загубилите, чуждото наси-
лие, докато своето е или прикривано, или е извинявано.” (Вж: �, 
стр. �6) Не случайно в българския вариант възстановените партии 
с история преди Девети септември забравиха за трудните, за прес-
тъпните моменти в своята политическа история и се вглеждаха само 
в тези на БКП. Забравиха доколко те са допринесли за слабостта 
на българската демокрация и държава, за авторитаризма на буржо-
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азните политически режими и се вглеждаха само в тоталитарните 
методи на управление на БКП. 

Отчуждението между хората, недостатъчното им самочувствие 
се постига и чрез търсенето и намирането в душата на българина 
само на отрицателни негови качества и позиции – злобата, карие-
ризма, робския манталитет, хитреенето, байганьовщината. Тези 
качества се преувеличават, обявяват едва ли не за уникални, само 
български. В същото време се елиминират достойнствата на бълга-
рите. Всъщност – чрез опростяването на българския характер, чрез 
непоказване на неговата сложност и динамичността в развитието 
му, чрез негативните обобщения за характера на „българина” като 
цяло, чрез елиминиране на различията в характерите на конкретни-
те българи, се постига ненаучност и овсекидневяване на мисленето, 
неговото елементаризиране. 

Тези и други обвинения и квалификации, характерни за масовата 
култура, а не за сериозния научен анализ на българската история, де-
мотивират много хора, в това число младежи, обезсърчават ги да до-
казват достойнствата си, да се борят за обществени каузи и идеали. 

Когато имаш неработеща икономика, огромна безработица, от-
чайваща бедност и т.н., насъскай християни срещу мюсюлмани, де-
мократи срещу комунисти, млади срещу възрастни, работещи сре-
щу пенсионери – пък може и да ти излезнат сметките...

По-лесно е на управляващите да се оправдават за ниските за-
плати, за лошото образование и здравеопазване не например с това, 
че богатите данъкоплатци не си плащат данъците, а с нуждата да 
плаща пенсии на тез досадни и многобройни, при това носталгично 
настроени, пенсионери... По-изгодно е на новите работодатели да 
противопоставят възрастни на млади работници, за да не гледат в 
тяхната паница, за да не могат да се солидаризират и да се борят 
съвместно за трудовите си права. 

Сякаш младите имат повече право да работят, да получават въз-
награждение и да живеят отколкото по-възрастните.

Бойко Борисов в прав текст казва на младите – не давайте на 
възрастните около вас да гласуват, защото те изпитват носталгия по 
миналото и не могат да мислят с акъла си... Явно господинът не 
разчита да омае по-възрастните избирателки с чара си и иска да се 
предпази от тяхното зловредно влияние.
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Нихилизмът помага на всички вътрешни субекти, които забога-
тяват на гърба на пенсионерите, на гърба на самозадоволяващото се 
българско население, на гърба на разграбваната българска икономи-
ка. Пред тях нямат самочувствието да се изправят и унижаваните 
и подценявани патриотично настроени български интелектуалци, 
част от които, за да оцелеят, се опитват да пребоядисат обявеното за 
престъпно тяхно минало.

Не случайно в най-значимата катедра по социология в България, 
в претендиращия за най-предни позиции в българското образова-
ние Софийски университет, не се преподава дисциплина „История 
на българската социология”. А българска социология е имало и ще 
има, въпреки нещастните усилия на редица конформисти да я обез-
личат и принизят. И между другото е дала не малък принос в светов-
ната културна съкровищница. 

И в същото това време на отрицание и обезсърчаване отвсякъде 
валят високопарни призиви да се гради активно гражданско обще-
ство. А кой да го гради това гражданско общество – обезверените в 
достойнствата на българина и демотивирани младежи, или оплюти-
те и окаляни възрастни хора?

Друг фактор за деформиране на отношенията между поколени-
ята в България е активно насажданата потребителска психология, 
която успешно се формира у младите хора и настройва част от тях 
срещу възрастните. Настройва ги срещу широко разпространеното 
мислене у по-възрастните поколения, че може да се работи и човек 
да се чувства добре и без да е възнаграден с милиони, че в труда мо-
гат да се търсят наред с материалните и духовни, социални мотиви. 

Може би по тази линия се прехласваме и от отчуждението меж-
ду млади и стари на Запад. Вземаме прибързано за идеал отноше-
ния, при които младите са длъжни сами да се оправят, да си гледат 
децата, а родителите им, дори и да имат възможност за това – не се 
чувстват длъжни да им помагат. Отношения, при които младите оти-
ват на гости на родителите си само след специална покана и точна 
заявка за броя на пържолите, които ще изядат.

А в същото време сме прекалено критични към българските ро-
дители, които искат по-дълго и активно да помагат на децата си. 
Обявяваме веднага това за традиционализъм, за отживялост. 
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А може би истината е някъде по средата.
Може би потребителската психология ни прави и по-толерантни 

към нежелаещите да създават семейства и да отглеждат деца млади 
хора. Прекалено много нарастна разбирането ни спрямо тези, ко-
ито не искат да си затрудняват живота с половинки, не искат да се 
възпроизвеждат, за да не си развалят рахатлъка и спокойствието. И 
по този начин спират живота и обричат на неуспех развитието на 
България.

Идеализирането на техниката също настройва много млади 
хора да мислят, че хората, които не ползват компютър, които не ста-
ват и лягат с мобилни телефони на уста и др. подoбни достойнства, 
са втора ръка хора. Те лековерно си мислят, че в Интернет могат да 
намерят всяка истина, всяка информация. Изобщо или почти не се 
замислят за манипулативните възможности на мрежата, за субекти-
те, които дърпат конците в нея и чрез нея, за спецификата на тази 
информация. Това ги прави по-податливи на манипулация. Съветите 
на възрастните им изглеждат старомодни и излишни.

Прехласването и предоверяването на техниката, заробването им 
от масовата култура и медиите ги отчуждава от личния източник 
на информация, от по-активно общуване с хората, особено с тези с 
насъбрана мъдрост и опит.

Засилено разминаване се установи и по линия на религиозност-
та на по-възрастните и на по-младите поколения. 

Един от доминиращите елементи на новата политическа идео-
логия на елита, е религията, религиозните ценности. Не случайно 
в преходния период тяхното влияние толкова много нарасна, рели-
гията отново беше поставена на пиедестал. Свидетели сме на нещо 
подобно на опит за ислямския фундаментализъм, само че христи-
янски.

Това не е просто изява на дълго таена лична привързаност към 
моралното значение на религиозните норми, на християнските и 
мюсюлманските добродетели от страна на елита. Дори бих казала, 
че той е най-далече в душата си от тях. Това е всъщност важна част 
от новата му политическа философия, с която иска да формира под-
ходящо мислене и светоусещане у масите. 
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Не случайно в демократичните български медии на практика не 
се допуска антирелигиозна пропаганда, не се допуска поставяне под 
съмнение съществуването на бога. Напротив, застрашително нара-
ства интензивността на религиозната пропаганда. И се увеличава 
нейното влияние сред младежкия електорат. 

Получава се противоречие между до голяма степен атеистич-
но настроените или само инструментално религиозно настроени-
те хора на средна и над средна възраст и много млади хора, които 
искрено приемат вярата в бога като естествено състояние на духа в 
началото на двадесет и първи век. 

Не случайно на много младежи толкова им допада творчеството 
на Паулу Куелю. Защото в него в опростена приказно религиозна 
форма се поднасят някои истини за живота. Част от тях вече толкова 
са се отдалечили от сериозното социално четиво, че само по този 
начин, под тази форма могат да се докоснат до някои житейски об-
общения, и то само до малка част от тях.

В тази връзка можем да си припомним поведението на десните 
партии, особено СДС, по време на предизборните им кампании от 
�990 г. насам. Още от �990 г. те използват активно водосветите и ли-
тургиите като основно предизборно средство. Светлият им пример 
бе подет и от „левия” елит.

Чрез демонстрираното уважение към религията се търсеше 
допълнителен начин за оттласкване от престъпното и атеистично 
„социалистическо” минало. Това беше допълнителен механизъм за 
демонстриране на уважение към „репресираната духовност” по вре-
мето на „социализма”. Това се оказа и много ефективен механизъм 
за противопоставяне между религиозно настроените деца на „демо-
кратите” и недотам религиозно настроените „червени бабички”.

Тази стимулирана религиозност обаче не съм сигурна, че е в 
унисон с изискванията на века. По-скоро си мисля, че пречи на ново-
покръстените в нея млади хора да осъзнават навреме и в достатъчна 
степен накъде върви светът, собствената им страна. А със сигурност 
им пречи да бъдат политически и социално активни личности. 

При това положение няма причини да се чудим защо много 
млади и работещи хора се дразнят на пенсионерите, които ползват 
елементарното си право на граждани и се придвижват в простран-
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ството, когато им е нужно, а не когато младите и работещите смятат 
за „нормално”. Те не искат да „жертват” своята свобода и удобства 
заради по-възрастните, да им благодарят за това, което са сторили 
за тях. Не смятат за нужно да стават в превозно средство и да им 
отстъпват мястото си. Това били вредни пионерски и комсомолски 
навици. Но когато са в Америка, се прехласват пред подобни нави-
ци, но формирани от скаутските организации, пред уважението на 
хората един към друг.

Не е логично да се чудим и защо млади „демократи” сериозно 
си мислят, че пенсионерите трябва да бъдат ограничени да гласуват, 
защото им остава малко живот и не трябва да влияят на ценното 
им бъдеще. Т.е. са готови да им отнемат това основно гражданско 
право – да определят собствената си съдба – независимо колко от 
нея остава. 

Защо да се чудим, че толкова млади престъпници не се срамят да 
крадат и изнасилват нещастни баби. 

Изобщо колкото е по-нелогично и непоследователно, по-цинич-
но и неблагодарно мисленето на младите, толкова по-добре за всич-
ки, които се възползват от противопоставянето на млади и стари. И 
вътре, и вън от България.

Недоволството и произтичащото от това насилие срещу новите 
управляващи в икономиката и политиката прослойки се пренасочва 
или към миналото, или към не дотам отговорни фактори и се отда-
лечава от най-отговорните фактори.

Всички тези явления се случват повече от закономерно в бивши-
те „социалистически” страни, в това число и в България. Защото са 
предизвикани, възпитани, отгледани – в училище, на улицата, от по-
литическите партии, медиите, държавните институции. Навсякъде 
около нас. 

БЕЛЕЖКИ:

1 Проданов, В. Насилието в модерната епоха, 2003 г. 
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5. НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ДЕТСКОТО АСОЦИАЛНО 

ПОВЕДЕНИЕ 

Константин Томанов*

В последно време в публичното пространство се тиражира теза-
та за драстичен скок на детската престъпност. Тази теза е намери-
ла отражение дори в поканата за настоящата конференция, според 
която “всяка втора кражба е дело на малолетни и непълнолетни”. 
Строгият език на статистиката говори друго – извършените от ма-
лолетни и непълнолетни криминални деяния са �7.2% от общо из-
вършените криминални деяния от всички възрастови групи. Според 
следващия абзац ”се сблъскваме с липса на стратегия на обществото 
по тези проблеми, с бездействие и липса на визия какво да се прави. 
Наблюдава се некоординираност на институциите…” Твърдението 
е израз на непознаване както на системата за превенция и проти-
водействие на детското асоциално поведение, така и на приетите 
правителствени стратегически документи. Защото:

А) Стратегия има и това е Националната стратегия за превен-
ция и противодействие на детското асоциално поведение и Плана за 
нейната реализация, приети с решение на Министерския съвет през 
2003 година. В момента тече изпълнение на тези документи. 

Б) Координацията на действията на институциите е възложена 
със закон на Централната комисия за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН). 
Изработването на двата стратегически документа, които на цен-
трално и местно ниво координират действията на министерства, 
институции, общини и неправителствени организации, съобразно 
техните сфери на дейност – цитираните по-горе Национална стра-
тегия и План за нейната реализация е резултат именно на координа-
ция между тези институции. Тази координация се осъществява от 

* Секретар на Централната комисия на БППМН към Министерски съ-
вет на РБългария
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Централната комисия за БППМН в изпълнение на възложените £ от 
закона задължения.

Относно мястото на криминалната активност на маловръстните 
в контекста на общата престъпност в страната.

Криминалната активност на ненавършилите пълнолетие е част от 
криминалната активност на всички възрастови групи и следва да бъде 
разглеждана в рамките на общата картина на престъпността в страна-
та. Същевременно, престъпността и противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните имат своя специфика и особености, 
породени от множество микро- и макросоциални фактори.

До 2005 година в контекста на общо нарастване на броя на прес-
тъпленията, извършвани от лица от всички възрастови групи, се 
наблюдаваше и увеличение на броя на криминалните деяния, из-
вършени от малолетни и непълнолетни. Става дума за увеличение 
в абсолютни стойности. Относителният им дял обаче, съпоставен 
с общо нарастващата престъпност в страната бележи устойчивост, 
като остава в диапазона �7–�8% от общо извършените криминал-
ни деяния от всички възрастови групи. Като илюстрация – ако през 
�989 година, т.е. преди началото на демократичните промени от-
носителния дял на престъпленията, извършени от непълнолетни 
спрямо общия брой престъпления, извършени от всички възрастови 
групи е бил �3.5 %, то за 2005 година този дял е �3.2% (за 2002 
този дял е бил �3.0%, за 2003 – �4.0% а за 2004 г. – �3.8%). С дру-
ги думи казано: расте общата – расте и детската престъпност, но 
като относителен дял т.е. като част от общата престъпност, детската 
престъпност остава в едни и същи граници. Следователно, не може 
да се говори за бум на този вид престъпност– детската престъпност 
е отражение на общата престъпност в страната. Такава е картината 
до края на 2004 година.

Данните за 2005 г. показват, че броят на криминалните деяния, 
извършени от малолетни и непълнолетни рязко е намалял в абсолют-
ни и относителни стойности. Относителният дял на криминалните 
деяния, извършени общо от малолетни и непълнолетни е намалял с 
�.�8 %, а в абсолютни стойности е най-нисък от пет години насам. 

При малолетните (8–�4 годишна възраст) е налице значително 
намаляване на криминалната активност– с �2.6% при деянията и с 
��.6% при извършителите спрямо предходната година. 
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Структурата на криминалните деяния при тази възрастова група 
като цяло остава непроменена. В преобладаващата си част противо-
правните деяния на малолетните са свързани с посегателство върху 
имущество – 87.6% от всички криминални деяния, извършени от 
малолетни. Това са предимно кражби, като �/3 от тях са джебчий-
ски. През последните години десетки “обучени” момичета се извеж-
дат в чужбина с единствена цел да извършват джебчийски кражби. 
След залавянето и репатрирането им, те отново биват извеждани зад 
граница. Проблемът създава негативен имидж на страната и за огра-
ничаването му вече са предприети необходимите законодателни и 
административни мерки. Криминалните деяния, свързани с нарко-
тици, макар и да не са типични за възрастовата група на малолетни-
те, запазват устойчивост.

При непълнолетните (�4–�8 годишна възраст) през 2005 г. преус-
тановява наблюдаваната в миналите години тенденция на нараства-
не на броя на извършваните престъпления и на броя на извършите-
лите. Структурата на противоправните деяния при непълнолетните 
също остава непроменена. Продължават да доминират имуществе-
ните престъпления – 82.4% от разкритите престъпления, извършени 
от непълнолетни. При непълнолетните общо кражбите са намале-
ли с около �/�0 в сравнение с 2004 г; значително намаление има и 
при грабежите, при взломните кражби, при отнеманията на МПС. 
Наблюдава се устойчивост при престъпленията против личността. 
При довършените изнасилвания е налице намаление, наблюдава се 
увеличение при броя на блудствата и престъпленията, свързани с 
наркотици.

Констатираното намаление се дължи на активизирането на сис-
темата за превенция и противодействие на асоциалното поведение 
на малолетни и непълнолетни и нейното организационно и кадрово 
укрепване след промяната на Закона за БППМН. Ето защо се налага 
да кажем няколко думи за тази система и законодателния подход 
по отношение на децата правонарушители. 

Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтер-
нативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и 
възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за про-
мяна в поведението му, българският законодател е уредил превен-
цията и противодействието на детското асоциално поведение със 
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специален закон – Закон за борба срещу противообществените про-
яви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са 
регламентирани дейността и функциите на системата от Централна 
и местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, детски педагогически стаи, соци-
ално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати, 
домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. 

Българският законодателен подход е в съответствие с междуна-
родните правни актове. Според Конвенцията на ООН за правата на 
детето, в случаите, когато това е подходящо, взимането на мерки 
по отношение на деца, нарушили закона трябва “да става без да се 
прибягва до съдебни процедури” (чл.40). Минималните стандартни 
правила на ООН за правораздаване при непълнолетните (Пекински 
правила) препоръчват т.н. отклоняване от наказателно правосъ-
дие (правило ��). Според това правило полицията и прокуратурата 
трябва да имат правомощие да приключват случаите с ненавършили 
пълнолетие правонарушители “без прибягване до формално съдеб-
но производство”. Този законодателен подход стои в основата на 
правната уредба и на дейността на системата за превенция и проти-
водействие на детското асоциално поведение в България. 

Дейността на системата за БППМН е алтернатива на наказател-
ната санкция. Съгласно Наказателния Кодекс до навършването на 
�4-годишна възраст детето е наказателно неотговорно и при извърш-
ване на правонарушение по отношение на това дете могат да се при-
лагат единствено възпитателни мерки по Закона за БППМН. След 
навършване на �4-годишна възраст, в съответствие с Конвенцията 
на ООН и препоръките на пекинските правила, в НК е уредена 
възможността случаят да бъде пренасочван от органите на съдеб-
ната власт за решаване от извънсъдебните структури на системата 
– местните комисии за борба срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните.

Предвидените от Закона мерки по отношение на деца с девиант-
но поведение са само възпитателни, от тях не произтичат наказа-
телно-правни последици. Предвидените в чл.�3 от мерки са почти 
идентични с мерките, препоръчвани от Правило �8.�. от Пекинските 
правила. 

Съгласно Закона за БППМН Централната комисия за БППМН 
към Министерския съвет е орган за координация, ръководство и 
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контрол на системата за превенция и противодействие на детско-
то асоциално поведение. В изпълнение на своите законоустановени 
функции Централната комисия координира дейността на държавни-
те органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с пре-
венцията и противодействието на детското асоциално поведение; 
ръководи и контролира дейността на местните комисии за БППМН 
в страната; анализира и обобщава статистически данни, изследва 
тенденции, изготвя предложения до държавни органи и юридически 
лица с нестопанска цел и не на последно място работи по посока 
повишаване чувствителността на обществото към проблемите на 
девиациите в поведението на подрастващите. 

Подобно на Централната комисия, чийто пленарен състав се 
състои от представители на министерства и институции, имащи 
отношение към детската проблематика, в местните комисии за 
БППМН са включени представители на съответните институции 
на ниво община. Съгласно закона, местните комисии са органите за 
организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и 
противодействие на детското асоциално поведение на територията 
на общината. Такива комисии функционират в 305 – те общини и 
райони в страната. 

Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии 
осъществяват разностранни дейности по предотвратяване извърш-
ването на противообществени прояви и криминални деяния от ма-
лолетни и непълнолетни. Превантивната дейност включва и иден-
тификация и проучване на проблемите на територията на общината, 
работа с целеви групи, партньорство с НПО и медии. Формите на 
превантивна работа са различни в зависимост от конкретния про-
блем, спецификата и възможностите на общината и наличния ре-
сурс от специалисти. Особено внимание се обръща на работата с 
родители на “трудни” деца. Специфичен акцент в работата на мест-
ните комисии е превенцията на т.н. социални патологии – нарко-
мания, скитничество, проституция. Организират се дейности, които 
ангажират интересите на малолетните и непълнолетните и осмис-
лят свободното време. В превантивния процес се привличат като 
партньори и родителите. 

На много места в страната като помощни органи на местните 
комисии функционират центрове за превенция, консултативни ка-
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бинети, горещи телефонни линии. В тези звена мултидисциплинар-
ни екипи от специалисти осигуряват безплатно на деца и родители 
помощ и знания за девиациите в поведението на подрастващите и 
възможните начини за справяне с проблема; за правните основания 
за въздействие при девиантно поведение; за отговорността и ролята 
на родителите за формиране на ценностните ориентации на детето; 
за социалните патологии и опасностите от рисково поведение; за 
психологическите проблеми на децата, за необходимостта и форми-
те за общуване с детето. 

Освен дейността по организация и осъществяване на пре-
вантивната работа на територията на общината, Законът възлага 
на местните комисии и специфичната дейност по разглеждане на 
т.н.възпитателни дела за извършени от малолетни и непълнолетни 
криминални деяния. На основание предвидени в НК предпоставки, 
органите на съдебната власт прекратяват наказателното производ-
ство и изпращат преписката на Местната комисия за разглеждане 
на възпитателно дело и налагане на мярка по Закона за БППМН, 
като алтернативен на наказанието способ за въздействие. При раз-
глеждането на възпитателното дело законът предвижда изготвяне на 
специален доклад, участие на представител на отдела за закрила на 
детето, участие на доверен представител, адвокатска защита, въз-
можност за обжалване на всички мерки пред съд. Предвидени са 
и мерки за въздействие по отношение на родителите, които не са 
положили достатъчно грижи за децата си и те са извършили про-
тивообществени прояви. За професионалния подход на местните 
комисии и възпиращия ефект на възпитателните мерки говори об-
стоятелството, че относителният дял на маловръстните, на които 
е образувано повторно възпитателно дело се колебае около �2%. 
Регламентираните в закона за БППМН възпитателни мерки се на-
лагат след прецизен анализ на причините и факторите, довели до 
девиации в поведението. 

Факторите, които детерминират детското асоциално поведение, 
са посочени в цитираната Национална стратегия за превенция и 
противодействие на детското асоциално поведение: социално-ико-
номически – нисък жизнен стандарт, безработица, бедност; крими-
нологични – криминогенна семейна и приятелска среда, негатив-
но отношение към правните и обществените норми; личностни 
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– деформации в ценностната система, подражание на поведението, 
демонстрирано от представители на сенчестия бизнес, социално-
психични деформации; културни – налагани чрез медии, интернет, 
компютърни игри модели, толериращи насилието, деформирани 
ценностни модели чрез чалга-култура, насилие и цинизъм в тексто-
вете на преобладаващата част от рап-изпълнителите, ограничени 
възможности за извънучилищна дейност и ангажиране на свобод-
ното време с интересни и полезни за детското развитие дейности 
– спорт, творчество, изкуство; социално-педагогически – дефицити 
във възпитанието или липса на възпитание в семейството, отпадане 
и бягство от училище, недостатъчно гражданско образование.

Детското противоправно поведение се формира на фона на 
стрелбите по улиците и разчистването на сметки от престъпни гру-
пировки, на фона на демонстративното нагло и незачитащо законите 
поведение на новобогаташи-представители на сенчестия бизнес, на 
фона на телевизионните екшъни и трилъри, на фона на безконтрол-
ното разкриване на компютърни клубове и предлаганите в тях игри, 
където колкото повече убиваш, толкова повече печелиш. 

Годините на прехода като че ли унищожиха душевността ни. 
Няма нравственост, няма духовност, няма морални стойности и кри-
терии. Родителите са абдикирали от родителските си задължения, 
не общуват с децата си, не изграждат у тях морални устои и крите-
рии за добро и зло и считат, че с осигуряването на прехраната са из-
черпали своите родителски задължения. От телевизионните екрани, 
от екраните на кината тече кръв и насилие, същото е и в Интернет. 
Музиката е рап и чалга, наситени с цинизъм и презрение към обще-
ството. Светът в който живеем е бездуховен. Нацията опримитивява. 
Моделите за подражание са новобогаташите с дебели портфейли, 
за които всичко е позволено, манекенките, стриптизьорките, чалга 
и рап певиците. Съзнанието на подрастващите е до такава степен 
промито, че в много случаи те смесват реалния с виртуалния свят. 
Ето защо извършването на престъпление в реалността за тях като че 
ли не е нещо по-различно от стрелбата, неправилното изпреварване 
или убийството на противника в компютърната игра. Вярно е, че 
икономическите затруднения създават предпоставки за извършване 
на криминални деяния, но не всеки беден човек става престъпник. 
Нравствеността, духовните устои са онази сила, която възпира. 
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Децата са сами със себе си, сами с насилието от екрана, с наси-
лието, стрелбите и убийствата по улиците, с кървавите компютърни 
игри и стихийно подражават на негативните и агресивни модели на 
поведение и решаване на конфликти, с които се запознават в еже-
дневието. Ценностният срив и морална дезориентация и дезадап-
тация водят до натрупване на ценностни дефицити и деформации. 
Кризата на ценностите, нравствените дефицити, абдикацията на ро-
дителите от техните задължения по възпитанието на децата, социал-
но-икономическите проблеми, цялата социална среда, която заоби-
каля децата, отношенията в нея, агресивните модели на поведение 
оказват своето влияние. В публичното пространство се тиражират 
будещи само погнуса кадри от къщата на Биг Брадър, пикантни под-
робности за блудства и изнасилвания, кървави истории за убийства, 
грабежи и пр. престъпна дейност, но незнайно защо се избягва да 
се акцентира върху различните форми на превенция на детското 
асоциално поведение, осъществявани от системата от централна и 
местни комисии. Има обществено недоволство, но няма обществена 
нетърпимост, няма готовност за обществен контрол и включване на 
обществеността за ограничаване и противодействие на девиациите 
в поведението на подрастващите.

Вече стана дума, че преобладаващата си част противоправните 
деяния, извършвани както от малолетни, така и от непълнолетни са 
посегателство върху имущество. Що се касае до извършените през 
2004г. тежки престъпления срещу личността, те действително са ужа-
сяващи по своята жестокост, но строгият и безпристрастен език на 
цифрите ясно говори, че този вид престъпления съвсем не са струк-
туроопределящи за криминалната активност на подрастващите. Без 
да се подценява значимостта на проблема, следва да се отбележи, 
че това са единични случаи. Структуроопределящи продължават да 
бъдат кражбите. Нещо повече, някои криминолози интерпретират 
извършването на криминални деяния в тийнейджърска възраст като 
характерен белег на съзряването. Съпоставена с европейските стра-
ни, България е доста назад по показателя “детска престъпност”. По 
данни на ИНТЕРПОЛ, по извършени от ненавършили пълнолетие 
лица кражби България е на 25-то място в Европа; по изнасилвания и 
нанасяне на телесни повреди – на 20-то, по престъпления, свързани 
с наркотици – на 34-то. 
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Не бива да се забравя, страната ни е в условия на валутен борд 
и не разполага с достатъчно бюджетни средства да реши всички со-
циални проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стан-
дарт. 

От всичко изложено до тук е видно, че тезата за драстичен 
скок, за бум на детската престъпност е един мит, вреден точно 
толкова, колкото и подценяването на тази престъпност. Именно 
с цел ограничаване на криминалната активност на маловръстните, 
по предложение на Централната комисия бяха изработени и приети 
от МС Националната стратегия за превенция и противодействие на 
детското асоциално поведение и плана за нейната реализация. 

Планът за реализация на Националната стратегия разработва 
конкретни действия за нейното осъществяване, групирани в някол-
ко раздела. Основен акцент е поставен върху превантивната работа. 
Планът предвижда развитие на програми, насочени към ограничава-
не на криминогенните фактори, програми за ранна превенция, про-
грами за деца в риск и програми за превенция на повторно извърши-
телство. Имат се пред вид програми за трудова заетост и професио-
нална квалификация на дълготрайно безработни с цел ограничаване 
на фактори, предпоставящи криминогенно поведение; програми за 
създаване на условия за образователна и трудова интеграция на мла-
дежи, отпаднали от системата на средното образование, чрез разрабо-
тване на програми за алтернативно обучение и придобиване на про-
фесионална квалификация; програми за ангажиране на свободното 
време на подрастващите със смислени, интересни и полезни за тях 
занимания; разработване на общински програми за ранна превенция 
в областта на психо-социални услуги за семейства – училища за ро-
дители, семейно консултиране и др. Такива програми се разработват 
във всяка местна комисия в зависимост от спецификата и нуждите на 
региона. Все в рамките на този превантивен раздел беше разработен 
и статутът на училищните комисии (кабинети) за ранна превенция на 
асоциалните прояви на малолетни и непълнолетни.

Планът предвижда повишаване на квалификацията, подобряване 
на уменията и установяване на критерии за подбор на специалисти 
в системата за превенция и противодействие на детското асоциално 
поведение. В изпълнение на тази задача към Централната комисия 
функционира Център за квалификация на кадрите от системата.
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Планът предвижда укрепване на взаимодействието между орга-
ните и институциите с ясно разграничаване на техните функции и 
правомощия. В изпълнение в Централната комисия беше изготвено 
указание за взаимодействие между местните комисии, дирекциите 
за социално подпомагане и отделите за закрила на детето.

Предвижда се и активизиране на гражданското общество, при-
вличане на обществеността в дейността на държавните органи по 
превенция и противодействие на детското асоциално поведение, 
както и взаимодействие с медиите и ангажиране на медиите за по-
пуляризиране на стратегията и плана. 

Тези документи обхващат целия кръг проблеми, свързани с от-
клоненията в поведението на децата. В плана и стратегията в оп-
ределена последователност са записани действията, които следва 
да се предприемат с цел ограничаване на криминалната активност 
при подрастващите и контрол върху тяхното поведение. Ясно са де-
финирани ангажиментите на министерства, на други институции, 
на юридически лица с нестопанска цел. Ето защо отговорът на по-
ставения в поканата за конференцията въпрос “Какво да се прави?” 
следва като логика от всичко изложено до тук. Просто трябва да про-
дължи системната работа по изпълнение на Националната страте-
гия и Плана за реализация вече в тяхната конкретика. Изпълнението 
на плана и стратегията обаче не е по силите на нито една държавна 
институция, ако не бъдат подкрепени със съдействието на цялото 
общество, на научните среди и медиите. 
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6. ГАРА БЕЗ ДВАМА 

ст. н. с. д-р Валери Личев*

Обсебени  от  думите,  ние  губим  поглед 
за  грубите  реалности,  които  не  могат 
да бъдат смекчени просто с ласкаене на 
чуждата представа за себе си. 

К. Лаш
Цитираната мисъл на известния социолог и изследовател на 

постмодерното обществото илюстрира достатъчно добре трудно-
стите, с които се сблъскваме, когато ни се налага да навлезем в гра-
нични, почти непознати ни области, тъй като образите, с които ни 
посрещат, са твърде тягостни, понякога дори отвратителни и плаше-
щи. Една от проблематичните територии на социалното битие, кара-
ща ни да отвръщаме погледа си от нея, е тази на бездомниците. Вече 
претръпнахме пред хората, ровещи в кофите за боклук, за да полу-
чат от събраните хартиени и метални отпадъци някое и друго левче 
в пунктовете за изкупуване на вторични суровини – единствените 
места, където могат да продадат своята “стока”. При положение, 
че собственото ни битие е достатъчно несигурно и проблематично, 
защо трябва да се обременяваме допълнително с мисли и за онези, 
които са по-зле от нас? А освен това в състояние ли сме изобщо да 
проникнем в тяхната съвършено чужда ни и непонятна ситуация?

Както изтъква К. Лаш, в съвременния свят познанието все по-
вече се отделя от действието, теорията от практиката, а умът 
от тялото. “Мислещите класи са фатално отчуждени от физиче-
ската страна на живота... Те живеят в свят от абстракции и об-
рази, симулативен  свят, състоящ се от компютъризирани модели 
на реалността – “хиперреалност”, както се казва днес, – различна 
от непосредствената, осезаемата, непосредствената, физическа 
реалност, населявана от обикновените хора. Тяхната вяра в “соци-

* Старши научен сътрудник, секция „Философска антропология”, 
ИФИ-БАН, доктор на науките
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алната  конституираност  на  реалността” – централна догма на 
постмодерното мислене – отразява опита да се живее в изкуствена 
среда, от която строго е изключено всичко, което не се поддава на 
човешки контрол... Контролът е станал тяхна мания. В стремежа 
си да се предпазят от риска и случайността – от непредвидимите 
опасности, които застрашават човешкия живот, – мислещите класи 
се изолират не само от всекидневния свят около тях, но и от самата 
реалност” (к. м. – В. Л.) (Лаш �997: ��).

Тези думи на американския социолог ясно показват и защо, в 
частност, проблемите на бездомните получиха съвсем отскоро граж-
данственост в социалните, психологичните и психотерапевтичните 
теории. Примитивните култури, обитаващи откъснатите от циви-
лизования свят джунгли на Африка и Латинска Америка, предста-
вляваха в продължение на дълги години много по-голям теоретичен 
интерес за представителите на редица антропологични школи, от-
колкото проблемите на “аборигените”, скитащи по улиците на голе-
мите градове или криещи се под мостовете и в тунелите на метрото 
в собствените им държави. Сякаш по-лесно е да правиш теренни 
проучвания в най-затънтените кътчета на планетата, вместо да ви-
диш примитивизма, който може да бъде открит дори в най-урбани-
зираните и цивилизовани региони.

Едва след като примитивните общества бяха достатъчно добре 
проучени от антрополозите, вниманието на социалните учени се 
премести към джунглите на обществата, в които живеят. Тогава по-
нятието бездомност получи гражданственост и бе включено в тео-
риите за социалното изключване. Причините за това обаче едва ли 
са сантиментални. Ако “Знанието е Власт”, както изтъква М. Фуко, 
то тогава проблемите на бездомните хора представляват освен чис-
то теоретичен също и определен политически интерес, тъй като 
в качеството си на маргинали те се изплъзват от институционали-
зираните мрежи на социален контрол. Поради тази причина всяко 
общество оценява присъствието им негативно.

За народните демокрации, възникнали в страните от Източна 
Европа след края на Втората Световна война, съществуването на 
подобни несоциализирани индивиди е направо недопустимо. 
Съгласно приетия у нас през �946 г. Закон за трудовата повинност 
на скитащите и безделниците всички отклоняващи се от институ-



���

ционализираните форми на контрол подлежат на съдебно преслед-
ване, тъй като подронват устоите на новоизгражданата политическа 
система. Бездомността се ограничава и по косвен път чрез пори-
цанието на онези, които не се грижат за родители, роднини, малки 
деца и близки.

Независимо от мерките, предприети от социалистическия ре-
жим, според И. Дандолова бездомност е съществувала у нас и преди 
�989 г., но размерът на това явление бил значително по-ограничен 
от този, който то придобива след началото на демократичните про-
мени (Дандолова �995: 4).

Причините за нарастването на броя на бездомниците след рухва-
нето на тоталитарния режим са комплексни. Както изтъква немски-
ят антрополог и философ А. Гелен, социалните промени водят не-
изменно до деинституционализация, т.е. старите институции прес-
тават да съществуват преди да са се появили новите, които трябва да 
поемат техните функции. При подобно безвластие биват заличавани 
формите на контрол, които по-рано са ограничавали наличието на 
бездомници, но същевременно не се появяват никакви нови струк-
тури, които да окажат помощ или подкрепа на хората, озовали се на 
улицата поради безпаричие, измами, наркомания, алкохолизъм или 
насилие.

Според определението на Обединените нации бездомността 
бива абсолютна и относителна. Към първата спадат жертвите на 
нещастни събития като земетресения и войни, останали принуди-
телно без покрив над главите си, докато втората произтича от лип-
сата на някои базисни условия за живот като лична сигурност, за-
щитеност от околната среда, достъпно за заплащане жилище и т.н. 
Пренаселеността на обитаваното пространство, както и отсъствието 
на хигиенни условия в жилището също е показател за бездомност.

Може би най-важният £ белег все пак си остава отсъствието на 
постоянно местожителство. Без адресна регистрация в съвременни-
те общества е невъзможно упражняването на политически права, а 
също така и намирането на работа, получаването на социални помо-
щи или ползването на здравни услуги. Според Европейската аген-
ция за бездомни хора правата на членовете на закриляната от нея 
група биват нарушавани поради следните причини: А) липсата на 
постоянно жителство и адресна регистрация; Б) липсата на трудова 
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биография или на трудово досие; В) неизяснен граждански или на-
ционален статут (Дели �995: 29).

Тези подходи обаче не са в състояние да изяснят докрай сми-
словата страна на явлението бездомност, както и неговото отноше-
ние към света на уседналите обитатели. В романа си “На живо от 
Голгота” У. Голдинг казва, че “за да превърнеш една къща в дом, 
трябва първо да я обживееш”. На тази основа може да се каже, че 
домът е преди всичко символно, а не чисто физическо простран-
ство, осигуряващо защита от външните атмосферни влияния или 
от неочаквани агресии. Това пространство може да бъде изграде-
но единствено чрез връзката с Другите. Представата, че самотният 
индивид би могъл самостоятелно да обживее една къща, не е по-
различна от илюзията, че човек е способен без никаква външна под-
крепа да изгради себе си като личност. Или, както казва Робинзон, 
героят на М. Турние от “Петкан или чистилището на Пасифика”, 
по-добре е човек да има Враг, отколкото да живее в условията на 
пълна самота и изолация.

След тези предварителни уточнения вече можем да преминем 
към специфичните проблеми на една от двадесетте малки групи 
бездомници, обитавали пространството около Централна гара пре-
ди последната му реконструкция. Численият състав на тази група 
варира между тридесет и петдесет момичета и момчета на възраст 
между тринадесет и двадесет и седем години. Съставът £ се про-
меня по различни причини, но най-вече в зависимост от годишния 
сезон. През лятото той намалява, тъй като членовете £ заминават за 
морето, където има много по-голям шанс да срещнат богати и щед-
ри курортисти.

Всъщност характеризирането на тези юноши и младежи като 
бездомни се оспорва от някои учени, считащи, че е по-добре да бъ-
дат назовавани “безпризорни” или “безнадзорни”, доколкото те ня-
мат развито съзнание за собственост (Недина �995: �00). Грешката 
на въпросните автори се дължи на неразбирането на символната 
природа на дома, която те смятат, че може да бъде описана чрез 
формалните дефиниции на специализирания юридически език. Не 
мисля, че точно думите и определенията са тези, които могат да ни 
попречат да навлезем в света и живота на тези деца, независимо как 
ще решим да ги назоваваме.
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Представителите на тази група всекидневно се сблъскват с труд-
ности и проблеми от най-разнороден характер. Повечето от тях не 
разполагат с документ за самоличност, независимо дали са малолет-
ни или пълнолетни. Поради това те нито могат да си намерят закон-
на работа, нито пък да си наемат квартира, дори да имат нужните 
пари – никой наемодател не би предоставил жилището си на лица, с 
които не може да влезе в договорно-правни отношения.

Периодично бездомните деца попадат в полезрението на пред-
ставителите на социалните служби (а също така и на някои фонда-
ции, включили ги като прицелни групи в проектите си), но когато 
бъдат прибрани в интернатите, които трябва да припознаят като 
“свои домове”, те бягат от тях не само заради дисциплината, която 
трябва да спазват, но и поради отсъствието на защита от упражнява-
нето на физическо и сексуално насилие. 

Тогава те се връщат обратно на гарата с топлите подземия, на-
пълно пригодни за спални помещения през зимата, както и с отдуш-
ници, около които могат да се сгреят на открито през не толкова 
студените дни. Същевременно гаровото пространство предоставя 
множество ниши, използвани от децата за своеобразни тайници, в 
които пазят малкото свидетелства и бегли спомени от своето мина-
ло, контрастиращи с безрадостното им настояще.

Така гарата се изпълва със смисъл, напълно неуловим за тран-
зитно преминаващите пътници. Освен с багажните си отделения, 
където пътуващите могат да оставят на съхранение тежките си това-
ри, чрез своите подземия гарата се превръща и в хранилище за спо-
мените на малката група деца, останали без дом и детство. Докато 
на повърхността всеки бърза да не изпусне влака или да се прибере 
вкъщи, със закътаните си ниши гарата е станала своеобразен крепи-
тел на накъсаната и неподредена идентичност на отхвърлените от 
обществото на уседналите хора. 

Пари в тези сейфове на паметта не се държат, тъй като те са 
лесна плячка за останалите членове на групата. Със себе си децата 
също не носят пари поради несигурния и рискован живот, който са 
принудени да водят. Най-често те са обекти на агресивното поведе-
ние на други младежки групи, идващи от цивилизования, уседнал 
градски свят. Предимно скин-хедс, с които им се налага да влизат в 
битки, въоръжени с хладно оръжие. 
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Поради това всички пари, които придобиват чрез просия, прос-
титуция, кражби и т.н., и които се разпределят от лидера сред чле-
новете на групата според вътрегруповите правила, трябва да бъдат 
изхарчени на момента без да се спестяват или заделят за “черни 
дни”. От тази гледна точка децата пред гарата представляват доста 
интересен феномен.

Както З. Бауман отбелязва по повод консумацията в постмодер-
ното общество, времето за потребление в него значително се скъся-
ва в сравнение с предишните епохи. Новите технологии и ориенти-
раната към потребление икономика издигат на преден план “сега”-
момента и по този начин водят до отмяната на формулирания от З. 
Фройд принцип на реалността, изискващ отлагането на удовлетво-
рението на потребностите за по-късен момент (Бауман �999: �06). 
Звучи парадоксално, но от тази гледна точка бездомните деца пред 
гарата формално се доближават много повече до потреблението в 
постмодерните консумативни общества, в сравнение с останалите 
членове на българското общество.

Потребителската им стратегия се намира в пълно съгласие и с 
мястото, което са си избрали за свое постоянно местожителство. 
Всичко на гарата е в постоянно движение, обращение и промяна. 
Сякаш са се спрели на него временно, за да намерят вярната и пра-
вилната посока на живота си, след което да поемат към предвари-
телно набелязаната цел.

Освен прагматичните мотиви в избора на децата има дълбоко 
несъзнавани елементи и основания. В подкрепа на тезата си ще дам 
един пример от практиката на М. Клайн, разработила за пръв път 
принципите на терапевтичната работа с деца.

Дик е неин малък пациент, който се държи асоциално и отказ-
ва да говори. Един ден, когато решава да си поиграе с играчките в 
кабинета £, тя му казва: “Ти си малкото влакче, а големият влак е 
татко”. Тогава детето произнася думата “гара” (gare; garer – скри-
вам, укривам). Този момент Лакан определя като ключов за анали-
зата, доколкото от него започва свързването на езика с въобража-
емото на детето.

М. Клайн интерпретира реакцията на малкия си пациент по след-
ния начин: “Гарата е Мама. Дик влиза в мама”, т.е. опитва въоб-
ражаемо да се приюти отново в майчината утроба. От този момент 
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поведението на детето коренно се променя. Според Лакан заслугата 
на М. Клайн се състои в представянето посредством езика на сим-
волното действено отношение на едно наименувано същество към 
друго такова. Назовавайки нещата със собствените им имена, тя на-
лага върху тях символиката на Едиповия мит (Лакан �998: ��5).

Животът на децата от гарата протича вън от тази митология. На 
тях още от най-ранна възраст им се е налагало да се сблъскват със 
суровата социална реалност, накарала ги да заменят семейството си 
с потока от преминаващи пътници, а играчките, които никога не са 
имали – с истинските локомотиви и влакове. Уседнали на най-ожи-
веното място в града, те търсят заместител на липсващото им общу-
ване в семейството.

Гарата е място, където хората се посрещат и изпращат, сре-
щат и разделят. В един от известните филми на руския режисьор 
Елдар Рязанов тя се превръща в точката, където приключва връзка-
та между сервитьорката в местния ресторант и нейния любовник 
– кондуктора. На същото място героинята среща и истинската лю-
бов на живота си – осъден музикант, пътуващ към затвора, където 
да излежи присъдата си. По “ирония на съдбата” (заглавие на друг 
филм на същия режисьор) тъкмо на гарата се кръстосват пътищата 
на двама непознати, които успяват да прехвърлят чувствено-емоци-
онален мост помежду си.

В тази връзка искам да разкажа една история от китайската ми-
тология. Дзуйър била толкова бедна, че не можела да се омъжи, за-
щото не £ достигали пари за сватбена рокля. Един ден в дома £ от-
седнал старец, който обещал да £ помогне с каквото може. Хванал 
се на работа при строителите на местния мост, но не успял да издяла 
дори един камък. Когато го накарали да напусне, той помолил да 
вземе със себе си вместо заплата парчето скала, върху което рабо-
тел. 

Минало време и мостът трябвало да бъде открит. За изненада 
на строителите обаче липсвал най-важният камък, без който цялата 
конструкция щяла да рухне. Тогава Дзуйър и майка £ занесли камъ-
ка, оставен от госта им, който идеално паснал на останалото празно 
място, защото бил изработен от великия зидар Лу Бан. Нарекли го 
“корито”. Срещу него девойката получила нужните £ за сватбената 
рокля пари (Уолтърс �995: 56–57). 
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Именно този камък никога не е бил издялван в семействата, 
от които произлизат бездомните деца. Поради това те са заличили 
всички мостове, които биха могли да ги върнат обратно към среда-
та, от която са избягали, установявайки се на място, което никой 
от преминаващите през него не би избрал за свой постоянен дом. 
Може би с надеждата, че ироничната съдба ще се смили и над тях, 
като провокира срещата им с онова, което никога не е присъствало 
в живота им.

След преустройството на Централна гара бездомните деца из-
чезнаха. Като че ли реконструкцията и модернизацията промениха 
и тяхното битие. Трудно е да се каже по какъв път са поели. Със 
сигурност обаче не са се върнали назад. 
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7. АВТОБИОГРАФИЯ ЗАД РЕШЕТКИ

Валери Личев� 
Мирена Пацева2
Митко Момов� 

…Социалният контрол от самото си за-
раждане е съгласие на човека със самия 
себе си, за защита от самия себе си… 

(Indrany Basu Roi, Anthropology: the 
study of Man, 2003)

Настоящият текст представя някои от резултатите, получени по 
време на изследователския проект “Агресията към себе си и към 
другите (ценностни аспекти на самосъзнанието при лица, лишени от 
свобода и при лица, зависими от наркотични вещества)”, финанси-
ран от Фонд научни изследвания към МОН за периода �997–�999 г. 
и реализиран съвместно от същия изследователски колектив.

Глобализацията в днешния си вид произвежда едновременни 
промени и човека, и институцията. Водеща е не абстрактната и ста-
тична картина на един отрязък време, а жизнената им протекаемост 
с редуващи се драматични сривове и успехи (Bose, 2002). В общия £ 
вид, като трансформиращи се институции, глобализацията настъп-
ва очевидно като “най-доброто”, което индустриалните общества са 
могли да създадат. Тази £ очевидност съвсем не е така убедителна, 
когато се трансформират базови човешки нужди и желания, където 
статистиките сочат ерозии в основни социални структури, считани 
в миналото за “недосегаеми крепости”– семейството, младежките 
общества. Днес е поставена на изпитание способността им да фор-
мират в интеграция и съгласие с превъзхождащата ги култура. 

� Старши научен сътрудник в Институт за философски изследвания-
БАН, доктор на науките

2 Гл.ас. СУ „Св. Климент Охридски, доктор на науките
3 Доцент, ЮЗУ-Благоевград, доктор на науките
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Още за глобалните трансформации. Прието е в духа на индус-
триалните култури да ги мерим с технологичното развитие. А най-
доброто от постигнатото до днес да се присажда с мисионерства 
или да се насажда с политики. Опитът на 20 век в тази насока, обаче, 
хвърля сериозни съмнения върху перфектността на подобни сцена-
рии. Много са примерите на провалили се ре-социализации и ре-
интеграции, процъфтяват реставрационни култури. Bose обръща 
внимание на очевиден дефект в трансформациите, когато те са сти-
мулирани от културни контакти и когато за тях се съди единствено и 
само по предоставяните технологии. Без да се осветяват проблемите 
на социалната изолация – основната тъкан на трансформиращите се 
съдби. Социалната изолация се измерва с тежестта на конфликтите, 
отчуждението, жизнената дезориентация – със забравата на родо-
ви авторитети и митологии, на семейни обичаи, на спазвани доп-
реди изисквания в любовта, брака, майчинството, бащинството; с 
изоставянето на строги допреди забрани в сексуалните отношения; 
със заобикалянето на юридическите регистрации на брачните взаи-
моотношения. Личното самочувствието временно тъне в изолация, 
напрежение и тъга. А това при младежите лесно намира израз в срив 
на личността (Bose, 2000).

Специалната ситуация, в която се намират и двете представени 
поколения (родители, деца), може да бъде описана чрез отсъствието 
на разбиран, че и двете са поставени в конкурентна среда в борбата 
за насъщния, за собствен бизнес и кариера. Всички произтичащи от 
тази неопределеност и рисковост личностни негативи – стресът от 
неизвестността, несигурността за работата, страхът пред бъдещето 
– поставят в условията на равен старт и родители, и деца. Откъдето, 
разбира се, категорично се изместват установените отговорности и 
взаимните задължения. И още един индикатор за несъстоятелност 
вътре в “основната клетка” на обществото – няма разбиране, че “мо-
ята съдба е в моите ръце”. Или креативността на общата воля е дело 
на самите представени с равен старт лица. Често сме в непрестанно 
страдаща очаквателна позиция – тази в която са ни “създадени усло-
вия за работа”, “дадено ни е рамо, за да стъпим на крака”. Накратко, 
очакванията са към институциите, които да създадат по-добро само-
чувствие. В действителност, институциите не могат да произвеждат 
обща воля. Приоритет на държавата могат да бъдат образованието, 
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органите на реда и сигурността на гражданите, комуникациите и 
технологиите. Но не общата воля, “жизнено единство” – “органична 
връзка”, “пресечна точка на цели и средства на представляващите 
единството лица” (Михалчев, Д., 2003). Последното, да образуваш 
жизнено единство и да виждаш връзката, която обединява, съвсем 
не е в прерогативите на държавата. “Не е държавата онази, която 
свързва хората. Напротив, това което ги свързва, е трудовият про-
цес, в който те участват” (Маркс, по Михалчев). Производството на 
интегриращи връзки в обществото е дело на усилията и резултат от 
личните качества на самите взаимодействащи лица. Технологиите, 
модернизацията им са само инфраструктурни проекти, които сами 
по себе си не произвеждат човешки ресурси, също както и инте-
гриращи връзки. Напротив, равно вероятна е алтернативата – един 
негативен сценарий на скъсване с предишни интимно свързани 
общности – съпроводена от дезинтеграция на личностите, страхове 
и несигурност пред бъдещето, стрес и дистрес, агресивност и авто-
агресивност в настоящето. 

Изследването, което проведохме е с различни типове агресив-
ност и ценностна ориентация сред млади хора, извършили тежки 
престъпления срещу личността. Бяха включени по 47, равен брой 
мъже и жени, лишени от свобода за значителен период от време до 
�8 години поради тежки престъпления – убийства и изнасилвания. 
Възрастта им е между 23 и 36. Образованието им е предимно основ-
но, средно или средно специално (един от тях твърди, че е завършил 
�� клас, но е полунеграмотен).

Използвахме следните методи: Тестът на Бъс-Дюрки дава ин-
формация за наличността и съотношението на няколко приети за 
основни типове агресия. Резултатите от него се съпоставят с кла-
сификационната процедура на М. Рокич (�973, �979) – популярна 
и широко използвана методика за изследване на ценностите (Със 
същата процедура анализирахме ценностните системи на две групи 
български младежи: студенти от столицата и работещи младежи от 
провинцията. Използваме това предишно изследване за сравнение 
(Пацева, Момов, �998) на ценностната ориентация на младежите 
с девиантно поведение. Преди ранжирането на ценностите, фор-
мулирани от Рокич, на всеки информант задаваме и два директни 
въпроса: “Какво е най-ценното в живота?” и “Кое качество е най-
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нужно днес?”. Използваме два варианта на асоциативен тест, при 
който като стимули се подават същите инструментални и терминал-
ни ценности. Тук изследването се прехвърля в семантична плоскост 
и получените в първия етап дименсии се изпълват с конкретно съ-
държание.

За да извлечем съдържателната информация за изследваните 
лица предложихме им автобиографичен тест. Предложихме им въ-
прос-молба, формулиран по следния начин: “Моля, разкажете на-
кратко за живота си!” Предвиждаме акцентите в биографиите да 
разкрият актуалните значими области в живота им.

Житейските истории и при двата пола упорито ни теглят към 
опити да се избегне признание за случилото се, да оневинят себе си 
за извършеното. Лицата са склонни да идеализират стойности като 
свобода, любов, които са представени като мотив, довел до престъ-
плението. Очакванията за добър съвместен живот с любим човек е 
подтикнало нея и приятеля и да посегнат на човешки живот, грабеж 
и присвояване на имот. Възможно е подобна идеализация да служи 
за прикритие на размитите задръжки или отсъствие на такива, на 
неясните представи за позволено и забранено.

Животът зад решетките като че с нищо не реинтегрира в уста-
новените от обществото забрани. Опитите да се въведе ред като в 
един подреден стар дом и да се внуши интимна загриженост към 
всеки от неговите обитатели се е провалил и почти няма надежди за 
в бъдеще. Веднъж прекъсната, интимната връзка се изражда в меха-
низъм да се отрече и най-искрения опит за интимност. Споделено 
ни беше за такъв провалил се опит: В Сливенския женски затвор 
на едно от лицата всячески е пробвано да му се завери интимност 
– рожденият £ ден е интимен празник за останалите. Опитите да се 
разчупи очуждението са неуспешни. В отговор лицето циментира 
нежеланието си да допусне човешко отношение. 

Друг опит да се вкара животът им в подреден дом са техните 
килии – перфектността до най-незначимите гънки на перденцата и 
драперията на покривките за легла – всичко това е натрапчив опит 
да се вкара в ред живота им. В отговор – самочувствие, сковано от 
неприсъщи на собствената им природа недостижими догми. Като че 
в този проект за ресоциализация участниците действат солово, като 
постоянно се разминават в своите намерения и траектории.
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Това, което прави впечатление при самоописанията на мъжете, 
принудително лишени от свобода е, че за живота си те разказват 
дистанцирано, сякаш не са неговите автори, а участници в драмата, 
чиито сюжет нито са избрали, нито са пожелали да променят. Факт 
е, че затворените лица не могат да поднесат една смислена или по-
следователно разказана житейска история. Обикновено времевата 
точка на отчет в разказите им е попадането им в затвора, около която 
се групират някои фрагментарни събития или по-общи разсъждения 
върху проблемите на човешкото съществуване, смисъла на живота и 
ценностите. По същество тези рефлексии върху житейската история 
свидетелстват за една доста хаотична и неорганизирана идентич-
ност, която разкрива сериозни проблеми при опитите на лишените 
от свобода да интегрират в едно хомогенно цяло своя личен и соци-
ален опит.

Характерна черта за мъжете, лишени от свобода е подмяната на 
биографичния момент в техните разкази с проблемите на институци-
ята, в която са принудени да изтърпят наказанието си. Затворниците 
я разглеждат като средище, в което надзирателите са по-големи 
престъпници от самите тях. Вследствие на това те натрупват допъл-
нително агресия и се озлобяват, вместо да бъдат превъзпитавани.

Някои от информантите споделят, че не могат да търпят автори-
тетите, които според мнението им стоят значително по-ниско от тях. 
Те се обосновават, полагайки акцент върху общочовешки ценности 
и права като любов, състрадание, търпимост и разбиране, от които 
никой не може да бъде лишен. От тези позиции лишените от свобода 
критикуват затворническата институция, която за тях представлява 
“убийствена среда”, в която човек може единствено да деградира. 
Не липсват критики и към съдебната власт и следствието, които не 
си изпълняват задълженията. “Законът е сляп”, “Сития на гладния 
не вярва”, “За човека правосъдието е враг, то не си гледа работата 
както трябва”, “В Република България няма справедливост и никак-
во правосъдие” – пишат затворниците.

В някои от автобиографичните разкази житейският път е пред-
ставен сбито и лаконично, сякаш в него не се е случило нищо значи-
мо, съществено или отклоняващо се от обществените и правовите 
норми. Лишените от свобода са ходили на училище, служили са в 
казарма, оженили са се, работили са… Ако все пак посочат някоя 
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от причините, допринесли за попадането им в затвора, те твърде 
рядко визират конкретното деяние, довело до погазването на пра-
вовия ред, сякаш това е някакъв второстепенен факт или събитие. 
Като цяло най-откровени са онези, чиито житейски път отрано е 
бил отклонен в руслото на интернатите и трудово-възпитателните 
училища, докато най-сетне логично са попаднали в затвора. За тях 
девиантното поведение е станало неотменим елемент на социалната 
им идентичност и те не могат да си представят нито друг модел на 
поведение, нито друг начин, по който да разкажат за себе си.

Често срещан похват в затворническите самоописания е оневи-
няването, чрез което индивидът се представя като “жертва” на съ-
дебната система. Ако например престъплението е извършено гру-
пово, вината се прехвърля не на съучастника, който “справедливо” 
се опитва да снеме отговорността от себе си, а на представителите 
на следствието и прокуратурата, които не си вършат работата както 
трябва. Налице са и желанията за възмездие на хората, които са доп-
ринесли за осъждането на “невинно” затворените.

Самото попадане в затворническата институция в останалите 
разкази се представя подобно на природно бедствие, върху което 
индивидът не е имал възможност да упражнява никакъв контрол. 
Убийството става, не се извършва. Престъплението се случва вне-
запно и неочаквано – след скарване с бащата той бива прострелян, 
при обир ненадейно се появява собственика на дома, който е бил 
убит по време на настъпилата схватка със силен удар по главата, след 
няколкото пиянски скандала става белята (убийството). “Животът 
ми премина през училищните скамейки и в работата до неочаквано-
то убийство. Откакто съм в затвора разбрах що е мизерия.” – Това е 
накратко житейският път на един от лишените от свобода.

От разказите на изтърпяващите наказанията си в затворническа-
та институция се вижда, че те разполагат механизмите на контрол 
на своето поведение извън себе си. Като фактори, допринесли за 
попадането им зад решетките, те посочват или неблагоприятна-
та семейна и социална среда, тласнала ги към престъпления, или 
злощастната житейска съдба. Допълнително се прибавят хорската 
завист и злоба, които също допринасят за отклоняването на инди-
вида от правия път. Такива затворници представят живота си като 
мътилка, изпълнена с мъка и омраза, породени от обществото, в 
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което са живяли. Без да са чели Достоевски, те говорят за “живот 
взет назаем”, изпълнен с проблеми и трудности, неподвластни на 
личността. Редки са случаите, в които се споменава за щастливо и 
радостно детство. В разказите си лишените от свобода често търсят 
оправдание, изразявайки съжаление за постъпките си, но не и без да 
наблегнат на несправедливостите в живота и обществото.

В този смисъл те изглеждат като че ли доста “по-мекушави” 
от жените лишени от свобода. Съществена особеност в разказите 
на последните е, че вместо: “Съжалявам за случилото се!”, много 
по-често се споменават думите: “Научих се в живота да се оправям 
сама”. Мъжете, тъй като не могат да посочат принудата на някакъв 
авторитет, който ги е тласнал към нарушението на обществения ред 
и правовите норми, се спират много по-пространно на неблагопри-
ятната семейна среда, направила ги престъпници. “Тръгнах по ло-
шия път от дете… Бях непълнолетен, когато извърших тежко прес-
тъпление, но много хора мислят, че ако имах родители нямаше да 
тръгна по този лош път.” – споделя един от осъдените. В нито един 
случай обаче не се акцентира върху личната отговорност.

От тази гледна точка мъжете, лишени от свобода, доста се отли-
чават от жените. Макар и голяма част от последните също да про-
изхождат от бедни и разбити семейства, те в много по-малка степен 
изтъкват това обстоятелство като фактор, обусловил попадането им 
в затвора. За разлика от тях мъжете са успели много по-успешно да 
усвоят риториката на оневиняването. Повече от половината посоч-
ват в автобиографичните си разкази, че родителите или са стари и 
социално слаби, или че са починали, или че са болни, или пък че са 
сираци. От тази позиция затворническата институция бива обвиня-
вана и за това, че лишените от свобода не могат да изпратят родни-
ните си (най-често – родители) до последната точка на жизнения им 
път. Допълнително се прибавят и проблеми, свързани най-често със 
здравето на близки на осъдените или със отглеждането на децата 
им, които се намират в тежко положение, понеже няма кой да се 
грижи за тях.

В тази връзка прави впечатление и един друг момент в затворни-
ческата риторика. Едва в затвора, по техните признания, лишените 
от свобода осъзнават какво означава загубата на семейството, но из-
точника на тяхната загриженост е изключително от финансово – ма-
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териален характер. Сякаш за тях не съществуват други измерения, 
по които да могат да бъдат разгърнати отношенията в семейството. 
При това лишените от свобода в много по-голяма степен говорят за 
родителите си (очевидно защото от контактите си с психолози и со-
циални работници са научили, че неблагоприятната семейна среда 
се явява неблагоприятен за социализацията им фактор), отколкото за 
отношението към съпругите си (бивши или настоящи), както и към 
децата си. В последният случай те изтъкват не своите, а чувствата на 
децата им към тях. Очевидно тонът също е един вид риторичен пох-
ват, с чиято помощ се цели спечелването на по-голямо съчувствие 
към нерадостната затворническа съдба, тъй като се изтъкват чув-
ствата на невинно пострадалите жертви от санкциите на съдебната 
система. Този прийом е още едно, макар и косвено свидетелство за 
антиинституционалната нагласа на лишените от свобода.

В някои от анкетните листове все пак е налице изтъкването на 
личното “Аз”. Тогава в биографичния разказ изплуват някои соци-
ални и индивидуални характеристики на личността, като привърза-
ност към близки или готовност да се помага на другите, заради кои-
то осъденият е пострадал. От тези позиции понякога се споделят и 
някои конкретни преживявания, представляващи ценност от особе-
но значение за осъдените, тъй като спомените за тях са единствени-
те опори на идентичността им в трудната затворническа обстанов-
ка. По същество припомнянето на тези събития изпълнява ролята 
на предпазен клапан, целящ заглушаването на болката, породена от 
загубата на близките и значими личности. От повратния момент в 
житейската история в тези разкази отново изплуват “абстрактните 
разсъждения за “човешката природа” и моралните качества на чове-
ка (“никой от нас не е безгрешен”, “има ли човек без вина” и т.н.), с 
които се преследва лично оневиняване.

Често пъти в самоописанията на затворниците изплуват депре-
сивни симптоми, свързани с отчаяние, апатия, а понякога и с опити 
за самоубийство. В случаите, когато се изпитва вина, на преден план 
изплуват и страховете за съхраняването на личния идентитет в за-
творническата среда (опасност от деградация и полудяване и т.н.), 
съпроводени от тревоги за бъдещето. Депресивните състояния се 
характеризират със самообвинения, за това, че “онова което човек 
сам стори, никой друг не може да му го стори”. Оттук започват да 
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се изпитват угризения и съжаления за откъсването от любимия чо-
век (приятелка, съпруга, родител или дете), което се преживява като 
дълбока душевна травма. Изоставянето за затворниците е твърде 
болезнено и е съпроводено с обвинения към обекта, към когото са 
насочени чувствата. Същевременно не отсъстват и надежди, че въ-
преки нерадостната съдба в бъдеще нещата ще се оправят, макар че 
информантите нямат много ясни идеи как може да стане това.

Впечатление прави и още един друг момент, свързан с ярко от-
кровеното разцепване на “Аз”-а. Например в биографията се изтък-
ва личната невинност, но същевременно като единствена професия 
се посочва тази на престъпник; лишеният от свобода съжалява, че 
не послушал родителите си, но описвайки бедственото социално 
положение на семейството, споменава, че то е допълнително отеж-
нено от факта, че баща му също е в затвора. Друг пример от тази 
категория е признаването на някои незначителни младежки грешки, 
които в никакъв случай не биха имали отношение към бъдещото 
развитие на личността, но същевременно лишеният от свобода се-
риозно принизява някои значими ценности като любов, социално 
признание, вяра и т.н. Семействата се обичат силно, но същевремен-
но затворниците са разведени с жените си. По този начин в разка-
зите несъзнателно се търси получаването на социална приемливост, 
която е свързана с фалшифицирането на определени съдържания от 
личната биография.
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8. МОРАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ И МОРАЛИЗАТОРСТВО 

Милчо Стоянов Николов*

Сега всички четем З. Бауман. И това е добро! Но, дали на всички 
харесва обобщената му оценка, че мнозинството от постмодерни-
те хора смятат морала за изхвърлен, невъзможен, сведен до нула и 
само ретроградни морализатори го призовават. А ние, „професио-
налните етици”, ако не по призвание, то поне по звание? Можем да 
се самоопределяме и по-ласкаво: „рицари”, „трубадури”, „последни 
мохикани”, „Донкихотовци” в морала, но от това публиката съвсем 
не се интересува. 

Съзнавам, че мога да подразня гилдията. Още повече, че една 
от характеристиките на морализаторството е реверсията на морал-
ните оценки с положителен и отрицателен знак. В моралното оце-
няване съществува следното условно правило: похвалата може да 
бъде отправена само към Другите, но не и към себе си, а осъжда-
нето – само към себе си, като себе-осъждане и никога към Другите. 
Морализаторството винаги нарушава това правило. Ето защо ще се 
постарая да говоря предимно в първо лице единствено число и ще 
избягвам големите обобщения.

Като преподавател по етика не мога да не се интересувам от 
„нравствена дидактика”. Точно тук е и основния парадокс: за да го-
воря за морал пред студентите, аз самият трябва да съм морално 
безупречен като личност, или поне високо професионално-компе-
тентен като етик. Но, коя е главната характеристика на морално-съ-
вършения човек: постоянното усещане за собственото несъвършен-
ство, постоянната неудовлетвореност от самия себе си, постоянното 
подозрение, че не е достатъчно морален. Леко перифразирайки С. 
Булгаков, можем да кажем, че етиката е за този който иска да бъде 
етичен; тя не е за светците, които са „над” нея, но не е и за морално 
непригодните, които са „под” нея. За това Е. Левинас пише, че да си 

* Доцент, катедра “Мениджмънт” – Тракийски университет – гр. Стара 
Загора
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морален не е необходимост, а шанс, който може и да пропуснеш. Ще 
добавя мисълта и на А. Швайцер, че моралът започва тогава, когато 
престават да се ползват думите. Но, нали именно думите, речевата 
дейност е нашето основно оръжие. А законът на нравствената лич-
ност е съвестта, която често е в противоречие със словото. Тогава, 
как мога аз, вършейки си работата, да представям (формулирам, ма-
нифестирам), интерпретирам, оценявам моралните истини, норми, 
идеали, ценности, оставайки в съгласие със собствената си съвест?

От тук и основното ми методологично съображение: всеки акт 
на морално оценяване има своята обратна страна, своята превър-
ната форма. Тя е изразявана с различни термини – морализиране, 
моралистика, морализаторство, морална демагогия. Поради това, 
че моралът има универсална значимост, той неизбежно придобива 
тези характеристики. Те са близки по съдържание и затова често 
ги отъждествяват. Но, тъй като са в различна степен натоварени с 
пейоративен, отрицателен смисъл, аз ще се опитам конкретно да ги 
разгранича. 

Преподавайки етика, аз неотвратимо съм в клопката им, мисълта 
и думите им, моят дискурс е заразен от тях. В какъв смисъл? 

Когато се позовавам на великите моралисти, аз, така или ина-
че, съм техен апологет, резеньор, тавтолог. Тоест, също моралист, 
морален абсолютист, макар и в други мащаби. А коя велика морал-
на доктрина има универсална приложимост? Няма такава. Така, че 
колкото и да съм добросъвестен, а може би, именно защото съм до-
бросъвестен аз морализирам.

Когато се занимавам с така наречените професионални етики 
(педагогическа, екологична, ветеринарно-медицинска, бизнес-ети-
ка) аз се старая да прилагам конкретно към спецификата на съот-
ветната професия постиженията на класическата и модерна деон-
тология и аксиология. Тоест, аз съм, така или иначе, декуктивист, 
макар и незадължително ригорист. А именно декукцията е люби-
мото средство на морализаторството. Сигурно си представяте колко 
ми е трудно да редуцирам „моралната отговорност като безусловна 
и безкрайна” до различните теории за професионалната морална 
отговорност: за ограничената (смекчена, намалена) отговорност, 
за разширената отговорност, за договорната отговорност. Или, пък, 
теорията за моралната вина (злодеяние), породена от абсолютния 
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закон на съвестта към теориите за вината при пасивно допускане на 
зло или при предизвикано от субекта зло. И, още няколко примера. 
Педагогическата етика е основана на принципа на безусловната мо-
рална мотивация на педагога, а освен силно снижения социален ста-
тус на съвременния учител, последният трябва да прилага като ос-
новна и стратегията на справящото се поведение (за минимизиране 
на злото). За екологичната етика, пък, особен дидактичен проблем 
е псевдоморалът на някои „зелени движения”, така наречените „не-
гативни типове еколози” и така нататък. И всичко това в обстанов-
ка на абсолютен пиетет, породен от многобройните профилиращи 
учебни дисциплини, към процедурната рационалност (конструкти-
вен принцип на организацията) и към инструменталната рационал-
ност (конструктивен принцип на бизнеса). 

Така, че голяма съблазън, голямо изкушение е морализатор-
ството. В дейността на преподавателя по етика то може да при-
добие различни форми – като проповедничество, назидателност, 
патетичност, истеричност и оскърбителност, като наивно благоду-
шие и примитивизъм и др. Но, във всичките си конкретни прояви 
то изявява в различна степен своите същностни черти. Чрез него 
подменяме моралния идеал с конкретните му и нагледни обектива-
ции. Морализирайки, можем да стигнем до пълна нормативизация 
на ценностното съзнание, пренебрегвайки факта, че оценяването е 
преди ценностите, че ценностите са в края на процеса на оценява-
не. Морализаторството ни води към радикален процедурализъм в 
професионално-моралното поведение, до илюзията, че можем „да 
управляваме” това поведение с множество параморални предпи-
сания и санкции ( правни, патерналистки и т.н.) В крайна сметка 
морализаторството е обезценяване на индивидуалната нравствена 
свобода, отговорност, творчество, които са същностно ориентирани 
към моралния идеал.

Когато консултирам житейско-битови казуси и екзистенциални 
конфликти, породени от и неизбежно проектирани в един тотално 
аморален социален контекст (за който толкова много говорим тук) 
аз съвсем не винаги успявам да се освободя от примката на морална-
та демагогия. Защото, така или иначе, селектирам морално хората, 
организациите, институциите. Какво от това, че се вписвам в общия 
хор на лицемерното осъждане на политиците, държавниците, валут-
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ния борд, американизацията, глобализацията? Всички са отговорни 
и виновни, само не и Аз като морален олимпиец и Ти като морална 
жертва. Е, викам на помощ отново Е. Левинас: моралът не е просто 
Битие – до, или Битие – с Другия, а Битие – за Другия, а това битие 
е безусловно. Но, нали именно в паяжината на условностите на ре-
алния живот е възникнал личният проблем на моя клиент и там само 
може да бъде решен по някакъв начин. Не помага нито абсолюти-
зъм, нито ригоризъм, нито дедуктивизъм. Естествено, няма изход и 
в техните опозиции – релативизъм, аморализъм, иморализъм. 

Така, че в битието си на преподавател по етика аз се чувствам 
амбивалентно: 

– От една страна, много приятно, с усещането, че съм във вря-
щото ядро на хуманитаристиката – етиката като наука за морала и 
нравствеността.

– От друга страна, постоянно се движа по оста „морализъм – 
морализаторство – морална демагогия”. Когато гледам „назад” към 
великите наши предшественици, аз съм принуден да морализирам. 
Когато гледам „напред” към бъдещето на нашата наука аз съм при-
нуден на морализаторствам. Когато гледам „встрани” към моите 
съвременници, аз съм принуден да демагогствам. Това ми е съдбата. 
Сам съм си я избрал. Не съм неудовлетворен от избора си.
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9. ЕМОЦИОНАЛНА КРИЗА И ВЪЗПИТАНИЕ НА 
ЧУВСТВАТА

Димитър Станков*

Преодолял “интелектуализма на Жан Пиаже, Анри Валон е ис-
тински откривател на психологията на емоционалността. Той поста-
вя емоциите в основата на генезиса на моралното съзнание. Според 
него, изследванията на начините на задоволяване на потребността 
от емоционален контакт през различните периоди в развитието на 
детето показват, че на всеки от тях съответства определен стадий. 
В действителност неговите възможности за удовлетворяване на по-
требността от емоционален контакт претърпяват съществени про-
мени.1 Но при всички случаи емоционалното възприятие се оказва 
ключово за моралното развитие на детето.

През първите години от живота си детето непрекъснато записва 
чрез емоционалния си апарат всички чувства, които се пораждат от 
отношението между него и неговите родители. Детето постига първо-
то си умение “да разбира” другите с чувствата си да влиза в отноше-
ние със заобикалящите го.2 В този смисъл единицата на емоционал-
ното въздействие се нарича транзакция, която визира мярата на меж-
дуличностните взаимоотношения. Тя се състои в това, че ако двама 
или повече души се срещнат, рано или късно, един от тях дава знак, че 
чувствува и осъзнава присъствието на “другия” или “другите”.3

Възможно е да се направи следното генерално заключение, че 
доста рано, още от първите месеци до три, пет и седем години, се 
установява една централна емоционална позиция спрямо “другите” 
и света, към която човек има склонност да се връща до края на жи-
вота си.4 

Всъщност възпитанието на чувствата е едно дълго пътуване към 
себе си. То е като стръмно изкачване на висок заснежен връх, което 
изисква много време, жертви, грижи и усили, огромна “работа” на 

* Старши научен сътрудник, секция “Етика”, ИФИ-БАН, Доктор на фи-
лософските науки
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сърцето. Но в това “изкачване” способността на сърцето да обича се 
облагородява и възвисява.

Децата, за които са се грижили и които са били обичани с из-
вестна последователност, навлизат в живота с дълбоко вкоренено 
чувство, че са ценни и ценени. Децата, които са отгледани в нездра-
ва емоционална атмосфера, в която липсват любовта, нежността и 
загрижеността, навлизат в зрялата си възраст, без това чувство за въ-
трешна сигурност. Те смятат света за неуютен, несправедлив, лош 
и неблагодарен към тях, а себе си за обременени от комплекса за 
малоценност. Тогава няма нищо чудно в това, че те се нуждаят от 
любов, ласки, грижи и внимание, като ги приемат независимо от 
кого ги получават.12 Поради което те изпадат в постоянна емоцио-
нална зависимост от заобикалящите ги.

Любовта и дисциплината вървят ръка за ръка, така че родители-
те, които не могат да обичат, са недисциплинирани в чувствата си. 
Те не даряват децата си с любов, поради което не ги научават на дис-
циплина и на ред във вътрешния емоционален живот. Ужасяващата 
безчувственост на емоционално зависимите е по принцип още едно 
потвърждение за техния личен морален безпорядък в чувствата. 
Налице са т. нар. “пристрастни личности”. Те са “пристрастени” 
към хората, “всмукват” ги и ги “поглъщат”, а когато нямат подръка 
хора, за да паразитират, те често прибягват към бутилката и чашка-
та, към наркотиците и спринцовката, 

В по-голямата си част психичните разстройства са причинени от 
отсъствие или дефект в любовта, която всяко дете очаква от родите-
лите си, за да бъде успешно неговото психично съзряване, духовно 
и морално развитие. Така характерните за различните разстройства 
клинични синдроми не се наблюдават у кърмачета, които макар и 
да живеят при неблагоприятни (нехигиенични) условия, имат осигу-
рен физически и емоционално-психичен контакт с майката и бащата. 
Затова пък подобни фрустрации се срещат и в най-добре уредени-
те възпитателни заведения, където децата са лишени от родител-
ска обич. А. Полис въз основа на клинични наблюдения доказва, че 
децата, лишени от телесен контакт и непосредствено емоционално 
общуване с родителите, по-късно търсят компенсация в различните 
форми на автоеротичното поведение.�3 Те изпитват удоволствие от 
перверзиите, пушенето, пиенето, употребата на прекомерни дози ал-
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кохол и наркотици. Когато такива деца пораснат, независимо от всич-
ко друго, те се оказват неспособни за ласки в отношенията си като 
съпрузи и родители, в държането си с близки, познати и непознати. 

Нещо повече, дълбочината на психичното заболяване се опреде-
ля директно от това доколко рано децата са били напуснати от ро-
дителите им, оставени без жизнено необходимите им топли, нежни 
и задушевни чувства. Специално за млади хора с психоза се оказва, 
че им липсва родителска обич през първите девет месеца; разстрой-
ството им може да бъде преодоляно, но не и да бъде излекувано на-
пълно. Безспорно остават някакви следи. За децата с разстройство 
на характера се счита, че са били гледани добре до деветия месец, 
но след това докъм втората година са били изоставени или прене-
брегнати, без да им се обръща достатъчно внимание, със страшно 
накърнени чувства. Те, с лесно ранимите си чувства, стават свръх-
чувствителни и невротични. Още повече децата с физически и пси-
хически недъзи се нуждаят толкова повече от внимание, грижи и 
топлота. Нека да ги обичаме такива, каквито са, да им помагаме да 
засилят увереността в себе си, да бъдат общителни, весели, жизне-
радостни и щастливи.�4

Колкото и парадоксално да изглежда, в случаите, когато роди-
телите обграждат детето си с прекалена обич, у него се формират 
такива отрицателни черти като емоционална хладина и студенина, 
егоизъм, егоцентризъм и нарцисизъм, користолюбие и алчност.�5 
Фактите говорят, че в живота доста често се срещат хора, които 
могат да бъдат глупави, безразсъдни и безнравствени да разглезват 
своите деца, като ги правят завършени егоисти.16 Но изкуството да 
бъдеш егоист, означава да не си егоцентрист. Неговата същност се 
състои в съблюдаване на правилото да мислим винаги първо за себе 
си и едва след това за другите.�7 Всичко, свързано с възпитанието 
на чувствата, с даването и получаването на обич, започва от “его-то, 
което е обичано, но не и разглезвано.�8 Първо трябва да обичаш себе 
си, за да заобичаш и другите. Прекалената любов повече навреж-
да, отколкото помага, поради изопачено и неправилно възпитание 
или култивиране на чувствата. Тя не иде от фибрите на сърцето. 
Искрената обич идва от съкровените преживявания на сърцето.�9

Няма възраст, в която културата на чувствата да не може да 
помогне на някого да подобри отношенията със себе си и с други-



���

те.20 Но във възрастта, предшествуваща емоционално-културната и 
всяка друга зрелост, възпитанието на чувствата е твърде отговор-
на работа, която често се подценява както от родителите така и от 
учителите. При емоционалния контакт формиращата се личност се 
чувства обект на внимание, заинтересованост и симпатия. Налице е 
потребност, която се проявява в стремежа към духовна и нравствена 
близост, в желанията и влеченията, импулсирани и обградени даже 
и от най-слабите чувства на взаимност, добронамереност и добро-
желателност. Не случайно се твърди, че възпитанието на чувства-
та получава завършен вид през юношеството, което бележи, може 
би, последния стадий на тяхното облагородяване, очовечаване и 
окултуряване. Този е най-безоблачният период на младостта, кога-
то юношите и девойките живеят в топла и задушевна нравствено-
емоционална атмосфера, произтичаща от общата неопределеност 
на техните действителни отношения. Това е време, когато лесно 
се възпитават и култивират алтруистични чувства на привързаност 
един към друг, на взаимна помощ, на симпатия, откритост, прямота, 
непринуденост, искреност, чистота, красота, на зачитане на лично-
то достойнство и честта. По такъв начин учащите се спонтанно се 
обединяват от едно чувство, една мисъл и единна воля, благодаре-
ние на което всяко начинание на един от тях става в същото време 
начинание и държане на всички останали. При тях възпитанието на 
чувствата се осъществява директно в недекларативна форма, чрез 
простите изразни средства на емоционално-психическия контакт.

За съжаление, в условията на съвременната модерна цивилиза-
ция, образованието се оказва безпомощно и безполезно без възпи-
тание на чувствата, защото се “натоварват, главно интелектуални-
те сили на човека. Училището развива преди всичко рационалните 
сили и способности на младото поколение за сметка на неговите 
емоции и чувства. Без емоционално-нравствената възпитаност и 
културност, образованието няма голяма стойност. Знанието на дру-
гите науки, взето само по себе си, няма голямо значение дотолкова, 
доколкото може да има за последица моралната деградация, поква-
рата на нравите, тържеството на злото и порока. Особена актуалност 
придобива идеята на Монтен и Русо, конкретизирана като нравстве-
на недостатъчност не толкова на тогавашната, колкото на сегашна-
та модерна цивилизация и съответната £ система на образование. 
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Образованието, подчертава Монтен, е едностранчиво, щом като ни 
прави знаещи и можещи, но не толкова добри и мъдри. Вместо да 
учи децата да следват доброто, добродетелта и благоразумието, то 
ги прави зубрачи, като им втълпява празна фразеология.21

Следователно, критиката на съвременната система на образова-
ние се състои в това, че тя се основава върху прекалената вяра в ума 
и интелекта, за сметка на сърцето и разума на човека. Редица съвре-
менни автори с тревога констатират факта, че съвременното обуче-
ние и възпитание отдават предпочитание на ума, паметта и интеле-
кта на детето, тренирайки и изостряйки ги, без да се съпътствуват от 
неговото интензивно духовно и нравствено-културно развитие и са-
моразвитие, усъвършенствуване и самоусъвършенствуване. Всичко 
това води до принизяване и занемаряване на емоционалността и 
чувствителността на формиращата се личност.

Наистина сами по себе си образованието и знанието, без въз-
питанието на чувствата, не могат да обезпечат хармонично разви-
тие на човешката личност. Образованието, което по своята същ-
ност е обърнато преди всичко към умствените и интелектуалните 
сили, развивайки ги в течение на много години, ако не се съпът-
ствува от съответно интензивно емоционално развитие, може да 
доведе до “нежелателна еманципация” на мислите от чувствата, 
на изказванията от преживяванията, да сведе “пламъка на душата 
“до хладно резоньорство”. Съвременният човек, поради това, че се 
игнорират или потъпкват неговите морални сили и преживявания, 
започва да не усеща радостта от живота, от общуването с другите 
хора. Социалната мобилност, нарастващият динамизъм, грешките 
в градската урбанизация, злоупотребата със средствата за масова 
информация (телевизия, Интернет, видео, радио, кино и печат) ни 
пречат да си влияем благотворно един на друг, оставяйки доста чес-
то безчувствени и безучастни към техните болки, мъки, страдания, 
терзания, радости и възторзи.

Психологическите изследвания свидетелстват все по-често за 
това, че емоционалната “глухота” и “слепота” се среща сред подра-
стващите, което е твърде обезпокоително. Това са тревожни факти, 
вследствие на които формирането на непълноценни личности, без 
достатъчно развит емоционален “слух” и “емоционално зрение” 
буди тъжни размисли. А емоционалната глухота и слепота пречат 
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най-много на взаимното разбирателство между хората, където и да 
се намират те – било в интимна семейна обстановка, било на едно 
или друго обществено място. Те имат за печална последица отчуж-
дението на човека от човека, бездушието и равнодушието, грубостта 
и недодялаността, завистта и омразата, емоционално-психическата 
несъвместимост с другите, наличието на тягостна, душна и зловред-
на безнравствена атмосфера.

Извънредно важно е да се осъзнае този проблем. Защото мно-
го често нашите знания се “еманципират” от емоциите и чувствата, 
с което закърнява способността ни да съпреживяваме тежненията, 
стремежите, въжделенията и очакванията на другите хора. Това пре-
чи на емоционалното възприятие на себеподобните си. Но без въз-
питание и култура на чувствата: увереността прераства в излишна 
самоувереност; независимостта в съжденията – в нетърпимост към 
чуждите мнения и убеждения; свободата на действие – в арогант-
ност, безпардонност и цинизъм; непринудеността – в разпуснатост 
и своеволие; етикецията и тактът – в куртоазия и камуфлаж.

Човек се ражда, за да бъде свободен, радостен и щастлив, 
да изживява жизнерадостни топли, чисти и красиви чувства. 
Положителните чувства са естествени за човешкото сърце, което се 
нуждае жизнено от тях. В своя живот човек изпитва вътрешна по-
требност от емоционална топлота и задушевност. За жалост и най-
искрените чувства помръкват, щом срещнат емоционална хладина и 
студенина, грубост и арогантност, пошлост и цинизъм. Символ на 
отрицание и победа над сляпо-глухо-нямата емоционална стихия е 
малката скулптурна група, служеща за талисман на Махатма Ганди, 
с който той не се разделя през целия си живот. Първата маймунка 
е сложила лапички пред устатата си, за да не “изрича” хулни думи, 
клюки и клевети, да не сквернослови. Втората маймунка е закрила 
очите си, за да не вижда нищо грозно, лошо, пошло и долно. Тези 
символи обаче не зоват към самоизолация от света, в който живеем, 
а към овладяване на най-съкровените трепети и желания, проумя-
вайки, че няма нищо по-лошо за човека, ако има зло сърце и нищо 
по-хубаво, ако той е сърцат, с “нежно”, добро и любещо сърце.

Нашите чувства са нашето шесто сетиво – това, което обединява 
и направлява останалите пет.22 Чувствата ни казват дали това, което 
изпитва човешкото сърце, е: застрашаващо, болезнено, тъжно и пе-
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симистично, или пък – радостно, обнадеждаващо, ведро и оптимис-
тично. Добрите чувства повече от всичко друго ни правят добросър-
дечни и чистосърдечни, добри и човечни във взаимоотношенията 
си един към друг. Те ни сродяват. Напротив, злите чувства събуждат 
“звярът” в нас, примитивните животински инстинкти, които пораж-
дат агресивност, жестокост, мъст, злоба, завист, ненавист и омраза.
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10. РОЛЯТА НА МОРАЛНИЯ ЕЗИК ЗА 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ПСИХИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ 

КАТО ПРОБЛЕМ 

Силвия Серафимова*

Ролята на моралния език е свързана с умението да се артику-
лира проблема за моралното разбиране не просто под формата на 
теоретичен конструкт, а в контекста на една функционираща морал-
на практика. С други думи, моралният език предпоставя възмож-
ността да осмислим моралната ситуация, в която се намираме 
като значима и разбираема, т.е. да я интернализираме и преживеем 
като споделима. Той не може да се интерпретира единствено чрез 
позоваването на набор от закони и предписания, доколкото неговата 
„граматика” трябва да се различи от моралната компетенция на 
субекта, който участва в употребата на въпросния език. В този сми-
съл проблемът за моралното разбиране се определя като про-
блем на моралната компетенция на един или повече индивиди, 
споделящи общ морален език.

Моралната компетенция предполага участието на моралния 
субект да се разглежда под формата на ангажимент, на ангажира-
не с неговата собствена жизнена биография. Според М. Джонсън 
хората се опитват да конструират самите себе си като значими харак-
тери в рамките на това, което наричат „значими жизнени истории” 
(срв. Johnson �993, стр.�65). По силата на ангажимента, притежаващ 
определен символен капитал, ние разграничаваме дадено събитие 
от дадено човешко действие, доколкото събитието в модуса на 
факт има определено значение, а рефлектираното човешко съби-
тие – определена значимост; значение, представляващо нещо по-
вече от означено, значение, притежаващо референт. В този смисъл 
значимостта на „моята” жизнена биография трябва да се търси 
в стратегиите за артикулиране на идиосинкразата на „моята” 

* Главен асистент, Катедра по логика, етика и естетика, СУ „Св. Кли-
мент Охридски”
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морална ситуация; т.е. как да придам смисъл на нещата, които са 
значими за мен като морален субект, имащ ангажимент едновремен-
но към самия себе си и към традицията, на която принадлежа.

Открояването на въпросните стратегии подлежи на детайлна 
репрезентация чрез изследването на т.нар. морални наративи, ин-
тернализиращи се под формата на „темпорални специфики на 
нашето морално самосъздаване и действие” (Рикьор в Johnson 
�993, стр. �52). Моралните наративи илюстрират степента, в ко-
ято  моралният  субект  е  изработил функционална  стратегия  за 
перманентно разрешаване на проблемите в рамките на неговата 
жизнена история, а също така и доколко поемането на определе-
ни морални ангажименти е способсност, развиваща моралната 
му чувствителност.

Именно  затова  в  настоящото  изследване  се  проследяват  об-
стоятелствата, при които субектите използват характерните за 
даден морален  език наративни техники или изказни форми,  с цел 
да  се  идентифицира  съществуването  на  психическия тормоз  в 
семейството като доминиращ морален тормоз. За разлика от ста-
тистическите изследвания, чрез наративите може да се открои не 
само комплексността на мотивите, но и нееднозначността на са-
мата морална репрезентация. Основният източник за наративни 
свидетелства, на базата на които се съпоставя сравнително оскъд-
ният брой биографични истории, репрезентиращи определени прак-
тики на психически тормоз, е сборникът с автобиографични разка-
зи Техните собствени гласове (Интервюта по устна история) със 
съставители – К. Даскалова, В. Еленкова, Д. Колева, Д. Коцева, Т. 
Рошкева, Р. Стилова.

От една страна субектите са склонни да рефлектират и да споде-
лят по-свободно преживяванията си, свързани с психически тормоз, 
доколкото формите на физическо и сексуално насилие са легитими-
рани еднозначно като форми на насилие, чието разпознаване води 
до вменяване на чувство за вина у жертвите. С други думи, този 
тип опит се описва чрез стереотипизирането на категорията „срам” 
– много „по-срамно” (т. е. морално неприемливо) е да бъдеш бит, 
отколкото обиждан и затова е много „по-лесно” да бъде споделено 
огорчението от невербалния тормоз. 
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Класическа репрезентация на чувството за вина може да бъде 
проследена в ситуации, при които жертвата перманентно преживява 
процеса на самовменяване, функциониращ на принципа на посто-
янните самообвинения. По думите на С. В. (2� г., омъжена, с едно 
дете, средно образование) „може би” именно тя, предизвиквайки 
съдбата, е причината за поведението на мъжа си, доколкото той е 
знаел мотивите на нейните действия, а именно – че не е можела да 
направи нищо, за да му противодейства (срв. „Техните собствени 
гласове” 2003, стр. 332). В този модел се проецира типичният сте-
реотип, свързан с ролята на насилника, който винаги познава „по-
добре” мотивите на жертвата от самата нея и затова е в състо-
яние постоянно да я манипулира. От друга страна формулировката 
„може би” разкрива не толкова колебанието на жертвата, а напротив 
– препотвърждава увереността на нейните самообвинения, защото 
силата на „перверзното насилие” се изразява в разминаването меж-
ду вербалния изказ и съответващото му невербално поведение (срв. 
Иригоайен 200�, стр. �06).

Един по-различен случай е случаят на Й. Б., (53 г., разведена, 
висше образование) споделяща, че чувството за вина, което е из-
питвала във взаимоотношенията с родителите си, се е пренесло при 
изграждането на отношенията със собствения и съпруг – „Да, чувст-
вала съм се скована и всъщност и аз приех същото поведение по от-
ношение на съпруга си – да му се подчинявам” („Техните собствени 
гласове” 2003, стр. 234). По думите на М. Фр. Иригоайен подобно 
поведение се характеризира като „парализа на жертвата”; то се пре-
дизвика съзнателно от насилника, за да провокира чувство на деста-
билизация, за да превърне жертвата в лесно уловима „плячка” (срв. 
Иригоайен 200�, стр. �2� – �22).

От друга страна потърпевшата използва стратегията на псевдо 
оправданието – тя твърди „Може би не умеех да се сърдя така, че 
той да разбере, че е виновен, може би не съумях да направя така, че 
той да се откаже от лошите привички, които имаше...”, а в следва-
щия параграф прехвърля вината изцяло върху съпруга си – „Нали!? 
Те дори казваха: ”Ти си моного търпелива!”. При този модел ин-
тервюираната преживява положението си като състояние на вик-
тимизация, но паралелно се опитва да спекулира със статуса си 
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на жертва, доколкото не е интернализирала напълно въпросното 
поведение – независимо от провокативния мотив, Й. Б. продължава 
със самообвинителните коментари – „Срам и позор, как ще се по-
явя аз така – сключила брак и не харесала. Абе, тръгваш и това е!” 
(„Техните собствени гласове” 2003, стр. 235).

Особено интересен казус представлява случаят, при който пси-
хическият тормоз се интерпретира под формата на съпровожда-
що насилие, транслиращо чувството за срам от психическото към 
физическото насилие и създаващо един комплексен образ на прежи-
вяната виктимизация. Разведената С. (с две деца, средно специално 
образование) споделя, че по време на вече прекратения и брак, е 
била жертва на перманентен психически и физически тормоз. Тя 
започва да обмисля варианта за някаква алтернативна закрила едва 
когато физическото насилие достига своята кулминация (започва да 
се проектира и върху децата), но дори и тогава срамът надделява 
над инстинкта за самосъхранение – „Просто ме е било срам, не мога 
да отида да се циркосват с мене” (там, стр. 325)

Актът на признаване, интернализиран в модуса на морален акт, 
има пряко отношение към „моралната памет” – аз имам моралния 
ангажимент да помня морално значимото за мен и за общността, 
и едновременно с това – да не забравям значимостта на самия мо-
рален ангажимент. Особено показателен е фактът, че повечето от 
субектите вербализират детайлно своя опит, свързан с правенето 
на компромиси, но никой не си „спомня” кога и при какви обстоя-
телства е отказвал да жертва интересите си. Невъзможността 
нещо да бъде спомнено означава не просто загуба на паметта, а 
даване на аксиологическа оценка – маловажното е това, което не 
заслужава да бъде припомняно. 

Артикулирането на компромиса се превръща в „нравствена не-
обходимост”, доколкото той функционира под формата на клише, 
нормализирайки нашата морална практика като морално приемли-
ва субектна дейност. Илюстрирането на различните наративни из-
казвания показва, че това е най-емблематичният пример, при който 
се дават еднотипни коментари, независимо от статуса на интервю-
ираните. Всички единодушно споделят правенето на компромиси и 
„винаги” демонстрират проява на себеотрицание и толерантност.
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По думите на Й. Б. (53 г., разведена, висше образование) тя „ви-
наги” прави избор, съобразявайки се с другата страна.”Как ще го 
изоставя него, той ще е нещастен! Много ще е нещастен” (там, стр. 
236). Независимо от лошите взаимоотношения, Й. Б. перманентно е 
преживявала компромиса като саможертва в името на щастието, на 
доброто, т.е. в името на едни стереотипизирани ценности, които са 
ирелевантни като понятия по отношение на реалната морална прак-
тика. В този смисъл позоваването е неуспешно, защото компромисът 
не е интерпретиран под формата на морален праксис, а в модуса на 
морална рецепта, панацея на всички възможни злини.

Нейната дъщеря Е. В. (28 г., омъжена, висше образование) об-
вързва компромиса с друг също така широко разпространен стерео-
тип, гласящ че близкият човек има нужда от нашата саможертва, 
а ние сме толкова „добри”, че я реализираме по силата на свобод-
ната си воля: „В моето семейство съм правила жертви – да. Много 
често. Не защото са били искани от мен по категоричен начин, а 
защото съм чувствала, че другият има нужда от тази жертва. Аз не 
мога да не го направя. Моята собствена психика е такава, че човек 
трябва да се старае за другия, не за себе си.” (там, стр. 245). 

Ако компромисът се преживява по силата на споделената мо-
рална практика, той няма нужда от доказателственост, нито от 
необходимостта да бъде „оправдаван”. Експликацията на твърде-
нието „не по категоричен начин” е аргумент от типа „нападението е 
най-добрата защита”. Като част от етическия дискурс компромисът 
трябва да бъде легитимиран съобразно определени механизми, ко-
ето за съжаление, води до неговата морална неутрализация и пре-
връщането му в клише.

Друг различен начин на доказателственост може да бъде илюс-
триран чрез репликата на С. (разведена, с две деца, средно специ-
ално образование): „Абе, да ти кажа, невинаги съм го слушала, ама 
той си беше такъв, опак човек. Не, може би аз, ако бях малко по-пре-
фърцунена...”, „...ако бях по-разхайтена, щяхме да се улучим, щото 
той беше такъв” (там, стр. 320). Липсата на разбирателство се аргу-
ментира чрез практическата разлика в проявленията на моралните 
характери. Това на свой ред, по никакъв начин не дискредитира пра-
венето на компромиси: ”Аз толкова пъти съм го правила, че не знам 
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кой да ти каже!” (там, стр. 323), т.е. невъзможността за успешен 
компромис се нормализира частично и чрез обстоятелства, които 
не зависят от самите субекти (характерът не се „избира”).

От друга страна въпросната липса на „морална съвместимост” 
се оценява и в модуса на мотив за отказа от саможертва. М. С. (раз-
ведена, с три дъщери, висше образование) твърди, че „определено 
съжалява” за многобройните компромиси, които е правила (срв. 
там, стр. 393), като паралелно с това не може да си спомни конкрет-
ните откази от проява на толерантност. ”Сигурно е имало, сигурно 
е имало; за дребни неща се сещам, когато нещо съм отказвала да 
изпълня...” (там). Отказът винаги се интерпретира под формата на 
нещо малко, което е незначително (срв. С. П., 48 г., омъжена, с едно 
дете, висше образование – там, стр. 35�).

Невъзможността нещо да бъде спомнено означава не просто за-
губа на паметта, а даване на аксологическа оценка – маловажното е 
това, което не заслужава да бъде припомняно. Интерпретирането 
на  морала  на  принципа  на  заслугите представлява емблематичен 
пример за спазването на един традиционен меритократски мо-
рал, асоцииращ моралните взаимодействия на принципа на мета-
фората, с търговските задължения (срв. Johnson �993, стр. 42 – 46) 
(напр. дългът се трансформира в морално задължение („дължа ти 
толкова много за всичко, което направи за мен”), a плащането – в 
отплата („непременно ще ти се отплатя за услугата”)).

Според М. С. нейният съпруг не е бил в състояние да разбе-
ре смисъла на многобройните компромиси, защото е бил обсебен 
да „трупа”  самочувствие в професионалното си развитие (срв. 
„Техните собствени гласове” 2003, стр. 393). Акътът на „натруп-
ване” е придобил морално пейоративен смисъл, доколкото той се е 
трансформирал от акумулиране на символен капитал в „излишък” 
от  стойност, т.е.  от  „натрупване”  се  е  превърнал  в  процес  на 
„претрупване”.

Друг интересен казус, илюстриращ определен тип меритократ-
ски морал, се експлицира в разказа на С. (разведена, с две деца, 
средно специално образование). Тя разказва, че при всеки семеен 
скандал баща и винаги е купувал храна, която майка и не е обича-
ла да яде (срв. там, стр. 3�4 – 3�5). В този случай пазарните вза-
имоотношения  изпълняват функцията  на  психически тормоз,  на 
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индиректно  наказание,  предназначено  да  унижи  и  стигматизира 
жертвата – тя е изключена от общността на семейството като 
единствената, която няма да се храни, защото не е ”заслужила” 
това чрез проявата на добро отношение (чрез проявата на „един-
ствено правилното” поведение).

В известен смисъл всеки невербализиран опит, неподлежащ на 
припомняне,  репрезентира  не толкова тоталната  импотентност 
на моралния изказ, а наличието на изказ, който „не трябва” да бъде 
обговарян  докрай.  Тоталната  артикулация  на  моралния  език  е  не 
просто лишена от морален символен капитал, а напротив – придо-
бива стойност с отрицателен знак (има неща, които не се казват, 
защото „не е добре” да се казват – имперсоналната конструкция екс-
плицира невъзможността да се посочи конкретен субект – не е ясно за 
кого „не е добре”, следователно „не е добре” за всеки един от нас).

От друга страна премълчаването репрезентира отказа от обгова-
ряне на преживяването, „лишено от смисъл”. Доколкото физиче-
ското насилие се идентифицира като емблематичния тип насилие, 
основният принцип на разпознаване гласи – това, което се казва, 
може и да се покаже, т.е. да се докаже. Задейства се стереоти-
път, според който липсата на доказателство е „наличие на липса”, 
но това представлява по-скоро логически парадокс, нямащ много 
допирни точки с моралния парадокс. Моралният тормоз се верба-
лизира по-трудно, понеже при него се предзадава схемата на едно 
преживяване, което според презумпциите на етическия дискурс не 
трябва да се обвързва с думи – то носи единствено страх и срам. 

Според X.Фрике „за разлика от метафората, парадоксът не е ком-
бинация от несъвместими понятия, а конфигурация от концепти, чи-
ито конотации или денотации са противоречиви (para), и същевре-
менно с това са насочени най-вече срещу комбинацията на езиковите 
норми (doxa)” (Fricke �98�, стр. �00). Тази „противоречивост” (wid-
ersprüchlich) се основава на „извън – мерността”, разбрана в моду-
са на сблъсък на определени „извън – редности” в установения ред. 
Парадоксалността олицетворява „едновременно пределността и пре-
дела на мисълта, движена от разсъдъка” (по Минева 2003, стр. 7).

Моралният парадокс се изразява най-експлицитно чрез поема-
нето (артикулирането) на обещания, които не се изпълняват по една 
или друга причина. Проблемът се идентифицира именно като мора-
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лен, а не като логически проблем, доколкото липсата на реализация 
е в резултат на изопачаване на моралното намерение. Съпругът на 
Й. Б. непрекъснато обещава неща, които не изпълнява (срв. ”Техните 
собствени гласове” 2003, стр. 232). Тя класифицира поведението му 
чрез определението „голям психически тормоз”, защото е убедена, 
че неговите обещания се дават с пълното съзнание за „празни обе-
щания”. Неспособността се отъждествява с нежеланието, с лип-
сата на воля, а оттам и със стигматизирането на последвалите 
действия. Същността на поетия ангажимент се осмисля на принци-
па „казана дума, хвърлен камък”, без да се отчитат обстоятелствата 
и дали въобще може да се изисква подобен морален ангажимент от 
конкретния субект.

На практическо ниво обещанието се интернализира в модуса 
на полагане на клетва,  субектът  се  е  врекъл  да  поеме  определе-
на морална отговорност. Изключително интересен е фактът, че се 
артикулира съществуването на дадена псевдонорма при спазването 
на обещания – до определен момент е „нормално” те да не бъдат 
спазвани, а оттам нататък – всичко се превръща в „патология”. 

Й. Б. твърди, че „те всички казват: „абе те всички пият!” Обаче 
при мен беше някаква крайност. В другите съседски семейства – ами 
мъжът не беше до такава степен; позволяваше си един път месечно, 
но не като него – да изчезва всеки ден” (там, стр. 234). Проблемът се 
артикулира според статистическото регулиране на етическата нор-
ма – „по-малкото” на брой провинения могат да бъдат опростени, 
но „по-големият” брой се интерпретира като драстичен, т.е. като не 
заслужаващ да бъде опростен.

Емблематична илюстрация на прикрит психически тормоз е слу-
чаят, при който жертвата усеща агресивността, без да е казано все 
още нещо по неин адрес. „В такива случаи перверзният се сърди на 
вещите. Той тряска врати, хвърля предмети, а след това отрича да е 
проявил агресивност”. (Иригоайен 200�, стр. ��6 – ��7). С. (разведе-
на, с две деца, средно специално образование) описва поведението 
на мъжа си, който всяка нощ при прибирането си чупи чиниите на 
масата. „И ако има една чиния, той ще я счупи, за да се събудим. И 
представяш ли си – аз ги прибирах, а той ги вадеше от шкафа и пак 
ги чупеше. И тогава нямаше никакво спасение” („Техните собствени 
гласове” 2003, стр. 323).
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По думите на М. Фр. Иригоайен парадоксалният език на мо-
ралния тормоз се подържа от напрежението между вербалното и 
невербалното поведение. Моралният парадокс притежава диалек-
тическа същност: ние трябва по необходимост да поемем повече 
от един морален ангажимент, тъй като нашият морален език не 
е единственият възможен и тъй като трябва непрекъснато да се 
„справяме” с новоописанията на собствения ни нееднозначен жиз-
нен опит. 

Артикулирането на психическия тормоз чрез средствата на 
моралния език се реализира по силата на метафоричния из-
каз „жертвата е полезен предмет”, който може да се превърне в 
„опасен” (срв. Иригоайен 200�, стр. �25). Докато в художествената 
метафора на предметите се придават човешки качества (т.е. те се 
о-лицетворяват), то в моралните метафори, илюстриращи пси-
хическия тормоз, жертвите се де-персонализират. Именно за-
това моралната метафора се преживява като „болезнена” – нейната 
противоречивост се състои в невъзможността моралните „факти”, 
наложени от етическия дискурс, да не се усвояват в модуса на бо-
лезнени артефакти. От друга страна е много важно да се определи 
кой е субектът на премълчаването – ако това е насилникът, тогава 
той изпитва удоволствие от елемента на игра в словесната агресия, 
докато жертвата мълчи, защото тя не може да говори, а само интер-
нализира страха и срама под формата на вина.

По думите на Ницше хората на изкуството са първите, просла-
вящи новото добро, макар че истинските оценители са боговете и 
лентяите (срв. Ницще �994, стр. 93), т.е. истинските оценители са 
не тези, които оценяват, а които живеят в, с и чрез ценностите. 
Следователно същността на моралните метафори може най-ясно да 
бъде илюстрирана чрез формулировката „метафорите, в които живе-
ем” (срв. книгата със същото заглавие на Дж. Лаков и М. Джонсън), 
защото оценяващите винаги се реализират като оценители на една 
репрезентация post factum. 

Независимо от съществуващите прилики между естетическите 
и етическите метафори (напр. връзката между естетическата пер-
цепция и моралната проницателност), същността на естетиче-
ската метафора остава предимно репрезентативна, докато 
етическата се интерпретира под формата на ангажимент на 
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праксиса към самите нас. В този смисъл конвенционализираните 
морални метафори, както ги нарича Джонсън (а именно послови-
ците, поговорките, устойчивите изрази в изказа на субектите), имат 
репрезентативна функция; те отразяват не един сакрален акт на спо-
деляне, а практика на механично преповтаряне, възпроизвеждат 
една естетическа репрезентация. 

Стига се до шокиращия на пръв поглед извод, че проблемът на 
моралния парадокс се състои именно в неговото свеждане до ес-
тетически парадокс; моралният език се редуцира до реторика, до 
изкуството да се говори красиво (в случая – предвидимо); изкуство, 
чиято антитетика произтича от изкусността на репрезентаци-
ята, превърната в изкуственост, в „реторика, лишена от етос” 
(срв. О. И. Марченко 2000, стр. 93). 

Функционирането на въпросната анти-реторика се основава на 
една имплицитна агресия, чиято сила се реализира чрез отказа от 
назоваване на случващото се, чрез псевдопроекцията на етическия 
паноптизъм. В този смисъл проблемът с конвенционализираните 
метафори, описващи нашия морален опит, не се дължи на техния 
формален характер – напротив, чрез описанието на един вече стили-
зиран морален опит, ние можем да „вземаме интелигенти морални 
решения” (Johnson �993, стр. �90).

Конфликтът е свързан с открояването на претенцията, че 
тази морална традиция е единствената възможна практика, 
която трябва да се превърне в еднозначен морален коректив. В 
противен случай се губи това, което Дж. Лаков нарича experiential 
gestalt (срв. Lakoff and Johnson �980, стр. 83), ”натовареният, отру-
паният с опит” гещалт, чийто понятиен апарат се детерминира от 
измеренията на конкретния ни опит, действащ по формулата „как-
вото мислим, това и казваме”. 

Подобна дефиниция се субституира чрез средствата на анти-
реториката, която репрезентира и налага един анти-експери-
енталистки гещалт, функциониращ под формата на максими. 
Изопачаването, наблюдаващо се при интервюираните, следва моде-
ла „каквото казвам, това и мисля”, т.е. всичко изказано се вме-
нява като тъждествено с преживяното. Именно поради тази при-
чина споделянето на психическия тормоз се репрезентира по начин, 
по силата на който то не може да бъде идентифицирано с моралния 
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тормоз, доколкото субектите непрекъснато се съобразяват с нормите 
на анти-експериенталисткия гещалт. Анти-експериенталисткият 
гещалт е гещалтът на аналогията, чиято претенция е свързана 
единствено с процеса на псевдо разбирането; разбиране, осъ-
ществяващо се „на всяка цена”, независимо от конкретните из-
мерения на моралната комуникация.

Усвояването на конвенционализираните метафори в рамките на 
индивидуалния наратив води до пораждането на определени нара-
тивни митове, които по дефиниция отразяват непознатата дейст-
вителност и в този смисъл ни дават информация за това какво не 
знаем, не можем да знаем или не искаме да знаем за даден фено-
мен.

Подобен мит, отразяващ интернализирането на психическия 
тормоз като морален тормоз, е наративният мит за разделението 
на труда. Разделението на труда, както и социалните роли, които 
вменява, се детерминират на базата на стереотипите, утвърдени в 
рамките на етическия дискурс; то се мисли не просто категориално, 
по силата на прототипните случаи, засягащи категориите „мъжко 
– женско”, а чрез тяхното аксиологическо противопоставяне. Става 
въпрос за репрезентирането на „мъжките” и „женските” социални 
роли като морално антагонистични „по природа” (акцентира се вър-
ху една репрезентация post factum, която се интернализира под фор-
мата на универсална очевидност).

Псхическият  тормоз, налаган чрез разделението на труда, се 
проецира главно в две основни насоки : първо – чрез отъждествя-
ването на „не искам” с „не мога”, а оттам и с „не трябва” (с дру-
ги думи – аз „не мога това”, защото не „трябва да го мога”, тъй като 
то „по принцип” не се прави от такива като мен, а от „по-нисши”) 
и второ – чрез императивния ултиматум „да си знам мястото”, 
което е моето изначално място и следователно не подлежи на 
промяна (много често то се „припомня”, доколкото е придобило 
статуса на „дължимо” в рамките на колективната памет). 

От друга страна, независимо от вариациите, свързани с разпре-
делението на мъжките и женските роли, обговарянето се реализира 
на принципа, че все пак съществува „мъжки” и „женски” труд; това 
е мнението на повечето интервюирани, независимо от тяхната въз-
раст, образование и етническа принадлежност. 
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С. Ю. (52 г., омъжена, висше образование) споделя, че мъжът 
и не е достатъчно сръчен, за да извършва „мъжката работа” по къ-
щата („... да ми е жив и здрав, никак не му идват отръки тия неща” 
(„Техните собствени гласове” 2003, стр. 257)), но „всичко мъжко, 
което трябва да се прави” се прави от сина и. Следователно тя не 
се нагърбва с нерегламентирана дейност, а я вменява на този мъж 
от нейния род, който е в състояние да се справи. Неслучайно С. Ю. 
подчертава, че синът и прилича на баща и, т.е. констатира с известно 
чувство за превъзходство, че мъжете в нейния род са „по-способни” 
от съпруга и неговите роднини.

„Жената в пълния смисъл на думата е да се грижи само за жен-
ските работи” (С., разведена – там, стр. 325), тя не трябва да прави 
всичко, независимо, че е в състояние да се справи. Извършването 
на „смесен” тип работа повлиява негативно върху самопреживява-
нето и, защото жената не може да се идентифицира с усвояването 
на регламентирани социални роли, които снемат социалното и мо-
ралното напрежение. От друга страна обаче, когато става въпрос за 
правата на мъжете и жените, С. твърди, че „всички са равни”. „След 
като аз мога да правя – и мъжко, и женско, би трябвало и те всичко 
да могат. Би трябвало да могат. Що да не може да се изпере, да си 
измие чиниите, да си сготви?” (там) 

В този смисъл понякога усещането на несигурност се проецира 
в съществуването на определен двоен стандарт – жертвата се чув-
ства подтисната, че е унизена при изпълняването на нелигитимиран 
труд, но също така донякъде е горда, че върши това, което правят 
„по-добрите”, „привилегированите” при разпределението на труда 
(мъжете). Нейната концепция е основана на аналогията – щом тя 
може да върши (в ролята си на жертва на обстоятелствата) работа, 
която не и е присъща, защо и „те” (мъжете) да не са в състояние да 
правят същото.

Когато на свой ред М. С (42 г., разведена, висше образование) е 
попитана какво мисли за поговорката „Мъжът работи от изгрев до 
здрач, но за женската работа здрачът не настъпва”, тя отговаря, че 
поговорката много и „харесва”, защото всяка една жена я е изпитва-
ла на гърба си (там, стр. 389). Мотивът за „харесването” произтича 
от възможността да се остензира някакъв морален  опит  на  соли-
дарност, който е общосподелим за всички жертви. На свой ред М. 
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С. използва в отговор друга метафора, стереотипизирана до клише 
(„всеки изпитва тази истина на гърба си”), понеже става въпрос за 
опит, който „не се нуждае от много коментар”. Липсата на изказ се 
класифицира от позицията на яснотата, от позицията на очевидност-
та, илюстрирана чрез един напълно разбираем модел, неизискващ 
допълнително обговаряне. Паралелно с това той се интернализира 
като невъзможност за артикулация, доколкото се отнася до тради-
ционното мълчаливо и тенденциозно премълчаване на въпросните 
„истини”, споделяни и от двата пола.

Преодоляването на психическия тормоз в модуса на морален 
тормоз би могло да се реализира чрез реабилитирането на морал-
ните езици, които култивират у моралните субекти способнос-
тта за емпатия. По думите на Джонсън тя представлява имен-
но умението да въобразим самите себе си в различни ситуации, 
при различни условия и в различно време (срв. Johnson �993, стр. 
�99) – възможността да поемем ангажимент към Другия по на-
чин, по който бихме го поели към самите себе си; да възприемем 
отговорността към „чуждата” човешка ситуация като към 
своя собствена.

Заклеймяването на моралния тормоз може да се постигне 
чрез изработването на ново понятие за морален език, чиято ос-
новна функция трябва да бъде критическото интерпретиране в 
модуса на парадигмална дейност. Защо критическо интерпрети-
ране? Защото именно реабилитирането на критическата интерпре-
тация позволява снемането на критерия за „качество” – от това, 
че сме „по-добри” или „по-лоши”, не следва, че нашият дискурс е 
„по-добър” или „по-лош”.

От друга страна усвояването на концепта „парадигма” (така, 
както го разбира Т. Кун) ни дава възможността да проследим не-
ограничения брой морални езици в рамките на един наратив, а не 
както предлага Рорти – историята на човечеството да се разглежда 
като постоянна смяна на метафорите една след друга (срв. Рорти 
�998, стр.45).

В този контекст преодоляването на психическя тормоз в модуса 
на морален тормоз би могло да се реализира само ако се откажем от 
изкусителното мислене по аналогия. Новото разбиране за морален 
език изисква култивиране на нова по форма морална чувствител-
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ност, която да ни направи съпричастни към моралния ангажимент 
на Другите, превръщайки ги в „значими Други”. Подобен подход 
предполага формулирането на нов тип морална комуникация, ос-
нована на взаимното признаване на различните морални езици 
под формата на перманентен диалогичен избор.

Избор, при който аз влизам в диалог с ангажиментите, по-
ети от значимите Други; избор, който е положен в хоризонта 
на нашата споделена и споделима морална практика и в този 
смисъл – превърнал се в светогледен избор.
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11. РИСКОВА СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
И МОРАЛНА ДЕВИАЦИЯ

Станка Христова*

Преди да се разгледа въпросът за рисковата социализация и 
произтичащите от нея морални девиации, е необходимо да се оп-
редели на работно равнище общото понятие за социализация. 
Специалистите, въпреки нюансите в дефинирането на термина “со-
циализация”, се придържат към разбирането £ като процес на ус-
вояване на социални норми, ценности, стереотипи, нагласи, форми 
на поведение и общуване, варианти на жизнен стил, знания и уме-
ния, които съдействат за съпричастността и адаптацията на инди-
вида в обществото. В този смисъл социализацията като процес има 
своите формални инвариантни характеристики, но всяко общество 
си има и свой съдържателен ценностнонормативен социализиращ 
модел. На различните социализиращи етапи този модел се транс-
лира и усвоява по различен начин, има различни задачи, различна 
среда и различни агенти. Всеки етап може да продуцира рискове 
и следователно всеки може да бъде рисков. В този контекст риско-
ва социализация е всяка социализация като цяло или като отделен 
етап, която води до личностни и социални девиации. Личностните 
девиации могат да бъдат психични и дори психиатрични – когни-
тивни, емоционални, поведенски, да се изразяват в забавено умстве-
но развитие, в психическа и морална деградация и дезинтеграция, 
в разпадане на личността, в нарушени комуникативни способности 
и комуникативна компетентност. Социалните девиации могат да се 
изразяват в агресия, насилие, криминални прояви и т.н. 

Необходимо е да се направи разлика между два аспекта на про-
блема. Първият е свързан с рисковете пред социализацията, а втори-
ят със самата рискова социализация. Рисковете пред социализацията 
се състоят в това тя изобщо да бъде оставена извън погледа на обще-

* Старши научен сътрудник, секция „Етика”, ИФИ-БАН, доктор на на-
уките
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ството и институциите, нещо, което наблюдавахме през последните 
години. В хилядите сайтове в Интернет, посветени на социализа-
цията, вече има и такива, които се занимават със социализацията на 
домашните любимци – от котки и кучета до влечуги и папагали. У 
нас отделни фондации и други неправителствени организации ак-
тивно социализират бездомни, инвалиди, етнически и малцинстве-
ни групи, ресоциализират девиантни групи и индивиди, но почти 
липсват изследвания върху процеса на социализацията в нейния 
всекидневен масов вид. Обикновено тя протича скрито, анонимно, 
в някакъв криптовариант, като процесът бива проблематизиран едва 
когато резултатите £ придобият девиантен израз. Всъщност пробле-
мът е не, че има рискови групи, а че социализацията като цяло в 
момента е рискова. На какво се дължи това?

Дължи се преди всичко на масовия разпад на ценностнонорма-
тивните нагласи и регулативи през последните почти две десетиле-
тия у нас. Напълно или частично беше разрушен предходният цен-
ностнонормативен контекст на социализацията като цяло и, което е 
по-важно, разпадна се единството между ценностнонормативните 
контексти на последователните социализиращи етапи. Някаква сте-
пен на разминаване между тях съществува и при най-добре органи-
зирания и контролиран социализиращ процес, но все пак съществу-
ват множество точки на съвпадение, които са решаващи за неговата 
последователност, постепенност, приемственост и надграждане. 
Днешният социализиращ процес е декомпозиран на отделни, до го-
ляма степен самостоятелни етапи, всеки със свой собствен ценност-
нонормативен контекст. Това разминаване не представлява проблем 
в едно добре изградено и функциониращо плуралистично общество, 
в което има негласен консенсус относно минимума общоприети, об-
щозадължителни и общопрактикувани ценности и норми. В едно 
изграждащо се плуралистично общество това съгласие все още е 
факт поне на битово равнище. Затова ценностите, на базата на кои-
то се осъществява първичната социализация в семейството, се раз-
личават от ценностите, върху които се реализира вторичната соци-
ализация в училището, чрез институциите или приятелските групи. 
Първичната социализация в семейството в повечето случаи продъл-
жава по инерция да следва консервативни ценности и стереотипи, 
които не позволяват транслирането на актуален социален опит. 
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Рисковата социализация произтича и от промените и деструкци-
ите на и в семейството, които го превръщат в рискова социализира-
ща среда. Броят на разводите непрекъснато расте, броят на непъл-
ните семейства също, всяка година се раждат десетки и стотици хи-
ляди извънбрачни деца. Всички те живеят в условията на дефицит 
на общуване с единия или и с двамата родители, идентификацията 
се отклонява по посока само на единия родител или изобщо липс-
ва възможност за усвояване на половите роли в тяхната естествена 
среда. Това води до ранни и безразборни сексуални контакти, ран-
на бременност, до приемане на сексуалните извращения като нещо 
нормално. Безработицата и бедността водят до десоциализация на 
родителите и превръщането им в отпаднали от активен трудов и со-
циален живот декласирани, депрофесионализирани хора, намира-
щи се на границата или вече прекрачили границата на социалната 
и нравствена норма. Родителите често не са способни адекватно да 
изпълняват своите социални роли на майка и баща, границите на 
родителските роли са размити, един безработен баща, неспособен 
да издържа семейството си, не може да разчита на своя бащински 
авторитет. Не е случайно, че подрастващите и младежите не възпри-
емат семейството като ценност, отказват да създават семейства, а 
когато ги създават, следват твърде либерални принципи на семейни 
отношения. 

Като агенти на социализиращи процедури в семейството встъп-
ват хора, които сами се нуждаят от ресоциализация. При това по-
ложение семейната среда предава на децата и подрастващите не-
релевантни морални и социални нагласи, ситуирайки ги изначал-
но в едно потенциално девиантно и рисково обкръжение. Самата 
ценностнонормативна база на социализацията е десоциализирана. 
Реално родителите “не стават” за образци на подражание, но по за-
коните на развитие на детската психика детето се стреми да бъде 
“като големите”, а големите в тази възраст са лицата от семейство-
то. Като имитират, подражават и се идентифицират с родителите, 
децата директно усвояват деформирани социални роли, рискови и 
девиантни модели на поведение, които пренасят в училище, а след 
това и в обществото. Агресията на децата възпроизвежда агресия-
та към децата, както и агресията на родителите един спрямо друг. 
Конфликтните форми на общуване в семейството се пренасят в 
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общуването с връстниците, съучениците и приятелите. Силовото 
разрешаване на конфликти в семейството продължава като силово 
разрешаване на конфликти в социалното обкръжение. Нарушеното 
общуване между родители и деца води до нарушена комуникация и 
дори до пълна липса на комуникативна компетентност извън семей-
ството. 

Промяната в социализиращите функции на училището също е 
фактор на рисковата социализация. Вторичната социализация в учи-
лището е значително по-либерална от гледна точка на ценностите 
и по-либерализирана от гледна точка на нормативност и контрол в 
сравнение със семейната и със социализацията, осъществявана в 
предходното общество. Днес социализацията в училище е загубила 
институционалните си характеристики и в този смисъл е неоргани-
зирана, непреднамерена и до голяма степен стихийна. Училището 
социализира предимно и само в рамките на образователния процес 
като социализиращият ефект не е съзнателно и целенасочено търсен 
(съдържанието на учебниците е съобразено предимно с предаването 
на знания, а извличането на възпитателния потенциал на знание-
то зависи само и единствено от желанието и умението на учителя). 
При това най-слабо социализиращо въздействие училището оказва 
на потенциално рисковите ученици и групи, тъй като те не проя-
вяват интерес нито към учебния процес, нито към извънкласните 
форми на работа (там и където ги има), нито към училището като 
институция. Точно тези деца и групи изискват специално и целена-
сочено внимание от страна на учителите, но те отдавна са се дис-
танцирали от своите възпитателни ангажименти, прехвърляйки ги 
изцяло върху семейството.

Трябва да се има предвид и фактът, че всяка година у нас отпа-
дат или въобще не стъпват в училище десетки хиляди деца. Освен 
че не попадат под влиянието на възпитателните и социализиращите 
усилия на училището като институция, на формалните и неформал-
ните общности, които се създават в рамките на училището и които до 
известна степен се поддават на контрол, тези деца остават напълно 
неграмотни, полуграмотни или необразовани. Неграмотността и не-
образоваността сами по себе си не представляват значима предпос-
тавка за рискова социализация, когато социализиращите функции 
на семейството и първичните неформални общности са стабилни и 
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социалният опит се транслира директно от възрастното поколение 
към младото, от родителите и непосредствената социална среда към 
детето и подрастващия. В днешното общество обаче тези агенти на 
първична социализация са нестабилни и функциите им са отслабени, 
а междувременно се появяват много други разнообразни социализи-
ращи агенти със специфични, завладяващи съзнанието на децата и 
подрастващите методи и похвати на въздействие. Електронните ме-
дии заместват “домашната” социализация с виртуална. Разбирането 
на условността, специфичния език и код на медийните послания из-
исква и определено равнище на образованост, без което в момента 
остават десетки хиляди деца и подрастващи. Ставащото на екрана се 
възприема емоционално на първосигнално равнище, като реалност 
и наподобява преживяванията на публиката на “Многострадална 
Геновева”, която няма никаква представа за художествена условност. 
Като се има предвид и фактът, че в обществото като цяло се разши-
ряват границите на морално допустимото, масово падат предходните 
табута, че “героите на нашето време” са хора със съмнителен морал, 
че в печатните и особено в електронните медии цензурата спрямо 
пошлото, грозното и извратеното е сведена до минимум, не е случай-
но, че анормалното и аморалното се превръщат в норма, приемат се 
като ценност и се реализират едва ли не като дължимо поведение с 
нагласата, че нещо не може да бъде лошо щом го показват по телеви-
зията и следователно “така трябва”.

Другите институции като че ли съвсем са загърбили функциите 
на агенти на социализацията. Така децата и младежите са оставени 
на стихийното въздействие на една паралелна социализация, осъ-
ществявана в средата на вторични групи, особено субкултурните 
пиърс групи, които разрушават и малкото, постигнато в процеса на 
първичната и институционалната социализация.

Разбира се, най-рискова е социализацията, осъществявана в не-
формални рискови и девиантни групи. Дори когато домашната со-
циализация протича нормално, встъпването във вторичните групи 
на връстниците и приятелите, и, особено в субкултурните младежки 
групи, е свързано с “преоценка на ценностите”. Впрочем частична 
еманципация от семейството и родителите се наблюдава при всяка 
социализация. Като правило се появяват нови или изцяло се сменят 
агентите на социализацията и пак като правило новите агенти на со-
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циализация се превръщат в образец за имитация и идентификация. 
Проблемът е, че “значимите други” в тези младежки субгрупи са хора 
без собствена значимост, но със самочувствие на водачи, бунтари, 
различни, други. При това смяната на агентите се извършва за смет-
ка на дискредитирането на предишните – родителите и близките. На 
преоценка се подлага всичко, постигнато в процеса на първичната 
социализация, отхвърлят се вече усвоените социализиращи практи-
ки, модели, ценности и норми. Обикновено по-лесна е дискредита-
цията на постигнатото в процеса на вторичната, отколкото на пър-
вичната социализация, но пък разрушаването на изграденото в нея е 
много по-болезнено и има много повече девиантни изходи. 

Рисковостта на подобни субкултурни групи се подсилва от факта, 
че те са нещо като “флашмоб” – мобилни са, нямат постоянен състав, 
сменят “явките” си периодично и обикновено се събират на места, 
където не рискуват да срещнат близки хора, които биха могли да ги 
разконспирират. Те биват късно идентифицирани като ориентация, 
занимания и персонален състав от родителите и близките, тъй като 
родителите или продължават да възприемат децата си “като малки”, 
или надценяват собствените си възпитателни резултати, или изобщо 
не се интересуват къде, с кого и как децата им прекарват времето 
си извън къщи. Влиянието на тези групи фактически е оставено без 
контрол, протича стихийно, скрито, тайно, но в замяна на това нала-
га силни идентификационни нагласи около езика, стила на поведе-
ние и облекло, взаимните обръщения, общите дейности. Характерни 
за тях са ограничените лингвистични и смислови речеви модели за 
сметка на емоционални и невербални реакции. Общуването е сведе-
но до отделни фрази от типа на “няма значение”, “няма лошо”, “спо-
ко”, до нечленоразделни звуци на гняв и задоволство или до типични 
жестове най-често изразяващи агресия.

Една от целите и един от крайните резултати на социализацията 
е изграждането на представата за собствената личност, формиране-
то на Аза. Неслучайно детето се учи да разбира и приема изисква-
нията и правилата на ролевото поведение, да изпълнява различни 
социални роли, запазвайки единството на своя Аз. Включването в 
рискови и особено в девиантни или потенциално девиантни групи 
започва с отрицание на вече изградения Аз, с нивелирането на под-
растващия до един от многото членове на групата. Правилото е “ако 
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искаш да бъдеш с нас, трябва да бъдеш като нас”. Групата като цяло 
се идентифицира като различна, но вътре в себе си нивелира инди-
видуалните различия или ги свежда до една физическа или някаква 
друга характеристика, която може да бъде прякор или обръщение 
към всички членове на групата – “човече”, “брато”, “изрод”, които 
всъщност са форми на деперсонализация. Конформизмът е общо-
приета норма на поведение в групата, но това, което вътре в подоб-
ни групи изглежда конформизъм, реално и от социална гледна точка 
представлява девиация.

Съществува и един тип социализация, продукт на която са едни 
прекалено социализирани, прекалено адаптивни, отлично вписващи 
се в социума индивиди, които са усвоили прекалено добре ценно-
стите и нормите на едно общество, което се намира в ситуация на 
ценностнонормативен дефицит и ценностнонормативна неопреде-
леност. Очевидно става дума за сурогатни ценности и норми на по-
ведение, които са сами по себе си девиантни и които са потенциално 
рискови от гледна точка на една бъдеща нормалност на социума. 
Днешното състояние на нашето общество се характеризира ако не 
с аномия, поне с нещо като “девиантна нормалност”, която едва ли 
би трябвало да бъде цел на “всяка бъдеща социализация”. Опитите 
както организираната, така и стихийната социализация на децата и 
подрастващите да бъдат в някаква степен наблюдавани и контроли-
рани би, трябвало да имат предвид необходимостта от изграждане 
на нормални, морално здрави хора.
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12. КАК Е ВЪЗМОЖНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИЯ СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ

Емилия Маринова*

В изложението ще потърсим пътищата за противодействие на 
неблагоприятния за моралното развитие на децата и подрастващите 
социален контекст.

Неблагоприятният социален контекст. Нека да проследим 
един негов параметър – насилието във всичките му форми – от отяв-
лената агресия до най-деликатно изявената “недружелюбност” на 
социалните обстоятелства.

Кои са основните рискови фактори за моралното развитие на 
подрастващите, свързани с насилието в обществото.

Преди всичко, на макро-социално равнище риск за моралната 
социализация е всяка форма на насилие в обществото. Това са раз-
личните форми на престъпност и терор, които могат да създадат си-
туация на крайна социална нетърпимост в обществото. 

Риск е и нетърпимостта и конфронтацията по социален, етни-
чески, политически, възрастов, културен, статусен и всякакъв друг 
признак, която има своите тежки последствия за моралната соци-
ализация на подрастващите. 

Риск е състоянието на ценностна аномия в обществото, която се 
отразява върху формирането на ценностните приоритети на подра-
стващите, върху тяхната податливост/устойчивост към ценностната 
инвазия, към влиянието на сектите, на девиантните общности и др.

Риск е и агресията в културата, която се проявява чрез агресив-
ните естетически модели на поведение, насилието на екрана, на-
силието “on-line, разпалването на омраза и нетърпимост по расов, 
полов, етнически, социокултурен и пр. признак.

* Старши научен сътрудник в секция “Етика”, ИФИ-БАН, доктор на 
науките
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Риск е насилието, омразата, нетърпимостта в семейството – пе-
дагогически и етически проблем е израстването на децата в такава 
недружелюбна среда.

Риск е формирането на такива стереотипи на междуличностно 
общуване, които се основават на нетърпимост, омраза, неуважение 
и незачитане на правата и свободите на Другия.

Противодействието. Нека да разсъждаваме върху възможност-
ите да се противодейства на насилието, което не само морално де-
формира подрастващите, но взема кръвен данък – за това свидетел-
ства статистиката, която показва ужасяващи констатации за деца-
та–жертви – обект и субект на насилие.

Тук се чуха гласове в полза на строгите административни мерки. 
Дискутира се необходимостта от категорично противодействие на 
противообществените прояви, от строга отговорност на родителите 
пред закона, от административни санкции по отношение на заведе-
нията и клубовете, които не се съобразяват с изискванията, касаещи 
децата и непълнолетните.

Убедени сме в необходимостта от регламентиране на информа-
ционната среда и от установяването на строги правила, които да се 
грижат за телевизионния свят на детето. Регламентиращите функ-
ции на социалните институции – на семейството, училището, кул-
турната среда са извън всякакво съмнение. Но за да има ефект от 
усилията на отделните институции, отговорни за социализацията, е 
необходимо тяхното взаимодействие и координация. Необходимо е 
тяхното единодействие на основата на общи ценностни и морални 
приоритети. И въпреки, че всичко казано до тук звучи много познато 
и предвидимо, то отсъства в настоящия момент в нашето общество. 
Отсъства координацията. Отсъства единодействието. Отсъстват 
единната скала на ценностни приоритети, от която да се ръководи 
възпитателят, педагогът, родителят, създателят на културната и ин-
телектуалната среда. Отсъства моментът на възпитание на възпита-
теля – как тогава да се постигне единомислие и единодействие?

Постигането на единодействие на основата на общи ценностни 
приоритети се усложнява съществено, поради новите тенденции, 
свързани с развитието на новите информационни технологии и тях-
ното масирано навлизане в живота на подрастващите.

Настъпва структурна, функционална и съдържателна промяна 
на медийната среда. В нея се включват нови участници, които не 
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се поддават или трудно се поддават на контрол. Тази нова медийна 
среда се оказва изключително атрактивна за подрастващите, поради 
това, че тя е: 

непредвидима – никога не знаеш какво ще “откриеш”;
условно достъпна – достъпът да нея е интелектулно предизвика-

телство – успехът в тази среда изисква умения, които също подле-
жат на непрекъснато усъвършенстване;

емоционално оцветена – намирането на нова информация може 
да е силно емоционално преживяване;

реализаторска – има опции, които дават възможност да участ-
ваш не само като потребител, но и субект на информацията; 

самоутвърждаваща – успешното участие има отражение върху 
самоутвърждаването на младежа.

Структурната и съдържателната промяна в медийната среда пре-
насочва вниманието на децата и подрастващите към информацията 
и особено към културата, експонирана със средствата на новите ин-
формационни технологии. С програмата за компютърно обучение 
на учениците и компютъризирането на училищата тази тенденция 
само ще се затвърди и ще се разгърне.

Наред със стойностната култура, чрез новите информационни 
канали навлизането на антикултурата и влиянието на злонамерените 
въздействия върху децата и подрастващите става трудно контроли-
руемо. Единствено техническата сръчност и грамотност са препят-
ствие за достъп до сайтове с нерегламентирано съдържание – пор-
нографски и такива, които насаждат омраза, насилие, конфронтация 
и др. Контролът над култура и информация от такъв вид може да 
се реализира единствено на глобално ниво, но и това не е лесно, 
поради причини от процесуален, правен и научен характер. Освен 
това правните санкции там за сега засягат главно авторските права, 
конфиденциалността и отделни ексцесии, от рода на детската пор-
нография и са без доказан резултат.

Безсилни ли сме в тази нова ситуация? Какво можем да напра-
вим всички ние – родители, учители, културни и научни дейци, ду-
ховници, администратори, прависти? На каква основа е възможно 
единодействието в името на поколенията, които ще ни наследят?

Приоритети. В търсене на желаното взаимодействие на инсти-
туциите бихме заложили на два приоритета.
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Първият приоритет препоръчва да се инвестира доверие, уси-
лия и средства в режим на стимулиране и подкрепа.

Тази постановка не коментира крайните негативни ексцесии, ко-
ито изискват административна намеса и юридическа компетентност. 
Тя интерпретира възможностите за позитивно противодействие на 
нерегламентираните и неконтролируемите или трудно контролиру-
емите ценностни въздействия върху неукрепналото мислене, чув-
ства и съзнание на подрастващите.

Тя коментира неизползваните възможности на същите тези нови 
средства за комуникация за създаването на атрактивни, но стойност-
ни в културно и познавателно отношение продукти, които успешно 
да конкурират антикултурата и да пренасочват погледите на подра-
стващите. Ако са привлекателни определени образци на поведение, 
които навлизат чрез антикултурата, ефективно може да се противо-
действа отново с образци – по-привлекателни, по-желани, по-влия-
телни и в същото време стойностни.

Ако е привлекателен поп-фолкът – той няма как да се забрани, 
но може да се стимулира онази музика, която успешно да го кон-
курира. И тук е мястото на културата – не само националната, но и 
световната съвременна култура, която може да достигне и докосне 
сърцето. Веднага може да се опонира, че малките държави не могат 
да си позволят Холивуд. Но малките държави могат да улесняват 
достъпа до световните културни постижения. Държавата може да 
използва новите средства на комуникация, за да доближи стойност-
ните културни образци до подрастващите, финансирайки “свободен 
достъп” до тях. Тя би могла да финансира издаването на стойностни 
книги от съвременната литература, използвайки например данъч-
ните механизми. Казано накратко, държавата би трябвало да прави 
вложения в новото поколение.

При всяка една от социализиращите институции може да се го-
вори за моралния ефект на позитивното противодействие. В тази 
ред на разсъждение може да се мисли върху алтернативите, които 
училището предоставя на ученика, за да привлече неговия интерес 
и да ангажира интелектуалната и емоционалната му енергия; за со-
циалната ниша, която поражда отсъствието на младежки и детски 
организации, на клубове по интереси, спорни клубове с широк дос-
тъп за деца и младежи, клубове за екстремни спортови за деца и 
юноши и др.
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Може да се дискутират позитивните нагласи на родителя и него-
вият принос за формирането на устойчиви познавателни интереси и 
завладяващи (а защо не и екстремни) преживявания на своите деца. 

Позитивното противодействие е успешно социализиращо сред-
ство с доказан морален ефект при деца и младежи с девиантно пове-
дение, при подрастващи, подмамени от наркотиците и т.н.

Второ, една национална стратегия за морално възпитание в ус-
ловията на глобализация трябва да залага върху формирането на 
чувството за национална идентичност. Това е отново едно сери-
озно предизвикателство за основните социализиращи институции и 
най-вече за онези, които създават духовни блага. Отново тук държа-
вата може да допринесе много, създавайки необходимите стимули 
за нашите творци. Защото не е възможно да се осмислят моралните 
ценности от архаични модели на поведение и неясни за съвремен-
ния читател текстове.

Социализиращите институции – медиите, училището, семей-
ството, културата и др. имат широк фонд от неизползвани възмож-
ности за позитивно противодействие на рисковите за морала и 
социализацията, не поддаващи се на контрол негативни фактори. 
Реализирането на тези възможности за позитивно противодействие, 
осъществено на основата на общи ценностни приоритети, може да 
има благоприятен ефект върху морала и социализацията на децата и 
младежите в България. 
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1. МОРАЛ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА  
И МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Михаил Балабанов*

Политиката за младите хора не е насочена само към съществу-
ващите организации на партийни или граждански структури; тя не 
е политика на чиновниците от държавните ведомства, защото само 
8 % от младите хора в страната участват в младежки организации, 
които в повечето случаи са „потребители” на държавната политика. 
Това подчертава ниската степен на организираност на младите хора 
и нецелесъобразността да се провежда политика, насочена само към 
техните организации.

Неслучайно е казано: „Както си възпитаме децата, така ще жи-
веем”, нали това ще бъдат “новите млади”, на нова България и но-
вия начин на живот с европейско измерение! 

Ето защо политиката за младежта е ангажимент на цялата държа-
ва, на всеки от нас. Тя е инвестиция в бъдещето. Младите хора са 
акцент в работата на много организации и институции, но не винаги 
тя е добре координирана и води до постигане на оптимални резул-
тати.

Първата стъпка в правилната посока беше да обединим усили-
ята на всички държавни институции, да поканим младежките орга-
низации за наши партньори и да се информираме състоянието на 
младежта днес. 

Инициирахме създаването на Междуведомствен експертен съ-
вет, в който почти всички държавни институции представиха поли-
тиките си по отношение на младите хора. Така се „роди” Годишния 

* Зам. председател на Държавната агенция за младежта и спорта в 
Р България.

Глава шеста

ЦЕННОСТНИЯТ ПРОФИЛ НА СЪВРЕМЕННАТА 
БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ
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доклад за младежта 2005. С помощта на социологическа агенция 
“Медиана” се опитахме да „чуем” гласа на младите хора, техните 
нагласи и интереси.

Тук са представени някои данни от доклада, които са важен по-
казател за морала на подрастващото поколение и проблемите, свър-
зани с тяхната социализация и обществена изява. 

Сериозен акцент в данните от изследването са нагласите на мла-
дите хора към секса, семейството и личния живот. 

Младите, като цяло имат значително по-свободни разбирания за 
секса и личните отношения. Според собствените им декларации – 
тяхната сексуална практика е силно разкрепостена, над една четвърт 
от учениците декларират, че имат случайни сексуални контакти.

Повече от половината от представителите на младото поколение 
подкрепят идеята за легализация на проституцията, а една четвърт 
смятат, че сексът на женените/омъжени съпрузи не следва да се огра-
ничава само в семейството. Още по-категорични в своята разкрепо-
стеност са и учениците. Прави впечатление високата толерантност 
към проституцията. Приблизително всяка десета гимназистка не 
вижда нищо лошо в нея. Естествено, тази засилена сексуална раз-
крепостеност поставя сериозно въпроса за сексуалната култура и 
просветеност на младите хора. 

Темата за морала и възпитанието на подрастващите, както и со-
циализацията на младото поколение е тясно свързана и с материал-
ния и социален статус, със степента на образованост и грамотност. 
Данните от изследването включено в Годишния доклад за младежта 
подчертават силната им зависимост от материалната обезпеченост. 

Стратификацонна скала на българското общество опреде-
ля следните групи: “БОГАТИ”, “ЗАМОЖНИ”, “ДОБРЕ МА-
ТЕРИАЛНО“, “МАТЕРИАЛНО ПРИТЕСНЕНИ”, “БЕДНИ” и 
“МИЗЕРСТВАЩИ”. 

В категорията „БЕДНИ” попадат 7.4% от младите хора. В група-
та „МАТЕРИАЛНО ПРИТЕСНЕНИ” попадат над �2% от младите. 
Тези общо 20% от младите хора (всеки пети млад човек) са практи-
чески изолирани от общата тенденция за социализиране и ограмо-
тяване, както и овладяване на компютърни и езикови умения.

Как изглежда “Богатият”? Нека си представим един човек, за 
когото разходите за храна, дрехи, обувки, отопление, ток, телефон 
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не са проблем. Той спокойно си купува книги, ходи на концерт или 
театър без да се притеснява за цените, ходи на почивка, децата му 
имат компютър и т.н. Разбира се, не е задължително да е направил 
всичко това наведнъж. Но като цяло, този човек може да постигне 
всичко това. И го постига благодарение на своето място в пазарните 
отношения.

А “Бедните”?– Кафето се пие с много захар, защото тя е безплат-
на и това е една от малкото форми на социален живот, който могат 
да си позволят. 

“Мизерстващи” са хората които са свили потреблението до ми-
нимум.

Очевидно е, че става дума за категорично различни групи, които 
имат свой стил на живот, мислене, оценки и самооценки, мнение за 
настоящето и миналото. 

Основната насока на младежка политика в тази област би след-
вало да бъде намаляването на взаимовръзката на материалните въз-
можности на родителите и достъпа до образование, както и различ-
ните форми на социален живот извън училището.

Оптимистичен факт е отбелязаното в изследването позитивно-
то движение на материалното ниво на младите хора. Нещо повече 
– при тях то е много по-категорично изявено, отколкото при възраст-
ните генерации. Казано накратко, младите хора в страната живеят 
все по-добре и материалният им статус расте бързо. 

Тази тенденция показва, че ще нараства и ангажимента на държа-
вата и гражданският сектор за осмисляне на свободното време на 
младите хора и създаване на условия за по активен социален живот.

По отношение на свободното време изследването отчита няколко 
позитивни тенденции, които могат да се превърнат в добра основа за 
разработване на програми за свободното време и социализацията на 
младите хора. Повече от 85% от учениците и над 26% от младежите 
между �8 и 35 години споделят, че са спортували през последната 
година. Този факт носи силен оптимистичен заряд, защото спортът 
изпълнява пет основни функции: здравна, социална, рекреационна, 
образователна и културна. Те го превръщат в уникално и ефективно 
средство за превенция срещу редица заболявания, за индивидуално 
и групово развлечение, за интеграция на хора в неравностойно по-
ложение. 
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В същото време данните от направеното социологическо проуч-
ване показват и сериозна диспропорция в желанието и възможност-
ите за спорт на различните възрастови групи младежи. Младите 
хора до �8 години са значително по-активни в практикуването на 
различни видове спорт. Спортните занимания при тях са редовни и 
се характеризират с по-голяма честота. Във възрастовата група от 
�8 до 35 години, значителна част от анкетираните заявяват, че нямат 
свободно време, защото работят. И все пак и в тази възрастова група 
най-голям процент са споделили, че в свободното си време се зани-
мават с туризъм, разходки, лов и риболов.

Анализът на данните, подчертава сериозните предизвикателства 
за провеждане на единна и ефективна политика за съхраняване на 
спортните традиции и развитие на социалния и еко туризъм. Един 
от приоритетите на ДАМС е стимулирането на масовият спорт и 
туризъм, както и разработването на редица програми, които да ан-
гажират свободното време на младото поколение и да осигурят въз-
можности за активизирането на социалните им контакти и подходя-
щото им възпитание.

По този повод Държавната агенция за младежта и спорта ще 
предприеме законодателна инициатива за подготовка на специален 
Закон за младежта. Законът за младежта ще може да регулира в го-
ляма степен организирането на т.нар. публично частно партньор-
ство между държавните институции и младежките организации, 
начините на финансиране на младежки дейности. Той ще създаде 
условия и за изграждане на мрежа от младежки центрове във всички 
общини. 

Друг много сериозен приоритет в нашата работа е разработва-
нето на програми, финансиращи младежки инициативи. През месец 
февруари 2006 г. Министерски съвет на Република България прие 
Програма за младежки дейности 2006–2007, която е инструмент за 
изпълнение на приоритетите на националната политика за младите 
хора. Програмата за младежки дейности 2006–2007 г. се явява про-
дължение на Програмата за младежки дейности 2004–2005 г. Целта 
е да се създаде устойчив механизъм за формиране на ефективна на-
ционална политика за младежта, чрез оптимизиране на активността 
на гражданското общество, местните и регионални власти, държав-
ни и правителствени органи, както и да се стимулират младежките 
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инициативи за идентифициране и разрешаване на проблемите и по-
требностите им.

Основен механизъм за изпълнение на целите на „Програма за 
младежки дейности 2006–2007” (ПМД) е финансирането със сред-
ства от Държавния бюджет на проекти на НПО. ПМД дава възмож-
ност за подпомагане на младежки дейности и инициативи, които 
отговарят на 4 основни подпрограми: Младите в действие, Всеки 
е личност, Идеен капитал и Национални инициативи и кампании. 
В рамките на трите подпрограми „Младите в действие”, „Всеки е 
личност” и ”Идеен капитал” се дава възможност на младите хора 
и техните организации сами да инициират проекти, чрез които да 
осъществяват своите идеи. Подпрограмата „Национални инициа-
тиви и кампании” дава възможност за финансово подпомагане на 
младежки организации и НПО по проекти инициирани от ДАМС. 
Традиция е и изпълнението на програма “Спортна ваканция”. Тя е 
ориентирана към ученици, които не спортуват организирано през 
учебната година и не са състезатели на спортните клубове. По про-
грама ”Спортна ваканция” 2005 г. са реализирани 232 подпрограми 
за страната и 47 за София, в която участват около 280 000 деца и 
ученици от 83 общини.

С голямо съжаление искам да отбележа, че недостатъчно в тази 
насока се използват ресурсите на Европейския съюз. В момента 
в България се изпълняват само две програми на ЕС – Програма 
”Младеж” и информационна програма “Евродеск. Те спадат към 
т.нар. хоризонтални, ниско бюджетни инструменти на ЕС. 

Нашата страна не е управлявала и средства по предприсъедини-
телните фондове насочени пряко към младите хора. За съжаление и 
в следващият планов период за ЕС младежите в нашата страна не 
са предвидени като целева група на нито една оперативна програ-
ма. Това означава, че те ще бъдат само непреки „потребители” на 
средства от Структурните фондове на ЕС. Това налага да съсредо-
точим усилията си на национално ниво за изграждане на ефективна 
дългосрочна политика за младежта. Спешни мерки за постигане на 
ефективност в областта на младежката политика са свързани с:

Подготовка на Закон за младежта
Разработване на система от програми на национално и регио-

нално ниво за подпомагане на младежките дейност
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Оптимизиране на възможностите за финансиране на младежки-
те организации и инициативи от Структурните фондове

Изграждане на младежки партньорски мрежи на национално и 
регионално ниво 

Изграждане на национална информационна система за младеж-
ките организации

Създаване на база от данни за младежките формирования
Изграждане на система за стимулиране на младежката актив-

ност и повишаване на гражданското образование
Стимулиране на създаването на национално представителство в 

Европейския младежки форум.
Това са мерки, набелязани и в Годишния доклад за младежта за 

2005 г. Те са приоритетите в нашата работа и ще се опитаме да анга-
жираме вниманието и на други институции– Министерски съвет и 
Народното събрание с представянето на доклада. 

Тук е мястото да призовем всички отговорни институции, ръко-
водствата на политическите партии и журналистите „Дайте път на 
младите хора”. Прочетете доклада – там главните герои са Нашите 
деца!
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2. ПРИНЦИПЪТ ЗА ЦЕЛОСТНОСТТА – 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА 

СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА МЛАДЕЖТА
(социален, нравствен, образователен аспект)

Донка Славова-Соколова*

Започвам с обобщение: Успешна обществено-отговорна соци-
ализация на подрастващите може да се осъществява само от об-
ществено-отговорна държава със силни институции, създадена от 
развито гражданско общество, с ясна визия и научнообоснована 
цялостна стратегия за социализация на подрастващите, държава, в 
която, ако използувам думите на акад. Д. С. Львов1 е променена ак-
сиоматиката на икономиката – аксиоми, регулиращи икономическия 
процес, са моралните норми. Зная, че това звучи в стил “Утопия”, 
но може би един ден утопиите ще стана поне отчасти реалност... 

Натрапва се въпросът: Защо България няма стратегия, оси-
гуряваща бъдещето на нацията?

Да се анализира проблемът за социализацията на младите хора 
извън теоретичния ареал на идеята за цялостността е анахронизъм. 
Защото успешната, социално-отговорна социализация необходимо 
се базира върху доброто познаване на йерархия от взаимосвърза-
ни системни цялости: обществото като сложна отворена развиваща 
се система, не по-малко сложната динамична система на човешката 
духовност и на отделната цялостна човешка личност. Иначе каза-
но: нужно е отчитане на характера и влиянието на цялостния со-
циален контекст върху личността на социализиращия се индивид, 
цялостния характер на системата на човешката духовност, част-
ното £ проявление в цялостността на отделната личност. Тази поре-
дица от взаимосвързани и взаимоформиращи се системни цялости 
определя и необходимостта от цялостна стратегия за духовното 
формиране на обществото и личността. Анализът на проблема за 

* Научен сътрудник в Института за философски изследвания – БАН, 
доктор на науките
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социализацията в партикуларистка традиция не води до изводи, да-
ващи сериозни възможности за влияние върху възпитателната прак-
тика и превенцията на асоциалното поведение.

Каква социална цел преследва социализацията на конкретното, 
днешното бългaрско подрастващо поколение? По определение со-
циализацията предполага приобщаване към ценностите, правила-
та на поведение и институциите на определена социална общност, 
включване на индивида в цялостната £ дейност, преследваща оп-
ределени цели по определени правила (нравствени, икономически, 
юридически, религиозни и т.н.). Днес трябва да избираме между два 
основни сценария: �. Да се стремим да социализираме целенасоче-
но българското подрастващо поколение към днешното общество, 
към ценностите, които днес реално го управляват, подкрепяни и ут-
върждавани от медиите и масовата култура – това значи да работим 
за неговото разложение, още повече, че всекидневният живот прави 
това отчайващо успешно. 2. Социализирането на подрастващите да 
става паралелно с промяната на обществените отношения, инсти-
туции и социални нагласи у самото активно в момента поколение 
по посока на изграждане на силно гражданско общество със силни 
нравствени и правови устои, силна, социално-отговорна държава, 
която осъществява дейността по превенцията, контрола и санкцио-
нирането на асоциалното поведение; социализацията на подраства-
щите да се осъществява по цялостна, научнообоснована cтратегия, 
включваща целенасочено приобщаване към ценностните установки 
на социалната общност в процеса на формиране на основните със-
тавки на човешката рационалност (логико-познавателна, философ-
ска, нравствена, естетическа, религиозна, правова и т.н.). 

Изграждането на една цялостна, ефективна стратегия за соци-
ализиране на младежта във формиращото се гражданско общество 
изисква анализ, осъществен на няколко нива: 

�) на абстрактно-теоретично ниво – анализ на социума като ця-
лостна, сложна развиваща се система, управлявана от ценностни 
(икономически, политически, юридически, нравствени и др.) на-
гласи и норми, въплътени в обществени институции. Това изисква 
цялостен анализ на начините, по които взаимодействуват и се вза-
имоформират реалиите в обществения живот, в частност реалната 
познавателна, морална, икономическа, правова, религиозна практи-
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ка и моралното съзнание, съчетано с конкретен анализ на фактори-
те, които определят насоката и обществения ефект на взаимодейст-
вието им. 

2) на нивото на конкретната българска обществена реалност, оп-
ределящите я ценности и начините, по които се използуват общест-
вените институции, за да се прокарват те. Специфична нова задача 
пред социализирането на подрастващите поставя глобализацията. 

Формирането на човешката личност предполага изграждане-
то на цялостната система на човешката духовност, която включва 
логико – познавателен, нравствен, религиозен, юридически, есте-
тически, религиозни компоненти. Като тенденция в историческо-
то развитие те се развиват паралелно, като си взаимовлияят и се 
взаимоформират. Именно тяхната взаимозависимост дава възмож-
ност чрез въздействие върху отделни компоненти на духовността 
да се влияе върху цялостната £ система. Това е известно от прак-
тиката както на добрите педагози, така и на ловките манипулатори 
на общественото съзнание и поведение, т.е. интегративността на 
човешката способност за възприемане на информацията може да 
се използува както по нравствен, градивен, така и по безнравствен, 
разрушителен начин. Много ярък пример е “паразитирането” върху 
естетическата съставка на духовността (изглежда в това звено ней-
ната система се пробива най-лесно): в масовия случай съзнателното 
утвърждаване на пошъл естетически вкус у младия човек неусетно 
ерозира ценностната му система, преминава във всепозволеност, 
прави поведението му неориентирано, хаотично, съобразено един-
ствено с моментни хрумвания и настроения вместо с утвърдени 
ценностни установки. Именно затова естетическото  възпитание 
и в семейството, и в училището, и чрез културните институции е 
толкова съществено за запазване на общественото здраве. При това 
възпитаното от изкуството въображение влияе и върху начина на 
мислене, възпитавайки способността за творчески, нестандартен 
поглед върху нещата, за смели интелектуални преходи между при-
видно несвързани области на знанието, развива “естетически ин-
стинкт за правилния ход на нещата”(Поанкаре). Добрият естетиче-
ски вкус прозира в цялостното мислене и поведение на индивида 
като потребност от хармония и красота, облагородява душевността 
и поведението му.
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Нравственото възпитание е невъзможно без възпитание на 
интелекта, който трябва да осъзнае и осмисли същността, йерар-
хията, обществената функция на моралните принципи и норми и 
да ориентира индивида, търсещ мястото си в социума; творческа-
та функция на интелекта е невъзможна без морални подкладки 
– добронамерени или злонамерени. Човекът по своята същност е 
същество творческо. Градивното творчество в името на обществе-
ния прогрес (особено ако става въпрос за нравствено себеизграж-
дане), изисква огромна нравствена сила, постоянни усилия на духа, 
на всички нравствени сили на индивида: воля, търпение, трудолю-
бие, стремеж към добро, отговорност, самоуважение. За съжаление 
т.нар.”хищно творчество”2, насочено към изобретяване на начини за 
самоутвърждаване и обогатяване за сметка на околните, също има 
нравствени подкладки, макар и обратни по знак на традиционните. 
Злото е удивително жилаво и изобретателно. Веднъж формираната 
установка към “хищно творчество” трудно може да бъде унищоже-
на или трансформирана. Затова трябва активно да се попречи на 
формирането £ още в детството. 

Формирането на правово съзнание е невъзможно без духовно 
– нравствена основа; нейната устойчивост е гаранция на общество-
то спрямо девиантни поведенчески прояви.

Религията и църквата като институция имат своите задълже-
ния за запазване на традиционните, общочовешките ценности, на 
общественото здраве в динамичните днешни социални условия. 
Разбира се, вярата е личен избор на всеки човек. За съжаление, и за 
България важат думите на гръцкия философ Никос Диму: “Другите 
страни имат религия, ние имаме попове.”3 През м. април 2006г. 
на своя Х Всемирен Руски Народен Събор Руската Православна 
Църква даде чудесен пример за актуално и отговорно анализира-
не на широко дискутирани в страната и в света морални проблеми, 
в което участвуваха и видни учени, министри, депутати: правата 
на човека и мястото им в йерархията на ценностите, свободата на 
избор на човека и нравствената насока на този избор, ценността и 
достойнството на човека, правомерността на опитите за универса-
лизиране на опита на Европа в осмислянето на правата на човека и 
цивилизационните ценности, хармоничното съществуване на циви-
лизациите на базата на общи ценности, отговорността на Русия в 
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съвременния свят и т н. Ориентирана към младите хора на Русия, 
дискусията по тези проблеми демонстрира искрената загриженост 
на висшите духовници, интелектуалците и политиците на тази стра-
на за подрастващото £ поколение – още един знак за дълга на наше-
то духовенство към младите хора на България.

Впрочем днес ясно се очертава парадокс в отношението на об-
ществените институции към нравственото здраве и правото на сво-
боден избор: от една страна обществените институции навсякъде по 
света заявяват прекалено високи нравствени критерии към отделния 
гражданин, опитват се всячески да поставят под свой контрол го-
ляма част от възможностите му за личен избор (напр. евтаназията 
и абортите в много страни са криминализирани) – това принципно 
ограничава правото на личен избор; от друга страна обществените 
институции често оказват твърде слаб контрол върху ерозиращите 
традиционната морална система въздействия – на обществените от-
ношения, на масмедиите, на “масовата” култура, на двойния стан-
дарт в правораздаването. Затова често в пресата четем заглавия, ко-
ито звучат като вик: ”Как да се осигури свобода на избора в среда на 
безкултурие и безнравственост?!” (в-к “Труд”, 5 април 2006г.).

Двете главни обществени институции за социализацията на де-
тето – семейството и училището – му дават основните знания, уме-
ния и обществен опит, подготвят го за бъдещия му живот като граж-
данин, използуващ тези знания, умения и опит по обществено-отго-
ворен начин. Предавайки му постепенно натрупаното от предците 
знание и практически опит, те му предават и установените от кул-
турната традиция регулативи за опериране с това знание, нормите 
на междуличностните отношения, навиците за отчитане и съобразя-
ване с правните, религиозните, политическите, институционалните 
категории. Свой дял в приобщаването към обществената среда имат 
религията, политиката, изкуството и особено он-лайн влиянието на 
медиите и Мрежата. И тук се проявява един съществен и често бо-
лезнен момент: докосването на детската душа до “двойните стан-
дарти”, до лицемерието, превърнало се в норма на обществените от-
ношения. Нищо не разочарова и не развращава младежта повече от 
лицемерието в отношението между възрастни и деца, между власт и 
граждани, несъответствието между официално проповядваните на 
държавно ниво морални принципи, задължителни всъщност само за 
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гражданите и моралната всепозволеност в поведението на властва-
щите. Това несъответствие затваря в съзнанието на индивида пътя 
за формиране на онази цялостна система от нравствени норми, при 
която правата на отделния гражданин, неговата свобода на избор и 
човешко достойнство са в хармония с интересите на обществото 
– оня идеал, към който са се стремили по свой начин елините. 

Сега обществото е прехвърлило това задължение преди всичко 
на системата на образованието (в това число и на философските 
дисциплини) – на нашите деца не бива да липсва културата на ця-
лостното мислене – онази способност за се обхване и осмисли яв-
лението в единна категориална схема, която характеризира истински 
интелигентното и продуктивно мислене и е най-сигурният гарант за 
адекватност на мисловния резултат и на прогностичната му спо-
собност; нужна е такава образователна стратегия, която да даде 
възможност за развиване на мисловна нагласа за цялостното обхва-
щане на проблемите на съвременността, на българското общество, 
на конкретната общност, визия за възможните глобални и регионал-
ни пътища на развитие и нашето място в тях, активната позиция 
на осъзнаващ задълженията и отговорността си гражданин. Но ако 
обществената реалност противоречи на насажданите чрез образова-
нието ценности, ако липсват то няма да постигне целта си: липсата 
на твърди нравствени и ценностни нагласи в обществото създава 
морален вакуум и неосъзнат душевен стремеж към нещо различно 
от ежедневието, бягство от него чрез алкохол и наркотици. 

Доказателство, че си изградил себе си като носител на морални 
стойности е това да успееш да ги отстоиш и запазиш в аморална 
среда – това е изразът на висша нравствена сила, която не всеки 
може да добие. Тя се изгражда с много интелект, грижа и търпение и 
от обществото, и от индивида. Днешната ни младеж всъщност е ос-
тавена сама на себе си. Част от нея оцелява благодарение на добрата 
си, в сравнение с възрастните, адаптивност, с упоритост и трудолю-
бие успява да реализира творческия си потенциал; останалата част 
тръгва по пътя на съпротивата на статуквото, изразяваща се в асо-
циално, често самоубийствено поведение. “Младежта е недоволна 
– твърди проф. В. Гюзелев в интервюто се пред в.“Стандарт” от �8 
април 2006г.– защото никой не се грижи за нея, и не вижда перспек-
тиви. Преди комунистите създадоха младежки организации, брига-
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дирско движение, сега младите са оставени на автопилот. Никой не 
канализира енергията им в положителна посока и тя се насочва към 
разрушение или се губи на празен ход.” Получава се противоречие 
между характерната за всеки млад човек потребност от творчест-
во (която някога се подкрепяше и щедро се финансираше чрез раз-
лични извънкласни форми в творчески домове, читалища, спортни 
бази), потребност от самоутвърждаване, от доказване на себе си и 
на другите на своята интелектуална и нравствена стойност като лич-
ност и реалния му статус на “унижен и оскърбен” бедняк, за който 
обществото всъщност няма грижа. Това важи особено силно за де-
цата в неравностойно социално положение, децата с увреждания, 
децата с недобра семейна среда, които стават все повече. Сложните 
условия на живот правят работата на специалистите-педагози и на 
социалните работници с тези деца все по-трудна и своеобразна и 
изискват все по-осезателна подкрепа от държавата.

Появата на превантивната педагогика, чиято задача е именно 
превенцията на асоциалното поведение сред младите хора, е трево-
жен, макар и навременен, факт. Терминът “превантивна педагогика” 
на пръв поглед е поредното словесно излишество – защото опреде-
ляйки общото русло на социалното поведение, задавайки с това са-
мото и ограниченията му, всяка педагогическа дейност имплицитно 
включва превенцията на проявите, излизащи извън кръга на при-
етото социално поведение. Необходимостта да се акцентира върху 
превантивния аспект на двуединната педагогическата практика е 
тревожен, защото говори за съществена промяна в социалното пове-
дение и нагласи на част от младежта, изискваща и съответствуваща 
промяна в акцентите на педагогическата дейност. Необходимостта 
от тази дейност е пряк резултат от проявите на асоциално поведение 
у възрастните, водещи до усвояване на асоциални модели на пове-
дение от подрастващите. Знае се: най-ефективният начин за ликви-
диране на проявите на асоциално поведение е отстраняването на 
социалните му причини, оздравяването на социалните структури 
и институти (икономически, политически, религиозни, правови, 
етнически и т.н.) – оздравяване на света на възрастните...

И още един болезнен въпрос: необходимостта да спестим на 
децата си, доколкото е възможно, лутането в търсенето на иден-
тичност: личностна и национална. Независимо от приказките за 
“Европа на отечествата”, на нас ни се внушава космополитична 
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идеология и същевременно ни се насаждат национални комплекси 
за малоценност. Голяма част от младите хора поради своята неопит-
ност приемат за чиста монета потоците хули, упреци и откровени 
клевети върху нас и страната ни, а това деформира психиката и по-
ведението им. Затова все повече ще живеем в колебание и безпътица 
между идентичността си като българи и като жители на “световното 
село”: изгубили (отказали се в стремежа към “модерно мислене”) 
от извечната идентичност на народа си и не намерили нова иден-
тичност. Това е морален вакуум, особено пагубен за подрастващите, 
защото създава напрежение и неудовлетвореност, чиито последици 
са непредвидими – от депресии и апатия до агресия. 

Не успяхме да спестим много грешки и разочарования на себе 
си. Нека сега – помъдрели – се опитаме да ги спестим на тези, кои-
то идват след нас. Да създадем заедно с тях основа, върху която да 
изградят смислен и достоен живот в трудния и противоречив свят, 
наследен от нас. За да не остане в миналото легендата за гордия, 
съзидателен, извисен български дух. Пътят е един – създаване на 
силно гражданско общество, осигуряващо успешна социализация 
на децата и юношите. Другото е предателство спрямо тях...
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3. ПРОБЛЕМЪТ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА И ФОРМИРАНЕТО 
НА ЦЕННОСТНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ НА ДЕЦАТА И 

МЛАДЕЖИТЕ

М. Костурова-Парашкевова*

Анализът на състоянието и проблемите на социализацията на 
децата и младежите е необходим и винаги актуален – той е свързан 
с отговорността на обществото за своето бъдеще. Социалният опит 
показва, че ценностните ориентационни модели насочват постъпки-
те и действията и са определящи за съдържанието на личностното 
поведение от най-ранна детска възраст.1 Затова и възможното овла-
дяване и насочване на ценностните въздействия и влияния върху 
децата и младежите от страна на държавата и обществото са от съ-
ществено значение за съдържанието и достижимостта и на най-сме-
лите обществени проекти за бъдещето.

При цялата сложност и противоречивост на протичащите в об-
ществените глобални и национални реалности процеси, ще откро-
им доминиращите ценностни ориентации, които според нас влияят 
върху социализиращите младата личност фактори, като се отразяват 
и на нейните ценностни нагласи и ориентации. 

Известно е, че в България поколенията от 50-те, 60-те, 70-те го-
дини, а и преди тях, бяха възпитавани в съвсем различни от днеш-
ните реалности и в ценности, носещи духът и традициите на хума-
нистичната европейска цивилизация и култура. 

Кълновете на тази хуманистична традиция и ценностна ориен-
тация са заложени в реалностите на древността и ранното христи-
янство. Древногръцкият идеал за нравствен живот и морално-съ-
вършенната личност, притежаваща в единство физическа и духовна 
красота, които атинският гражданин е бил длъжен да възпитава в 
себе си е “калокагатията”. Това е и мяра, и принцип, и начин на 
живот, който не би се постигнал без мъдростта като единство от 
знания и действия, без съблюдаването на законността като из-

* Доцент, Бургаски университет, доктор на науките
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раз на справедливостта в атинския полис. Придържането към този 
идеал във времето по своеобразен начин е способствувал за стабил-
ността на елинското общество.

В реалностите на Европа през епохата на Новото време, тази 
хуманистична ценностна ориентация намира най-широк тласък в 
повика за образованост и разкриване на човешката индивиду-
алност и продуктивен потенциал. Макар културно-историческите 
реалности на държавите от Европа да изтласкват на преден план 
различни ценности, в основата на всички е човекът – образован, 
възпитан, добродетелен, диалогичен и толерантен – ценен и уважа-
ван от другите заради трудолюбието и способностите си. Този цен-
ностен идеал за човека намира израз в изваяните от Микеланджело 
скулптури – красиви, с хармонично телосложение и с ръст, извисен 
до небето в стремежа си да достигне и да надмине, сякаш, Бога. 

Успоредно с този идеал за човека в основата на европейската 
ценностна ориентация е и отношението човек – общество – лич-
ност. Човекът е универсална личност, а в обществото е необходимо 
да се създават условията за реализирането на принципите на тази 
универсалност и обществено-ценните индивидуални способности, 
насочени към подобряване на качеството на съществуващите реал-
ности и живот. Тази ценностна ориентация, характерна и за бъл-
гарското възрожденско общество, въпреки последвалите историче-
ски социално-политически промени в обществените реалности на 
Европа, и в България продължи да бъде доминираща тенденция.

От средата на ХХ век, успоредно с развитието на НТП, в общест-
вените реалности на страните от Западна Европа и Америка започна 
да се проявява и тенденция на дехуманизация на обществените ре-
алности. Тази тенденция се засили и чрез реализацията в тези дър-
жави на либералната идея, основана на философията на хедонизма, 
отстояваща примата на частния интерес и щастие като предпостав-
ка за общочовешкото благо. Задълбочаването на тази тенденция се 
прояви в утвърдилата се във времето ценностна ориентация на т.н. 
“потребителско общество”. В последните десетилетия на ХХ век 
тази ценностна ориентация обхвана определени слоеве и общества-
та в не малко държави по света и основателно предизвика тревогата 
на ярки мислители на века.2 В тази връзка звучи като самопризна-
ние предупреждението, което известният американски идеолог и 
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политически анализатор Збигнев Бжежински прави в книгата си 
“Извън контрол (глобален безпорядък в навечерието на ХХI-я век/”: 
“…акцентът, който днес се поставя…върху култа към материално 
богатство, върху потребителството и върху себезадоволяването като 
определение на добрия живот, прави обществото сляпо за ключо-
вите социални дилеми, възпирайки търсенето на отговор, който с 
течение на времето би могъл да породи едно наистина ефикасно оз-
дравително действие.”3 И по-нататък: ”релативисткият хедонизъм 
като базисна жизнена норма не предлага стабилни социални връз-
ки,…едно общество, което не се ръководи от общосподелени абсо-
лютни принципи и което вместо това възнаграждава индивидуално-
то себезадоволяване, е общество, заплашено от разруха.”4 

Тенденцията на дехуманизация на обществените реалности, 
ярко проявила се в края на ХХ век и продължаваща и днес, се заси-
ли и от зародилата се в първите десетилетия на ХХ век в САЩ друга 
сериозна ценностна ориентация -“културата на парите”. Неин 
основен девиз е : ”Алчността е полезна!”5 Тази “култура на пари-
те” се разпростря навсякъде по света и чрез новите международни 
икономически и политически структури, фондации и комитети се 
налага като определяща в ценностната ориентация на съвремието 
ни. Неспособността на социалните, обществени, държавни и меж-
дународни управленски структури и механизми и в национален (за 
всяка държава – в различна степен) и в глобален мащаб да ограничат 
въздействието на последните две посочени деструктивни ценност-
ни ориентации в действията и поведението на индивидите и социал-
ните групи, доведе до подмяната на традиционните обществени 
морални ценности: “ Важен е успехът независимо от това как е по-
стигнат. Политиците печелят признание за това, че са избрани, а не 
поради принципите, които те изразяват. Бизнесмените са оценявани 
по тяхното богатство, а не за тяхната честност или по приноса на 
техния бизнес за социалното и икономическо благополучие. Това, 
което е правилно се подчинява на онова, което е ефективно, и така 
става възможно по-лесно да се успее, без да се обръща внимание на 
въпроса какво е морално.”6 

Посочените ценностни ориентации, доминиращи в глобалните 
обществени реалности, повлияха съществено и върху процесите и 
явленията, протичащи в България. На фона на ценностното съдър-
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жание на обществените реалности е логичен въпросът за ценностите 
и ценностните ориентации, около които се обединяват политически-
те субекти, държавните институции и обществените и граждански 
сдружения у нас и за гаранциите (законови и др.) в държавата ни 
за тяхното отстояване. Отговорът на този не лек въпрос би внесъл 
яснота в дейността на социализиращите младия човек фактори и би 
насочил техните съвместни действия за подпомагане на вярната ори-
ентация на децата и младежите в хаоса и многообразието на доми-
ниращо негативните ценностни въздействия върху тях. Защото днес 
в ценностно отношение обществената и социална среда в България 
е заредена и с конфликтността на процесите и явленията, породени в 
годините на преход след �989 година. Механизмите, с които този пре-
ход бе и все още е управляван, родиха и доведоха до безконтролното 
нахлуване в обществените реалности на неблагоприятни и вредни 
влияния, които силно затрудниха от една страна – дейността на со-
циализиращите фактори, а от друга – вярната ценностна ориентация 
на децата и младежите. Ще посоча само някои факти:

Първо. Засилената идеологическа конфронтация между основ-
ните политически субекти в първите години на прехода доведе до 
елиминирането на възпитателната функция на училището и ВУЗ и 
“учебно-възпитателната дейност” бе редуцирана до “учебна дей-
ност”. С това бе официално наложено мнението, че образователните 
институции трябва да обучават, но не и да възпитават. А възпитани-
ето, както е известно, е средството, което формира у човека опре-
делена нагласа на разума за постигането на конкретни ценности в 
качеството им на цели или идеали.

Второ. Разрушените в първите години на прехода “стари” орга-
низационни структури и звена за работа с децата и младежите дълго 
време, (а и до днес), не са заменени с други, които в съдържател-
но отношение да допринесат и да предпазят младите хора от много 
бързо възникналите, при това легитимни, (в повечето случаи чужди) 
структури– организации, клубове и сдружения със съмнителни цели 
и предмет на дейност. Само през първите четири години от началото 
на прехода са регистрирани триста религиозни секти от всякакъв 
вид.7 А както е известно, в изкусно хвърляните от тях мрежи най-
често попадат предимно млади.

Трето. Липсата на държавнически подход в реализацията на про-
цеса на раздържавяване на собствеността и в проведената привати-
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зация доведе до появата на висок ръст на безработица сред хората в 
активна трудоспособна възраст, сред които най-много са хората със 
средно и висше образование. Така например, по данни на НСИ, дока-
то през �990 година броят на заетите в активна трудоспособна възраст 
в икономиката е 8669,3, то през 2000 година този брой е значително 
намалял – 8�49,5 души8, при това тази тенденция на намаляване на 
заетостта продължи и през следващите години. Това засили усета за 
несигурност и страха за възможното “утре” и “бъдеще” у много хора, 
а голяма част от младежите напуснаха България, за да търсят препи-
тание в чужбина с надеждата за самореализация. Емигрантската въл-
на сред младите хора в годините на преход е най-голямата тревога за 
държавата ни и за нейното бъдеще, тъй като: “Само през 200� г. насе-
лението на страната е намаляло с 220 хиляди души, като починалите 
са около 44 хиляди, докато останалите �76 000 – хора в трудоспособ-
на и голяма част от тях във фертилна възраст – са емигрирали. При 
запазването на тези темпове на емигриране би трябвало да очакваме, 
че само след десет години страната ще бъде под 5 милиона души, и 
то при радикално променени етнически баланси…”9. 

Това са само част от фактите на “прехода”, оказали съществено 
неблаготворно влияние върху процесите на социализация на децата 
и младежите в България.

Този неблагоприятен ценностен социален пейзаж се задълбо-
чи особено ярко в годините на реализацията на управлението на 
личността, изрекла в публичното пространство през 2000 година 
призива за “нов морал” в политиката, държавата и обществото. 
Продължилата през този период на управление и задълбочила се 
комерсиализация на всички сфери на живота и на всички дей-
ности отрезви надеждите и очакванията на хората за по-добър живот. 
Така и без това крехко проявилото се в обществото ни съзнание за 
общност и общосподелени ценности и принципи за постигането 
на добра социална переспектива бе бързо заменено от борбата за 
индивидуалното оцеляване. Като резултат от протичащите в глоба-
лен мащаб и в държавата ни процеси, в социалните и обществени 
реалности у нас се откроиха две доминиращи ценностни ориен-
тации: стремежът за себеудовлетворяване – за тези, които са във 
властовите структури на всички обществени, държавни и частни 
йерархични структури и нива и страхът, и борбата за собственото 
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– (индивидуално и семейно) оцеляване. Сякаш естествено и необ-
ходимо тези реалности родиха една нова и негласна приетост -“по-
купко-продажбата” на ценности. Обществената практика доказа, че 
чрез тази приетост се постига всичко – дипломи, административни 
постове, звания, титли и т.н. Най-страшното от морална гледна точ-
ка е, че освен с парични знаци тя се реализира и чрез бартер – полу-
чаваш желаното от теб срещу “послушание”, “мълчаливо съгласие”, 
безапелационното гласуване и др. Негласната приетост “покупко-
продажба” се оказва днес най-ефикасното средство за постигане 
на ценности. 

Такава е реалността, в която протича процесът на социализация 
на младия човек днес. В тези реалности социалната общност сякаш 
губи способността си да влияе, отстоявайки определена ценностна 
система, традиции и култура. В обществото ни няма общосподеле-
ни идеали, няма нравствени образци и авторитети. Все по-налага-
щия се в днешните реалности прагматизъм води до притъпяване 
на чувствителността на общността и индивида към ширещото се 
беззаконие и насилие. Едноизмерното мислене, в което се е бари-
кадирал човекът днес, е присъщо и на човешките общности, обеди-
нени около тясно групови, егоистични интереси. В тези реалности 
общественото мнение като “институция” се оказа инертна, непро-
дуктивна величина, а основното спойващо ядро на обществената 
съ-вместност – общността на интересите – най-големия дефи-
цит. В основата на съдържанието на тези социални и обществени 
реалности се открояват две основни доминиращи тенденции: 

– Неконтролируемост на многобройните целенасочени и неце-
ленасочени (наши и чужди), въздействия под ударите на които по-
пада младия човек;

– Остър дефицит на морал в социалните и обществени реално-
сти. 

Всичко това проблематизира дейността на традиционните соци-
ализиращи фактори, в това число и на най-силно въздействащият 
сред тях върху младия човек – семейството. 

Основната причина за това състояние на социализиращата об-
ществена среда и на основните социализиращи фактори е сведената 
до минимум конструктивна позиция на държавата, на нейните 
институции, на отговорните лица. Формирането на ценностната 
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система и ориентации на децата и младежите в съответствие с хума-
нистичната европейска цивилизационна култура и традиция минава 
през необходимостта от:

�) Засилване на конструктивната функция на държавата и пре-
дприемането на адекватни на социалните и обществени потребно-
сти мерки за нравственото оздравяване на съществуващите реално-
сти;

2) Определянето и обединяването на всички политически субе-
кти около общосподелени национални ценности, идеали и ори-
ентации, които да сплотят обществото ни за тяхното отстояване във 
времето, чрез задвижването на личностния творчески потенциал на 
всеки гражданин и преди всичко на младите хора. Създаването на 
условия за практическата реализация на обществено-продуктивния 
творчески потенциал на младия човек ще допринесе да се матери-
ализира най-съкровенния личностен стремеж-стремежът за само-
реализация. А това би стопирало процеса на източването навън от 
държавата ни на най-ценния £ национален капитал-младите хора; 

3) Приемане на държавна стратегия за работа с децата и 
младежите и нейното организационно, финансово и кадрово оси-
гуряване и контролиране;

4) Възстановяване и засилване на координиращите функции на 
държавата за осъществяване на комплексен подход в дейност-
та на институциите и факторите от социално-педагогическата 
система; Осъществяване на контрол и на дейността на неправител-
ствените организации и граждански структури, работещи с децата 
и младежите;

5) Известно е, че ценностно-ориентационните модели, които се 
формират в процеса на образованието и възпитанието са най-трай-
ните и определящи в дейността и поведението на човека. Затова е 
необходимо да се възстанови практиката за осъществяване в един-
ство на образователните и възпитателни функции на училището 
и ВУЗ, както и да се засили хуманитарната насоченост на образова-
телния процес. В тази връзка би трябвало да се предприемат мерки 
за увеличаването на делът на обществените науки в учебните пла-
нове. Знанията, получавани от тяхното изучаване, както е известно, 
не само способстват за формирането на светогледа и ценностната 
ориентация на обучаващите се, но и ги подпомагат осмислянето на 
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обществените потребности и допринасят за формирането у учащите 
се на усета за мяра във взаимоотношенията им с действителността 
и с Другите, в името и съобразно обществената потребност в бързо 
променящите се реалности.

Днес актуалната обществена необходимост се нарича морал и 
яснота за общосподелените ценности, които да обединят поколе-
нията и нацията – за да устоим и с национално достойнство да от-
говорим на глобалните предизвикателства, на европейските крите-
рии и стандарти, на общоцивилизационните проекти за бъдещето.

ЛИТЕРАТУРА:

1 Виж: В “Социология на личността”, С., �990, с. �83.
2 Виж: В работите на Р. Арон, Ж. Фурастие, Е. Фром, А.Тофлър; 

Докладите на “Римския клуб” и др.
3 Бжежински, Зб. Извън контрол. С., �994, с. ��8.
4 Пак там, с.��9.
5 Луис, М. Културата на парите. Варна, изд. Къща “Компас”, с. �0.
6 Soros G.,The crisis of global capitalism,Public Affers, New York,�998, 

p. 83. 
7 Виж: Кота, Ж., Мартен, П. Тайните на сектите, С., �993, с. 5.
8 Виж: Статистически годишник, С., 200� г., с. 4–5.
9 Проданов, В. България след �2 години преход. сп. Понеделник, 2002, 

бр. 5/6, с. 43–44.



���

4. СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА 
ФОРМИРАНЕТО НА АГРЕСИВНОСТТА

Йоланда Зографова*

Агресивното поведение е от тези явления, които притежават 
многообразна феноменология, както и мултивариантност откъм де-
терминиращи фактори и причини. Нищо не е отхвърлено напълно, 
нищо не е утвърдено напълно – биогенетични, наследствени пред-
поставки, индивидуално-психични, социалнопсихологични, макро-
социални, в т.ч. всякакви влияния от историческо и културно ес-
тество, а през последно време, и от медийно – всички те се оказват 
съществени за анализ в теорията и интервенция в практиката факто-
ри. От друга страна социалната реалност и всекидневният живот на 
всички равнища поставят нови предизвикателства пред общество-
знанието, не само поради отдавна установения и почти банализи-
ран от медиите факт на масовизираното насилие, не и поради фа-
кта, че насилието демонстрира невероятни потенции за израждане 
в използвани механизми и постигани последици по своя мащаб. А и 
поради по-обикновените факти от живота на съвременника, и осо-
бено на младия съвременник, като увеличена всекидневна агресия, 
като нравствено безразличие спрямо социалното обкръжение, като 
открояване на жизнени доминанти, сведени до компютърни игри и 
екшъни, до пушене на трева в задния двор на училището и т.н. В 
контекста обаче на световната мисъл оплакванията от собственото 
историческо време и култура звучат почти тривиално, слабо и без 
заряда на конструктивната креативност, отваряща път към реша-
ването на проблемите, а не единствено към тяхното безкрайно и с 
опит да изплаши на всяка цена аудиторията изреждане.

От своя страна, социалното, и в частност социално-психологи-
ческото познание започва да очертава все по-ясни матрици за поста-
новка на жизнено важните феномени. Съвременните подходи оф-

* Старши научен сътрудник, И-тут по психология-БАН, доктор на на-
уките
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ормят една линия на развитие, която показва тенденции както към 
“социализиране” на възгледите на изследователите – т.е. към обога-
тяване на социалния контекст на проява и на изучаване на агресия-
та, така и към разширяване на мотивационните фактори и тяхното 
съдържание. Една от трайните, за послeдните 20 години, тенденции 
е към установяване на междуличностния подход в изследванията на 
агресивността, при който се обръща особено внимание към специ-
фичните характеристики на социалния контекст, реакциите на об-
кръжението (Eron, �994, Krahe, �996). Паралелно на тази тенденция 
се проучват най-пряко действащи социалнопсихични детерминанти 
за формиране и проява на агресивност – личностни предпоставки 
като злопаметност, емоционална чувствителност, както и фактори 
от порядъка на нагласи и диспозиции на личността – особено толе-
рантност спрямо насилие и нравствена незангажираност. 

Донякъде алтернатива на горния подход е тенденцията да се тър-
сят социално културни детерминанти на агресивността, като анали-
зът се основава на изучаване агресивността на колективно равнище 
– да се изучават социалните репрезентации за агресията на основа-
та на познанието на правото, социалната политика, специфичните 
културни или субкултурни особености. На основата на идеите за 
социалните представи на Московиси (продължител на Дюркейм) се 
доказва, че те, на свой ред, след утвърждаването и разпростране-
нието си, въздействат върху регулацията на социалното поведение, 
в частност, на агресивното (Зографова, 200�). В дисертационния 
проект на Д. Бакалова бяха подкрепени идеите на Московиси за со-
циалните репрезентации– за споделянето на представи за агресив-
ността от цели социални групи. Сериозни са данните, разкриващи, 
че учениците у нас твърде слабо морално осъждат агресивността, 
както и фактите, според които е налице сходство в характера на 
представите между ученици и затворници за инструменталната аг-
ресия. (Бакалова, 2004). Явно в тази възраст нравствената дезанга-
жираност се проявява чрез механизмите на пренесената върху някой 
друг отговорност. 

През последните десетилетия, социално-когнитивният подход е 
широко използван за обяснение на много от формите на социалното 
поведение. В множество експерименти се доказва, че не малко ког-
нитивни променливи се утвърждават като елементи в структурата на 
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личността и детерминират както формирането на агресивност, така 
и по-късната £ изява. “Кратковременните преживявания, закодира-
ни и съхранени в символична форма в паметта, по-късно могат да 
оказват достатъчно продължителни въздействия.” (Бандура, 2000, с. 
236) На ранни етапи на онтогенезиса на човека се заучават редица 
сценарии, задействани по-късно при някакъв стимул или релевант-
на ситуация, за която те могат да бъдат използвани като стратегия 
за решаване на даден проблем от личността. Агресивността вече не 
е тълкувана единствено като импулс или реакция на стимул, или на 
фрустрация, а се изучава като рационално, целенасочено поведение 
и като стратегия за решаване на различни проблеми на междулич-
ностните отношения. 

Въпреки сериозните резултати от активната изследователска 
дейност в сферата на агресивното поведение през последните ня-
колко десетилетия, едва ли в психологията, а също така и в другите 
клонове на социалното познание изследователите могат да отгово-
рят дефинитивно на поставените още през 70– те години базисни 
въпроси от един от най-известните представители в изследването на 
агресивността, Сеймур Фешбах. Като основни проблеми той посоч-
ва връзката между социализационните практики на родителите и аг-
ресивността, формираща се у децата, както и „кои са другите важни 
поведенски системи, с които агресията функционално е свързана, 
т.е. какви са ефектите от улесняването и от забраната на агресията 
върху други личностни дипозиции? И как ако агресивната мотива-
ция е предимно придобита подбуда, тя се научава? Например, защо 
толкова много деца и възрастни, както изглежда, се научават да ха-
ресват да извършват враждебни и насилствени актове – пряко или 
чрез изместване?” (Feshbach, �974, p. �68). 

Като че ли най-много, а и най-достоверни отговори в експери-
менталната и теоретична социална психология са получени на въ-
просите около научаването и мотивацията на агресивното поведе-
ние, противоречиви резултати от изследвания могат частично да 
отговорят и на въпроса за връзката с други поведенски системи – в 
това отношение има надеждни и убедителни резултати. Най-оскъ-
ден обаче е опитът и последиците в социално знание относно соци-
ализизацията, която би била оптимална за формирането на цялост-
ната личност и нейната връзка и детерминираща сила за формиране 
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на агресивни модели на поведение. А без ясни рефлексии именно 
по този основен въпрос, отговорите на другите ще бъдат винаги не-
дефинитивни, нееднозначни и неконсистентни. Същността и про-
блемите на социализацията и при това особено в ранните години от 
индивидуалното развитие на човека обичайно привличат внимание 
и интерес у изследователите. За съжаление, опитите за систематич-
но обвързване на интереса към агресивното поведение с този към 
социализационните процеси не са чести. И този факт не се дължи 
на някакво пренебрежение в социалната психология към фактори-
те на социализацията на човека и формирането му като личност, а 
по-скоро на наложилите се трайно подходи в изследването на аг-
ресивността по посока на ситуативните влияния и ситуативните 
реакции. Така се създава един от сериозните пропуски в моделите 
на изучаване на агресията – както в класическите, съсредоточени 
главно в дълбинни процеси, инстинкти, мотивационни фактори и 
т.н., така и при съвременните информационно-процесуални модели, 
в които като че ли е взето предвид всичко съществено като схеми, 
нагласи, емоции, сценарии и т.н. (Anderson & Bushman 2002), но е 
оставено недостатъчно място за проблемите около социализирането 
на конструктивни, активни, но поне относително неагресивни мо-
дели на поведение. И което е още по-важно – не се съсредоточава 
изследователска енергия и интерес върху социалнопсихичните де-
терминанти, формиращи се именно в процеса на социализация и 
медииращи ролята на агентите на социализация за развитието на 
най-значими личностово-структурни образувания. А податливостта 
и готовността на една личност по посока на формирането £ като аг-
ресивна или по посока на изграждането на образци и модели на аг-
ресивно поведение се създава именно по време на основните етапи 
на социализация и чрез нейните основни агенти – семейство, учи-
лище, социална среда, референтни групи, канали на комуникация 
(Зографова, �987). Едни от най-важните пътища, по които култур-
ните норми и стандарти на макрообществото регулират социализи-
рането и формиращите се диспозиции, поведенческата готовност, 
личностово интернализирани ценностни ориентации, „минават” 
през възприетите по специфичен, по конкретен начин норми и цен-
ностни виждания, етични стандарти и поведенчески особености на 
членовете на микрообществото, семейната социална група. За да се 
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постигне относителен баланс между социалните цели и специфич-
ните средства, които индивидът или групата използват за тяхното 
постигане, е значимо придобиването на познанието за социалните 
значения на признатите етични принципи и на ценностите да съот-
ветства и на придобиване на социално приети модели на поведение. 
Би било утопично да приемем агресивността за изцяло отхвърляна 
от социума, който на всички етапи от цивилизационното си разви-
тие подкрепя определени образци или приемливи агресивни модели 
на поведение. Социалната амбивалентност спрямо реализацията на 
различни форми на агресивност играе твърде значима роля през со-
циализацията на човека – например, отхвърлят се тежките форми на 
насилие, но се подкрепят по-меките и косвени форми на всекиднев-
ната агресивност или официално се отхвърля изобщо проявата на 
агресия, а неофициално, „частно” тя се подкрепя поради успеха, до 
който тя нерядко води своите носители (Зографова, �987). Нормите 
на социална справедливост и реципрочност всекидневно получават 
ситуативно подкрепяне и в сферата на такива поведения, като агре-
сивните, чрез насърчаването на индивида да отстоява своите права, 
да изявява себе си, да търси реванш (напр., при момчетата чрез фи-
зическа агресия ), по-късно в активния социален живот чрез вербал-
ни нападки в дискусии, дебати и т.н. Разстоянието между по-голяма 
активност в социалната самореализация и проявата на агресивност 
в реакциите на личността не е твърде голямо и под натиска на все-
кидневната динамика и конкурентност лесно се преминава от една-
та към другата поведенска форма. Затова едни от най-съществените 
моменти при социализацията в ранните години от индивидуалното 
развитие е създаването на конкретни алтернативни модели на актив-
но, неагресивно справяне с проблемни ситуации и същевременно 
„превод” на абстрактните ценностни стандарти и етични принци-
пи на равнището на конкретните социални ситуации. Такъв един 
превод изгражда у личността на подрастващия ясна оценка на това 
какво е общоприето, кое нарушава нормата в конкретния случай и 
т.н. В противен случай не се създават стабилни и надеждни връзки 
между общите принципи и ценности и поведението, а агресивност-
та е от най-честите прояви в резултат на подобни разминавания.

Освен особеностите в методологията на изследванията в сфера-
та на агресията, някои от които посочихме по-горе, други проблеми, 
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възникващи при анализа на социалнопсихичните детерминанти на 
формирането на агресивността като хабитуална особеност на ли-
чността са около недостатъчното изследователско внимание спрямо 
спецификата на периода, при който се осъществява социализация-
та през последните години в България и връзката £ с формирането 
на агресивен тип личности. Конструктивен би бил изследователски 
подход, който да постави на нова основа зависимостта между про-
менените социални условия у нас и спецификата на социализацята 
в едно постомодерно общество. Всъщност в това отношение освен 
приемственост в научните традиции, социалните потребности изис-
кват иновативност в научните изследвания, отчитаща големия брой 
нови фактори, стихийно включени в процесите на формирането на 
личността и нейните поведенчески модели – фактори като проце-
сите на глобализация, многократно разширеният обхват и брой на 
канали на комуникация, макропромените в социалната структура на 
обществото и т.н.

Социалната среда, основните агенти на социализацията, канали-
те на комуникация, социалните групи – всеки от тези важни социали-
зиращи фактори допринася значимо за изграждането на една обща 
социалнопсихична атмосфера, в която детето, по—късно юношата 
и младежът възприемат главните ценностни ориентири, валидни в 
повечето от случаите за цял живот. Затова е и потребно систематич-
ното изследване на целия кръг от фактори и детерминанти и естест-
вено то би било най-продуктивно при една интердисциплинност и 
при високо релевантни на изискванията на социалната практика и 
на реалността изследвания и анализи. 

Възможност за реализация на подобна междудисциплинна из-
следователска активност създава един от най-актуалните социални 
проблеми на съвременните млади хора – гледането на телевизионно 
насилие, което е между най-важните фактори и основни предпос-
тавки за заучаване и съхранение в паметта на съответни сценарии. 
(Huesmann & Miller, �994). От множество изследвания, посветени 
на тази проблематика натежават фактите, че телевизионното наси-
лие въздейства и при това дълготрайно върху нагласите и поведе-
нието на децата. Класическата идея за катарзиса при наблюдава-
нето или проява на даден вид агресивност с посока намаляване на 
последващо агресивно поведение, се оспорва чрез голяма маса от 
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експериментални данни. Влиянието на агресивните модели от раз-
лични програми е една от важните детерминанти за формиране, а 
и за увеличаване на агресивността като форма на поведение и на 
междучовешки отношения. Тъй като, както отбелязва Бърковиц, 
един от лидерите в съвременната социална психология, дори нови-
ните за насилие засилват вероятността, цялата зрителска аудитория 
– и възрастни и млади хора, и децата, да се държат по-агресивно 
(Berkowitz, �993). Такова едно влияние, според него, съвсем не е 
тривиално, след като милиони хора обичайно са в контакт с меди-
ите. По данни от изследвания, които проведохме през неравни ин-
тервали по време на прехода към демокрация, се оказва, че и у нас 
толерантността към насилието расте право пропорционално на на-
растването на самата агресивност у младите хора (Зографова, 200�). 
Те, от своя страна, демонстрират най-висока агресивност, в сравне-
ние с други възрастови групи. От друга страна, повишена е оценъч-
ната активност на българина, сензитивността на възприятията му 
спрямо комуникациите и поведението на публични личности, както 
и оценката на проявите на политици и журналисти като предимно 
агресивни. Но поднасянето на прекалено голямо количество инфор-
мация за насилие си остава най-сериозен фактор за формиране на 
агресивност у подрастващия, у младежите, тъй като излъчваната 
агресивност намалява задръжките, възприема се като одобрявана 
– наблюдават се полезни последици, които се постигат чрез агре-
сивност. Възприемат се и се заучават норми на поведение, допуска-
щи агресивност, проявявана от любими герои или пък от изтъкнати 
публични личности, които се държат вербално агресивно, а в отдел-
ни случаи дори и прибягват до физическа агресия. В американски 
научни издания нерядко се изнасят данни за застрашителната ста-
тистика на излъчваните медийни продукти, съдържащи агресия и 
насилие – затова няма да цитирам точно определена – но така или 
иначе, се оказва, че едно дете до ��-си година е гледало вече 8000 
убийства и �00000 други актове на насилие. 

Стремежът на изследователите да привлекат вниманието на ме-
дийните субекти към проблемите на ученето на агресия и насилие и 
податливостта на децата и младите хора към съдържащи секс и на-
силие предавания се посрещат по принцип с негативни нагласи или 
отсъствие на какъвто и да било интерес за някаква промяна по отно-
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шение на излъчваните сцени на насилие (независимо дали са в рам-
ките на различни филми или на новинарските предавания), времето 
на тяхното предаване и др. под. Комерсиалните интереси силно за-
глушават възможностите за диалог и рационални промени в схемата 
и съдържанието на медийните програми. Подобни предложения се 
тълкуват като цензура. Естествено, опасност от навличането отново 
на достатъчно тежалите на българите различни видове табу, може 
би съществува, но едва ли в съвременните условия на комуникация 
тя е по-голяма от опасностите за подрастващите, нерядко оставяни 
насаме с “малкия екран”.

Въпреки детайлните проучвания социалната психология е в дан 
по отношение изследването на собствения социалнопсихичен свят 
на децата – т.е. на това, как те си представят себе си в континуума 
на хуманно, просоциално – агресивно, деструктивно. Кое биха по-
сочили като потребно за съответната възраст и защо например, са 
налице толкова много “трудни класове” в нашите съвременни учи-
лища. Моралното оправдаване позволява агресията да се превърне 
в социално приемлива, служеща на морални и социални цели, твър-
дят редица изследователи. Процесът по същество съдържа момен-
ти на изместване на отговорността за действията върху някой друг, 
дифузия на отговорността – всеки прави една част от нещо, като че 
безвредно, но сумирано в тотално действие постига деструктивен 
резултат, пренебрегват се последиците, дехуманизират се обектите 
на агресия, оправдават се с обстоятелствата (Bandura et al, �996).

Не би могло да се отрече, че в психологическата практика са на-
лице немалко търсения в насока на интервентни стратегии чрез мул-
тисистемни терапии, включващи всички важни фактори от семей-
ната среда и атмосфера, отношенията с връстниците, социалните 
групи на членство на личността, така и чрез развиване на методики, 
използващи хумора и ученето на алтернативни форми за справяне 
със ситуации, чрез емпатийност в общуването, възприемане на дру-
ги възможности, извън агресивните модели и т.н.

По-широкообхватни са стратегиите за редуциране на възмож-
ностите за формиране на агресивност, както и на нейните прояви, но 
тези стратегии засягат една ценностно-нормативна и културна про-
мяна. Очакванията на социума, макар понякога твърде имплицитно 
изразявани са по посока на повишаване степените на толерантно 
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общуване на всички равнища и особено в публичното простран-
ство, очаквания за по-конструктивна медийна атмосфера, както и 
политическа култура на изразяването и на поведението. В противен 
случай рискуваме нашето общество да се присъединява към еврос-
труктурите, да глобализира начина си на мислене и на живот, но 
само на документ, само на думи. А думите са твърде важни, те са 
нашия символичен реален свят, чрез който сме на път да изградим 
и нови езикови конвенции, които ако някога поколенията разчетат, 
възможно е да намерят повече скрити, неясни и деструктивни, от-
колкото положителни, просоциални и перспективни послания.
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5. МОРАЛНИТЕ ОБРАЗЦИ НА ПОВЕДЕНИЕ И МОРАЛНАТА 
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ 

Максим Лазаров*

За да опишем най-пълно драмата на младото поколение ще за-
почнем от фундаменталния факт, че обществото и държавата ни бо-
ледуват, а от тук е и неефективността на социалните въздействия. 
България попадна в най-дивия капитализъм, като че ли да илюстри-
ра парадокса, че демокрацията може да бъде гробница на граждан-
ското общество. Проявите на девиантното поведение от всякакъв 
род, мотивираната и немотивираната агресия, всички видове прес-
тъпност, криминалната по същество приватизация се манифестират 
най-широко. При това положение няма какво да се чудим, че три 
четвърти от българите споделят корупционни нагласи1 и 38% стра-
дат по времената на социализма2.

Технологично, преди всякакви социализиращи въздействия, 
преди още да сме достигнали етапа на съзряване на нравствените 
идеали, нравственото възпитание започва от тъй наречените морал-
ни образци на поведение.

Един от основните моменти в социалното и нравственото съз-
ряване на личността е изграждането на образа на „желаното Аз”. 
Негова първа рамка е представата за прилика с някого, който ни е 
очаровал, впечатлил, заинтересовал. Това може да е образ от исто-
рическото минало, от литературата, изкуството, киното, от нашето 
съвремие или просто наш връстник. Това може да е отделна постъп-
ка, черта, характеристика на личността, предизвикала у нас емоцио-
нално напрежение и интелектуален размисъл. Най-сетне това може 
да е събирателен образ, в който са обединени черти и белези на ня-
колко впечатлили ни образи. В своето поведение ние се стараем да 
приличаме, да действаме като тези образи. За нас те са пример, кой-
то следваме и от който се ръководим в живота.

* Старши научен сътрудник, секция “Етика”, ИФИ-БАН, доктор на на-
уките
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Тези ръководни начала, които рамкират първите представи за 
образа на „желаното Аз” се наричат морални образци на поведе-
ние. Образецът е въплъщение, ”материален” израз на схващанията 
ни за добро, красиво, дължимо, честно, достойно и т.н. Чрез своите 
действия и постъпки той онагледява тези качества, показва тяхната 
практическа реализация в конкретни поведенски форми. Образецът 
ни демонстрира как това, което се изисква от нас трябва да се осъ-
ществи.

С акта на възприемане на образеца „това, което се изисква” от 
нас преминава в ново качество – превръща се в самозадължаване. 
Често пъти образците се отъждествяват, както в живота, така и в ли-
тературата, с нормите на поведение, но това не е точно така. Вярно е, 
че между тях има много общо – и образецът и нормата са регулатори 
на поведението, насочват го към едно или друго изискване. Нормата 
обаче е външна, обективна даденост за личността, докато образецът 
е и нейно вътрешно достояние. Нормата задължава, образецът само-
задължава, нормата е императивна – заповедна, образецът е пожела-
телен, нормата не допуска право на избор, образецът е подчертано 
избирателен, нормата има предвид изпълнението на строго опреде-
лени постъпки в конкретни ситуации, образецът е инвариантен и се 
отнася до целостта на поведението. Всичко това показва, че между 
норма и образец съществуват важни отлики. И ако все пак решим 
да използваме тези две понятия взаимосвързано можем да кажем, 
че образецът е лично конструирана норма, „моя норма”, която важи 
преди всичко за мен. Това не изключва, разбира се, възможността 
дадена норма да се превърне в образец на поведение, но тук вече 
е налице друго качество на нормата. От безличностно, абстрактно 
изискване към индивида тя се превърнала в лично правило и мотив 
на поведение.

Основна характеристика на нравствените изисквания е, че те 
първоначално възникват в масовото съзнание и колективната прак-
тика, докато образците са дело предимно на личния опит и инди-
видуалното съзнание. Когато обаче един образец навлезе широко в 
масовото съзнание, той може да се превърне в норма, но това ще 
бъде вече не норма – изискване, а норма – пожелание. По такъв на-
чин появата на образците внася съществени изменения и обогатява 
нормативния ред в обществото. 
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Образците на морално поведение имат важна и неизменима роля 
в процеса на личностното самоопределяне. Те са първата цялостна 
проекция на това, което искам да стана. Първоначално тази проек-
ция има подчертано подражателен характер. Всеки човек е минал 
през период, когато въжделее да прилича на някого – символ на 
личната му представа за съвършенство. Постепенно обаче, с услож-
няването на жизнедейността и особено с навлизането в широкото 
поле на социалната практика, подражанието отстъпва място на едно 
по-критично и избирателно отношение. Във възприетия образец се 
нанасят корекции, повишава се неговата адекватност към реалните 
изисквания на живота. По такъв начин възприемането преминава в 
творчество, което по същество е най-отговорния етап на самосъзда-
ване на личността. Тук вече човек прилича не на този или на онзи, 
а е такъв, какъвто е искал да бъде, т.е. самоопределил се е като лич-
ност. В този смисъл може да се каже – „Аз, това съм моя образец”, с 
което обозначаваме идентификацията на „Аз-а” с образеца.

В ценностната система образците играят ролята на неин своеоб-
разен център. Ето защо разпадането на образеца като правило води 
до дезорганизация в ценностния свят на личността. Поведението на 
такъв човек е лишено от ръководен принцип и опорна точка, то се 
отличава с непоследователност и противоречивост, в него трудно 
могат да се обособят целите и средствата, намеренията и подбудите. 
Патосът на такова поведение е нагаждането към конюнктурата, пъл-
ното сливане и разтваряне в заобикалящата обстановка. Това пове-
дение не знае „преди” и „после” и живее само с актуалното.

По такъв начин отсъствието на поведенски образци нанася сери-
озни деформации в целостта на личността и прави невъзможно ней-
ното самоопределение. Оттук се поражда и неспособността за пъл-
нокръвно участие в обществения живот, за изява и самореализация. 
Основна опорна точка на поведението става не „Аз-а”, а социалната 
роля и нейните изисквания. Всички сме срещали хора, които така 
плътно се вживяват в своята социална роля, че трудно бихме могли 
да определим докъде е ролята и къде е самата личност. Истинската 
личност внася в социалната роля винаги нещо свое, неповторимо, 
уникално и тази роля би могла да се превърне в образец чрез дейст-
вията на личността.

От казаното вече може да се направи извода, че моралните об-
разци, заедно с образа на „желаното Аз”, носят в себе си образа на 
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взаимоотношенията с Другите, начина на контактуване и общуване 
с тях. Това е съвсем разбираемо, доколкото „Аз-ът” не може да раз-
бере себе си ако не се огледа в Другите. Човек става морален не сам 
по себе си, а със и чрез Другите. Съответно и образците му, за да 
са морални, следва да съдържат възможности да станат такива и за 
Другите.

Следователно един образец, за да е морален, трябва да подтиква 
не само към добри деяния, т.е. да приема формите на моралното 
поведение, но и да бъде морално отношение към Другите, т.е. да 
регулира сферата на междуличностните контакти.

Значимостта на моралния образец на поведение се откроява 
чрез функцията му на непосредствено ръководно начало в жизне-
дейността на индивида. Моралният образец е своеобразен „маяк”, 
който трябва постоянно да изпраща напътстващи сигнали към реал-
ното поведение. Лишено от тях, то не би издържало на житейските 
вълнения и бури и човек твърде скоро ще попадне под опеката на 
обстоятелствата.

Моралните образци имат незаменима роля за стабилизирането 
на поведението, за канализиране му в единна стратегия на действие. 
Без тях то ще бъде принудено да се съобразява с всички ситуатив-
ни обстоятелства, които срещне по пътя си, ще се фрагментира на 
отделни отрязъци. Поведението, което не се направлява от някакъв 
морален образец се характеризира предимно със своята непоследо-
вателност и алогични обрати, които учудват не само околните, но и 
самия субект.

Такива са и сегашните условия на живот – една разпадаща се 
държавност и фрагментация на обществото.

БЕЛЕЖКИ:

1 Бюлетин „БГНЕС”, м. март 2006 г., Международно изследване
2 Доклад на „Трансперанси интернейшънъл” България 2005 г.
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6. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ И МОРАЛНАТА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖТА

Паньо Данев*

За морала в политиката на една държава се съди преди всич-
ко по това, какво е отношението £ към своето демографско бъде-
щe – децата. Управляващите у нас, независимо от партиен цвят и 
идейни възгледи, са се вторачили в датата � януари 2007 г., когато се 
очаква и България да бъде приета в ЕС. Те гледат на бъдещото член-
ство в семейството на обединена Европа едва ли не като на някакво 
„свръхполитическо чудо”, което ще спаси най-после изтерзаната ни 
родина от �6 години икономически, политически, правен и морален 
разпад!

Нагласата на общественото мнение у нас е, че повечето българи 
виждат своето бъдеще в обединена Европа. Това е правилната посо-
ка за приобщаването на България към цивилизованите и демокра-
тични народи в съвременния свят. Но обикновените хора със своя 
точен житейски инстинкт добре разбират, че европейците няма да 
дойдат да ни решат проблемите. Същите тези обикновени бълга-
ри не познават различните и умни определения за политиката като 
наука и изкуство, като особен и най-висш вид социална практика. 
Но те безпогрешно разбират, че политиката не е занимания на ама-
тьори със съмнителни морални качества, а на образовани и може-
щи личности с безсъмнена нравствена чистота! Хората от народа 
може да не познават като нас многобройните научни дефиниции за 
морала, но си имат за него едно от най-краткото и работещо от ве-
кове определение – доброто. За тях онова което е добро е морално, 
а моралното е добро!

Усетът за доброто и справедливото в живота и в човешките 
отношения е особено силно развит у младото поколение още от 
ранната детска възраст. В  генезиса  на  социализацията  на  децата 
и младежите е характерна такава важна особеност: най-напред 

* Старши научен сътрудник, доктор на науките



���

се  формират техните  нравствени  чувства,  възгледи  и  оценки,  а 
политическото им  съзряване  е  по-късен  продукт от цялостното 
духовно развитие на младата личност. Затова младият човек гледа 
на политиката и на хората в нея, образно казано, „чрез очите на мо-
рала”. Той е склонен дори да идеализира политическите отношения 
и затова проявява нетърпимост към демагогията, лъжата и лицеме-
рието в политиката, в живота и дейността на ръководните кадри. 
Такъв критичен поглед към сложния свят на политиката извежда на 
преден план мястото и ролята на моралните и политическите мо-
дели на поведение в социализацията на младежта и децата.

На съвременния етап всички родни политици обичат да се хва-
лят за приноса си в трасирането на все по-сигурния път на България 
към ЕС. Но се забравя или подценява истината, че високите евро-
пейски изисквания се отнасят не само за икономическото разви-
тие на страната но и за нравствените и политическите отношения. 
В тази сфера предстои решаването на най-важната задача: да се 
прогони „байганьовщината” в политиката, онзи прочут „балкански 
манталитет”, който я превръща в „ълъш-вериш”, в „келепир” – в дей-
ност за себеустройване, а не в работа за повишаване на благосъсто-
янието на народа, за изпълнение на поети обещания. Какъв образец 
за морално и политическо поведение могат да бъдат онези минист-
ри и висши държавни служители, които злоупотребяват с властта, 
закупувайки си например, големи жилища на безценица? За какви 
европейски стандарти за трудова дисциплина могат да говорят пред 
избирателите си и депутатите, които рядко присъстват на заседания 
на парламента или, ако са там – гласуват с чужди карти?!

Някои министри и политически лидери здраво са „вкопчени” 
във властта, че не могат да си представят, че някой ден ще се раз-
делят с нея. В името на високия служебен статус и на привилегиите 
те стоически понасят всичко – не само явното неодобрение и враж-
дебност на народа, но и ругатни и унижения. За морала и лексикона 
на мнозина от тях са непознати словосъчетанията и действията като 
поема „политическа отговорност”, „поема лична вина” в случаите 
на явни повтарящи се провали в ръководния сектор.

Да припомним как прославеният генерал Шарл де Гол прекрати 
своята дългогодишна и то много успешна политическа кариера: сам 
поиска вот на доверие от парламента и след като не го получи, с 
гордо вдигната глава се оттегли от властта.
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Ето ви чудесен пример за морален и политически модел на по-
ведение със заразяващо възпитателно въздействие върху младото 
поколение! Но по всичко изглежда, че такъв рицарски жест на дос-
тоен политик не може да се случи в България!

Социализацията е изключително сложен, продължителен и про-
тиворечив процес, при който личността се формира под въздействи-
ето на действащата в обществото ценностна система. Възпитателно 
въздействие и личният пример на възрастните са изключително ва-
жни за неговото протичане. Не по-малко важни, обаче, са матери-
алните условия на живот, които имат определяща роля. Битието 
определя съзнанието – твърдят философите. На практика това оз-
начава: моралното възпитание и социализация изискват свободни 
и осигурени млади хора. Бедността само по себе си може да не е по-
рок (както твърди известен афоризъм), но тя ражда пороци в обще-
ството. Великият френски мислител Ж. Ж. Русо мечтаеше за такава 
държава, в която „никой гражданин да не бъде толкова богат, че да 
може да купи друг гражданин, и никой да не е толкова беден, че да 
бъде принуден да се продава”.1

За съжаление бедността на преобладаваща част от българския 
народ е значима. Много и периодични са изследванията у нас, които 
показват, че две трети от нашето население се определя като бедно, 
а според международни проучвания България е най-бедната страна, 
която щ бъде приета в ЕС! Хората с най-ниски доходи в нашата дър-
жава са �.5 пъти по-бедни от най-бедните в обединена Европа!

Наистина, държавата, в която цената на една комунална услуга 
(например, на парното отопление) е по-висока от реалните месечни 
доходи на повечето домакинства, няма сериозна европейско бъде-
ще, дори вече като член на тази общност. А политиците в нея, които 
могат често и без особено финансово притеснение да платят такава 
цена само за една почерпка с приятели и с години търпят безумното 
социално неравенство, нямат моралното право да се самоопределят 
като „народни избраници” и да парадират със своя висок полити-
чески статус. Изводът е,  че  политическите  и  моралните  сетива 
за добро и зло, за справедливо и несправедливо на доста хора от 
властта изостават от критериите на масовия човек, особено на 
младите. За такива лидери моралните ценности не играят особена 
роля в политиката!
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Разбира се, не трябва да се генерализира, да се обобщава, че 
всички политици у нас са аморални и глухи за проблемите на народа. 
Сред привържениците на всички политически сили има и стойност-
ни хора, действително призвани да бъдат политици – и със знания, 
и опит, и с морал. Но тенденцията си остава тревожна: доверието на 
народа в политиците и политическите партии катастрофално пада, 
само за депутатите от парламента то е едва �6 %.2

Назряла е необходимостта от смяна на поколенията в полити-
ката. Високите етажи на политическата власт се нуждаят от много 
сериозно морално проветряване. Там е натрупан от десетилетия те-
жък и зловреден политически и морален задух, който убива естест-
вените човешки пориви и права на хората за истински промени в 
държавата: промени, ако не за всички, поне за повечето обикновени 
българи, а не само за властимащите. Показателен пример за „по-
литически застой” са „вечните” депутати в българския парламент, 
които са там още от Великото народно събрание и имат вина за то-
талната разруха през прехода? Това са хора от вчерашния ден, без 
нови и свежи идеи за бъдещето развитие на България по пътя на 
истинска пазарна икономика и демокрация.

В тази връзка са необходими сериозни и бързи законодателни 
промени, които да осигурят реално а не показна кадрово освежава-
не в политиката. Такива според нас например са:

�. въвеждане на ротационния принцип в работата на Народното 
събрание: право на два и по изключение на три депутатски мандата. 
Това следва да се прилага и за висшите длъжности в органите на 
държавното управление. 

2. Приоритет на мажоритарната система при избора на Народно 
събрание: гражданите да могат да гласуват за личности, а не за хора, 
определени предварително в списъците на политическите партии и 
движения.

3. Пълно премахване на депутатския имунитет, който засега пре-
връща парламента в спокойно убежище за народни представители, 
нарушили законите на държавата.

Ако политическата класа у нас най-после не проумее необхо-
димостта от тези важни промени, и не ги извърши днес, то други 
ще го направят утре. Такава е логиката на демократичното развитие 
на цивилизованите държави. Идва ново, младо поколение политици! 
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Поколение, необременено от разрушителната стихия на политиче-
ската конфронтация между хората, между лидера и партии на осно-
вата само на различията в партийна принадлежност, в идеологии, 
програми и ценности. Поколение, с доказано консенсусно мислене 
и действия, умеещо да подчини своите тясно партийни интереси на 
общонационалните приоритети. Това поколение ще осъществи ста-
родавната мечта на българския народ за национално съгласие и еди-
нение, така добре формулирано в онзи мъдър девиз, поставен пове-
че от преди век над парадния вход на парламента: „Съединението 
прави силата!”

Социализацията на подрастващото поколение се извършва днес 
в условията на редица „недъзи” на социалната среда, характерни 
за новия път на развитие на България. В морално отношение пре-
ходът върна страната ни в периода след освобождението от турско 
робство. Това е времето на първоначалното и стихийното натруп-
ване на капитали у нас, когато според правдивата оценка на Иван 
Хаджийски „върху обществената нравственост започва да влияе все 
повече и повече новият егоистичен морал на чорбаджиите на едрия 
капитал”3 На съвременния етап, в ерата на новото ХХІ столетие, 
пред очите на всички ни, новоизлюпените български богаташи без-
пардонно възраждат и налагат като начин на живот морални прин-
ципи, критерии, оценки и норми на поведение характерни само за 
ранния капитализъм, но отдавна забравени в съвременните държави 
с развити икономики и демокрации!

Свидетели сме на своеобразна „мутризация на морала” – опасна 
тенденция в съвременния нравствен живот на българина, в основата 
на която стои погрешното разбиране, че в името на себеустройване-
то всичко е позволено! Това е философията на нравствения произвол 
в обществото, която оправдава съвременното действие на стародав-
ните хищнически морални принципи като „човек за човека е вълк!”, 
„ограбиш ли ближния си, ще обогатиш себе си!” Българският преход 
показа на света, че последният принцип може да се преформулира и 
така: „ограбиш ли държавата ще обогатиш себе си!”

Много от моралните ценности, формирали се от условията на 
труд и живот при господството на различните форми на социалис-
тическата собственост, се рушат днес под ударите на сегашните ка-
питалистически пазарни отношения. Отмира безвъзвратно колекти-
вистичното морално съзнание на българина.
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Непознато за предишните поколения през �3 вековната исто-
рия на България е съвременното безцеремонно погазване не само 
на моралните, но и на правните, политическите, икономическите, 
административните и други норми. Свидетели сме на неприемливи 
за здравия човешки разум подмяна  на  ценностите, на размиване 
на установените от векове граници между истинските и фалшивите 
добродетели. Количеството пари и натрупаното имущество се пре-
връщат в екзистенциална мяра за смисъла,  за целите на живота 
и на много млади хора, в единствен критерий за тяхната социална 
реализация, за уважение подражание на личността. Вярно е, че па-
зарните отношения създават реални условия за разгръщане на ини-
циативата и естествения стремеж на човека към по-бързо забогатя-
ване, към подобряване на качеството на своя живот и бит. Но когато 
се абсолютизира алчното „мое”, то придобива демонична сила и 
влиза в противоречие с духовната същност на човешката личност. 
Руши границата, която разделя доброто от злото, справедливото от 
несправедливото, честното от нечестното, истината от лъжата прес-
тъпността от наказанието.

Всичко това като среда и особено като модели за поведение на 
възрастните се отразява изключително негативно върху формиране-
то на ценностната система на младежта и децата. 

Изтънява, дори се прекъсва нишката на приемствеността  в 
морала  на  поколенията.  Децата не винаги изповядват и следват 
нравствените идеали и норми на поведение на своите родители, ис-
торическото морално богатство на българския народ, създадено 
през вековете. За морала и народопсихологията на българина в ми-
налото са характерни добросъседските отношения, колективизмът 
взаимопомощта и другарството; уважението към други етнически 
групи и народи; отрицанието на насилието и жестокостта при реша-
ване на битови и обществени проблеми. Впечатляващо е и голямото 
гостоприемство на старите българи, тяхната честност и правдивост, 
простота и скромност в междуличностните отношения. Тези и реди-
ца други истински добродетели, характерни за общочовешкия мо-
рал на народа постепенно отмират, прегазени от жестокото време, в 
което живеем…

На съвременния етап слаба е намесата на държавата чрез дей-
ността на такива нейни специализирани институции – училище, 
детски ясли и градини, домове за сираци, трудово-възпитателни 
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заведения, детски педагогически стаи и др. Да вземем за пример 
училището като важен компонент на социалната среда: в минало 
изпълняваше (и то доста успешно) комплексни възпитателни функ-
ции; днес обаче стои много далече от острите нови проблеми на 
социализацията на подрастващите. Не се предлагат привлекателни 
организационни форми и средства, които да запълнят „моралния ва-
куум”, след ликвидацията на познатите в миналото „чавдарче”, пио-
нерска и комсомолска организации и др.

Този вакуум следва да се запълва успешно като се засилват от-
говорността и възпитателните функции на всички компоненти на 
социалната среда. И най-важното – да съществува координация и 
еднопосочност в техните изисквания и критерии, в ценностната 
система. Процесът  на  социализацията  на  младото  поколение  е 
свързан с хуманизация на обществените отношения в регионален и 
глобален план. Определящото ядро на този процес е посоката на со-
циализацията – ранното приобщаване на подрастващите към общо-
човешките ценности на съвременната цивилизация: свобода, мир, 
хуманизация, равенство, справедливост и расова търпимост. 

А това е поколението на утрешния ден!
На свят без войни и насилия!

БЕЛЕЖКИ

1 Ж. Ж. Русо. За обществения договор. С., �996, с. 24
2 В. „Новинар”, бр. 95р 25. 04. 2006. Проучване на агенция „МБМД”
3 И. Хаджийски. Бит и душевност на нашия народ. С., �974, с. 4�4
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7. МЛАДОСТ, ВРЕМЕ, ОТГОВОРНОСТ

Любомир Драмалиев*

В оповестеното от Агенцията за децата виждане всеки млад чо-
век се разглежда като дете до неговото пълнолетие. В основата на 
подобно схващане е разбирането за отговорността в различните въз-
расти. (Чл. 3�–33 от Наказателния кодекс). Към лица до �4 годишна 
възраст, извършили нарушения или престъпления, не се прилагат 
изискванията на наказателната отговорност; към тях „могат да бъ-
дат приложени съответни възпитателни мерки” (чл. 32). При лица 
от възрастовата група между �4 и 28 години непълнолетието може 
да води до наказателна отговорност, но само ако лицето „е могло да 
разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъп-
ките си” (чл. 3�).

Яснотата на юридическата гледна точка не изключва, а логи-
чески насочва към допълнително психо-педагогическо виждане. 
При него критерият за взискателност, оценъчност и критичност от 
страна на възпитаващите органи и лица е от нравствен характер. В 
този смисъл �4-годишната възраст може да се вижда като преход-
на, при нея чисто детските преживявания (чувства, емоции, мечти, 
копнежи) постепенно се изместват от по-широко и задълбочаващо 
се отношение към околната среда. Натрупващите се образователни 
въздействия и съответен жизнен опит водят към напредващо проя-
сняване на ежедневните проблеми. Все по-определено се формират 
знания и възгледи от жизнено значение. Расте и възможността за по-
емане на пълна наказателна отговорност за собственото поведение.

Преходният характер на младежката възраст обосновава потреб-
ността от разграничаване на нейните етапи: този на детството и този 
на юношеството. Отчитането на особености им има педагогически 
смисъл.

Преходният характер на младежката възраст е свързан с про-
тичането на процесите на социализация и индивидуализация. 

* Професор, доктор на философските науки
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Последните, от своя страна могат да бъдат обвързани с демокра-
тизацията на обществото. На преходността на младежката възраст 
противостои изключителната преходност и противоречивост на са-
мата днешна обществена действителност.

Преживяваният исторически период постави на дневен ред нови 
проблеми, които за много от нас, представителите на старото поколе-
ние, бяха в немалка степен неочаквани. Преживяли революционни-
ят патос на антифашистката борба, трудно осъзнавахме обективния 
ход на социалната обстановка, а това бе, най-вече и преди всичко, 
преходът от революционен към еволюционен етап в общественото 
развитие. От отговора на този въпрос следва цяла серия от пробле-
ми и съответните решения. 

Да започнем с често повтаряната алтернатива „комунизъм или 
демокрация”. Преди всичко, извършва се съпоставка на разнородни 
явления. Сравнява се обществен строй с политически режим и на-
чин на управление. Би следвало да се противопоставят „диктатура 
или демокрация”, както и „капитализъм или комунизъм”. При това 
последният термин е основно изопачен. Под комунизъм се разбира 
цялата съвкупност на репресивни извращения, които са присъщи 
на период свързан с името на Сталин. По-точно би било да се из-
ползват термини като „сталинизъм”, „догматизъм”, „бюрократизи-
ран социализъм” и др. п. А самият комунизъм остава като идеал за 
обществено устройство.

Самото понятие „демокрация” се прилага самоцелно, изолира-
но от останалите обществени фактори, третира се едва ли не като 
панацея за всички социални проблеми и пороци. Сведена до „свобо-
да на словото”, днешната фактическа демокрация води до открита 
пропаганда на насилие и цинизъм, демонстрират се модели на прес-
тъпност и разврат, пред които и самата християнска религия и цър-
ковната институция се оказват безсилни. И като логически резултат 
в всекидневието се сблъскваме с алкохолизма и наркоманията, вече 
придружавани и от злокобният СПИН, който от някои социални 
кръгове се сочи като справедливо божие наказание… Следователно, 
демокрацията следва да се разглежда в нейната действителна соци-
ална същност – като организационна форма на определено социал-
но съдържание. В това съдържание се включват факти и процеси 
като собственост върху средствата за производство, разпределение, 
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обмен, потребление. В тясна връзка стои вечният проблем за равни-
щето на живота, за експлоатацията и нейната хилядолетна давност, 
за социалната справедливост и пр., и т. н.

Следвоенната среда, и най-вече – жизнените условия главно в 
развитите европейски и американски среди – създадоха обстанов-
ка на относително по-спокойно развитие за определени социални 
класи и прослойки. Постиженията в науката и техниката – както в 
производството, така и в бита, създават все по-нови и по-разноо-
бразни условия за използване на свободното време. На постоянната 
безработица и мизерия на части от населението се противопоставя 
възможността за масова индивидуализация по линия на използва-
не жизнените условия и разрастваща се стихия към удоволствия. 
По това направление действат преса, радио, телевизия и все по-
нови медийни технологии в масов, разрастващ се мащаб, без оглед 
на каквото и да било съображение от педагогическа гледна точка. 
Движещата сила е добре известната страст към печалба на Н. В. 
Бизнеса. Наистина, по своеобразен начин прозрението на Хегел 
съхранява своето значение.

Така, пред младият човек на ХХІ-вия век, а и на новото хиля-
долетие (!), предстои сложен избор. Наред с борбата за професия, 
труд и прехранване, стои изборът на собствен жизнен път, на стил и 
начина на живот, за творческо развитие и саморазвитие или пък – за 
пропиляваща силите безцелност и безотговорност. 

Въпреки �6-годишната възраст на нашата демокрация ситуа-
цията не е радваща. Обсъждат се предлагат “кризисните явления, 
свързани с формирането на съзнанието и поведението сред децата и 
младото поколение у нас в последните години, в резултат на обща-
та, социална, морална, икономическа криза, разпад на преходните 
институции и механизми на морална социализация, нови комуни-
кационни технологии и глобализация, променящи рязко начина по 
който новите поколения усвояват определени ценности, норми и 
правила на поведение”. Очевидно и безспорно, става дума за опре-
делено увреждане на “нравственото здраве” на поне част от младите 
поколения.

И именно с оглед на такава, с международен обсег констатация 
главното внимание на общественото мнение, и най-вече на дискуси-
ята във всички медийни средства, е направо изместено. Центърът на 
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критиката е насочен върху управляващите политически сили: опо-
зиционни субекти обвиняват управляващия субект като изходът се 
провъзгласява само и просто в промяна на местата в системата на 
социалното управление. И нещата се повтарят. Без да се пренебрег-
ва реалната възможност и действителния характер в програмата и 
методите на една или друга партийно-политическа композиция, все 
пак, за всички тях остава валиден въпрос от базисен и определящ 
характер: това е конкретният вид икономически отношения, систе-
мата на разпределение на социалните блага, видът, реалната спра-
ведливост на дадения обществен строй. И разрешаването на този 
въпрос следва да започне от самия факт на провал на социализма 
в Източна Европа, т. е. На социализма от съветско-руски тип. Но 
логически следващият – почти автоматически – извод, че капитали-
змът “е оправдан” бидейки учтиво наричан “свободна пазарна ико-
номика” съвсем не се оправдава практически.

Въпреки наличието на известни новаторски моменти, касаещи 
предимно политическата надстройка, добре известният и доста-
тъчно стар капитализъм съвсем не е променил своята органически 
присъща природа. Прехвалената пазарна система и свободна конку-
ренция, шумно рекламираната демократичност във видимостта на 
обществените отношения, не успяват да прикрият фактическата не-
способност за туряне под контрол дори основни страни на целокуп-
ния обществен процес. Наред с жестоката мизерия на милиардни 
маси от населението на планетата, която контрастира с патологич-
ния лукс в живота на няколко стотици хиляди богаташи, пороците 
на същия този капиталистически строй стават все по-очевидни и 
очевадни: растежът на престъпността, развихрянето на насилието, 
алкохолизирането и дрогирането на цели пластове от пълнолетни 
и непълнолетни млади хора се явява естествен придатък на една 
прехвалена демокрация. При това, постоянното и все по-активно 
пропагандиране на порочни отклонения в най-интимните сфери на 
човешките отношения се явява редовен спътник на “свободата на 
словото” и се третира в определени среди едва ли не като признак 
на “модерна култура”...

При такава обстановка, реално ежедневно увреждане на духов-
ното и физическо здраве на младите хора ни заставя да се обърнем 
към някои източници, които на пръв поглед биха звучали отвлечено 
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и дори абстрактно. Тях ги намираме както в историята, така и в ли-
тературата.

Като дежурни застават пред нас мислите на двама българ-
ски патриоти, живяли в недалечно времево разстояние един от 
друг. Любен Каравелов (�834–�879) умира болен една година след 
Освобождението. В неговото богато литературно и публицистич-
но наследство любовта към Отечеството е магистрална линия. Той 
въздига и възхвалява “кръвта нашата, българска блага!” И днес 
именно тази наша родна кръв се намира под угроза, която не е само 
духовно символична но и реално физиологическа. Яне Сандански 
(�872–�9�5) е роден когато на Каравелов му остават още 7 години 
живот. Освен примера си на патриот-революционер той оставя ми-
съл с ярко проникновение: “Човек се ражда за да се бори. Робът – за 
свобода, а свободният – за съвършенство!”

Така пред нас, изправени пред жизнената перспектива на мла-
дия човек, се поставя и темата за главните цели в неговия живот, за 
средствата които водят към тези цели; и също така и доколко тези 
практически цели са обвързани и с (поне) някои от висшите ценнос-
ти-идеали създавани в хилядолетната човешка история. 

Правените многобройни социологически изследвания, вестни-
карски анкети, радио и пр. допитвания, говорят в една посока: ин-
тересите на младите хора в тяхното мнозинство са насочени към 
практиката, към постигането обезпечен живот; темата за лична ре-
ализация, съответно на индивидуална предразположеност, като че 
ли остава на по-заден план. Вниманието се насочва към професия 
обезпечаваща преди всичко материална сигурност. Заедно с това, 
и темата за удоволствията, за тяхната редовност, се хипертрофира 
до степен на изтънченост, самоцелност и от тук в различна степен 
на девиантност. Към считания за „модерен” живот все по-често се 
налагат термини като „егоист”, „агресия”, „секс”, които все по-изо-
билно фигурират в редовни публикации.

Но проблемът не е само чисто нравствен, принципен, педагоги-
чески. От такава гледна точка обикновено се отговаря с насмешка и 
подигравка като към отдавна вече доскучаващо морализиране. А въ-
просът е далеч по-сериозен: той е преди всичко психо-соматичен, т. е. 
засягащ както душевното, така и физическото здраве на младия човек. 
Става дума именно и най-вече за кръвта нашата, българска блага!
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Проблемът е колкото остър и належащ, толкова сложен и много-
странен. Ограничаваме се до подтемите за отговорността и до „аб-
страктността” на идеала.

На пръв поглед отговорността се противопоставя на идеала за 
свободата, взета в нейната абсолютна съкровеност. Но при едно 
реално, трезво и заземено виждане, все пак следва да се признае 
истинността на една теза, известна още през средата на �8-ти в.: 
свободата на индивида свършва там, където започва свободата на 
друг индивид. А тази отговорност я взимаме като отношение преди 
всичко и най-вече към самия себе си. Става дума за лично избрано 
поведение на младия човек с оглед на неговото собствено непосред-
ствено бъдеще.

Като философско-етическа категория отговорността е продъл-
жение и конкретизация на дълговото отношение, на дължимостта. 
Обикновено отговорността се разглежда като повишена степен и 
конкретизирана форма на задълженост. Отговорността подготвя, 
подсигурява и допълва изпълнението на дълга. В този смисъл от-
говорността е персонализирана задълженост, и се разкрива като 
повишена степен на конкретно поета дължимост. Така отговорният 
субект е личност носеща и изпълняваща висшата степен на съзна-
нието за дълг.

При младия човек съзнанието за дълг и отговорност е в процес 
на неговото постъпателно социално изграждане. Съзнанието за дълг 
към себе си е органически неделимо от задължеността към реална-
та социална среда. Но когато дълговото отношение се преживява 
като лична отговорност, тогава социално дължимото се превръща 
в основа и критерий за личностно израстване. И ако практическият 
реализъм е абсолютна предпоставка за всяка успешна жизнена дей-
ност, то органическото единение на отговорността към себе си с от-
говорността към другите, т. е. към обществото и родината, се оказва 
тази обективно верна формула, която би следвало да се възприема 
като ръководно начало от страната на всеки млад човек.

Но темата за отговорността не би била цялостно засягана, ако не 
се посочи нейната вътрешна обвързаност с една, колкото абстракт-
на и отвлечена, толкова и реално дежурна, мисловна конструкция 
каквато е темата за идеала. Като понятие тя включва идеи за ця-
лостност, пълнота и съвършенство в изграждания образ. Първата 
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представа за идеалност у детето обикновено е образът на неговата 
собствена майка. По-късно се добавят представите и за други близ-
ки хора. С училищните знания идва и образа за родината, за делата 
на личности служещи като вдъхновяващи примери.

Ако младият човек би желал да обединява представите за ин-
дивидуален с колективен (обществен, човешки и пр.) идеал, то той 
би могъл да се отнесе към историята,, тази най-велика учителка 
на всяко човешко битие. От древността Платон ни оставя своята 
представа за идеалната държава „Магнезия”. В своите „Закони”, 
като „Атинянин”, той разсъждава заедно с домакина „Критянин” 
и с другия гост „Спартанеца” за съвършеното обществено устрой-
ство, като е далеч от това да счита робите като човешки същества… 
Ново време ни остави многобройни социално-утопически проекти. 
Не би трябвало да се пренебрегват и идеите за бъдещия комуни-
зъм, така както са обрисувани от основоположниците на марксизма. 
Тези идеи следва решително и безкомпромисно да се отграничават 
от сталинистките извращения. Но и те, взети в своята теоретична 
цялост, могат да служат като познавателен материал на съвременни-
те млади поколения в изграждане реалните перспективи на своето 
недалечно настояще и бъдеще.

Сама по себе си темата за идеала, колкото и вълнуваща, звучи в 
известна степен отдалечено, отвлечено, абстрактно. Но ако нейното 
главно съдържание се съсредоточи до темата за съвършенството – 
физическо и духовно (мисловно, естетическо и пр.), то нашето вни-
мание започва да се разпростира на по-конкретна и реална плоскост. 
А това е нашето собствено ежедневие. От него започва и темата за 
съвършенството. Тя е зачената в самата идея – необходимостта от 
дисциплина: утринна, дневна, физическа, хигиенна, учебна, трудо-
ва и т. н. Самата дисциплина е вложена като органическа съставка в 
темата за отговорността: тя е израз на определено, конкретизирано, 
изрично специализирано и повишено равнище на взискателност в 
хода на личната поведенческа авторегулация.

Пред младия човек на нашето време е представена широка пали-
тра от възможности. Той стои пред задължителен избор, бидейки от-
говорен преди всичко към самия себе си. Жизнената необходимост 
на нашето съвремие е еднакво категорична в алтернативите между 
лично и обществено, между плътско и духовно, между свобода и 
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отговорност, между нравствено и безнравствено… От съответния 
избор и следващия закономерен преход от думи към дела, ще зависи 
и осмислянето на самия жизнен път, постигането на едно щастие 
при което личното и общественото ще са слети.
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8. ПРОБЛЕМИ В МОРАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
НА МЛАДЕЖИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯТА

Мария Добрева*

Ще анализираме някои от проблемите на нравственото форми-
ране на децата и младежите, свързани със самоидентификацията. 
От социологическа гледна точка в процеса на самоидентификация 
личността се самоотъждествява по пол, по религия, по народност и 
по социално-икономическа принадлежност. Младите хора не умеят 
или не желаят да се самоидентифицират с едни или други социални 
роли, което от своя страна им пречи да възприемат и усвоят една или 
друга морално ценностна система. 

На пръв поглед болшинството младежи би трябвало да нямат 
проблеми с половата си самоидентификация. Но, ако до края на 
80-те години на миналия век половото възпитание и сексуалната 
култура в България бяха на нивото на пуританска Англия от ХVІІІ 
век, то от началото на 90-те години ситуацията коренно се промени. 
Едновременно с това половата самоидентификация не е свързана 
само със сексуалната, но и със социалната реализация на човека. 
Дълбоко вкорененият в нашата психика патриархален модел за ро-
лята и мястото на мъжа и жената в семейството и обществото влиза 
в остро противоречие със съществуващите реалности. Съвременна 
жена не иска, а и не може (по чисто икономически причини) да виж-
да себе си само в ролята на домакиня и майка. Тя търси и намира 
своята професионална и обществена реализация, която съчетава с 
неимоверни усилия с всички останали задължения, свързани с дома 
и семейството. Негативното обществено мнение в някои среди за 
качествата на жената и нейните възможности за професионална реа-
лизация могат да са причина тя да се отрича, макар и само вербално, 
от собствения си пол.

* Доцент, НВУ “Васил Левски” – факултет “Общовойскови”, гр. Велико 
Търново 
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Съвременният мъж също така често си дава самооценка, че не 
може да защити ролята си на източник на финансова стабилност и на 
защитник на семейството. Същевременно той не може да се впише 
в грижите за домакинството и децата, защото робува на определено 
ролево поведение и всичко това поражда такива противоречия, кои-
то не само убиват стремежа му за самоидентификация, но и влияят 
негативно върху взаимоотношенията му с другия пол, което от своя 
страна отново рефлектира върху самоидентификацията. Коя дъще-
ря би искала да се самоидентифицира като жена, слушайки майка 
си непрекъснато да мърмори за неблагодарната орисия на жените и 
виждайки привилегированото в някаква степен положение на баща 
си? Кое момче би искало да се самоидентифицира като мъж, ако 
баща му не притежава друга, освен физическа сила?

Религиозната самоидентификация също поражда редица про-
блеми. Дълбоко вкоренения в българската психика скептицизъм се 
превърна в благодатна почва за настъплението на атеизма в пери-
ода на социализма. Недостигът на средства, както и разколът пречат 
на Българската православна църква да се превърне в онзи притега-
телен център, предизвикващ желание за духовно отъждествяване. 
Същевременно под натиска на общественото мнение и родителския 
контрол търсенето на друга религиозна ориентация, освен към БПЦ, 
се счита за неприемлива.

Успоредно с това трябва да отбележим, че за съвременния чо-
век религията не е просто вяра, но и система от разнообразни зна-
ния свързани с култа, ритуалите и обредите (в т.ч. и за морално-
ценностната система на християнството, каквито преобладаващата 
част от младите хора в България нямат). Болшинството младежи се 
боят да се самоидентифицират като източно-православни, защото 
не биха дискутирали по никакви въпроси, свързани с тази религия, 
а и не знаят какво да правят в църквата, дори и да се озоват там. 
Българската православна църква не иска или по-скоро не умее да из-
ползва медиите с образователна цел, а на пазара липсва популярна 
литература, която да запълни тези пропуски. 

Значително по-сложен е въпросът за етническата и националната 
принадлежност. Липсва единна позиция по националните въпроси 
у различните политически сили, тезата за социалистическия интер-
национализъм механично е заменена с идеята за евроинтеграцията 
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(и двете еднакво абстрактни, размити и недостигащи до съзнанието 
на обикновения човек). Противоречивите тенденции и оценки на 
глобализацията, ширещото се на битово равнище убеждение за ус-
пешната реализация на българските икономически емигранти и пр. 
сериозно застрашават националната самоидентификация.

Не е достатъчно да имаш българско гражданство или да живееш 
в България, за да се самоидентифицираш като българин. Въпросът 
е твърде сложен и многоаспектен. Прави впечатление например, че 
най-лесно се самоидентифицират като българи хора, които проявя-
ват ниска етническа и верска търпимост. В същото време обществе-
но-политическият ни живот през последните �0–�2 години показва 
значението на етническата и верската толерантност като значими за 
националния интегритет качества. Народностната самоидентифика-
ция е дълбоко вътрешно изживяване на съпричастност към всички 
добри и лоши страни на народ и Родина. Българските младежи имат 
нужда от реална помощ в тази насока – не от лозунги и от укори, а 
от задълбочени анализи, поднесени популярно. 

Най-сложен, несъмнено, е проблемът със социално-икономи-
ческата идентификация. Към проблемите на социалната самоиден-
тификация се отнасят и проблемите на професионалната иденти-
фикация. Поради високата безработица много хора са лишени от 
професионална и трудова реализация, което затруднява тяхната со-
циалната идентификация. Същевременно социално-икономически-
те промени доведоха до разместването на социалните пластове и 
много от професиите загубиха своята престижност, докато други, 
които допреди години не се ползваха с особен авторитет, сега изли-
зат на преден план.

Със социалната самоидентификация е свързан и проблемът за 
партийната ориентация на личността. Парадоксалността на българ-
ския политически живот в никакъв случай не подпомага този про-
цес. Дори да се абстрахираме от изобилието на партии, болшин-
ството от тях с неясни цели и програми, с липсваща членска маса, не 
можем да не отбележим, че дори и големите партии (имаме предвид 
парламентарно представените) непрекъснато излъчват в политиче-
ското пространство противоречиви сигнали. Не може една пария да 
се определя като лява или дясна и същевременно да застава на точно 
противоположните позиции в парламента по отношение предложе-
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ния на правителството в едната или другата посока. Още по-неясни 
са позициите на тъй наречените центристки формации. Ето защо 
политическата самоидентификация на българските граждани, до-
колкото я има, е по-скоро по инерция, отколкото като ясно осъзната 
политическа позиция. Вероятно на това се дължи и голяма част от 
политическата апатия на населението, която проличава по време на 
избори.

Процесът на самоотъждествяване е немислим без общуването. 
Именно върху общуването и бихме искали да съсредоточим нашето 
внимание, защото наред с всички други промени, на обществено-ис-
торическата сцена има вече един нов и същевременно много значим 
фактор в сферата на общуването – Интернет. Според статистиката 
46% от потребителите в Интернет са деца и младежи на възраст до 
25 год. 

Каква е спецификата на Интерната? Дмитрий Иванов я определя 
по следния начин:

“Интернет е средство и среда за съществуване без/извън обще-
ството, ако обществото се разглежда в традиционния за социалната 
теория ключ като система от институти. Обществото като система, 
т.е. като нормативна структура, не функционира в процеса на ко-
муникация, осъществявана през Интернет. За да сме справедливи, 
трябва да кажем, че Интернет е свързан с институционната структу-
ра по сложен начин. Можем да отбележим четири момента. 

(�) Интернет като техническо средство реализира комуникатив-
ните функции на социалните институти. Именно функционирането 
на държавните и научни ведомства на САЩ осигуряваше Мрежата 
в продължение примерно на две десетилетия. 

(2) Интернет стана глобален и исторически социокултурен фе-
номен чак след като през него потекоха неинституционализираните, 
неподконтролни на обществото комуникации. 

(3) Неинституционността на комуникациите, осъществявани в 
Интернет, е причина за постоянни конфликти, в чиято основа е из-
лизането на потребителите – хакери, киберпънкари и т.н. – извън 
сервиз-надзора на социалните институти. 

(4) В Интернет традиционните социални институти не могат да 
функционират във вида на нормални структури, но те съществуват 
в Мрежата като образи, които може да се транслират и манипулират. 
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Институционността в Интернет се симулира: на комуникациите се 
придава образ на институционни действия, ако това се изисква от 
навика и от стандартите на възприятие на партньорите в комуника-
цията. 

Комуникациите, осъществявани чрез Интернет, не са ориентира-
ни към институционните и групови норми, насочващи дейността на 
хората в немрежовия живот. Нещо повече, Интернет е среда за раз-
витие на виртуални общности, алтернативни на реалното общество. 
Активността на индивидите, комуникиращи през Интернет, техни-
те сили и време се преориентират от взаимодействието с реалните 
приятели, роднини, колеги, съседи към комуникация на виртуалното 
Аз със също така виртуални партньори. Общуването през Интернет 
е привлекателно тъкмо със своята обезличеност, а още повече – с 
възможността да се конструира и трансформира виртуалната лич-
ност. От една страна, Интернет дава свобода на идентификацията: 
виртуално име, виртуално тяло, виртуален статус, виртуална пси-
хика, виртуални навици, виртуални качества и виртуални пороци. 
От друга страна е загубата/отчуждение на/от реалното тяло, статус 
и т.н. Интернет е средство за трансформиране и на личността като 
индивидуална характеристика, и на личността като социокултурен 
и исторически феномен...” 

Независимо от все по-нарастващата роля, която играят комуни-
кациите в съвременния свят, в обозримото бъдеще реалното прос-
транство, реалното общуване и реалната самоидентификация ще 
продължават да заемат съществено място. Виртуалната самоиден-
тификация не е нищо повече от едно място за оттегляне в иреалното 
и както всички други, до сега известни на човека иреални места, то 
може да има две кардинални въздействия – за едни да бъде място 
за психична релаксация и дори духовен катарзис, а за други начало 
на психопатологични състояния. На въпроса дали е възможно съ-
четаването на виртуалната с реалната самоидентификация, за сега 
нашият отговор е по-скоро – трябва!

Разглеждайки Интернет пространството от позициите на самои-
дентификацията, трябва да направим няколко основни извода:

�.В Интернет пространството човек се чувства абсолютно сво-
боден. Отпадат всякакви пространствени, времеви, национални, ре-
лигиозни, възрастови и каквито и да било други ограничения. В това 
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пространство човек придобива оная свободна воля, която съществу-
ва в хоризонтите на сега мислимия идеал.

2.На сегашния етап Интернет пространството е място за форми-
ране и реализация на глобалния човек. Противоречивите тенденции 
и оценки на глобализацията, както и отношението към нея, не могат 
да спрат този процес, предизвикан не от субективната воля на някой, 
а преди всичко от обективните материално-технически тенденции в 
съвременния свят. Човекът на бъдещето е глобалния човек. И в тази 
връзка проблемът е не как да спрем или забавим глобализацията, а 
как да я хуманизираме?

3. Човекът на бъдещето е глобалния човек, човека със свобод-
на воля, чиито основи за развитие се залагат в настоящия момент. 
И това не е някаква уникална ситуация, в която съвременният чо-
век е попаднал при случайното осъществяване на неговата битие, 
а обективен процес в прогресивното развитие на човека. Ето защо 
усилията на институциите трябва да бъдат насочени към развитието 
на Интернет-пространството, а усилията на философи, психолози 
и социолози – към съчетаването на виртуалното и реалното прос-
транство.

Сега действащите подходи на институциите към проблема са 
безнадеждно остарели. Нашето Народно събрание се опитва да при-
еме закон за Интернет, който не се различава много от Закона за 
движението по пътищата. (Главно нещата се свеждат до “Забранява 
се това...”, “Разрешава се еди какво си ...”.) Не е случаен фактът, че 
такъв закон не може да бъде приет.

Ако Интернет-пространството е предмет на законотворчество, 
то подходът трябва да бъде качествено различен. В същото време 
реалното пространство да бъде обезпечено с такива закони, които 
да помагат на съвременния човек да се развива като глобален субект 
със свободна воля.

В заключение бихме искали да кажем, че настоящите изводи са 
направени на основата на изследване, проведено с курсантите и сту-
дентите в Националния военен университет “Васил Левски” – фа-
култет “Общовойскови”, резултатите, от което показват, че по-ясната 
и устойчива морално-ценностна система на курсантите се дължи на 
самоидентификацията им с българската армия като институция и в 
частност с НВУ, като нейно поделение. Независимо от драстичните 
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промени, които се осъществиха в българската армия и редицата не-
решени проблеми, свързани с нейната модернизация, благодарение 
на традициите, които се съхраниха, славното £ място в българската 
история и високият £ рейтинг сред държавните институции, според 
социологическите проучвания, тя е притегателно място за част от 
българските младежи и девойки, особено за ония от тях, които са 
решили да свържат своя професионален път с нея. 

ЛИТЕРАТУРА:
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Интернет на адрес: www soc.pu.ru:8�0 /persons/dvi/home.htme.

3. Недина, Д. Националната идентичност на българската младеж и об-
разът на Европа – поглед към участниците в НРД и ВМРО. В Интернет на 
адрес: free.top.bg

4. Райчев, А. Средната класа преди Десети. ІІ. Във в-к “Сега” от 
29.ІХ.200� год.
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9. МОРАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЗНАНИЕТО В ПРОЦЕСА 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Десислава Николова*

Безспорен факт е, че промените в структурата на социализация-
та настъпват под въздействието на два фактора: глобализацията и 
информацията, както и свързаните с тях потоци от знание. 

Как би трябвало да бъде възприемана глобализацията? Най-
простият отговор е – безкрайно поле, в което се презентират раз-
лични феноменални образувания – идеологии, научни концепции, 
морални въпроси и много други. Може да се твърди, че в проце-
са на глобализация се предпоставя създаването на сложен корпус 
от норми, символи и образувания, които структурират социалната 
ориентация на индивида. Както ще се види, глобализацията обра-
зува в културно отношение система от образи и символи, които за-
сягат практическия живот на индивида. В процеса на социализация 
младежта си създава свои герои, предопределящи и структуриращи 
специфични модели на поведение. Животът на идолите (медийните 
звезди) присъства изцяло във всекидневния живот на младежите. 
Медийните звезди определят и същностната основа на интересите, 
средата, в която младежът се стреми да се утвърди като отделен ин-
дивид. Също така характерен момент на глобалността е реалното 
падане на границите между отделните държави. Това предполага и 
движение на огромни потоци от информация от една точка на света 
в друга, а също и възприемане на нови ценности, при които хората 
в социалните групи схващат земното кълбо като поле за изява на 
убежденията си. Цялата тази изключително накратко описана среда 
на съвремието определено не остава незабелязана от поколенията. 
Разнопосочността на ценностните центрове, от една страна, и раз-
нопосочността на знанието, от друга, оказват своето въздействие 
върху самоосъзнаването на младежта. 

* Редовен докторант, секция „Етика”, ИФИ-БАН.
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Ако трябва да бъда още по-точна първият момент се отнася до 
ценността като елемент при саморазкриването на съвременните мла-
дежи. Тук ценността се възприема като израз на човека. Тя отразява 
светогледната представа на младежите и отношението им към глобал-
ната действителност. Винаги когато се говори за младежите се упо-
требява понятието “поколение”. За да има този термин смисъл в об-
щественото мнение, не е достатъчно само физически да съществуват 
млади хора. Необходимо е връзките между тях да са сведени в едно 
свързано пространство, в което хората биха могли открито да покажат 
себе си и проблемите си, и, в което биха могли да осъзнаят себе си 
като поколение, способно да бъде гласа на реално съществуващата 
ситуация. Факт е, че младежите са разделени от огромни разстояния 
(но не само в прекия физически смисъл). Българската младеж изця-
ло се вписва в идеята за затвореност и самотност. Примери могат да 
бъдат открити навсякъде. Сега ще бъде насочен поглед и по-конкрет-
но към родното училище. Учениците се заливат с потоци от нераз-
бираема и ценностно незначима за тях информация, която трябва да 
разшири техния кръгозор. Друг изключително болезнен факт е, че 
понятия като “социализъм”, “демокрация”, “членство в ЕС”, “коруп-
ция” отдавна са изгубили значението си за младежите (ако изобщо те 
са съществували в съзнанието им). Дори историческите личности и 
авторитети са се оформили в жизнения свят на днешната младеж като 
герои от измислени комикси. Младежите не се замислят върху набо-
лелите проблеми на деня. Голяма част от тях нямат никакво желание 
да изразяват своя глас в местните избори. Още по-притеснителен е 
фактът, че младото поколение избира за свои идоли “феномени” като 
например фолк-кич звездите в родната музика.

Младежите сами се вливат в удобните за тях социални пласто-
ве, които пластове им позволяват да утвърдят собствени ценностни 
подходи. Изкуството за днешната младеж изгубва идеята за върхов-
на естетическа ценност и се превръща в строго детерминиран про-
дукт на всекидневието. Например един етюд от Фредерик Шопен 
се свързва в съзнанието на младежите само с една от многоброй-
ните мелодии в мобилния им телефон. Еднакво добре се възприе-
ма емблемата на скандално известната през 80-те години рок-пънк 
група “The Sex Pistols” до образа на Карл Маркс. По-голяма част 
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от младежите не осъзнават и не се запитват защо и как се е появила 
групата “The Sex Pistols” – какво изразява тя, а още пък по-малко са 
запознати с философията на Карл Маркс. За тях това са само въз-
родили се от миналото символи, модерни и интересни днес. Това 
са съществуващите механизми за социализация на модерната мла-
деж, тези механизми се поддържат от медиите, пресата, рекламата 
и представят една доста опростена картина на света. Възприемам 
тезата, че социализацията обхваща всички страни от социалния об-
лик на отделния индивид.

Вторият момент от изложението е свързан със знанието. Знанието 
идва от предците ни, усвоява се от нас и ние сме длъжни да го раз-
виваме. Знанието е едновременно средство и цел за утвърждаване 
на човешките ценности и следователно това го превръща в цел сама 
по себе си. Това е основната идея на Шеста рамкова програма към 
ЕС (2002–2006 г.), върху която работят университетите, занимаващи 
се с хуманитарни дисциплини. Въпросът е – утвърждава ли се сред 
учениците това знание като ценност сама по себе си? Отговорът ни 
е – едва ли, след като се наблюдават следните явления.

Знанието се възприема от учениците пък и от студентите до-
толкова, доколкото то е инструмент за утвърждаването на техните 
идеи. Следователно знанието има информационна функция и това 
е единственната му стойност. Знанието се явява просто техниче-
ско удобство на моята нагласа в социума. То придобива стойност 
на утвърждаване на социалната система, която пък от своя страна 
легитимира като знание само това, което утвърждава позициите £. 
Съвременните младежи гледат на знанието като на продукт с опре-
делена фиксирана стойност.

В България родителите на завършващите средно образование 
ученици “хвърлят луди пари” за частни уроци с цел децата им да се 
“докопат” до някакъв ВУЗ и тук определено не се изхожда от вко-
рененото във всички схващане “учи мама, за да не работиш”, а от 
съзнателната нагласа на съвременната българска младеж да се са-
мовпише в системата, за да създаде система и най– важното – да 
се продуцира знание като продукт на утвърждаването на система-
та. Завършващият �2-ти клас ученик се подготвя например за изпит 
по “История и цивилизация”, “ зазубряйки” (като последното спо-
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ред психолозите е напластяване на пластове от знание, в което не 
се вниква) темите така, както са му поднесени в частните уроци. 
Дълбочината на текстовете в историческите документи, причинно-
следствените връзки между явленията си остават “кауза пердута” 
за неговото съзнание. Младежите все пак трябва да бъдат научени 
на нещо. Защото проблемът е в тяхното неумение да се учи. Няма 
точна рецепта за учене. Тя не може да се даде наготово. Няма метод 
за учене, може да се говори за “насилствена дресировка”, в която се 
ражда дадена мисъл. Често се говори и за достойнството на ученето, 
но за днешното поколение това се свързва само с наизустяване на 
теоретичен материал без да се достига до същността на проблема. 
За да се научи нещо, учещият трябва да се потопи в проблемното 
поле на това нещо. 

Светът днес може да се представи като свят, ръководен от ин-
формацията и в този смисъл информацията е навсякъде, тя обгръща 
всички социални връзки. Тогава образованието трябва да се пред-
стави не само като пресъздаване на определен тип знания, но и като 
прогресивно мислене, което не се ограничава само до ползването на 
информацията, а до търсене същността на самото знание.

Господстващите модели формират в културно отношение иде-
алите на един индивид. Младежите си създават поле от ценностни 
представи, оформено от техните идоли (като например медийните 
звезди). Ценностите в това поле не се явяват в чист вид, тук се смес-
ват стереотипите на поведение, любов и успех. Доминантните моде-
ли на възпитание вече не са тези на семейството и училището, а на 
медиите и рекламата. Родителят и учителят като че ли изчезват в ня-
какъв имагинерен хоризонт. Те са заместени от посланията, носени 
в песните и сценариите на филмите. Като че ли продуктите на масо-
вата култура психоаналитично разбулват младежкото светоусещане. 
Младежите днес живеят във време на изключително бързо развитие 
на технологиите. Поколението сякаш се лута между несигурност-
та в общуването лице-в-лице и нестабилността на тази връзка. “От 
една страна по-малко неравенство, а от друга повече егоизъм.”1

Би могло да се проследи, че днешната младеж все пак се опитва 
да се установи в социалните пластове и да наложи своята визия за 
случващата се ситуация.
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Ако се потърси отговор на въпроса: “Как се социализира днеш-
ната младеж?”, то отговорът очевидно се крие в самия процес на 
социализация.

БЕЛЕЖКИ

1 Морен Едгар, “Духът на времето”, изд. “Христо Ботев”, С., �995, с. 
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10. СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ, БАЗОВИ ЦЕННОСТИ 
И МОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И 

МЛАДЕЖТА

Димитър Бонев*

Настоящата трета национална конференция по етика е израз на 
общата ни тревога за моралното здраве на подрастващите и мла-
дежта. Дори и при най-умерен оптимизъм не можем да подминем 
тревожните тенденции на дезинтеграция и атомизация, на морално-
психическа деградация и цялостна ценностна безпътица сред една 
немалка част от подрастващите и младежта.

Цялата съвкупност от фактори, причини и условия, които по 
своя характер нееднозначно индикират безнравственост и престъп-
ност сред подрастващите е свързана с кризата на ценностите и съ-
ществуващите социални институти.

Известно е, че човек е пленник на обществените процеси, соци-
ални структури и институти. Ако те са нехуманни, то и битието на 
хората е обективно нехуманно. Тоест личното зло е пряко свързано 
със социалното зло (Маркс). В тази концепция на Маркс има голяма 
доза истина. В нашите социални условия трудно можем да отделим 
индивидуалното зло – безнравственото поведение, престъпността 
сред подрастващите, от социалните институти и обществените про-
цеси. Разбира се, не можем да твърдим, че подобна връзка е пряка, 
защото тази теза би опростила борбата срещу нравствените откло-
нения. Така самите индивиди субективно не могат да отговарят за 
злото, създавано от обществените структури.

Преходът ни към общество от пазарен тип беше съпроводен със 
смяна на основните базови ценности от, една страна, и криза на со-
циалните институти, от друга. От социокултурна гледна точка, ние 
извършваме преход от преобладаващо колективистична организа-

* Доцент, Технически Университет – Варна, доктор на науките
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ция на обществения живот към индивидуалистично социално ус-
тройство и нравственост от нов тип.

Грубата идеологизация и политизация на този процес, липсата 
на достатъчно здрав разум в неговото осъществяване доведоха на 
практика до тотално отричане на всичко създадено в близкото ми-
нало, формираха нагласата, че всичко е позволено.

Особено вреден и пагубен за подрастващите и младежта се оказа 
моралният нихилизъм, свързан с отричането на основни социално-
нравствени регулативи. Отречени и обругани бяха такива благород-
ни и чисто човешки нравствени идеали и норми, като жертвеност и 
служба на общото благо, колективистичност и всеотдайност. Да не 
говорим за долнопробната вулгаризация и омаскаряване на мора-
ла и поведението на участниците в съпротивителните борби. Няма 
нищо по-недостойно, унизително, цинично и разрушително за нрав-
ственото съзнание на обществото и особено за младото поколение 
от подобно осквервянане на нравствените идеали на тези поколе-
ния. Резултатът от това е известен. Изтъняване на историческата 
и морална връзка между поколенията. За кратко време различия-
та между тях, от гледна точка на техните морални нагласи станаха 
драстично големи. Младите поколения без социален опит застанаха 
с нравствена безкритичност към новите базови ценности – частна 
собственост, пари, печалба, богатство, кариера, свобода, към които 
се оказаха морално неподготвени.

Липсата на правни регулатори при реализацията на новите ико-
номически процеси, недостатъчната култура на богатството превър-
наха собствеността и парите в самоцел. Бруталната и необуздана 
комерсиализация отприщи цял комплекс от отрицателни явления, 
както и съответстващите им социални типажи. Постепенно явления 
като убийства, кражби, насилие се превърнаха в основната инфор-
мация, с която средствата за масова информация разнообразяваха 
нашето ежедневие. Днес вече никой не се съмнява във връзката меж-
ду насилието и парите. Свидетели сме на агресия на парите, агресия 
чрез парите и агресия за парите! Стотици младежи бяха въвлечени в 
схема от престъпни организации с цел рекет, грабежи, саморазправа 
с конкуренти, трафик на наркотици и проституция.

Рухването на родната индустрия обрече хиляди младежи и под-
растващи между �6 и 25 години на професионална безпътица, безра-
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ботица и отчаяние. Особено тягостна беше ситуацията между �994–
97 г. За огромната част от тях трудът отпадна като средство за живот, 
морална социализация и извор на лично щастие. Увеличи се рискът 
от морална деградация. За съжаление, както държавата, така и оста-
налите социални институти не бяха подготвени за подобен социален 
шок. Наред с това, тези институти не полагат достатъчни усилия, за 
да се противопоставят на негативните процеси. Липсва социална-
та етика, като институционална етика и учение за социалните цели 
и ценности на съвременното общество. Тя е тази, която определя 
нравствено-хуманистичното съдържание на структурите и функци-
ите на тези институти, чиято задача е да утвърждават солидарност, 
хуманизъм в междучовешките отношения, да благоприятствуват со-
циалната интеграция на подрастващите на основата на социалния 
порядък, социалното съгласие, доброто и справедливостта.

Рухването на индустрията, намаляването на шансовете за работа 
особено в малките градове, предизвика динамична вътрешна миг-
рация по посока на големите градове. Нарастна анонимността на 
социалните комуникации и социалното взаимодействие, които из-
искват и висока степен на морална надеждност.

Процесите на дезинтеграция и противопоставяне допълнително 
подкопават нравствените устои на обществото, училището и семей-
ството. Тези институти все по-трудно изпълняват своите функции 
поради липса на нови стратегии и правила, норми и механизми, спо-
магащи за съвместната дейност на хората и на младите поколения, в 
частност. Добрите институти са тези, които компенсират дефицита 
от морал, приобщават младежите към устойчивите нравствени иде-
али и норми.

В най-трудна и сложна ситуация се намират училището и семей-
ството. Българското училище днес съществува и реализира своите 
функции в рамките на едно особено противоречие между субектив-
ните нагласи и разбирания за свободно поведение на подрастващите, 
от една страна, и системата от закони, норми, правила и традиции 
от друга, които то трябва да прилага като основен социализиращ 
институт.

Намаляването на обществената дисциплина се отрази и на учи-
лищната дисциплина и ред. Един от съпътстващите училищната 
дисциплина проблем е проблемът за правата и задълженията на под-
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растващите като ученици. Особено чувствителна е темата за норми-
те, ограничаващи тяхното поведение извън училище. Известно е, че 
няма общество, което да не налага такива ограничения спрямо под-
растващите. Това е разбираемо и целта е да се формира изпълнител-
ност, както и да се възпитава воля за изпълненение и ограничаване 
влиянието на негативните фактори. А без това няма индивидуален 
морал, няма социален и нравствен интегритет. Изпълнението и на 
най-безобидната морална норма изисква воля да преодолееш себе 
си. Най-значимите морални образци се съпровождат със себеотрица-
ние. Без изпълнителност, без правила, без вътрешна самодисципли-
на няма значими социални и лични резултати, няма и социализация. 
Отношението към ученето е и нравствено отношение, за съжаление 
съществува сред една част от учениците открито пренебрежение 
към ученето изобщо. Следствията са известни – неграмотност, кри-
минални прояви, употреба на наркотици и алкохол. Осъзнаването 
от всяко дете и неговото семейство на факта, че ученето и знанията 
са необходимост в живота е трудна задача и всички ние трябва да 
им помогнем за това. И, че за да се учи едно дете, трябва да по-
лага усилия – физически, психически, интелектуални и морални. 
Непростимо е да се проявява някаква сантиментална загриженост 
и на фона на нея да намалява взискателността и да се засилва не-
дисциплинираността на учениците. Заслуга за спада на училищната 
дисциплина има и приетият непосредствено след �990 год. Закон 
за народната просвета като продукт на новите т.н. “демократични 
виждания”. Сега завършващите, а и завършилите през последните 
2–3 години са повлияни от този закон.

Трудно можем да подминем и недобре формираните ръководни 
екипи в училищата, назначавани по политически принцип.

Другата страна на проблема са правилата на поведение на под-
растващите в свободното им време. Ясно е, че ограничения са необ-
ходими с оглед възрастта и здравето (физическо, психическо и мо-
рално) на учениците. Недопустимо е �2–�3 годишни деца и непъл-
нолетни да стоят в дискотеки и нощни заведения до и след полунощ, 
да консумират алкохол, и за това родителите да не носят отговорност, 
а тези заведения да печелят без да се съобразяват с обществените 
изисквания и норми. През последните 2–3 години, поради случи-
лите се трагични инциденти държавата и обществените институти 
засилват административния контрол, но инерцията продължава.
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Веднага възниква въпросът: Прави ли обществото (държава-
та, общините, бизнесът, училището) достатъчно за създаване на 
подходяща за подрастващите среда за отдих, спорт и развлечения. 
Като изключим съществуващите центрове за работа с деца и някои 
спортни клубове, Интернет клубове, огромната част от децата не се 
занимават с нищо. В кварталите спортните площадки са рядкост. 
Строителните предприемачи не се спират пред нищо, за да превзе-
мат и последните останали тревни площи. Да не говорим за по-ат-
рактивни развлекателни комплекси, каквито има в много европейски 
градове. Създават ли социалните институти възможност за избор? 
Ако изборът е ограничен, то и свободата е ограничена.

Кризата на социалните институти и инфлацията на морала не 
подмина и семейството. Изпаднало във икономическа и финансова 
немощ, българското семейство до голяма степен остана безпомощ-
но пред инвазията на визуалната култура, улицата, развлекателните 
заведения, наситени с насилие, нагла еротика и пошлост. Подкопана 
е сериозно устойчивостта на българското семейство от новите ико-
номически условия, миграцията, имиграцията, и др. Немалко деца 
живеят в непълноценни семейства и семейства с един родител. 
Свидетели сме и на формирането на нов тип семейно съжителство 
и семейна култура. Това е съжителството без брак, раждане на деца 
и отглеждането им от самотни родители. Увеличава се прогресивно 
делът на извънбрачните деца – като през �995 г. те са 25,8%, 200� г.– 
38,4% и 2004 г. – 48,7%. Само при 60% от случаите бащата е извес-
тен. Затова е твърде голям броят на децата, отглеждани в социални 
домове – над 30 000. Този факт, сам по себе си говори доколко е 
хуманно нашето общество.

Казаното по-горе е тясно свързано с още едно негативно явле-
ние, а именно разкрепостяването на половия морал, визуализацията 
на секса, еротиката, тяхната вулгаризация и комерсиализация. Това 
явление е изследвано от Мишел Фуко и З.Фройд, и започва в края на 
�8 в. и началото на �9 в. То е характерно за целия постмодерен свят. 
У нас то се съпровожда с рухването на минали задръжки и подкопа-
ване на традиционната сексуална цивилизованост на българина.

За кратко време се осъществи доста нагла и предизвикателна еро-
тизация на средата и културата. Дискретността изчезна. Еротиката 
и сексът се превърнаха в бизнес, а от тук – и сфера на престъпност 
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и аморализъм. Това влияе негативно върху децата и особено юно-
шите, формира примитивна представа за една от най-красивите и 
тайнствени страни на човешките взаимоотношения. От съществено 
значение е възпитаването на чувствата. В това направление трябва 
да се преодоляват двете крайности – потискането на чувствата, от 
една страна, и агресивността на чувствата, която се демонстрира 
особено на публични места, от друга.

Нашето общество и неговите институти не могат да разчитат 
само на нравствените образци от миналото. Нужни са нови мо-
рално-етични стратегии, правила и средства за въздействие върху 
младите поколения, нова социална етика, както и взаимодействие 
между всички институти и обществени организации. Държавата 
трябва да създаде стройна система от социални служби, които да 
осъществяват социалната и възпитателна стратегия на държавата на 
основата на строги правила, закони и норми, които да защитават ин-
тересите на децата. Социалните институти са тези, които чрез нова 
социална етика трябва да формират нов нравствен смисъл и значе-
ние на съвременните базови ценности, а именно: че собствеността е 
ценност, ако носи добро и за другите хора, парите и богатството съз-
дават добро, задоволявайки потребности и на други хора. Тоест, че 
собствеността, богатството, парите сами по себе си не са ценност. 
Средоточие на ценностите са хората.

ЛИТЕРАТУРА:
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11. НОВOТO ПОКОЛЕНИE И КОНСУМИСТКИЯТ МОРАЛ

Иван Миков*

Достатъчно силни ли сме за новото – това е въпросът. Има, като 
че ли, едно постоянно битуващо мнение на всяко поколение за след-
ващото, че то е носител на повече негативни, отколкото позитивни 
характеристики. Това става дали от загриженост, дали от факта, че 
новото понякога плаши, но парадоксалното е, че се препредава на-
пред и в самото ново, което на свой ред, щом като се утвърди, про-
дължава този ”традиционен” дискурс.

Ако приемем, че човекът е проект, то неговото съдържателно раз-
гръщане трябва да бъде тъкмо грижата за новите, бъдещите поколе-
ния. Но в какво днес се изразява нашата грижа, с какво различните 
промени в обществото, морала и ценностите се отпечатват върху на-
шето ново поколение? Изходната точка за интерпретацията на тези 
проблеми, към която ще се придържаме тук, е консумизмът, който 
като система, според различните изследователи – философи, социо-
лози, икономисти, е проникнал дълбоко в основите на съвременните 
общества и за който има различни свидетелства и в нашето.

Разбира се, понятието консумизъм, консуматорство не е ново, 
то има достатъчно дълга история. Различното в него сега е тенден-
цията свързана с променените пазари на XXI век1. Както отбелязва 
Норберт Болц, докато преди консумацията се е проявявала първо в 
т.нар. ”система на потребностите”, където клиентът търси, а паза-
рът информира, след това е преминала към втората си фаза на ”ико-
номика на желанията”, където стоките търсят клиенти, то сега вече 
сме свидетели на консумация от трети тип, при която клиентът се 
ръководи от метапреференции, от изискването да бъде променен:” 
също както при възпитанието или терапията става въпрос за обра-
ботване  на  хора”2 (к. м. – И. М.). При това вече същественото е 
т. нар. ”духовна принадена стойност” на всяка стока, въплътена в 
брандовете. В завършената система на консумизма духовно обога-

* Докторант, секция “Етика”, ИФИ-БАН
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теният продукт (марката) обещава качество, което е невидимо, иде-
ално, например козметиката претендира да дарява младост, цигари-
те обещават приключения, автомобилите – щастие, самопознание, 
свобода: ”марките завладяват идеите и постепенно ги подменят”3. 
Вече не се продава просто някаква стока, а марка, съдържаща цяла 
история, която въвлича консуматора в нея, създава му търсена роля, 
става медиум на трансформация и при това работи на идейно ниво. 
Появяват се ”желанията от втори ред”, т.е. желанията за нови жела-
ния, а не просто за удовлетворяването на някаква потребност, търси 
се усещането за новост. Клиентът избира ръководен от историята, 
”приказката”, която ще му бъде разказана, или от образа, който ще 
му бъде придаден, от усещането за промяна (без да е необходимо 
тя да бъде реална). Затова може да се говори за постматериалистич-
но време, в което клиентите заявяват потребности, които ”преди се 
адресираха към изкуството и религията”4, т. е. някакъв вид духов-
ни, идейни потребности за пресътворяване на същността. Човекът е 
постоянно искащо същество, без сигурни инстинкти, нуждаещо се 
от външна опора. Днес, когато семейството, религията, нацията, ре-
волюционните идеи, вече са неефективни, се проявява консумизмът, 
който ”интегрира съвременното общество чрез прелъстяване”5. Той 
става формула за ориентиране и удържане на човешките желания. 

Може да се каже, че този консумизъм обособява свой собствен 
морал с определени добродетели и принципи. Като основна, висша 
ценност на консумисткия морал е положена грижата (която и за 
З. Бауман е централна категория в постмодерната етика). Симптом 
за това полагане е постоянното разрастване на пазара на символите 
на загрижеността в съвременното консумистко общество, което е 
израз на две фундаментални желания на индивида: от една страна, 
желанието да липсваш на някого, да си необходим, да отдаваш, от 
друга страна, желанието да получаваш внимание6. Грижата измест-
ва от консумизма простите връзки ”наслада versus комфорт” и ”су-
ета versus комфорт/наслада”. А примери за нейното преобладаване 
се разкриват и в самото общество, независимо дали става въпрос за 
грижа за децата, възрастните, природата, бедните, животните, собст-
веното тяло, или тамагочито7. Грижата, по отношение на Другия, 
тук не може да бъде сведена до линията на неморалността, тя се 
явява и действа като едно рационално отношение. Естествено, удо-
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волствието, комфортът, суетата присъстват в различните форми 
на консумизма, като ценности, свързани с една ”естетика на същест-
вуването”8 (положена на мястото на самата етика), но тъкмо над-
стройването на грижата над тях показва дори своеобразното мора-
лизиране на този тип ”естетика”. Така човекът действа нравствено 
в две отношения: първо, към себе си, като субект на удоволствието 
или обект на грижата, наслаждаващ се (обгрижващ себе си), т.е. тук 
грижата е изявена като хедонизъм; второ, към Другия, като субект на 
грижата в тесен смисъл, даващ услуга, внимание. Така че хедони-
змът не е ориентир в поведението към Другия, макар да има все още 
субективна валидност, като удовлетворяване на естествения егои-
зъм. Често консумизмът е критикуван като деморализиращ, деху-
манизиращ, покваряващ. Всъщност, обаче, в неговата система няма 
изискване моралът да се премахне или да се замести с пазарни меха-
низми, а само, до известна степен, да се аргументира икономически, 
като ”еволюционен продукт на сътрудничеството. Интелигентно е 
да бъдеш отзивчив”9. Ключов момент тук е това, че колкото по-висо-
ка е степента на икономическа обвързаност, толкова повече успехът 
на индивида е поставен в зависимост от успеха на Другия и обратно 
– провалът на Другия е провал и за индивида (такава, например, е и 
идеята, на която се базира създаването на Европейския съюз). В оп-
ределен смисъл сътрудничеството и отзивчивостта, които са сърце-
вината на икономическото, носят силен нравствен елемент, така че 
икономическото обосноваване на морала остава implicite нравстве-
но, етическо. Поради това в постматериалистичния свят, основна 
добродетел на консумисткия морал, произтичаща от грижата, става 
услугата, служенето (не само в чисто пазарния смисъл), като основ-
на форма на междучовешкото общуване. В нея се съдържа едно вза-
имно признаване и разбиране на индивидите, водено от принципа 
”интелигентно е да си отзивчив”, който може да бъде трансформи-
ран като ”давай за да ти се даде”.

Основание за разглеждането на някои процеси в българското об-
щество, включително и сред младежите, от перспективите на сис-
темата на консумизма и консумисткият морал, ни дават някои ем-
пирични данни и факти от последните години, най-вече след 2000г, 
които показват условията и предпоставките за тяхното развитие в 
обществото. От една страна, могат да се изведат икономическите 
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показатели, сочещи повишаването на доходите и покупателната 
способност на домакинствата, което обяснява ръста в търговията и 
увеличаването на потреблението; също така повишаването на про-
цента на икономически активните хора, свързано макар и не с ряз-
кото, но постоянно намаляване на безработицата10. Тези тенденции, 
може би, трудно се осъзнават от масовия потребител, макар че и 
социологически проучвания да показват, че се увеличава процен-
тът на хората, преценяващи положението у нас като подобряващо 
се11. От друга страна, симптом за разгръщащия се консумизъм е 
разпространението и налагането на своеобразните ”институции” на 
тази система, осигуряващи нейното функциониране: нарастващият 
брой вериги хипермаркети, супермаркети, молове, предлагащи син-
тез от стоки, развлечения и услуги, търговски представителства на 
световно известни марки, банки; интересен факт е и въвеждането на 
кредитни и дебитни карти за заплати, пенсии, социални помощи (и 
сред малцинствата), което е знак за опита за включване на всеки към 
”нервната система на световната икономика”12. 

В редица изследвания у нас се отбелязва, че една от характерни-
те черти на обществата в преход, включително и на българското, е 
аномията, ”без-законието”. Проследява се комплексността на това 
явление и неговите въздействия върху интегритета на обществото 
и идентичността на личността; връзката му с различните форми на 
социална патология и отчуждението, някои негови негативни, но и 
позитивни функционални характеристики�3. Доколкото различни 
прояви на социалната патология се срещат у всички общества, то и 
аномичността става тяхна налична характеристика. Отчуждението, 
което още Е. Дюркем извежда от аномията, според Норберт Болц, 
може да бъде проявление и на разпространението на консумизма 
или по-общо казано на капитализма, но не като резултат от неговия 
принцип, а като следствие от необходимата обща форма за функцио-
нирането му (нуждата от широкомащабно организиране на дейност-
та); то се свързва и с ”пъстротата на плурализма”, създаващ ”уни-
версалната Другост” �4, т.е. тук ближният вече се е отдалечил, затова 
пък чуждият е станал по-близък – те са поставени в една орбита. 
Системата на консумизма интегрира, но същевременно и изключва, 
отчуждава, създавайки пропасти. Болц, след Луман, твърди, че су-
перкодът на съвременното общество е ”включеност/изключеност”, 
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както на локално, така и на глобално ниво. Решението, в тази ситу-
ация, е предоставянето на икономически шансове за включване в 
системата, чрез активността и нравствената загриженост на всеки 
един и действието на съответните институции: ”модерният начин 
да помагаш е да посочиш на нуждаещия се онази институция, коя-
то отговаря за подобен вид нужди”�5. В българското общество, като 
такава група на изключените, могат да се определят т. нар. в ста-
тистиките ”обезкуражени” лица, които в голямата си част са или с 
основно, или са без образование. Относно образованието особено 
важен е проблемът с малцинствата. Според данни от проучване на 
”Отворено общество” през 2005г. над 550 училища в страната имат 
над 50% ученици от ромски произход, а може би около 80% от необ-
хванатите в училище също са роми, но решаването на тези въпроси 
не може да се случи без ”облагодетелстваща политика”16, т.е. без 
ясна намеса на социалните и образователни държавни институции. 
Важна роля в тази област имат и неправителствените организации, 
работещи с различни европейски структури и насочени активно към 
определени социални групи – деца с прояви или в риск, жертви на 
насилие, инвалиди и др.�7 Въпреки ”изключването”, консумизмът 
дава възможност и за ”включване”, доколко неговите ценности са 
неутрални, не са свързани, например, с някаква религиозна натова-
реност.

Системата на консумизма и съответно консумисткият морал, 
имат два основни начина или средства за разпространение на своите 
ценности: рекламата и маркетинга. С развитието на новите техно-
логии и средства за информация консумизмът придобива изключи-
телни възможности за проникване на различни нива в общество-
то. Непосредствено той може да достигне до децата и младежите, 
използвайки основните канали на социализацията. Най-директно и 
силно влияние тук оказват медиите, със своите положителни и от-
рицателни страни. Това основно важи за телевизията (като базисно 
поле за рекламиране), заради нейната достъпност: ”българското дете 
е обект на 20–30 хил. рекламни послания годишно, а не е подготве-
но за 2/3 от тях”�8. От особено важно значение се явява назрелият 
въпрос за етиката в рекламата, за създаването на етичен кодекс на 
рекламистите у нас, регулиращ допустимостта на съдържанието в 
рекламите, такива кодекси вече действат в Европа. Рекламните кли-
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пове се насочват и към най-малките с леснопостижимата за възпри-
емане образност на съответните анимирани герои и истории, симво-
лизиращи даден продукт, обещаващи сила, смелост и т.н. В голяма 
част от рекламите се представя и основната ценност на консумист-
кия морал – грижата, като загриженост (на съответната марка) за 
здравето, сигурността, красотата. Голямо влияние, като медиатор в 
тази насока, особено сред юношите, оказва и Internet, който, освен 
източник на знание, е безграничен виртуален пазар за търгуване 
online. Вторият, може би, по значимост фактор за разпространени-
ето на тези ценности сред младите е т.нар. ”група на връстниците”. 
Една от първостепенните функции на тази група е ролята £ на ка-
нал за информация. Чрез това се дава възможност за неформално 
”рекламиране” на консумистките ценности, доколкото съответната 
марка, която ги изразява бързо намира посредници и приемници в 
широк кръг съмишленици: добре е ако имаш кецове, то поне да са 
Nike, тук всичко, което е fashion се ”институционализира”. В тази 
насока семейството и училището остават някак по-назад на инфор-
мационно ниво, сякаш по-обвързани с традиционното. Ако младите 
изглеждат твърде критични към традицията, това вероятно е след-
ствие от многообразието и плурализма в съвременния свят, които 
развиват у тях една първа реакция на критичност, с цел пресяването 
и овладяването на това многообразие. Училището, от своя страна, 
се опитва да се настрои в тази посока. Симптоматично за това е 
разпространението на термина ”образователна услуга”, развиване-
то в училищата на ученически фирми, разширеното предлагане на 
специалности с икономическа насоченост, включително и предло-
жението за въвеждане на часове по предприемачество в средните 
училища. Едно обвързване на консумизма с образованието, разбира 
се, може да бъде полезно за него, като се обучат добри производи-
тели и консуматори, но по същество е лишаване на образованието 
от собствената му стойност. В такава обвързаност се отхвърля всяко 
образование, което ”поставя цели, лежащи отвъд пределите на па-
рите и ползата, и отнема много време... на човека му е позволено да 
вкуси само такова количество култура, което е необходимо за ин-
тересите на печалбата”�9. Случва се едно опасно минимализиране 
на културата. Несъмнено за да има силна култура, трябва да има 
и силно образование, подчинено най-вече на своите духовни цели 
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и интереси, еманципирано от чистото служене на икономиката. А 
когато то достигне една висока степен на развитие, това ще се отра-
зи благотворно върху всички сфери на човешката дейност, включи-
телно и на самата икономика. Затова нейната роля трябва да бъде, 
подкрепата, а не подчиняването на образованието. Сега, обаче, ся-
каш доминира обратната тенденция (макар че се говори за развива-
нето на ”knowledge economy”) и ”психиката на съвременния човек 
се оформя по-скоро от практиките му на властник и консуматор”20. 
Консуматорското отношение към света формира децата и младежи-
те, като завладява дори предметната им дейност: ”Нека се замислим 
как расте днес едно дете: първите му преживявания на контакт с 
реалността са преживявания на безпрепятствено потребление”, 
всичко се подчинява на желанието му ”натиска копче и получава 
светлина, врътва кранче и получава вода, с друго копче пък получа-
ва топлина, образ или музика”21. Ако тази тенденция не се овладява 
и направлява от силно и хуманнистично, но не отвлечено образова-
ние, се рискува това потребителско отношение към материалното 
да се проектира и върху личността в общуването, като го превърне 
в просто обръщение и ползване на Другия. Това може би е и най-
голямата опасност, пред която се изправя днес новото поколение: в 
пъстротата и леснодостъпността на консумизма да не злоупотреби 
със своето бъдеще. А оттук идва и нашата най-голяма отговорност: 
да държим за едно автономно и обърнато към живота образование. 
Затова трябва да сме достатъчно силни за новото.
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12. ФАСАДНА ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Ивка Цакова*

Гражданското образование е част от политическата социализа-
ция. Политическата социализация е процес на интернализиране на 
дадена политическа система в мислите, чувствата и нагласите на 
нейното население ( Г. Алмънд и С. Верба). Гражданското образова-
ние е най-интензивно в периода на юношеството. Конкретизацията 
на учебното съдържание и адаптирането му към възрастовите особе-
ности на юношите става чрез въвеждане на специализиран учебен 
предмет. В европейските страни и в САЩ в училищата отдавна се 
изучава специализирана учебна дисциплина “Гражданско образо-
вание” (“Сitizen education”,“Сivics”), която предлага демократични 
знания, ценности и нагласи за политическо поведение, осигуряващи 
личностна подкрепа на демократичното управление, доверие в де-
мократични лидери и институции. 

В България, макар и доста късно – през 2002 г. – в средното 
училище се въведе такава задължителна дисциплина в �2 клас под 
надслов “Свят и личност”. Независимо, че това се случи едва на 
�3-тата година от голямата демократична промяна, фактът че такъв 
учебен предмет се изучава в българското средно училище е окура-
жаващ, макар че е поставено само началото, а основната работа в 
тази посока тепърва предстои.

Стартирането на гражданско образование в България се забави, 
защото беше нужно време за изкристализиране на понятия и цели 
във връзка с демокрацията. Първоначално лансираната у нас теза 
за “преход към пазарна икономика и парламентарна демокрация” 
с течение на времето се оказа една идеологема, която не обяснява 
накъде вървим – като държава, общество, граждани. Все по-широки 
социални среди (в т.ч. политици, учени, журналисти) вече осъзна-
ват, че формулата от началото на 90-те години за “преход към демо-

* Гл. асистент в катедра „Политология”, УНСС, доктор на науките
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крация и пазарна икономика” е само политически лозунг1, създаден, 
за съпоставяне с периода преди �989 г. – период на не-демокрация 
и планова икономика. Той е загубил обяснителния си потенциал, 
защото днес става все по-ясно, че пазарът “работи” срещу демо-
крацията, противопоставяйки свободата на равенството. Пазарът в 
българския му вариант породи олигархия, а властта на олигархията 
може да се ограничи чрез политическите инструменти на демокра-
цията, залагаща на равенството на гражданите. Само политическа-
та демокрация може да сведе негативните последици от пазарната 
икономика до едно приемливо равнище, което да не застрашава съ-
ществуването на общността.

Всичко това породи масово усещане у българските граждани, 
че демокрацията в България е формална, че тя е “красива фра-
за”, “демагогски лозунг”, фасада, прикриваща олигархични и 
корупционни практики на управляващите. Оттук произтича не-
обходимостта от реабилитация на политическата демокрация в ма-
совото съзнание, респ. от гражданско образование на младите хора 
в нашата страна за активно политическо участие в процесите на по-
нататъшна демократизация в сферата на гражданското общество.

Основната ни теза е, че демокрацията в съвременна България 
се възприема като фасадна, а оттам и гражданското образование е 
формално и непродуктивно, защото не формира дължимите демо-
кратични нагласи у младите. А демократичните нагласи биват два 
типа – нагласи за участие в една демократична политика и нагласи за 
подчинение (на валидните за всички закони). Изложението се струк-
турира около два основни проблема, вплетени в следния въпрос: 
Как се социализира днес българският гражданин? Ключова е 
фразата “български гражданин” – “български” означава, че трябва 
да образоваме и възпитаваме патриоти, а “гражданин” – акценти-
ра на необходимостта да формираме демократични нрави, така нар. 
граждански добродетели.

Днес в нашата страна осезателно се чувства остра нужда от 
ефективни институционални усилия за укрепване на национална-
та идентичност на младите хора в условията на глобализация при 
редуциран държавен суверенитет и променени функции на нацио-
налната държава. Има дефицит от адекватни социализиращи мерки 
в тази посока и се създава впечатлението, че българската държава, 
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в лицето на своите образователни институции, не е достатъчно заг-
рижена да предлага знания за нацията и да възпитава в дух на па-
триотизъм. 

Предлаганите в средното училище демократични граждански 
добродетели на българските средношколци звучат декларативно, 
изкуствено, нямат вдъхновяваща сила. Това е в унисон с масово 
разпространеното убеждение, че демокрацията у нас е формална и 
фасадна. Вярно е, че на демокрация в България се учат и млади и 
стари едновременно и че демократичен манталитет не се формира 
за броени години, но при младото поколение едно солидно начало в 
това отношение би трябвало вече да е поставено.

Сърцевина на гражданското образование са знанията за нацията 
и патриотичните чувства. За да се социализира българският сред-
ношколец като патриот, той трябва да обича Родината, да познава и 
цени нейните исторически и културни традиции. Младите хора се 
нуждаят от патриотични чувства, от национално самочувствие и ар-
гументи за национално достойнство. Това е така, защото в епохата 
на глобализация ролята на държавата отслабва, редуцира се нейния 
суверенитет, трансформира се нейната “остатъчна власт”, поради 
което и успоредно с това се засилва ролята на нацията като важен 
източник на културен интегритет.

Не можем да се съгласим с текста от учебника “Свят и личност” 
за �2-ти клас, че “Днес във времето на глобализация, представата за 
универсалния характер на човешкото културно наследство се връ-
ща, освободена от тесните рамки на националния егоизъм”2. Не за 
национален егоизъм трябва да се говори в един учебник по граж-
данско образование, а да се предлагат аргументи, доказателства за 
националното своеобразие, за достойнствата на нацията. Те могат 
да допълнят, да обогатят европейската ни идентичност – без да вли-
зат в противоречие с нея. Ако в българското средно училище не се 
предлагат знания и ценности за духовните постижения на нацията, 
то на улицата учениците ще са облъчени от екстремистки национа-
листични послания, примерно на лидери от “Атака”.

И още нещо, не е уместно изречението: “Можеш да си гражда-
нин на дадена страна, но да избереш, пазиш и практикуваш култу-
ра, различна от нейната – да си арабин във Франция, евангелист в 
България, баск в Испания”3. Това разсъждение е резонно, но не е 



�0�

уместно да се предлага на �8–�9 годишните ученици. За приорите-
тите в учебното съдържание, обаче, се грижи държавата чрез съот-
ветна образователна политика, която търси баланс между културно-
то различие и културната сплотеност...

И все пак – основно предназначение на държавните училища 
е да социализират и интегрират подрастващите в посока на обща 
културна идентичност. А нашата културна идентичност е христи-
янска и българска! Семейството е социализиращият агент, който 
предава на юношите необходимата културна памет, която е емоци-
онално натоварена в позитивна насока, докато училището предлага 
знания по национална история – с известни претенции за обективен 
научен анализ на историческите събития. Подчертаваме – известни 
претенции за обективност, а не �00%-во позоваване на обективната 
истина. Затова учебниците по национална история периодически се 
пренаписват. У нас след �989 г. едни национални герои се детро-
нираха, други се сакрализираха и това е нещо естествено. Подобна 
“реорганизация на националната история в учебниците” е обяснима 
след големи политически промени. 

Семейството е призвано да поддържа обща колективна памет 
чрез определени ритуални практики – за българското семейство 
това са християнските и национални празници. И тук се откроява 
въпросът – трябва ли да се адмирира възпитателната роля на семей-
ството или да се неглижира? Отново ще цитираме пасаж от учеб-
ника: “Прогресът в социалната, научната и техническата област 
прави така, че синът знае повече от бащата, адаптира се по-добре 
и в последна сметка няма какво толкова да научи от предшества-
щите поколения”4. Има известна истина в това твърдение. Но! – то 
се отнася само за компютрите и работата в “мрежата”, а по отно-
шение на социализацията в посока на обща колективна (най-вече 
национална) идентичност ролята на родителите е основна и незаме-
нима. Чувството за национална общност дава усещане за сигурност, 
душевен уют от общо-споделени ценности. Родолюбието е такава 
ценност. 

Освен училището и семейството, важен социализиращ агент 
за юношите е така нар. “група на връстниците”, на “значимите 
други”. Изключително важно за българския средношколец е да има 
приятели – да бъде признат и ценен от връстниците си. Ако за голя-
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ма част от възрастните днес икономическият статус е основен в това 
“пазарно време”, то за юношата – дори ако е задоволен финансово и 
разполага с компютър и GSM, ако е лишен от приятели, той се чув-
ства самотен и нещастен. Неговото включване в Интернет не може 
да замени общуването с връстниците – съученици. Усещането на 
юношата, че не е приет от връстниците си в тази възраст се отъжде-
ствява с личностен провал. 

Компетентните държавни институции трябва да разработят и 
прилагат една цялостна концепция за гражданско образование 
на младежта в България, отчитаща ролята на всички социализира-
щи агенти, която да не се влияе от политическата конюнктура, а да 
се основава на стратегически държавни приоритети и широк наци-
онален консенсус. Това се отнася не само за учебното съдържание 
по национална история, по български език и литература, по други 
обществени и хуманитарни дисциплини, но и за различните възпи-
тателни практики – извънучилищни дейности, празници, ритуали и 
пр. Ако няма такава добре обмислена стратегия по основните при-
оритети в сферата на гражданското образование е възможно да се 
получи разминаване между въздействията на различните политико-
социализиращи агенти. Липсата на синхрон между посланията от 
родители и учители по отношение на националната идентичност, 
например, може да има пагубен ефект върху подрастващите. Това не 
бива да се допуска, макар че у нас вече се случи – с опитите за лан-
сиране в учебниците на фразата “турско присъствие” вместо “тур-
ско робство”, с опитите да се извади “Под игото” на Иван Вазов от 
учебниците по литература, на стиховете на Вапцаров и Смирненски 
и пр. Може би, поради липсата на такава стратегическа концепция 
за гражданско образование на младежта всяка година във връзка с 
националния празник на България “Трети март” има полемики, кои-
то не способстват, а затормозяват културната интеграция на българ-
ските граждани.

Освен това, чувството за сплотеност и солидарност с групата 
има пара-политически черти, тъй като напомня за Европейския 
съюз като политическа общност, към която всички ние сме стремим. 
Не “американската мечта”, базирана на индивидуалната свобода, а 
една “европейска мечта”5, основана на солидарността между хора-
та може да вдъхнови младите български граждани. Не случайно в 
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европейския политически проект фигурират изрази като социална 
кохезиа, солидарност и социална справедливост, а не индивидуали-
зъм, пазар и пр. Подобни европейски акценти имат място в учебното 
съдържание. 

Но точно противоположно по звучене послание излъчва цити-
рания от нас учебник: “Европа на Новото време е родината на авто-
номния индивид... който се нагърбва с отговорността за собствения 
си живот. Във всички други общества (разбирай не-европейски) во-
деща е била винаги колективната идентичност, зададена от роднин-
ските връзки, племето, религията...”. Днес “семействата се разпадат, 
групите се разместват и в крайна сметка единственото устойчиво 
нещо ... е индивидът... Сред всички колективни идентичности, които 
той носи, все по-важна става индивидуалната му идентичност...” 6. 
Доста не прецизно (за да не кажем вредно) звучат тези думи, адре-
сирани към средношколците. Те сякаш внушават – не си струва да 
създаваш семейство, не си струва да участваш в група (гражданско 
сдружение, инициатива), разчитай предимно на себе си, ти си само-
достатъчен. Едва ли могат успешно да се реализират индивидуални 
цели без участие и съучастие в колективни проекти. 

Не апотеоз на индивидуализма, а други, залагащи на живот в 
общността послания са нужни за българските юноши. И не заради 
друго, а защото европейското бъдеще на България го предполага. 
Политически обединената Европа ще разчита не само и не толко-
ва на индивидуализма, колкото на солидарността между европей-
ските граждани, на общосподелените ценности, норми и правила. 
Европейският политически проект има бъдеще, защото представля-
ва успешно съчетание между произтичащите от либерализацията 
енергия и свобода и произтичащите от социалната демокрация ста-
билност и благоденствие7.

По отношение на официалните знания за демокрацията, кои-
то се предлагат на средношколците, картината е доста противоречи-
ва. Макар да е доста трудно, на младите по подходящ начин трябва 
да се обяснява, че демокрацията не е някакво крайно, идеално със-
тояние, което гарантира по-добър живот. Има само процес на не-
прекъсната демократизация в сферата на гражданското общество. 
Това, впрочем, трябва да се разяснява и на възрастните. В противен 
случай демокрацията за повечето български граждани ще е само 
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лозунг, изпразнен от съдържание, демагогия и фасада, зад която се 
крият олигархични и корупционни практики на елита. 

Преимуществата на демокрацията могат да се откроят чрез ди-
ференцирано разбиране за нея в различните сфери – демокрация в 
държавата, в политическото, икономическото и гражданското об-
щество8. Основното за една демокрация e работещо гражданско 
общество. В често цитирания от мен учебник проблемите на граж-
данското общество са представени подробно и задълбочено, друг 
е въпросът – доколко предложените знания са разбираеми за юно-
шите. Очевидно, това е доста трудна задача, като се има пред вид, 
че у нас възрастните, дори образованите, не са наясно с тези неща. 
Често в медиите се лансират противоречиви тези по отношение на 
гражданското общество. За някои гражданско общество в България 
не съществува, а за други – това е магическа фраза, на която се по-
зоват определени граждански структури (примерно ”ГЕРБ”), за да 
легитимират дейността си. Малцина са наясно, че всъщност едно 
добре функциониращо гражданско общество е демократичен корек-
тив, както на държавата, така и на пазара. 

Учебникът “Свят и личност” съдържа доста противоречиви 
послания за демокрацията, които могат да объркат както ученици-
те, така и техните учители. Например, когато се разграничава пряка 
от представителна демокрация се твърди, че в модерните общества 
демокрацията не може да бъде пряка – освен в случаите на референ-
дум. И веднага в скоби е добавено “а провеждането му е твърде скъ-
па процедура”. И само след три страници следва параграф под над-
слов: “Представителна ли е представителната демокрация?”, където 
се говори за “илюзорност на идеята, че тя е наистина представител-
ство на групови интереси”.... и ....”че тя винаги изразява интересите 
на един малък управляващ елит”9. Като се подчертава “уязвимостта 
на партийно разбраната представителна демокрация”, се акцентира 
на едно ново разбиране за демокрацията – “демокрация чрез граж-
данско участие”. Оставяме без коментар разнопосочните внушения 
от приведените цитати. 

Най-голямото объркване има във връзка с партийното предста-
вителство. Ученикът се чуди – след като партиите губят смисъл и 
идва времето на “новите граждански организации” – струва ли си да 
гласувам в избори? Очевидно не. А след завършването на дванаде-
сети клас (за някои и преди това) юношата придобива избирателно 
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право и училището би трябвало да го е образовало и мотивирало да 
направи своя първи информиран, рационален избор на управлява-
щи. Това очевидно не е целта на цитирания учебник. Един учебник 
не бива да предлага знания, които объркват ученика, които не дават 
ясни отговори на такива важни въпроси за властта в държавата, за 
общите правила, на които се подчиняват всички – не само в дър-
жавата, но и в обществото. Добре е да се формулират проблемни, 
дискусионни въпроси, да се провокира самостоятелно мислене, но в 
същото време не бива да се подценява това, че училището предлага 
официални знания на младото поколение – онези, които са считани 
за правилни и неоспорими. 

Така формирането на конкретни граждански добродетели у 
българските средношколци е доста проблематично. Такива дължими 
личностни качества като: познаване и спазване на закона, уважение 
на плурализма, толерантността, свобода на словото, готовността за 
различни форми на гражданска активност, за електорално участие и 
пр. звучат доста формално, декларативно, без личностен смисъл и 
вдъхновяващ капацитет. Едва ли юношата смята, че ако ги усвои и 
практикува, животът му ще стане по-добър. Особено по отношение 
на закона – при положение, че медиите постоянно бълват скандални 
новини за “неспазване на закона”. 

Особено тревожно е, че така прокламирани демократични цен-
ности и граждански добродетели звучат до голяма степен формално 
и за млади, и за стари. Това е така, защото през последните �7 го-
дини ударението беше поставено върху свободата на индивида като 
ценност, а бяха пренебрегнати ценностите на съвместния живот на 
хората, на солидарността между тях в рамките на различни демо-
кратични общности. 

Може би не случайно първият български учебник по гражданско 
образование не е със заглавие “Гражданско образование”, каквито 
са заглавията на англо-саксонските и френски учебници, а е озагла-
вен “Свят и личност”. Защо ли не сме се съобразили със западните 
образци? Може би защото за всичките изминали години на прехода 
демократичното съдържание на тази предметна област не стана дос-
татъчно ясно за политици и образователни експерти. Доста широко 
смислово поле обхваща заглавието на учебника “Свят и личност”. 
А става дума не просто за свят, а за демократичен свят и живот на 
гражданина в условия на демокрация. 
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Целенасочените усилия на институциите в демократичните 
страни по отношение на младото поколение включват най-вече зна-
ния за нацията и конституцията. Към тях се прибавят другите 
демократични ценности. А стремежът на авторите на българския 
учебник е да обхванат целия свят. Не случайно в края на учебни-
ка има три приложения10, три международни правни документи и 
нито един текст от българската конституция. Това не би се случило 
в нито една европейска държава, да не говорим за САЩ... А после 
се чудим – защо демокрацията ни е формална, а институциите не 
действат особено ефективно... Така е, защото за едно успешно де-
мократично управление са нужни и съответни демократични нрави 
( А. Токвил), които трябва целенасочено да се формират най-напред 
при младите. 
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13. КРИЗА И МОРАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ В СРЕДНОТО 
УЧИЛИЩЕ. ВЪПРОСЪТ ЗА РЕЛИГИОЗНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В СЪВРЕМИЕТО

Иван Геров*

Трудно би могло да се изведе връзката между кризата в нашето 
общество и задълбочаващия се ценностен релативизъм сред под-
растващите в България – кое от кое следва. Общата кризисност, 
постоянната подхвърленост на социален, битов, психологически и 
ценностен риск по някакъв начин извежда ценностното развитие 
на индивида извън структурите на нормалното му морално ставане. 
Така „станалите” морално травмирани индивиди стават жива, ак-
туална част от условията и действащите лица, произвеждащи риск. 
Те, от своя страна, започват да създават, по силата на културната 
приемственост, един морален наратив, в който са включени пред-
поставките за бъдеща фрустрация в ценностен, семеен, национален 
и всеки план, в който влиза очакваното от поколението след тях бъ-
деще. То, на свой ред, вероятно би продължило тази цикличност. В 
същото време този кризисен кръг от условия и резултати има реди-
ца обуславящи фактори: семейството, обществото, държавата, спо-
собностите на отделния човек. Те включват обобщаващо други три 
обуславящи фактора: навикът, природата и разума, които Аристотел 
посочва в Политика като формиращи „добрия и достойния човек”. 
Отнасящото се до природата и разума като способности трудно под-
лежи на пряка промяна. Тогава остава навикът, като открита възмож-
ност да се прекъсне цикъла от новоидващи рискови и негативиращи 
в морално отношение условия за развитието на подрастващите бъл-
гари. Но действието в една практическа в морално отношение ситу-
ация изглежда непредвидимо или трудно се възпитава като очаква-
но, до степен на изграден навик. Отношението между императива 
на едно изискване на съвестта и обичайното диалектизиране на по-
стъпката ни в отделния случай1, което диалектизиране ни внушава 

* Докторант, секция „Етика”, ИФИ-БАН
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допускане на отклонение от този императив само сега, в този само 
случай, като че ли остава неразгадаемо. Но в перспективата на една 
възможна морална конституция все пак има обуславящи фактори – 
семейството, обществото, държавата. Аристотел не разглежда дос-
тигането на етическа добродетелност при автономен в моралното си 
развитие индивид. Той подчертава голямото значение на възпитани-
ето и на силата на господстващите нрави и закони (EN ІІ �; Х �0). 
Промяната в тях би довела до промяна на обуславящите свободното 
действие предпоставки. Промяната в ценностната среда би открила 
възможност за прекъсване на кризисния кръговрат, в който се вър-
тят поколение след поколение български подрастващи. Всъщност 
става дума за промяна на стереотипа, ако използваме съвременен 
аналог на аристотеловото понятие. Макар да не можем да избро-
им всички фактори, влияещи на ставащата човешка личност, както 
и да посочим степента на влиянието им в конкретността на всеки 
отделен човек, бихме могли да посочим най-важните от тях. Това 
са семейството, държавата, училището, като най-силно обуславящи 
онази среда, която формира стереотипа на поведение2. Моралното 
състояние на всеки един от тях е ключ към моралното състояние 
на подрастващите у нас. Кризата в тези институти на общественото 
е криза в израстването на човешката личност. Нездравостта в по-
литическата ни среда е бъдеща нездравост в съзнанията на децата 
и младежите в България. Политическата ни среда, разбирана като 
широко обществена, а не само като управленска, е всичко онова, ко-
ето формира конституцията на моралното мислене у всички, които я 
съставляват3. Ако политическото у нас е в криза, като управление и 
като обществена (тоест морално чувствителна) действителност, то в 
опасност е самата възможност за морално израстване на растящите 
в тази среда. Начините за възпитателно влияние на политическото 
като управление са много – от модела на поведението, до морални-
те поведенски изисквания и контрола за тях, оградени с правната 
норма4. 

За връзката между политическата и моралната криза в общест-
вената обстановка изглежда е в сила, че същото, което се случва в 
държавния апарат като инструмент за политическо влияние и връх 
на нравите в една общност се случва в семейството, в училището и 
в другите институти на политическата среда. Наред с липсата на мо-
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ралното изискване към детето или младежа липсва и примерът, по-
казващ пътя за достигането на това изискване. Така политическите 
условия като фактори, учещи на добро или зло, у нас са негативен в 
морално отношение катализатор, с липсата на изискване и пример.

Управляващите като поведение възпитават, семейството като 
културна среда обучава в добро или зло, училището като групова 
обучаваща среда прави същото. Без да губим разбирането за полити-
ческото като цялост, по смисъла на съвместността на една общност, 
изградена от институции, съставени от отделни единици, влияещи 
и влияещи си с различна сила, ще отправим поглед към средното 
училище като към среда, която би могла да спре един културен по 
същност цикъл на формиране на морално безценностна ориента-
ция в подрастващите българи. Понеже трудно можем да повлияем 
на политиката като управление, знаейки, че тя институционализира 
училищните изисквания, и не забравяйки, че все пак източника на 
политическото управление е обществената ни среда (като семей-
ства), бих искал да погледна на училището като на фактор, създаващ 
морални нагласи.

Външно, като учебни програми и стратегия5 българското учи-
лище има за цел повече да информира, да дава знания, да обучава. 
Но дали има в практически план едно чисто обучаващо препода-
ване на знания? По-скоро е невъзможна обучаваща процедура, без 
тя да е обвързана с дълбоко, постоянно присъстващо възпитателно 
действие. Изключвайки до някъде фактора обща среда, тоест мно-
жеството личности, внасящи различни семейни културни нагласи, 
които те неминуемо обменят по между си, основното влияние върху 
личността на едно дете или младеж в четиридесетте минути между 
звънците на един час произтича от личността на учителя, от учеб-
ната дисциплина и от производния от личността на учителя допъл-
нителен фактор – общия ценностен контекст, в който се внасят и 
строго научни знания. Изглежда степента на влияние е свързана и 
с методико-дидактическите похвати, дори и с школовката на учи-
теля. Спомням си учители, от които не мога да възстановя конкре-
тика като знания, но моралното присъствие, на които, съзнателно 
или не, ме кара и до днес да сравнявам и копирам като поведен-
чески модел, без предаваният от тях предмет да е бил специално 
морализаторски насочен. Всъщност училището като цяло е мощен 
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източник на морално конституиране в положителна или в отрица-
телна посока. Съзнавайки ясно, че без обща нравствена промяна, 
тръгваща от отделната съвест, няма как да се стигне да промяна до 
начина да функциониране на средното ни училище, предполагам, 
че е възможно формирането на изисквания поне към част от факто-
рите, предпоставящи състоянието и обстановката в него, когато се 
търси път, начин, който да прекъсне кризисно-рисковата верига на 
моралния разпад в обществената ни среда. Личността на учителя 
може да бъде регламентирана като изискване по пътя на избора му, 
при автентичното морално развитие на обществото ни. Ако общото 
развитие на цялото ни общество е деградиращо, то това изискване 
ще пада, ако обратно, то тръгне в положителна посока, неминуемо 
в учителстването ще влизат все по-адекватни в морално отношение 
личности. И се оказва, че от влияещите морално на съзнанието фак-
тори, пряко регламентируем административно остава единствено 
факторът учебен предмет.

Въвеждането на предмет, насочен към запознаване с етически 
стойности, е ход в почти всяка образователна стратегия, търсеща 
формиране на морално реагиращи личности. В повечето случаи 
това става чрез два вида учебни дисциплини: едната, обикновено, е 
исторически и систематично разглеждана етика, която като цяло има 
слаб прескриптивен педагогически ефект. Тя, като всяка дискрип-
тивно поднесена информация не прави слушащия я по-добър, освен 
ако говорещият не е носител на говореното, понеже по отношение 
на добродетелите знанието има малка или никаква сила, защото 
добродетелите се придобиват по пътя на упражненията в тях6. В 
Стратегията за развитие на системата на средното ни образование 
на МОН също е залегнала такава цел7 – формиране на морално реа-
гираща личност. Такъв опит, с такава дисциплина, влизаща в общата 
форма на систематична етика и правно знание има и у нас. Това са 
54 ч. за цялото обучение на българското дете от � до �2 клас8 под 
името „Етика и право”. Остава недоумението, дали това би помогна-
ло за подобряване на нравствена обстановка у нас? 

Другата конкретна дисциплина, отново в повечето случаи като 
чуждестранна практика, е свързана с религиозно образование. И у 
нас имаше опити за въвеждането на учебен предмет с религиозна на-
соченост, които по различни причини не успяха да заработят. Единият 
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беше преподаването на Християнска етика от 9 до �2 клас по офици-
ално разпратено от общините, добре издържано богословски учебно 
помагало. Но богословската му издържаност от доктринална гледна 
точка, макар и похвална, не можа да спомогне за адекватно вникване 
в една практическа по смисъл християнска етика. Особено, когато 
запознаваните с нея деца обикновено прохождат в нея, усвоявайки 
информация, която им е до голяма степен далечна като практика. 
Този опит окончателно приключи със заповед на министър Дамянов, 
забраняваща използването на учебното помагало, без да се уточня-
ват мотивите за това. Друг такъв опит бе въвеждането на СИП по 
вероучение в начален и основен курс. За преподаването му админи-
стративно бяха определени дипломирани богослови. Оказа се, че не 
дипломата по богословие може да даде на някой човек възможност 
да увлича в една християнска светогледна нагласа. Точно тук отново 
опираме до ключов и неразрешим по административен път въпрос 
– личността на учителя. Дисциплина с морализаторска насоченост 
може да преподава не просто добър и школуван педагог, а морална, 
нравствено чиста и безупречна като поведение личност. Това е усе-
тено от всеки, който се е занимавал пряко с преподаване на етически 
дисциплини или е работил с морални казуси в рамките на хуманита-
рен предмет, понеже целият вътрешен и външен живот на учителя 
е открит за детския ум и сърце. Всеки жест, до голяма степен и вся-
ко вътрешно движение като мисъл, чувство или намерение разкри-
ва нравствена нагласа, което не убягва от детската чувствителност. 
Напротив, те са по-силния от думите морализиращ фактор, който се 
копира като модел на поведение от детето.

Въпреки трудностите у нас при опитите да се преподава рели-
гиозно ориентирани дисциплини, световният опит в тази насока е 
положителен. И докато до скоро у нас течеше полуоткрито полу-
дебат за трети опит за преподаване на вероучение, с тежнения това 
да става по надконфесионален, исторически подход (предметът се 
предвижда да изглежда като система и история на религиите) инте-
ресно е какъв е чуждият опит в областта на религиозното образова-
ние, поне в макро-правната му рамка: 

• Гл. 7 от Основния закон на Германия гласи: ”Преподаването 
на религия в държавните училища е задължително с изключение на 
неконфесионалните. Като се извършва с принципа на религиозните 
общини”;
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• Гл. �6 от Конституцията на Гърция гласи: ”Образованието вли-
за в основните задачи на държавата. То включва нравствено, култур-
но, професионално и физическо възпитание на гърците, а така също 
развитие на националното им и религиозното им православно само-
съзнание и формирането им като свободни и отговорни граждани”;

• В Италия, текст на новия Конкордат на Италия: ”Италианската 
Република признавайки ценността на религиозната култура и отчи-
тайки, че принципите на римокатолицизма са историческото наслед-
ство на италианския народ и за общите цели на образованието ще 
продължи преподаването на католическа религия във всички дър-
жавни училища, с изключение на университетите. Като родителите 
нежелаещи да обучават децата си могат да ползват това свое право. 
Преподаването на католическата религия се извършва съгласно с 
доктрината на църквата, при спазване на свободата на съвестта на 
учениците и на преподаващите, като последните трябва да са одо-
брени от църквата”;

• Армения, „Закон за свободата на съвестта и религиозните ор-
ганизации” приет от Народното събрание на Армения 09. 06. 97 г: 
„...преподаването на религия, в това число и в общообразователни 
учреждения се разрешава само на основата на вероизповеданието 
на арменската апостолическа църква”;

• САЩ: Конституциите на Пенсилвания, Хемпшир, Джоржия, 
Кънектикът, Масачузетс, специално се привилигирова поддръжката 
на щатските власти за религиозното възпитание в областта на обра-
зованието;

• Във Великобритания, във връзка със закона за реформа в 
образованието от �988г., в програмите на държавните училища: 
”Задължително трябва да присъства религиозно образование, а така 
също и да се извършват ежедневни молитви. При това към хрис-
тиянството трябва да има дължимото признание, като се допускат 
молитви на отделни групи ученици в съответствие с тяхното вероиз-
поведание…Родителите имат право да се откажат от религиозното 
образование на своите деца.”

Видно е, че световната практика при въвеждане на религиозно 
образование е ориентирана до голяма степен към конфесионалните 
нагласи в съответната страна, а не към исторически подход при пре-
подаването му. А ние, които сме склонни към копиране, точно тук 
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не го правим. Освен това, България се оказва в инерцията на една 
продължителна секуларизационна тенденция, идваща от близкото 
минало, която пречи на малкото опити да се потърси основата за 
социализацията на младите, а защо не и на цялостната възпитателна 
практика у нас, в това, което ни е съхранявало през немалко векове. 
При ясното разбиране, че не е възможно един учебен предмет по ве-
роучение да възстанови онази практическа добродетелност на бъл-
гарина, наред с чистотата на нравите на българката и неоваляната в 
съвременни култури душа на българчето, все пак нормално би било 
за една политическа общност, с многовековна християнска право-
славна среда на възпитание, да търси шансовете си за нравствено, 
а от там и на национално оцеляване в онова що е традиционно за 
нея, що е близко до нея, що е неин корен. Сякаш към тази наша 
обществена среда така често, напоследък така лесно и безвъпросно 
движена от външни влияния, са насочени думите на руския педагог 
Ушински: „…не съществува обща система за възпитание за всички 
народи … всеки народ има своя собствена, национална система на 
възпитание … както не бива да се живее по образец на друг народ, 
точно така не бива да се възпитава съобразно чужда система …”.

Остава въпросът, как да променяме към добро, към по-морално 
обстановката на социализация на младежите и децата в България, 
защото така или иначе социализация има, тя се случва, социализи-
рат се и децата на гарата в София, но важното е, с какъв знак е тази 
социализация?

На този въпрос някой предлагат готови решения, изглеждащи 
като удобни пътища – превенции при борба с престъпления на ма-
лолетни, промени в образователната стратегия, копиране на чужд 
опит в образователните програми, организационни и структурни 
промени в администрирането на образованието ни. Това са неща до-
някъде необходими, но надали имащи силата да стигнат до основата 
на проблемите по моралната социализация на младите в България 
-липсата на обществен, цялостен, дълбок, а не декларативен инте-
рес, към бъдещето на българското дете. Други, повечето, се оказва-
ме някак стреснати от изискванията на времето, от изискванията на 
ежедневието, протичащо под знака на оцеляването. Трети, (колко 
ли са те?) не предлагат шумно, привидно удобни и верни пътища, а 
проправят, макар и пътеки, имайки единствено нужното – усет, сти-
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гащ до болка, за това, какво се случва с мен, с моето дете, с твоето 
дете, какво се случва с теб, с човека до теб. 

Може би точно появата на усетлива и съчувстваща, а не показна, 
заинтересованост у всички нас, за бъдещето ни, би станала основа-
та, за промяна в условията на израстване на младите в България.9

БЕЛЕЖКИ:

1 Гадамер, Х., Върху възможността на една философска етика, ГАЛ-
ИКО, С., �994.

2 Тук не се спирам основно на един от важните фактори като общест-
вен институт – различните религиозни общности, понеже той е в сила при 
конфесионално изповядване на верова ориентация и някак не е в контрола 
на институционални решения и действия. В същото време съм длъжен да 
отбележа, че докато за българина Православната църква е бил най-силния 
в конститутивно отношение спрямо личността му фактор, то за него не се 
е говорело като за морално кризисен.

3 Защото наистина „етиката се оказва част от политиката” (Гадамер, 
Х., Върху възможоността на една философска етика, ГАЛ-ИКО,С., �994г., 
стр.�97).

4 Наличието на правна норма, сама по себе си, се оказва недостатъчно. 
Като че ли спазването и е предпоставено от наличието на морална такава 
в средата и човекът, пред които е поставено изискването по спазването им. 
България е пример за наличието на законодателство, което просто не се 
спазва.

5 Цел на Националната програма за устойчиво развитие на средното 
образование в РБългария проектен вариант на СБУ: „Да създаде необходи-
мите условия и предпоставки за равен достъп до образование и осигурява-
не на високо качество на подготовка на младото поколение за пълноценен 
живот и дейност” Учителско дело, бр.7, 23.02.04г.

6 Никомахова етика ІІ гл.
7 „... да формира българския гражданин като... морална и инициативна 

личност...готова да поема граждански отговорности ...” в. Учителско дело 
бр.2 �0.0�.04г.

8 Тук не се спираме на специфични образователни програми в отделни 
училища.
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9 “…заинтересоваността  на  общественото мнение  към  делото  на 

възпитанието  е  единствената  здрава  основа  за  подобрения  в тази  об-
ласт: където няма обществено мнение за възпитание, няма и обществе-
но възпитание, макар и да има много обществени учебни заведения.” К. 
Ушински, Избрани педагогически произведения, С., �948 г., ДИ „Народна 
просвета”, стр.32.
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1. СОЦИАЛНО ОТЧУЖДЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА 
ДЕВИАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО

Калин Гайдаров*

Ние всички сме загрижени за нашите деца, както за тяхното 
настояще, така и в проекцията на тяхното бъдеще. Като родители 
много добре разбираме, а част от нас и реализираме максимата, че 
нашите деца са нашето бъдеще.

Малко са обаче родителите, за които тази максима има значение 
не само в чисто семейното пространство. Индивидуалното поведе-
ние, независимо дали то е квазисоциално, т.е. случва се в някаква 
социална среда или е строго индивидуално, т.е. осъществява се като 
че ли без наличието на актуален интерактивен контекст, е винаги 
предметно-социално. Индивидуалното поведение е другото на со-
циалното поведение.

Илюзията, че това, което правим в семейството е само семей-
но притежание и няма никакви (или има не съвсем ясни) социални 
проекции е в основата на много от проблемите, които съпътстват 
модерното общество, що се отнася за социализацията на подраства-
щите. Тази илюзия има много вариации – напр. това, че ние възпри-
емаме нашите ангажименти само като вътресешносемейни, отделе-
ни от свързаността им с останалите социални пространства, които 
са обитавани от нашите деца или от нас самите или, че общуване-
то в семейството е “автентично”. Впрочем, в някакъв смисъл тази 
илюзия създава усещането за ефективност и поставя лимитите на 
възможността, вътре в които ние като родители може да положим 
нашите ангажименти към децата ни.

* Доцент, Директор на Института по психология на МВР, доктор на 
науките

Глава седма

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА  
МОРАЛНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И 

МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ



���

Подрастващият индивид е затова подрастващ, защото възпроиз-
вежда едни или други модели на социално поведение, които му 
демонстрират възрастните. Детето няма откъде да се научи на 
присъщата му социалност, освен от другите, като най-близките 
му други са родителите, приятелите, учителите. В този смисъл 
да бъдеш социален за възрастния означава да бъдеш отговорен за 
поведението си. Тук не става дума за аксиологизиране, а за онтоло-
гизиране, доколкото тези две дименсии в човешката им битийност 
могат да бъдат действително две, а не едно.

Тук, освен принципно деонтичните проблеми, възникват и чис-
то психологични. Например, кога поведението на възрастния може 
да се възпроизвежда от подрастващия или кога и въобще възмож-
но ли е подрастващият да очаква консистентност в поведението на 
възрастния. Впрочем, тъкмо въпросът със събирателния образ на 
възрастния, който е всъщност референтният субект, стои с особена 
сила, независимо дали юношата разбира това или не. В индивиду-
алното поле на личността на подрастващия единственият вариант от 
гледна точка на интерактивната социализация е наличието на също 
толкова индивидуално присъствие на социализиращия контрагент 
в лицето на възрастния. Когато обаче говорим за социализиране, 
ние имаме предвид процесуалност и кумулативност, което означава 
цяла поредица от комуникативни актове с неопределен брой пер-
сонифициращи социалността възрастни индивиди. Социалното не 
може да присъства по друг начин в посочения контекст, освен като 
персонифицирано, индивидуализирано социално. Същевременно 
всяка персонификация е и индивидуализация, т.е. пречупена през 
произвола на конкретния субект социалност. Това означава, че соци-
алното пространство се презентира в конкретните действия на кон-
кретните личности, които понякога могат да са толкова различни 
от стоящото в основата им социално послание, че да нямат нищо 
общо с него. Тогава адресатът на поведението на възрастния, който 
трябва да извлече от него иманентния социален смисъл, е поставен 
в състояние на сериозно объркване, понеже този смисъл е всъщност 
смисли, т.е. реално няма социално послание, а поредица от инди-
видуални послания. По този начин юношата е принуден да се на-
сочи и да избере онези от индивидуалните послания със социален 
смисъл, които намира, като най-близки до него самия. Излиза така, 
че социалното се разтваря или изчезва (зависи от конкретните об-
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стоятелства и второто е изключително неприятно от гледна точка на 
функционирането на обществото) в индивидуалното.

Продуктивната конфигурация би била онази, при която 
събирателният възрастен, т.е. персонифицираното социално, е 
конкретният (който и да е той, всеки) възрастен. Разбира се, това 
е трудно постижимо, но може да е посока и стремеж на обществе-
ния проект. 

От друга страна индивидуалното поведение на съставляващите 
общността може да е удовлетворително консистентно само когато 
социумът има своя надиндивидуална кауза (проект, идея, модел и 
т.н.). Това, разбира се, е абстрактно, но винаги има практики, които 
напомнят или се доближават до това състояние. Проблемът възниква, 
когато въобще липсва надиндивидуалното пространство. Тогава ин-
дивидуалното поведение се изгражда върху субективните интенции, 
които могат да не са съвсем близки до иманентната социална идея 
или, дори, да и противоречат. Впрочем, трябва да е ясно, че все пак 
социална идея има, независимо дали тя е концептуализирана, или не, 
просто защото битието на човешкия индивид е винаги социално. 

И така, основният въпрос е в това, че обществото трябва да има 
своята (на самото него, а не на еди кой-си конкретен индивид) кауза. 
Това е моралният проект на обществото.

Но какво представлява моралният проект на обществото? 
Разбира се, най-добре би било, ако той бъде въплътен в един ясен и 
обективиран текст. Но това не е задължително. Може да се търсят 
и да се намерят приближения, които са съвсем употребими, и така 
да се върви постепенно към търсената (желаната) цялост. По-важно-
то е моралният проект да е реален, което означава да е случващ се, 
да е вътре в поведението на обществените индивиди. 

Когато става дума за “обществено” като качество, винаги то 
е количество. Това означава,  че  случващият се морален проект е 
важно да преобладава.

Това означава обаче още нещо. Количествеността като същност-
на характеристика на социалността може да се реализира като “те-
жест”, като статус, позиция и пр. Когато изразителят на моралната 
кауза на обществото е личност, която “тежи”, която е авторитетна, 
призната и т.н., тогава тя може да представлява (да реализира) ця-
лостния проект в очите на множеството. Тук обаче се появява още 
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един проблем. Какво означава личността на представлява (да реали-
зира) проекта?

Всяка една реализация на нещо, което е ментално, пък било то и 
социално – ментално, която иска да е автентична, трябва да е дока-
зана във и чрез онтичността, в случая – във и чрез непрекъснатото 
поведение на личността.

Така се стига пак до индивидността като битийност на личност-
та. Моралният проект не може да бъде просто конструиран и заявен, 
той трябва да се реализира. Възрастният индивид трябва да е възпи-
таващ, макар всъщност той не може да не е възпитаващ, тук става 
дума това да е субективно разбраната и осъществявана позиция. 

Възпитаващите възрастни от позицията на модел на поведени-
ето, който бива рецепииран, могат да бъдат повече или по-малко 
репрезентативни за юношата. Тогава, когато подрастващият прие-
ма възрастния като референтен, тогава той е склонен да кредитира 
доверие към него, така че личността му се възприема като значима, 
отговорна, уважавана и т.н., и обратно – когато юношата се съмнява 
в значимостта на личността на възрастния контрагент, той е склонен 
да отрича стойността на неговото поведение. 

Референтността е интересна с това, че тя не е социално-реле-
вантна, т.е. възможно е една личност да се възприема като рефе-
рентна от юношата, но да е дълбоко социално-девиантна. Въпросът, 
следователно е в това, обществото да може да направи така, че да 
създаде референтни личности, които да бъдат едновременно и со-
циално-позитивни. Това би имало сериозен катализиращ ефект и 
би било единственият възможен вариант за подкрепа на моралния 
проект на нацията. 

Доколкото обаче действителността е доста различна от по-
сочения модел, тя трябва да бъде разгледана като депримираща 
социално-конструктивния индивид, което се изразява в невъзмож-
ност за реализация на неговия социално-значим морален ангажи-
мент във и чрез обществото. Това довежда до взаимно раздалеча-
ване на двете субстанции, така че личността, която действително 
може да развие обществените интенции и да подобри моралният 
статус но социалните структури, се чувства отдалечена и много 
различна от “талвега” на социалните събития. Тя се отчуждава от 
собствената си същност и се обезсмисля, както за себе си, за съ-
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жаление – като функция – и за останалите. Получава се така, че 
този, който може да бъде полезен на обществото и да спомогне за 
неговата консолидация и развитие, не е допуснат да реализира сво-
ята естествена интенция, за която практически не е необходима 
никаква социална инвестиция. За сметка на това обществото инвес-
тира значителни ресурси за последваща интервенция в случаите на 
девиация или криминални събития.

Нека обаче да обърнем внимание и на един чисто психологиче-
ски момент в колаборацията между личността и обществото. Става 
дума за емоционалните аспекти на взаимоотношенията между под-
растващия и неговите социални референти. В психологията е из-
вестно, че емоцията е медиатор и дори генератор на спонтанността 
в поведението на индивида. В този смисъл ние не може да говорим 
за консолидация на обществото или за ефективен морален проект, 
без да успеем да ангажираме емоциите на индивидите. Една идея 
няма как да бъде приета и реализирана в индивидуалното поведе-
ние, когато личността е емоционално дистанцирана.

Отчуждението, което е основният социално-психологичен фе-
номен, опосредяващ цялостното отношение на личността към об-
ществото, не е само когниция, то е и емоция. Липсата на емпатия 
е и липса на афилиация. Не може да се иска от подрастващия да 
приеме и да реализира някаква идея, само заради самата нея, колко-
то и социално-мащабна да е тя, когато не е натоварена емоционал-
но. Юношата винаги ще иска, и това е естествено за всеки, но още 
повече за тази индивидите в тази възраст, да “почувства” идеята и 
тъкмо това да определи отношението му към нея. Това практически 
означава, че идеята (проектът, доктрината, моделът и пр.) трябва да 
са атрактивни за подрастващия. Атрактивността обаче не бива да се 
разглежда от позициите на юношата, защото неговият опит е огра-
ничен. 

Същевременно юношата очаква да бъде оценена неговата лич-
ност, защото тя сега се структурира и ще бъде такава, каквато я съз-
дадат другите чрез своето отношение към него. Ето защо е толкова 
важно във взаимоотношенията  на  възрастните  с  подрастващия 
да присъства емпатията и афилиацията. Тук говорим за топлина и 
разбиране към индивидуалността на детето, а не за удовлетворяване 
на капризите му. Моралността трябва да е и чувствителност. 
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Всъщност моралният проект на нацията може да е истина само 
чрез настоящето като бъдеще и поради това той е ориентиран към 
младите като възрастност и към перспективата като времевост. 
Поради тази причина една друга решаваща страна на успеха на 
проекта е възможността на индивида да полага себе си в бъдещето, 
което да е резултат от неговите капитализирани усилия, което озна-
чава обществото да осигури онези условия, даващи технологичните 
гаранции за транспонирането на сегашните развиващи усилия като 
качество на индивидуалната социалност в бъдещето. 

Ако трябва да потърсим аналогия на посочените тези в простран-
ството на времето, трябва да кажем, че актуалната действителност 
предлага една или друга степен на несъответствие на индивидуал-
ното със социалното време. От друга гледна точка, както вече бе по-
сочено, това се случва като отчуждение на личността от социалното 
битие. Когато индивидуалното време се развива по различен начин 
от социалното време, поведението на индивида не може да е кон-
систентно на социалната среда – те пулсират с различен темп. Ето 
защо девиациите са често срещано явление при подрастващите, още 
повече, че това е потенцирано от спецификите на възрастността. 

Индивидуалната девиация е всъщност липсата на възмож-
ност да бъдеш себе си като бъдеш другия, затова ти започваш 
да бъдеш себе си чрез другия, защото ти и другия на сте едно 
и също, а две различни същности, които изглеждат като да са 
еднакви, но това е само видимост. 

Индивидуалното разнообразие и индивидуалността имат сми-
съл само като всеобщност, което означава, че те не могат да бъ-
дат  произвол.  Тяхната  всеобщност  е тъкмо  моралният  импера-
тив, моралният проект.

За съжаление, съществуващата в момента действителност им-
прегнира точно обратното съчетание – индивидуалността като про-
извол на личността към обкръжението. Това е особено характерно 
за юношите, поради естеството на възрастта им. Те имат вътрешния 
стремеж да бъдат активно търсещи и различни и в този смисъл не-
прекъснато изразяват своята индивидуалност. Когато срещу себе си 
детето намира един безразличен или агресивен възрастен, то избира 
бягството, което може да изглежда всякак като социално поведение. 
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Не може да изглежда само системно. Всяка форма на девиация е 
израз на липсата на социална подкрепа и разбиране.

Отпадналият социален филтър на индивидуалното поведе-
ние разгръща други нива на индивидуална регулация, които са 
рудиментарни, включително и агресивни или криминални.

В този смисъл индивидуалната девиация не е нещо по-раз-
лично от случайността на избора на поведение от страна на под-
растващия или на когото и да било. Всъщност възмездяването на 
девиацията като правонарушение, освен че е институционално 
закрепено, не носи нищо позитивно за развитието на обществото 
или за личността, което впрочем е толкова очевидно. Проблемът 
не е в самото наказване, колкото в неговата деперсонифицира-
ност. Смисълът на всяка комуникация е в нейната персонифи-
цираност. Наказанието (осъждането) не би трябвало да бъде нещо 
различно в този смисъл. За съжаление безличността на този тип 
комуникация, която (неправилно) е въздигната в постулат, не дава 
основание да се търси позитивно решение на социалния проблем с 
девиантното поведение. 

Думата ни всъщност е за единството на личността и обществото. 
Липсата на това взаимно проникване е обременена с девиация по 
определение. Не е необходимо да се търси някаква друга същност 
на нейния генезис, освен тази. Разбира се, ще се намерят множество 
причини, които катализират или инхибират конкретната девиация 
на конкретния индивид, но те всъщност са реалната експликация на 
взаимното отчуждение на тези два естествени контрагента. 

Единството на индивида и обществото обаче не може да е само 
намерение или чувство, или концепция, то трябва да е всичко това, 
взето заедно, при това то трябва ясно да бъде формулирано и обек-
тивирано в общественото пространство по всички релевантни на-
чини.

Като начало, може би, било добре да се започне с моралния про-
ект на нацията, при това без да се губи време. 
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2. ВЛИЯНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ КОНТЕКСТ ВЪРХУ 
ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИТЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕЦА В 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ1

Лидия Василева, Ирина Тодорова, 
Анна Александрова, Богдана Александрова 

Евелина Богданова2

Анализ на състоянието по проблема 
След повече от �5 години на социално-икономически промени 

в България, проблемът за подобряване на здравето на младите хора 
и по-специално на подрастващото поколение чрез обучение и въз-
питание на здравно ориентирано поведение е все още недостатъчно 
разработен проблем. 

Една от най-значимите промени в края на 20-и век по отношение 
на здравето в световен мащаб е намаляването на продължителнос-
тта на живота в страните от бившия социалистически блок и по-
специално в Източна Европа. Това е безпрецедентно явление в мо-
дерната история, тъй като подобно влошаване на здравето в мирно 
време не е наблюдавано в нито една индустриализирана страна (�2). 
Изследователите (�7) са на мнение, че голямата разлика в заболевае-
мостта и смъртността между Източна и Западна Европа не може за-
доволително да се обясни само с преобладаването на инфекциозни 
болести, лошо медицинско обслужване или замърсяване на околна-
та среда, това са част от възможните фактори. Прегледът на същест-
вуващите данни показва, че съществуват психологически фактори, 
като стресът и здравните поведения, които допринасят за нездраво-
словен начин на живот в контекста на трудните социално-икономи-
чески условия. Тези фактори са сред най-важните предпоставки за 

� ψ Изследването е съфинансирано от Фонд за научни изследвания към 
МОН

2 Авторките са сътрудници в Институт по психология, БАН и Научен 
център “Психология и здраве”
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увеличената заболеваемост и смъртност и затова тук именно трябва 
да бъдат насочени изследователските усилия и интервенции. 

Неоспорим факт е, че социалната и икономическа обстановка в 
България е източник на огромен стрес за всички хора, в това число 
за децата и юношите. Чувството за несигурност, загубата на илю-
зиите, чувството за безпомощност и носталгията по миналото, как-
то и ценностната дезориентация допринасят за преживяването на 
стресова ситуация (�). Стресът може да окаже негативно влияние 
върху здравето както директно – като въздейства на физиологичните 
и имунни сили (5, 6, �3, 26, 27), така и индиректно – като стиму-
лира увреждащите здравето поведения и препятства поведенията, 
ориентирани към подобряване и укрепване на здравното състояние 
(�0). Добре известен факт е, че социално-икономическото положе-
ние е един от основните предиктори за влошаване на здравето (�6). 
Стойностите на самооцененото здравословно състояние по прин-
цип са твърде ниски в Източно-европейските страни и най-често са 
обвързани с материалното положение (��).

Множество психологични фактори се свързват с проявата както 
на поведения, утвърждаващи здравето, така и на поведения, увреж-
дащи здравето на хората като цяло (5, �0) и по-специално на младите 
хора (24, 22, 23, 2�). Стресът, свързан със социално-икономическите 
условия и промени може да доведе до увеличаване на увреждащите 
здравето поведения, които се използват като механизми за справяне 
и допълнително допринасят за влошаване на здравето. 

Влиянието на родителите върху децата и юношите намалява 
едновременно с увеличаването на стремежа на младите хора към 
лична автономия. Усилията на юношите да постигнат независимост 
в навиците и поведението променят начина им на живот, което оказ-
ва влияние както върху здравето им, така и върху техните жизнени 
възможности (�8). 

При сравняване на индикаторите за субективно благополучие у 
млади хора от Източна и Западна Европа изследователите конста-
тират значително по-ниски стойности при младежите от Източната 
Европа. Според данните на Grob и сътрудници (�4), които дефинират 
субективното благополучие като наличие на позитивна нагласа към 
живота и на позитивна самооценка, юношите в 7 източно-европей-
ски страни, включително и България, показват по-ниски стойности 
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на субективно благополучие в сравнение с юноши от 7 западно-ев-
ропейски страни. Юношите от Източна Европа, обаче, показват по-
високи стойности на възприет контрол, което се интерпретира от 
авторите като връзка с чувство за по-голяма свобода на избора в 
променящите се общества. 

Социалните взаимоотношения са тясно свързани със здраво-
словното състояние. При ситуации, които се характеризират с нару-
шаване на социалните връзки в общността, алиенация и самота, се 
наблюдава повишена заболеваемост и смъртност. При такива слу-
чаи социалната подкрепа може да играе ролята на буфер срещу 
стреса, като облекчава неговите негативни ефекти и така намалява 
заболеваемостта или подкрепя позитивното здравно поведение и 
мотивира промени към здравословен начин на живот (25). 

Вредните и увреждащи здравето привички са широко разпрос-
транени между младите хора в България, докато здравословните 
навици не се изграждат и укрепват достатъчно. В това отношение 
в последните години усилено се работи против употребата на нарко-
тици, алкохол, тютюнопушене, както и за безопасен секс. Но много 
от темите, свързани със създаването на здравно ориентирано пове-
дение, са все още недостатъчно застъпени: хранене, физическа ак-
тивност, здравна култура в училището и семейството. 

Подход, цел, задачи и хипотези
От гледна точка на превенцията на здравето е важно да се иден-

тифицират психосоциалните характеристики на децата и юношите, 
които са склонни към рискови за здравето поведения. Това ще ни 
помогне да установим потребността от адаптиране на стратегии-
те за намаляване на здравния риск към конкретните потребности 
и характеристики на младежите. Мотивацията към поведения, ут-
върждаващи здравето, се определя от когнитивната представа, която 
човек има за себе си, за света и за бъдещето. 

В нашето изследване проследяваме три категории променливи, 
които играят ключова роля в определянето на поведението и пове-
денческата промяна: лична ефективност, чувство на кохерент-
ност и оптимизъм. Те оказват както директно, така и буферно въз-
действие върху здравето. Изучаването на тези социални когниции 
дава възможност за прогнозиране на намерението за прекратяване 
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на рисковото поведение и/или увеличаване на вероятността за анга-
жиране с утвърждаващо здравето поведение. 

Според социално когнитивната теория на Бандура (7, 8, 9), лич-
ната ефективност е значим социално когнитивен предиктор на 
утвърждаващо здравето поведение. Тя се отнася към вярата на инди-
вида, че може успешно да извърши конкретно действие, което е не-
обходимо за постигане на желан резултат. Промяната в поведението 
зависи от очакваните резултати на конкретното поведение, както и 
от очакванията за нашите способности да извършим това поведение. 
Дори ако хората вярват, че от тях зависи да поемат отговорността за 
своето здраве, те може да не успеят да предприемат предпазни мер-
ки, защото не са уверени в способността си да направят това, което 
е необходимо. Ако образователните здравни програми се основават 
на тази теоретична рамка, те могат да повишат увереността на инди-
вида в неговите възможности за адекватни здравни поведения.

Хората съумяват да подържат чувството си за субективно бла-
гополучие въпреки високите равнища на стрес, благодарение на 
“чувството за кохерентност”, понятие, въведено от Антоновски 
(2, 3, 4). Според него, чувството за кохерентност стои в ядрото на 
сложната система за преработване на информацията, свързана с 
разрешаването на конфликтите и понасянето на неизбежния стрес 
в живота. Това е когнитивен и емоционален оценъчен стил, свързан 
с ефективното справяне, с утвърждаващите здравето поведения и с 
по-добрата социална адаптация. Чувството за кохерентност се опис-
ва като цялостно и устойчиво, но все пак динамично чувство на уве-
реност, че животът може да бъде управляван, разбиран и осмислен. 
Теорията на Антоновски се използва широко в изследванията на 
здравето и субективното благополучие. Понятието “чувство на ко-
херентност” е централно в настоящия модел, който акцентира върху 
процеса за запазване на здравето въпреки стреса и неблагополучи-
ята. Личната ефективност и чувството за кохерентност са социално 
когнитивни конструкти, които имат връзка с успешното справяне и 
благоприятния изход от критични ситуации.

Позитивната ориентация към бъдещето също може да иг-
рае решаваща роля в мотивацията за ангажиране с утвърждаващо 
здравето поведение. В повечето случаи има латентен период между 
утвърждаващите здравето поведения като хранене или физически 
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упражнения и техните последствия. Така за хората, които са ориен-
тирани към бъдещите резултати от своите поведения, е по-вероятно 
да избягват нездравословното поведение. Дефиницията на Шайер и 
Кавър (�9) за диспозиционния оптимизъм произтича от тяхната тео-
рия за контрола на саморегулацията и адаптацията, според която оп-
тимистите имат благоприятен поглед върху живота, вярват, че ще им 
се случват повече хубави, отколкото лоши неща и в резултат на това в 
много по-голяма степен от песимистите посрещат неблагополучията 
с активни стратегии за справяне. В множество изследвания диспози-
ционният оптимизъм се свързва с по-добро физическо състояние и 
чувство за субективно благополучие. Индивидите с високи нива на 
оптимизъм, като способни да преследват целите си, са склонни да 
отчитат и бъдещите последствия от настоящето си поведение.

Настоящото изследване представлява част от широкомащабно 
международно общоевропейско проучване “Поведение и здраве и 
при деца в училищна възраст” (Health Behaviour in School-aged 
Children – HBSC), което се осъществява под егидата на СЗО. То 
се провежда периодично от �982 г. на 4-годишни интервали, като 
проучва влиянието на социалния контекст върху начина на живот и 
здравните поведения при деца в училищна възраст. Международната 
мрежа постоянно се разширява, като стремежът е да бъдат обхвана-
ти всички европейски страни, с цел да се проследи динамиката в 
детерминантите на здравето и здравното поведение на младите хора 
в процеса на обединяване на Европа. 

Присъединяването на България към това авторитетно междуна-
родно проучване дава възможност да се апробират и утвърдят евро-
пейските и международни стандарти при провеждане на изследва-
ния, свързани със здравето и здравното поведение на подрастващи-
те. Целта е да се обединят европейският и българският опит, за да 
може получените данни да се използват максимално ефективно за 
разпространението на здравни знания и обучението в здравни прак-
тики на младите хора в България. 

Изследването в България се провежда в тясно сътрудничество 
с Румъния, което ще ни даде възможност да проследим специфич-
ността и да съпоставим общите тенденции в здравното поведение в 
рамките на сходния модел на социално-икономическо и политическо 
развитие на двете страни. Сравняването на данните за здравослов-
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ното състояние и опита между България и Румъния, от една страна, 
и между Източно– и Западно-европейските страни, от друга, ще до-
принесе за нашето по-добро разбиране на психологичните фактори, 
които определят различните нагласи и поведения по отношение на 
здравето и неговото съхраняване и подобряване. 

Изследването в България съответства на основните цели на 
международното проучване на HBSC (�5), които са тясно свързани 
с трите му основни функции:

• Обследваща функция, чиято цел е да установи и опише под-
робно здравното състояние и здравните поведения на учениците в 
участващите страни;

• Сравнителна функция, която цели да съпостави резултатите 
между участващите страни и да идентифицира особено рискови 
зони;

• Чрез социално-психологична теоретична рамка изследването 
цели да идентифицира факторите, които влияят върху здравето на 
подрастващите и по-специално тези, които имат положителен ефект 
за укрепване и промоция на положителни здравни поведения.

В допълнение на тези основни цели, изследването в България си 
поставя специфични национални цели – да анализира широк кръг 
от здравни поведения съвместно с психо-логически променливи в 
контекста на социално-икономическите и политически промени у 
нас и процеса на присъединяването ни към Европейския съюз.

Нашият колектив си поставя следните изследователски зада-
чи:

• Да събере съответните национално репрезентативни данни за 
здравните поведения на деца в училищна възраст в България;

• Да проучи специфичността на здравната култура на учениците 
у нас и да я свърже с продължаващите социални промени в Източна 
Европа;

• Да проведе анализи на взаимовръзките между психическото 
състояние, личностните ха-рактеристики, здравните поведения и 
здравето, както и факторите, които ги повлияват.

Освен горепосочените, ние сме си поставили и следните прак-
тико-приложни задачи:

• Данните на национално равнище да бъдат представени на ми-
нистерства, национални агенции, изследователи и всички заинтере-
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совани – учители, родители, деца, специалисти в областта на здра-
веопазването и утвърждаване на здравно поведение;

• Да се осигури използването на получените данни при изработ-
ването и въвеждането на дейности, свързани със здравно обучение 
и утвърждаване на здравни поведения, насочени към запазване и по-
добряване на здравето на подрастващите на национално равнище.

Настоящото изследване е насочено към проверка на следните 
хипотези:

• Здравето като цяло, в това число самооценeното здраве и 
здравните поведения, зависят от социално-икономическите усло-
вия, пола и социалните отношения по начин, който е специфичен за 
всяка страна;

• Вредните за здравето навици и поведения (като пушене, упо-
треба на алкохол, на наркотици и др.) се засилват, тъй като се из-
ползват като стратегии за справяне със стреса. Паралелно с това, 
все повече се осъзнава значението на здравословния начин на живот 
(включващ редовни физически упражнения, рационално хранене и 
обръщане на по-голямо внимание към тялото);

• Индивидуалните характеристики, като чувството за лична 
ефикасност, за кохерентност и оптимизъм, опосредстват влиянието 
на стреса върху здравето по специфичен за всяка страна начин;

• Социални ресурси и социална подкрепа от семейството и при-
ятелите опосредстват влиянието на стреса върху здравето.

Очакваме, че ще установим съществуването и на двете тенденции 
– на увеличение на вредните за здравето поведения, от една страна, 
и на все повече развиващото се осъзнаване и осмисляне на необхо-
димостта от положително насочени здравни поведения, от друга. От 
научен и практически интерес е те да бъдат разбрани в светлината 
на социалната ситуация и националната култура. Въпросът за из-
ясняване е как тези тенденции се изявяват при подрастващото по-
коление, което живее в период на големи социално-икономически 
промени, пресичане на традиционните културни ценности, отрича-
не на ценностите, споделяни от родителите и настоящата прозапад-
на ориентация на обществото. 

Като цяло, изследването в България следва модела на между-
народното проучване на HBSC и използва създадения от мрежата 
структуриран въпросник, като са включени и допълнителни ска-
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ли/въпроси, които са особено важни за страната. От една страна, 
искаме да изясним преобладаването на различните видове здравни 
поведения при учениците, и да ги сравним в международен план. От 
друга, искаме да разкрием влиянието на индивидуалните характе-
ристики върху здравните поведения, като за тази цел ще използваме 
конструктите, оценяващи чувството за лична ефективност, за кохе-
рентност и оптимизъм, както и социалната подкрепа от семейството 
и приятелите. Теоретичният модел за психологичните аспекти на 
здравето и здравното поведение (Фиг �.) представя взаимовръзките 
между следните основни компоненти:

• Здравни последици, включващи психосоматични симптоми, 
самооценка за здравето, удовлетвореност от живота, рискови пове-
дения, които са вредни за здравето (тютюнопушене, употреба на ал-
кохол, приемане на други увреждащи вещества, тормоз в училище, 
насилие и наранявания) или поведения, които подпомагат укреп-
ването му (физическата активност, занимания в свободното време, 
хранителни навици и грижа за зъбите);

• Жизнен контекст – училищна среда, структура и благосъсто-
яние на семейството; 

• Личностни ресурси – лична ефективност, чувство на кохе-
рентност и на оптимизъм;
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• Социална подкрепа от семейството и връстниците извън учи-
лищната среда;

• Социално-икиномически статус – професия, заетост и обра-
зование на родителите;

• Демографски характеристики – възраст, пол, местоживеене, 
етническа принадлежност.

Жизненият контекст, както и неговият стресогенен характер, 
влияят върху здравните последици за децата и юношите у нас. Това 
влияние, обаче, е опосредствано от разглежданите личностни ре-
сурси, както и от равнището на социална подкрепа в семейството и 
в училище. Демографските характеристики и социално-икономиче-
ският статус също така са определящи за здравните поведения – ри-
скови или позитивни. 

Извадката се състои от ученици на възраст ��, �3 и �5 г. и е пред-
ставителна за страната, като обхваща общо 4 500 ученици (по � 500 
деца от всяка възраст) от класовете, които най-точно съответстват 
на възрастта – 5-ти, 7-ми и 9-ти. Включени са ученици както от дър-
жавни, така и от частни училища, тъй като се очаква различните 
социално-икономически условия да провокират и утвърждават раз-
лични здравни поведения. 

Получените данни ще бъдат анализирани чрез статистически 
процедури от SPSS. Ще се изследва свързаността на отделните про-
менливи по отношение на здравните поведения и индикаторите за 
здравно състояние; ще бъдат тествани статистически модели, включ-
ващи стреса, демографските характеристики и личностните характе-
ристики като предиктори. По-специално, като се отчита конкретното 
положение в България, нашият анализ ще се фокусира върху чув-
ството за лична ефективност, кохерентност и оптимизъм като опре-
делящи здравното поведение и здравното състояние и като медиато-
ри на влиянието на средата върху здравето и поведението. Ще бъде 
проведен и междукултурен сравнителен анализ между България и 
Румъния, както и анализ в по-широка международна рамка. 

Очаквани резултати
Резултатите от изследването в България ще бъдат представени 

в международната мрежа на HBSC, която на базата на данните на 
всички страни-участнички ще изработи обобщен доклад за състо-
янието по тази проблематика. Получените резултати ще бъдат раз-
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пространени и в други организации, свързани с промоция на здраве. 
Те ще бъдат представени и обсъдени на кръгли маси, конференции 
и други форуми, пред правителствени и неправителствени органи-
зации, чиято дейност е насочена към закрила на здравето и живота 
на децата и младежите, пред работещите в областта на здравеопаз-
ването и образованието, специалисти по промоция на здравето, ро-
дители и младежи. 

Промените, които се осъществяват в България, предоставят пре-
дизвикателства и нови възможности за промоция на здравето. Ясно 
е, че училището е идеална среда за усвояване и утвърждаване на 
здравни знания и здравни поведения. Училищата, които участват 
в изследването, ще бъдат насърчени да заработят по дългосрочни 
проекти, свързани с промоция на здраве, като променят и изграждат 
обстановка, която да бъде не само безопасна, но и стимулираща за 
здравето на учениците. По този начин, като резултат от нашето из-
следване се надяваме, че ще можем да подкрепим развитието на по-
ложителни поведения и нагласи към здравето и неговото запазване 
при деца в училищна възраст. 

ЛИТЕРАТУРА

�. Байчинска, K. (�996). Ценностен преход в светлината на колективи-
зма/индивидуализма. Социологически проблеми, 28(�), 34–53.

2. Antonovski A. (�979) Health Stress and Coping. San Francisco: Jossey-
Bass

3. Antonovsky, A. (�987). Unravelling the mystery of health: How people 
manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass. 

4. Antonovsky. A. (�993). The structure and properties of the sense of 
coherence scale. Social Science and Medicine, 36, 725–733.

5. Adler, N., & Matthews, K. (�994). Health Psychology: Why do Some 
People Get Sick and Some Stay Well? Annu. Rev. Psychol., 45, 229 – 259.

6. Baban, A. (Ed.). (�998). Sress  and  personality. Cluj-Napoca: Presa 
Universitara Clujeana.

7. Bandura A. (�986) Social  Foundations  of  Thought  and  Action:  a 
Cognitive Social Theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 



���

8. Bandura, A. (Ed). (�995) Self-efficacy in Changing Societies. New York: 
Cambridge University Press.

9. Bandura A. (�997) Self-efficacy:  the Exercise  of Control. New York: 
Freeman.

�0. Baum, A., & Posluszny, D. (�999). Health Psychology: Mapping 
Biobehavioral Contributions to Health and Illness. Annu.  Rev.  Psychol.,  50, 
�37–�63.

��. Bobak, M., Pikhart, H., Rose, R., Hertzman, C., & Marmot, M. (2000). 
Socioeconomic factors, material inequalities, and perceived control in self-
rated health: cross-sectional data from seven post-communist countries. Social 
Science and Medicine, 51, �343–�350.

�2. Cockerham, W. C. (�999). Health and Social Change in Russia and 
Eastern Europe. New York: Routledge.

�3. Derevenco, P., & Baban, A. (�992). The stress in health and illness. In 
Dacia (Ed.). Cluj, Napoca.

�4. Grob, A., Little, T., Wanner, B., & Wearing, A. (�996). Adolescent’s 
well-being and perceived control across �4 sociocultural contexts. Journal of 
Personality and Social Psychology, 71(4), 785–795.

�5. HBSC, (200�) Health Behaviour in School-Aged Children: A WHO 
Cross-National Study. Research Protocol for the 200�/2002 survey. 

�6. Marks, D. F. (�996). Health Psychology in Context. Journal of Health 
Psychology, 1(�), 7–2�.

�7. Marmot, M. (�996). Socieconomic factors in cardiovascular disease. 
Journal of Hypertension, 14, 520�–5205.

�8. Piko, B. & Fitzpatrick, K.M. (200�) Does class mater? SES and 
psychosocial health among Hungarian adolescents. Social Science & Medicine, 
53, 8�7–830. 

�9. Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and 
physical well-being; The influence of generalized outcome expectancies on 
health. Journal of Personality, 55(2), �69–2�0. 

20. Steptoe, A., Sanderman, R., & Wardle, J. (�995). Stability and Changes 
in Health Behaviors in Young Adults over a One Year Period. Psychology and 
Health, 10, �55–�69.

2�. Steptoe, A., & Wardle, J. (�992). Cognitive Predictors of Health Behavior 
in Contrasting Regions of Europe. British Journal of Clinical Psychology, 31, 
485–502.



��0

22. Steptoe, A., & Wardle, J. (200�). Health behavior, risk awareness 
and emotional well-being in students from Eastern and Western Europe. Social 
Science and Medicine, 53, �62�–�630.

23. Steptoe, A., Wardle, J., Fuller, R., Holte, A., Justo, J., Sanderman, 
R., & Wichstrom, L. (�997). Leisure-Time Physical Exercise: Prevalence, 
Attitudinal Correlates, and Behavioral Correlates Among Young Europeans 
from 2� Countries. Preventive Medicine, 26, 845–854.

24. Steptoe, A., Wardle, J., Smith, H., Kopp, M., Skrabski, A., Vinck, J., 
& Zotti, A. M. (�995). Tobacco Smoking in Young Adults from 2� European 
Countries: Association with Attitudes and Risk Awareness. Addiction, 90, 57�–
582.

25. Taylor, S. E., Repetti, R. L., & Seeman, T. (�997). Health Psychology: 
What is an Unhealthy Environment and How Does It Get Under the Skin? Annu. 
Rev. Psychol., 48, 4��–447.

26. Todorova, I. (�992). Psychoimmune  correlates  of  unemployment. 
Paper presented at the Proceedings from the International Workshop on the 
Psychological Aspects of Unemployment, Sofia.

27. Todorova, I. (�993). Social  Support  and  Psychoneuroimmunology.,, 
Sofia.

28. Wardle, J., Steptoe, A., Bellisle, F., Davou, B., Reschke, K., 
Lappalainen, L., & Fredrikson, M. (�997). Health Dietary Practices Among 
European Students. Health Psychology, 16(5), 443–450. 



���

3. СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ И ОБЩАТА САМООПРЕДЕЛЕНОСТ В 

ЮНОШЕСКА ВЪЗАРАСТ

Маргарита Стефанова-Бакрачева*

Изучаването на процеса изграждане на психосоциалната иден-
тичност трябва да отчита влиянието както на индивидуалните, 
така  и  на  социалните  и  културните  фактори.  (Ериксън, �996; 
Erikson, �956) Психосоциалната идентичност или личностната са-
моопределеност се изграждат в юношеска възраст. Изграждането 
на идентичността се определя от две основни дименсии – степен 
на  самоопределеност  (т.е. направени избори) и степен  на  лично-
стна активност в постигането на самоопределеност. Търсенето 
на алтернативи се изразява в поведение, насочено към осмисляне 
на собствените възможности и проблематизиране на критериите и 
стандартите на обществото. 

В рамките на тази парадигма се очертават четири възможни ста-
туса (Marcia, �966), които се отнасят до висока активност в избо-
ра и ясна самоопределеност; висока активност в избора и липса на 
стабилна самоопределеност; ниска активност в избора и стабилна 
самоопределеност и отсъствие на активност в избора и на ясна са-
моопределеност (фиг. �). 

* Научен сътрудник, И-тут по психология-БАН, доктор на науките

ниска

ИЗГРАДЕНА ИДЕНТИЧНОСТ ПРЕДРЕШЕНА ИДЕНТИЧНОСТ

МОРАТОРИУМ ДИФУЗИЯ

степен на самоопределеност
висока

ниска

степен на активност в избора

висока

Фигура 1. Схема на статусите на психосоциална идентичност 
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В хронологична перспектива процесът на изграждане на иден-
тичността започва с подлагане на съмнение на ценностите и възгле-
дите от детска възраст, преминава през активно изучаване на алтер-
нативите и завършва със стабилен избор и приемане на собствени 
ценности и стандарти. Юношите, които са в период на търсене на 
своето Аз, са по-сензитивни и по-силно податливи на влиянието на 
средата. Имайки  предвид,  че  идентичността представлява  адап-
тиране  към  конкретния  социо-културен  контекст, това  загатва 
за отговорността на обществото да осигури достатъчно добри 
възможности  за  пълноценно  себеизграждане  и  интегриране  на 
младите хора. Ситуацията в България днес се характеризира с кри-
за в ценностите и стандартите на обществото, което има най-силно 
отражение върху подрастващите и юношите. В условията на липса 
на норми се удължава периодът на търсене на възможности за избор 
в процеса на личностно самоопределяне. Повече от половината бъл-
гарски юноши днес не са се самоопределили и не разполагат с гото-
ви модели, между които да направят своя избор (фиг. 2). (Стефанова, 
2002) Това създава допълнителни затруднения в периода на възрас-
тово обусловената криза на развитието. 

изградена
��%

предрешена
�3%

мораториум
56%

дифузия
20%

Фигура 2. Разпределение на статусите на обща психосоциална идентич-
ност при българските юноши (в%)

Какво означава фактът, че половината български юноши са в мо-
раториум (56%)?. Това показва, че те не са се самоопределили, но са 
активно заети с ролево експериментиране и търсене на идентичност-
та. Силното доминиране на мораториума очертава спецификата на 
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адаптацията на юношите към социална ситуация, в която отсъстват 
стабилни норми и ценности. Българските юноши реагират по спе-
цифичен начин на променящия се социо-икономически контекст – те 
предпочитат да не се самоопределят, а да останат “отворени” към 
социалните промени и възможностите, които те предоставят. 

Дифузията, която се характеризира с отсъствие на активно тър-
сене и експериментиране, е вторият по разпространеност статус 
при съвременните български юноши (20%). Дифузията представля-
ва своеобразно отлагане на избора без активност в процеса на само-
определяне. Тази стратегия се наблюдава при една пета от българ-
ските юноши. Очевидно дифузията също е адаптивна в условията 
на социални и икономически промени. За българските юноши днес 
предпочитана стратегия е отлагането на самоопределянето при ак-
тивност (56%) или липса на активност (20%) в избора. 

Сред българските юноши днес има слаба изразеност на предре-
шената идентичност (13%). Отсъствието на стабилни ценности и 
стандарти ограничава възможността юношите да се самоопределят 
с помощта на нормите, целите и ценностите на родителите си. След 
отхвърлянето на старите морални и ценностни модели все още не 
съществува алтернативна система, която да осмисли целите и сред-
ствата за морално възпитание. А когато родителите имат ниски оч-
аквания, юношите нямат какво да интернализират. 

Изградената идентичност е слабо изразена при съвременните 
български юноши (��%). В условията на социални промени и ви-
сока неопределеност процесът на изграждане на идентичността е 
затруднен, макар и възможен. Ниската честота на изградената иден-
тичност може да бъде обяснена и с това, че процесът на изграждане 
на идентичността продължава и в зряла възраст. (Waterman, Geary & 
Waterman, �974; Marcia, �976; Kroger & Haslett, �99�) 

Историята и културата задават рамката, в която юношите опре-
делят чувството си за идентичност, адаптирайки се към социокул-
турния контекст. (Kroger& Green, �996; Danielsen, Lorem, & Kroger, 
2000) Различните общества предоставят различни възможности за 
избор в процеса на самоопределяне на юношата. По този начин со-
циалната среда може да улеснява и респективно да затруднява ус-
пешното изграждане на идентичността. Следователно възможна-
та подкрепа от страна на обществото е разработването на стратегии 
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за изграждането на културната идентичност и общата самоопреде-
леност на юношите. 

Въпросът за създаване на стратегии е комплексен и многоиз-
мерен. Стратегиите могат да останат единствено максимално об-
общени, даващи насоки за изграждането на конкретни програми за 
изпълнение. Самите стратегии, бивайки насочени към определена 
целева група, трябва да се основават на базисни принципи, обвърза-
ни с основните характеристики на юношеската възраст. Това пред-
поставя необходимостта да намерят отговор на въпроса кое моти-
вира юношите и е атрактивно за тях в личен план, за да провокира 
активното им включване и участие в предвидените мероприятия.

Ключовите моменти, на които трябва да отговарят страте-
гиите, са три: осигуряване на възможност за активно включване 
на юношите; създаване на усещане за личен принос и значимост; 
информиране и предизвикване на интерес към знанията и усвоява-
нето на умения. На основата на тези предварителни насоки могат да 
се разработят разнообразни програми, насочени към младите хора. 

Практическото разработване на програмите и тяхната реализа-
ция остават предмет на избор на конкретната тема. Темите са на-
сочени към определени аспекти на идентичността или така нарече-
ните под-идентичности. Психосоциалната идентичност се образува 
от самоопределенията в сферите идеологическа и интерперсонал-
на идентичност, т.е. ценностите, възгледите и убежденията от една 
страна и вграждането и участието във взаимоотношенията с окол-
ните и света като цяло от друга страна.

Обществото може да влияе единствено чрез своите институ-
ционални форми, които да се ангажират с разработването и при-
лагането на  стратегии и  програми,  насочени  към младите  хора. 
Това може да се разглежда и като ограничение, и като разширяване 
на възможностите им да оказват въздействие. Ограничението се из-
разява в сферите на основна насока за търсенето на въздействие. 
Институционализираната форма е свързана преди всичко с образо-
вателните програми, които засягат от своя страна главно културна-
та идентичност. Това ограничение обаче предполага неограничени 
възможности.

Такава програма например е предвидена в проекта, разработен 
от Института за философски изследвания съвместно с психолози, 
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социолози и педагози. Неговата цел е чрез специални образовател-
ни програми да се постави ясно разграничение между научно-псев-
донаучно и религия-суеверие. Тази цел е до голяма степен опит за 
посрещане на необходимостта на младите хора да намерят отговор 
на многобройните въпроси, които ги интересуват, но които не са 
достатъчно добре разяснени на практика.

Възможна програма, която също е основана на основните прин-
ципи, залегнали в стратегиите, е стимулиране на участието на 
юношите в програми, насочени към превенция на зависимостите. 
Такава програма също изхожда от принципа за по-висока и широка 
информираност и активност в личното участие на юношите, което 
ще ги накара да се чувстват лично значими, защото дават своя личен 
принос и виждат резултати от усилията си.

Програма, насочена към интерперсоналната идентичност на 
младите хора може да се реализира под формата на тренинги за 
усвояване на умения за междуличностно общуване, формиране на 
умения за екипна работа, повишаване на самооценката.

Смисълът на стратегиите за подкрепа на юношите в процеса на 
тяхното самоопределяне е извън всякакво съмнение. Що се отнася 
до въпроса дали акцентът върху отделен аспект може да допринесе 
за изграждане на цялостната психосоциална идентичност, отгово-
рът е положителен. Стимулирането на формирането на  една от 
сферите на идентичността автоматично оказва въздействие вър-
ху останалите сфери, като засилва чувството за личностна ста-
билност, ориентираност и избор.
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4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
ЧРЕЗ МЕТОДА НА АСОЦИАТИВНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ

Надя Матеева*

В процесите на формиране и развитие индивидът преминава 
през различни етапи на усвояване на моралните норми и ценности, 
сблъсква се с различни ситуации, оказващи пряко или косвено вли-
яние върху формирането на неговата психична реалност, а от там и 
върху външните прояви на поведението му.

Проблемите на изграждането на морала, на формирането на 
сложните етични категории, на социализацията на младите хора в 
сложната и бързо променяща се динамична структура на съвремен-
ното общество могат да бъдат обект на различни аспекти на науч-
ното познание.

Психологията предлага различни методи за изследване на мла-
дите хора, на сложната структура и на процесите в тяхната психика, 
с което допринася да бъде разбрано тяхното поведение в нелеките 
ситуации, пред които непрекъснато ги изправя ежедневието. 

Изследването на нагласите в обществото, и по конкретно – изслед-
ването на нагласите на младите хора, спомагат както за разбирането, 
тълкуването и анализирането на сложните процеси на взаимодейст-
вие между хората, така и за тяхното подобряване. Асоциативният 
експеримент е метод в психологията, който показва как механизмите 
на човешката психика преработват информацията, постъпваща от 
външната среда, в съответствие с основните структури на съзнани-
ето и на подсъзнателната сфера. Той дава възможност да се анали-
зира как функционират знаците и значенията в психичните струк-
тури на съвременния човешки индивид. Обикновено тези значения 
са информационно натоварени с актуално съдържание и смисъл от 
ежедневието, атакуващи младите хора под различни форми – чрез 
Интеренет, видеоигрите, филмите, новините и др.

* Докторант по обща психология, Катедра по „Обща, генетична и екс-
периментална психология”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
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Познавателната роля на такъв тип изследвания носи преди всич-
ко конкретен характер, свързан е със съответния стимулен материал 
на изследването. Включени в контекста на по-широки изводи и за-
ключения, предимно от социологически и социално-психологиче-
ски тип, те се превръщат в обяснителен механизъм както на просо-
циалното, така и на различните форми на асоциално поведение.

Асоциативният експеримент се отнася към най-старите психо-
логични методи, който се използва за психодиагностични цели. В 
Русия още през миналия век с него работят Бехтерев и неговата ла-
боратория. С изключителна известност се ползват откритията и на 
А. Р. Лурия, който диагностицира неврозите, като изследва асоци-
ациите успоредно със неволните или съзнателните двигателни ре-
акции. Обръща се внимание на това, че словесната и моторната ре-
акции, когато се съпоставят, могат по-точно да отразят цялостното 
емоционално състояние. По-късно резултатите от неговите изслед-
вания се издават на английски и получават по-широк отглас – сло-
весните асоциации се свързват с друг тип едновременно отбелязани 
реакции (сред тях по-известна е писхогалваничната реакция, която е 
в основата на т. нар. детектор на лъжата). През 50-те години се по-
явяват редица опити за използване на асоциативния експеримент и 
в изучаването на висшата нервна дейност, на основа на представата 
за думата като вторично–сигнален импулс. 

Теоретично-методологичните основи на асоциативния експе-
римент се опират върху изучаването на речта като специфична дей-
ност на човека. Словесно-асоциативната структура е същевременно 
в тясна връзка с мисленето, тъй като думата е обобщен израз на опре-
делено явление на действителността; тя е знак, наименование на не-
щата, изразява действия, свойства, отношения, представи и чувства. 
Речта е едновременно и определен вид дейност на човека. Според 
Леонтиев езиковата дейност прилича по своите съществени параме-
три на организацията на самия акт на дейността. Следователно асо-
циациите показват вербалните навици на човека, стигайки до навика 
да подрежда думите в системи, класификации и т.н. 

Въпреки че асоциативния експеримент не регистрира самото 
създаване на понятията, в него се проявяват и някои различия на 
мисленето според възрастта. 

Словесните асоциации предизвикват едновременно и опреде-
лени лични емоционални преживявания, и някои автори изискват 
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от изследваното лице да ги описва – като следваща съставна част 
от изследването. Още по-богати проективни възможности предла-
га асоциативната реакция посредством допълване на комплексна-
та стимулна дума в започнатото изречение. Много автори смятат, 
че методиката на недовършените изречения е един от най-добрите 
проективни методи, който може да даде информация за асоциаци-
ите, а и други явления от човешката психика. Важно е и това, че 
при асоциативния експеримент върху насоката и съдържанието на 
отговора очевидно оказва влияние и личният предишен опит, който 
ги детерминира. При това стимулната дума може дори да предизвика 
напрежение, свързано с миналия опит, със ситуация, която се назова-
ва с дадената дума. Същото се наблюдава и при сугестивно предизви-
кано конфликтно преживяване в състояние на хипноза, както доказва 
и Лурия. Той внушава на изследваното лице преживяването на ситуа-
ция, в която поведението не е морално. След събуждане от хипнозата 
прилага асоциативен експеримент, като използва думи, свързани с 
внушения конфликтен случай. Промените, които се наблюдават при 
тези думи са като при действително преживян конфликт.

Асоциативния експеримент е метод, който позволява едновре-
менно с вербално-мисловните прояви и с езиковата дейност да се 
наблюдава и емоционалната реакция. Асоциативният експеримент 
обхваща характерните признаци на езиковото поведение, динами-
ката и бързината на езиковата продукция, като позволява определе-
на вариабилност както в очакваните реакции, така и в стимулите. 
Бавността, бързината, точността, неточността, дълбочината, по-
върхността или различните нарушения на мисленето имат своите 
корелати в свободната асоциация. Независимо от това, че в продук-
цията на асоциативния експеримент не се съдържа структурата на 
мисленето, разпределението на относителната честота на думите 
много напомня на разпределението на думите в изречения. Дадената 
характеристика дава възможност асоциативният експеримент да се 
използва като подходящо средство за диагностициране и контроли-
рано наблюдение с помощта на обективни диагностични знаци, като 
този метод отговаря на критериите за експеримент – контролирана 
стандартна стимулация с възможност за преднамерени варианти. 
Затова и наименованието на метода е асоциативен експеримент, а не 
асоциативен тест. 
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Асоциативния експеримент може да бъде съставна част от ин-
дивидуалната диагностика на деца и възрастни в практиката на 
клиничната психология, в психотерапевтичните кабинети, в психо-
логията на труда и в научно– изследователската дейност. Той има 
особено значение като метод за установяване на конфликтни прежи-
вявания и конфликтно действащи ситуации, което дава възможност 
широко да се използва в психологичната практика. 

Основата за работа с асоциативния експеримент е определен 
протокол със стимулни думи, в които могат да бъдат включени от �0 
до �00 стимулни думи, като най-оптималните стимулни думи са съ-
ществителните имена. Във всекидневната психодиагностична прак-
тика най-често се използват по-къси протоколи със стимулни думи, 
като типична изисквана реакция е свободната асоциация. 

Всички думи от протокола трябва да са така подбрани, че да 
представляват реални конфликтогенни стимули. Преди самото про-
веждане на асоциативния експеримент се стремим да установим 
контакт с изследваното лице и създадем приятна атмосфера, която 
не трябва да има характер на изпитване. 

Като цяло, асоциативните връзки обикновено се оценяват като 
смесен продукт на съзнавани, предсъзнателни и безсъзнателни вли-
яния на психиката на човека. Следователно асоциативното поведе-
ние на индивида функционира като вербална реакция, вътрешно 
опосредена главно от две променливи:

– от логично възникващата потребност за когнитивна идентифи-
кация на стимула от потребността да бъде пределно ясно на какво 
се реагира;

– от индивидуалната субективна ценност на индивида към съот-
ветната дума – стимул. 

От гледна точка на тези две позиции, изследователите се интере-
суват преди всичко от това, за какво ни информира образувана асо-
циация – за това, което сме идентифицирали на когнитивно ниво, 
или за това, което е субективно ценно или вредно за нас. В този план, 
базовата типология на асоциациите се извежда преди всичко от дис-
позициите на когнитивните и афективни структури на съзнанието. 
Към такава типология е ориентирал асоциативния експеримент и 
К.Г. Юнг. Той нарича асоциациите от когнитивен тип обективни, а 
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тези от афективен тип субективни. Субективните асоциации обик-
новено отвеждат към разгадаване на смислообразуващата функция 
на доминиращия мотив по време на реакцията. Теоретичната и екс-
периментална практика в психологията позволяват да се преосмис-
ли и разшири класификацията на асоциативните връзки и да се при-
еме наличието на пет типа асоциативни реакции:

– рационални;
– афективно положителни;
– афективно отрицателни;
– смесени;
– неутрални.
Освен изследването на когнитивните и афективни процеси на 

съзнанието, оказващи огромно влияние и върху асоциативните ре-
акции на хората, чрез метода на асоциативния експеримент могат да 
бъдат изследвани и установени и други аспекти на човешката психи-
ка. Процесуалната страна на човешката психика съдържа още един 
вид структури, наречени интенционално – волеви структури на 
съзнанието. Те, от своя страна, въпреки трудностите и сложността 
по интерпретацията им, поради това, че не са свързани директно с 
отражението на свойствата на предметите и явленията, са свързани 
с една изключителна особеност на съзнанието – целеобразуването 
и целеполагането. 

Хората често си поставят цели, строят образи и планове за бъ-
дещето и полагат усилия за постигането на целите си. Съзнанието 
притежава фундаменталното свойство да целеобразува. Може да се 
каже, че в основата на целеобразуването лежат следните причини:

– Потребностите – много от целите на човека са директно след-
ствие на първичните и вторични потребности. Известно е, че задо-
воляването на потребностите е основен възел на човешкия живот;

– Аз-образът – хората построяват в съзнанието си Аз-образ, кой-
то включва и себевъзприятието за това – какви искат да бъдат; т.е. 
това е Идеалният Аз-образ. Твърде често обаче, целите в нашия жи-
вот са търсене на промяна на Аз-а;

– Изискванията на значимите други – анализът на човешката 
практика показва, че много от целите които си поставя човек, са 
всъщност и цели на тези хора, които са значими за него, на тези с 
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които е ангажиран емоционално или екзистенциално. Такава карти-
на на целеобразуването е наложена от логиката на невъзможността 
да съществуваме вън от човешки връзки;

– Културният контекст – целеобразуването е свързано и с кул-
турния контекст, в границите на който съществува човек, с възмож-
ностите и изискванията на обществото, с общия духовен климат и 
социални шансове за индивидуално развитие.

Като цяло, феноменологията на волевите процеси на съзнание-
то е свързана с избор и осъзнаване на цели, с борба и ориентация 
към мотиви, с взимане на решения, с преодоляване на лични проти-
воречия и в крайна сметка, с избор на волеви модел на поведение. 
Важно е да се разбере, че хората действат като волеви същества в 
името на ценности и обекти, които придобиват жизнен смисъл за 
тях. По този начин, интенционално – волевите структури на съзна-
нието също оказват своето влияние върху човешките асоциативни 
реакции и нагласи и затова е от изключително значение те също да 
се имат предвид при използването на асоциативния експеримент. 

От казаното до тук разбираме, че асоциативният експеримент 
може да има широко значение и разпространение в психологическа-
та практика. Той може да бъде показателен фактор за разбирането на 
много от процесите в човешката психика, да е поглед към очаквано-
то в поведението. И въпреки, че познавателната роля на такъв тип 
изследвания носи преди всичко конкретен характер, свързан със съ-
ответния стимулен материал на изследването, включени в контекста 
на по-широки изводи и заключения, предимно от социологически и 
социално-психологически тип, те са инструмент за анализ както на 
просоциалното, така и на асоциалното поведение.
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5. МОРАЛЪТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА И 
МЛАДЕЖТА КАТО ПРОБЛЕМ НА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНАТА 

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

Росица Георгиева
Николай Бавро*

Проблемите, свързани с морала и социализацията на децата и 
младежта се обсъждат и решават в различни области и нива на науч-
ния анализ и социалната практика. Вълнували умовете на родители 
и възпитатели от древността до днес, тези вечни проблеми, уви, ня-
мат вечно решение. Непреходно във времето остава безпокойството 
за бъдещето на собствените деца, за съдбата на идните поколения, 
за света, в който те ще живеят. В този контекст винаги актуални ос-
тават темите за дълга и отговорността към подрастващите, както и 
породените от тъжна равносметка въпроси: “къде сбъркахме?” или 
“кой е виновен за моралния климат и поведение, които не одобря-
ваме днес?”. В подобни въпроси можем да разпознаем две проти-
воположни позиции – самообвиняваща и обвинителна, които тра-
диционно се заемат от участниците в спора и борбата за благото на 
децата и обществото. 

Психотерапията работи с обектите на тези обвинителни нападки, 
но не като съдник. Смятаме, че същността и възможностите на пси-
хотерапията са малко познати и използвани в социалната практика. 
От една страна у нас все още преобладава разбирането, че психоло-
гията е академична наука, а психотерапията – раздел на психиатри-
ята. (В действителност тя е на границата между двете дисциплини.) 
От друга страна, масово се разпространява нов, медиен образ на 
всезнаещият психолог-психотерапевт, способен да предложи бър-
зо и ефектно решение на наболелите социални проблеми. Целта на 
нашия доклад е много по-скромна. Ще се опитаме чрез примери и 
опит от екзистенциалната психотерапия и експерименталната пси-

* Авторите са сътрудници в Института по психология-БАН, доктори 
на науките
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хология да предложим още една гледната точка към обсъжданите 
проблеми.

Като база за размисъл избираме позицията на екзистенциалната 
психология и психотерапия. Главната причина за това е хуманистич-
ното послание и основанието за оптимизъм, които ни импонират в 
идеите и практическите решения на тази парадигма. В нея открива-
ме доверие в позитивната същност на човешката природа и социал-
ни интенции в самоактуализацията и свободния избор на личността 
като антитеза на строгия биологичен детерминизъм на психоанали-
зата. При това признаваме приноса на психоанализата, особено в 
областта на травматичния емоционален опит от ранното детство и 
неговите последици за личностните деформации и социалната деза-
даптация. Без да се впускаме в критика на спорните теоретични пос-
тулати на психоанализата, тук искаме само да отбележим, че именно 
на нея до голяма степен се дължи разпространеното убеждение, че 
в крайна сметка майката и семейството са виновни за сериозните 
психични и социални проблеми на индивида. Днес отговорните и 
тревожни родители се обграждат с помощни литература още преди 
раждането на детето и “се сверяват” с нея на всеки етап от развити-
ето му. Като резултат обаче, е по-вероятно те да развият родителски 
страхове и комплекси, отколкото да създадат оптимални условия за 
нравствено развитие и щастие на децата си. Не могат да служат за 
пример и родителите, които не се замислят върху възпитателните си 
функции и поведение. 

Според един стар психотерапевтичен анекдот, Фройд често бил 
запитан : “Коя е най-добрата стратегия за възпитаване на децата? 
Ако ги обгрижваме и предпазваме, няма ли да станат те неуверени 
и несамостоятелни? Ако сме строги и контролиращи, няма ли да ги 
направим безчувствени и агресивни?” Казват че той отговорил така: 
“Както и да постъпите – все ще сгрешите!” 

Психоанализата и психотерапията като цяло правят своите за-
ключения на базата на ретроспективен анализ, търсейки назад във 
времето причините, обясняващи появата на невротичната симптома-
тика или асоциални прояви. Но прогностичната стойност на подоб-
ни констатации е относителна, тъй като едни и същи психотравми-
ращи фактори могат да имат различна сила и дори противоположно 
въздействие. Хуманистичният психолог Е. Маслоу [3] критикува 
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фройдизма за използването на личностовата психопатология като 
модел за функционирането на нормалната психика. Маслоу изслед-
ва биографиите на велики учени, пътешественици и политически 
дейци и показва, че факторът безоблачно детство не е сред опреде-
лящите за тяхната самоактуализация. За съжаление можем да кон-
статираме, че позитивните жизнени изяви и примери за висок морал 
и социализация не са чест обект на научен интерес и анализ. 

Критиката на класическата психоанализа от страна на неофрой-
дизма е съсредоточена върху пренебрегването на социалните де-
терминанти на човешкото поведение. През �937 г. излиза книгата 
на Карен Хорни “Невротичната личност на нашето време”. [6] Тя е 
написана след емиграцията на авторката в САЩ и е резултат от ин-
тересното и наблюдение, че неврозите на американците се отлича-
ват от тези на германските и пациенти. Това поставя под съмнение 
универсалната биологична и сексуална природа на вътрешнопси-
хичните конфликти. Възниква въпросът за връзката на невротизма 
с неспособността на човека да се ориентира и приспособява към 
изменящите се условия на културната среда. Но ако според Фройд 
конфликтът се поражда от сблъсъка на безсъзнателните влечения с 
моралните забрани на обществото, то Карен Хорни открива вътреш-
но объркване и отчуждение от собствените желания, породени от 
противоречиви и несъвместими културни и социални норми. Ерих 
Фром, който е добре известен със своите анализи за въздействието 
на социо-културните фактори върху психиката, също подчертава, че 
ясната и добре структурирана картина за света е необходима за нор-
малното човешко функциониране. Особено силна е нуждата от от-
правна система при децата, които от определена възраст често сами 
я създават, опирайки се на скромния си жизнен опит. [5]

Ще илюстрираме влиянието на непредсказуемата среда върху 
адаптивните възможности с пример от експерименталната психо-
логия, известен като “експериментална невроза” или опит, форми-
ращ невротично поведение. Последният се състои от три етапа. На 
първия, по схемата за създаването на условен рефлекс, определено 
поведение се подкрепя с награда. Когато то бъде добре усвоено за-
почва втората фаза на експеримента, при която за същото поведе-
ние участниците получават не награда, а наказание. Последиците от 
този прост опит са поучителни. Наблюдава се не само разрушаване 



���

на първия условен рефлекс, но и устойчиво блокиране на способ-
ността за изграждане на нови поведенски стереотипи.

Описаният експеримент е правен с “опитни мишки” – любим 
обект на бихевиористичната психология, прочула се със схемата 
“стимул-реакция”, на основата на която се продуцират множество 
психологични и педагогически модели за контрол и управление на 
поведението, в това число и нравственото. Тук нямаме възможност 
да разискваме различните ситуации, в които ние или децата ни, вол-
но или неволно попадаме в ролята на под-опитни, като се започне 
от ежедневните рекламни облъчвания, през разпространените пси-
хо-тренинги за социални умения, до масовите “социални експери-
менти”, провеждани с цели поколения. Ще се върнем в областта на 
психотерапията, за да доразвием своята теза. 

Особено внимание, според нас, заслужават наблюденията и из-
следванията на британския психиатър Роналд Лейнг – един от най-
ярките представители на движението ”контра-култура” и “анти-пси-
хиатрия” от 60-те години. Неговите оценки за обществото и за се-
мейството като инструмент на социализацията са по-крайни от тези 
на К. Хорни и Е.Фром, може би защото той е лекувал тежки психози, 
а не невроза. В сравнително изследване върху нормални семейства 
и семейства с болен от шизофрения Лейнг открива в последните 
специфично поведение на майката спрямо детето. По същество то 
напомня формирането на “експерименталната невроза” и в психиа-
трията е добре познато като “двойна връзка или двустранно разпъ-
ване” (double bind). В този случай към детето се обръщат с проти-
воречиви послания (обикновено на вербално и невербално ниво), 
които едновременно го подтикват и възпират от определено дейст-
вие. От него се очаква да постъпи така, както не може и знае, че не 
трябва да постъпва. По този начин, всеки възможен избор се оказва 
погрешен. Търсейки подкрепа в родителя детето среща безчувстве-
на непроницаемост, не отменяща, а очакваща изпълнението. Според 
Лейнг това е ситуация с голям шизогенен потенциал, тъй като тя 
създава вътрешно объркване, раздвояване и непотвърждаване на 
Аз-а. Възможно е бягство от ситуацията в защитни Аз-структури и 
разцепване на личността, характерно за шизофренията. За това, пе-
риодичното повтаряне на подобна ситуация се определя като “един 
от възможните начини да накараш някой да полудее”[4 с.�60]
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Особено силно е заявлението на Лейнг, че нормалното семей-
ство не се отличава много от шизофреногенното. В него детето не 
рядко е свидетел на двоен морал, емоционален шантаж и манипу-
лиране. В общество, основано на неравенство и съперничество, е 
трудно децата да бъдат учени на искреност и любов към ближния. 
Те по-скоро се научават да се преструват и да скриват чувствата си 
под формата на определено, одобрявано поведение. Семейството 
има тежка двойна задача: да изгради начални нравствени представи 
и регулативни навици у децата, а също да ги направи устойчиви в 
социалната реалност или иначе казано да ги подготви за живота.

“В момента на раждането си бебето е почти такова, каквото е 
било в каменната ера, но то попада в ръцете на майката от ХХ век и 
е подложено на насилието, наречено “любов” ... Когато стане на �5 
години, то вече e заприличало на нас – полу-безумно човешко съще-
ство, повече или по-малко приспособено да живее в един напълно 
безумен свят. В нашия век, това се приема за нормално.” [6]

Независимо от това какви са възпитателните усилия на роди-
телите през “първите седем години”, в периода на юношеството 
настъпва преход, наричан в психологията “второ раждане на ли-
чността” (след кризата на три-годишните), а сред родители и учите-
ли – “ужасните тийнейджърски години”. Той е белязан със стремеж 
към еманципация от контрола на възрастните и налаганите от тях 
социални норми, с особена чувствителност към проявите на двоен 
морал в семейството и обществото. На преоценка са подложени ин-
териоризираните в ранното детство ценности, налаганите норми за 
добро поведение, външен вид и др. В традиционния сблъсък между 
поколенията всяка нова генерация търси своите по-различни мод-
ни тенденции и форми на социален протест. Друг е въпросът колко 
бързо родителите забравят своята собствена младост и каква е толе-
рантността на обществото към юношеските прояви на различност и 
асоциалност.

Ние отново искаме да се обърнем към опита на психотерапия-
та, този път в лицето на известния екзистенциален психотерапевт 
Людвиг Бинсвангер, единственият човек, с когото Фройд поддържа 
дългогодишна дружба, въпреки същественото различие във възгле-
дите им. А главното различие е свързано с търсенето на детерминан-
тите на човешкото поведение не само в инстинктивната, но и духов-
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ната сфера. Продължавайки Хайдегеровата традиция, Бинсвангер 
разглежда човека неразделно от света на съществуването му. При 
него откриваме интересно обяснение на някои психотични инци-
денти, подхождащо и за проблемното поведение при юношите. Той 
предлага понятието “екстравагантност” за описание на опитите на 
индивида да се отличи, без да има достатъчна личностна и социална 
зрялост, за да го направи. Образно, това може да се представи като 
една вертикална конструкция, изградена без стабилна хоризонтална 
база. 

Бинсвангер използва също метафората за алпиниста, който се е 
покатерил толкова високо, че не може нито да слезе, нито да се изка-
чи, без чужда помощ. У Мартин Бубер, друг автор с дълбок интерес 
към духовното, откриваме подобна метафора за същото социално 
явление. Той се позовава на “езика зулу”, в който има следното по-
нятие за “много далече” – “това е там, където човек започва да пла-
че: “мамо загубих се”. [2] Според нас, тук алюзиите със социални 
реалности, отнасящи се до социализацията на младежите и помо-
щта, от която те често се нуждаят, са очевидни. Не е случайно, че 
именно психиатърът и теологът чуват зов за помощ, на който много 
други не обръщат внимание.

Отново в метафоричен и асоциативен план искаме да разкажем 
един психологически експеримент, този път от детската психология. 
В него игровата стая се разделя с тебешир на две половини. В едната 
са поставени различни привлекателни играчки, а в другата – няма 
нищо. Инструкцията към 5–6 годишното дете е: “Можеш да играеш с 
каквото и както искаш при играчките, НО не и да стъпваш в Другата 
част на стаята!”. Резултатът е предсказуем – играчките губят своята 
притегателна сила пред магичното “Не там!”. Поведението, което 
демонстрират децата е различно. Някои от тях стъпват предпазливо 
само с единия крак от другата страна на линията; на други топка-
та “случайно” се търкулва “натам” и им се налага да си я вземат; 
трети се обръщат с гръб към празната територия и се заиграват. От 
психотерапевтична гледна точка бихме определили последните като 
по-проблемни, но от гледна точка на социализацията именно те за-
служават похвала от страна на възрастните. 

Ситуацията се променя, когато в експерименталната стая има 
повече деца. Много от тях предприемат действия, на които не се 
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решават самостоятелно. По-малко са тези, които проявяват страх, 
несъгласие, осъждане или се заканват “да обадят” на възрастните за 
нарушаването на правилата. В нито една детска група тяхното пове-
дение не среща одобрение от връстниците, но децата все още силно 
желаят да се харесат и на възрастните. 

По-сложна се оказва ситуацията с нравствените конфликти в 
тийнеджърска възраст. За юношите определящо е одобрението на 
референтната група. Едва по-късно може да се появи способност и 
потребност от себеприемане и себеодобрение, не зависещо от мне-
нието на околните. При изградена стабилна ценностна и нравствена 
база може да се разчита, че личността ще намери поле за изява в 
творчески и конструктивен план. В противен случай са възможни 
различни форми на девиантно, патологично и деструктивно пове-
дение. 

Отново възниква въпросът какво могат и трябва да направят роди-
телите и обществото за да ограничат тази възможност. Като заклю-
чение искаме да се върнем към простата схема от експеримента с 
“опитните мишки”. Там имаше три действащи звена, в които можем 
да потърсим вината за лошата социализация и морала на децата. 

• Дали са виновни родителите за начина, по който формират 
нравствените условни рефлекси у своите деца?

• Можем ли да виним обществото за противоречивите нравстве-
ни послания и уви действия, на които децата са обект?

• Виновни ли са децата, за това, че се опитват да опознават све-
та, в който живеят?

Търсенето на вина едва ли ще се окаже продуктивно. За това 
бихме искали да преформулираме казаното в понятията на отговор-
ността. Според нас:

• Отговорността на родителите включва създаването на онази 
емоционална връзка и нравствена база, която да служи детето им 
като компас в океана на сложните човешки социални отношения. 
Това ще му позволи да се завръща винаги, когато образно казано, “ 
неговата топка се търкулне, на място, което на езика зулу, означава 
че се нуждае от помощ”.

• Отговорност на всяко общество, е ясно да очертае границите 
на допустимото и санкциите за тяхното прекрачване.

• И не на последно място е личния избор и поемане на индиви-
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дуална отговорност на отделния човек, към който апелират екзис-
тенциалната психология и психотерапия. Морален дълг на всеки е 
търсенето и преосмислянето на нравствените норми, което започва 
в младостта, но не спира там.

За това ни се иска да завършим с думите на големия екзистенци-
алист Жан Пол Сартър: “Важно е не какво са направили от мен, 
а какво аз съм направил от това, което другите са направили от 
мен.”

ЛИТЕРАТУРА

�. Бубер Мартин. (�992) Аз и Ти; Задушевният разговор; Божието за-
тъмнение. Издателство Стено, с. �6.

2. Людвиг Бинсвангер. (�999) Бытие в мире. “Ювента”, М.
3. Маслоу Ейбрахам. ( 200�) Мотивация и личност.Изд. Къща “Кибеа”, 

С.
4. Лейнг Роналд .(2002) Я и другие. Изд-во Эксмо-пресс, М.,
5. Фром, Ерик. (2003) Анатомия на човешката деструктивност. Изд-во 

“Захари Стоянов”, С.
6. Horney, K. The (�937) Neurotic Personality of Our Time, NY
7. Laing R. D.(�967) The Politics of Experience



���

DE PROFUNDIS AD TE, ETYKA, CLAMAVI!

Димитър Папукчиев*

Свръхпроблемът на етиката е
един: “Как крачиш в този живот?”

Лудвиг Витгенщайн

Някой, Вие или Аз, излиза и казва:”Искам 
най-накрая да се науча

Жак Дерида

Младите хора днес все по-тревожно задават на себе си и на хо-
рата около тях въпросите на Витгенщайн и Дерида. И много често 
вместо отговор следва мълчание… 

Сблъсках се с това мълчание-безсилие когато преди година тряб-
ваше да напиша работа “Децата от улицата в България”. От тогава е 
моят интерес към духовната и житейската съдба на децата и млади-
те у нас в годините на прехода.

Не съм етик, затова простете непрофесионализма и емоционал-
ната оцветеност на това, което излагам до известна степен неаргу-
ментирано и единствено като лична позиция.

Още с навлизането в темата ми направи впечатление мрачната, 
апокалиптично разгръщащата се картина на детските и младежките 
съдби в 90-те години на ХХ-ти и първите години на ХХІ-ви век: 
“криза на социализацията и израстването”, ”адът на децата и млади-
те”, ”революция на детската и младежката престъпност”, “гробищ-
на атмосфера”, пропаст в младежките съдби, “бездна от младежка 
безнадежност и безизходица” и т.н. и т.н. …А отчаян младежки глас 
от наркокомуна изкрещя в една анкета за медиите – “България за нас 
днес е ледена пустиня”…

* Студент в Американския университет – Благоевград

вместо заключение
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Пред мен застанаха тревожните въпроси “Има ли изход?”, ”Къде 
е спасението?” от това Всепоглъщащо, всестранно отчуждение, 
от отчайващата бездуховност и безизходица за днешните деца и 
младежи в България?

Психолозите, статистиците, криминолозите, педагозите и спе-
циалистите по възпитание и социализация на подрастващите ни 
връщат в историята за да ни кажат, че случващото се с децата и 
младите у нас не е нещо ново – ставало е в �9�3–�9�4 години след 
Балканската и Междусъюзническата войни; след Първата световна 
война в �9�9–�923 години; след това в годините на световната де-
пресия �929–�933 години… Днешната, четвъртата, според тях, била 
най-страшна, най-дълбока, отчайващо многостранна – разруха и 
разпад на социализацията в ежедневието, в труда, в образованието, 
в духовното израстване, ако щете – във физическото оцеляване …

Потърсих отговор на въпроса – колко деца и младежи, попадна-
ли в ада на всепоглъщащата алиенация се спасяват? Отговорът на 
статистиците на детско-младежката девиация е отчайващ – по-мал-
ко от пет на всеки сто! Открих още, че най-тежък, най-неспасяем и 
съдбовно-трагичен за младите е един морален удар – ударът, който 
нанасят едновременно два социални субекта. Първият: близката, 
родната, безразсъдно-добрата или безчовечно-студената човешка 
общност – семейство, приятели, съученици, трудово обкръжение… 
Вторият: социалният институт – училище, полиция, съд, казарма, 
административни и стопански органи…

От моралният удар на тези два социални субекта спасение няма! 
Може да не съм прав, но прочетеното и случващото се през послед-
ната година и половина породиха у мен такова субективно усещане. 

Потърсих отговори на въпросите “Защо е така”, “Защо са от-
чайващо малко спасилите се?” Книгата на Иванка Райнова “Жан-
Пол Сартър, философът без бог” (�, с.с. �73–�80) ми помогна да 
открия един спасил се от тези удари в първата половина на ХХ-ти 
век, но спасил се далеч от България – френския писател Жан Жьоне. 
А книгата на един български поет – “Соната за Петя Дубарова”(2, 
с.с. �6�–�82) – ме изправи пред морален удар, трагично пречупил 
съдбата на изгряваща звезда в духовния хоризонт на България.

Първата книга ми открехна двери към отговори на въпроса “Как 
е възможно чудото на спасението за младите.” Втората ме изпра-
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ви пред отчайваща невъзможност за разумни отговори на въпроса 
“Защо за кристално чистата младост вратата към чудото се захло-
пва?” И защо и днес тя все по-често и за все повече и повече деца и 
младежи се захлопва жестоко и неотвратимо?

Има и една трета книга, която много отдавна търси разумни от-
говори на отчуждението и към която по-долу няма да се връщам 
– книгата на Цветан Стоянов “Нишките, които се прекъсват” (3, с.с. 
67–205).

И за да завърша това встъпление, ще кажа нещо еретично за те-
оретиците на морала и което е само лично мое мнение.

За мен епосът от шестотин страници на Сартър “Свети Жьоне – 
комедиант и мъченик”, книгата на Веселин Андреев “Соната за Петя 
Дубарова”, “Нишките…” на Цветан Стоянов са философско-есеис-
тична етика, която в много отношения се родее с “Никомаховата 
етика” на Аристотел.

Ясно е, че от житейска и логическа гледна точка възможните из-
ходи от моралните колизии на младите са два: спасение или духовна 
и житейска погибел…Първият изход – спасението – добре се вписва 
в това, което условно наричам “Казус Жан Жьоне”

Казусът Жан Жьоне: възможно ли е невъзможното чудо на 
моралното и социалното спасение на младите? 

След много скиталчества намерих нюйоркския превод на 
Сартровия труд в Народната библиотека и библиотеката на БАН. 
Книгата се чете на един дъх като етически роман-епопея, като мора-
лизираща белетристика в стила на френските моралисти от ХVІІ-ти 
и ХVІІІ-ти век.

Излишно е пред етици да се преразказва едно вече класическо 
етическо съчинение на отминалия Двадесети век. Тук ме интере-
сува само едно: как Жан Жьоне устоя на двойния морален удар на 
човешки общности и социални институции?

Както по-добре от мен знаете, след моралната присъда на прос-
тодушните, религиозните, добрите, патриархално-топлите селяни 
от Морван “Жан, ти си крадец!” десетгодишното дете тръгва по пъ-
теките към бездната, към житието на крадец, измамник, гей, затвор-
ник, морално осъден мизерник, нечовек …
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Но там, на дъното, в бездната – където по думите на Цветан 
Стоянов – има не девет Дантиеви кръга, а стотици по девет кръга на 
бездуховността и погубването, започват “метаморфозите на спасени-
ето”. Първата метаморфоза е прочутата Сартрова “конверсия”, пре-
чупването, ”провалът”. Едва след това се отключват двете метаморфо-
зи на Спасението. ”Метаморфозата на есеизацията”, на потопяването 
в интимните дълбини на лично-откритата неизчерпаема красота на 
съществуванието, опиването на Жьоне от импресиите, тайнството на 
лирично-топлото разтваряне в багрите, в звуците, в трепетите живота; 
“Метаморфозата на драматургичното”, на художествено-театрализи-
раните адски кръгове на низостта, престъплението, безчовечността за 
да станат те видими за цяла Франция, за цялото човечество.

Така миналото на крадеца “потънало в творбата като бъдещ 
обект …предлага на твореца едно свободно творческо бъдеще” 
(4, с.5��) Да си припомним Сартровото разбиране, че “Историята 
– това е Другият… защото историята на хората е история на всички 
за всеки и на всеки за всички други” (5, с. 5�).

И става чудото. Крадецът и престъпникът става поет, драматург, 
писател на Франция. От парижкия театър пиесите му тръгват по 
сцените на страната и на света. Драматургията, есеистичните твор-
би, биографичната му книга са издадени на десетки езици.

Как е възможно чудото на Спасението?
Сартър е категоричен. Заедно с Мартин Хайдегер той твърди, 

че Жан Жьоне е успял, защото не е спрял “преследването на би-
тието”. В конверсията той е пресъздал своите илюзии и затова е 
открил начин как може да бъде обичан и признат, креативен и ав-
тентичен, открит и самоизгубен в света. Той, Жьоне, е открил пътя 
на полифонично пресъздаване на себе си в света и това го дарява с 
поетическа жилка, прави го Поет.

Така за Сартър и Хайдегер моралът се естетизира.
Така за Сартър и Хайдегер Етиката става Поезия.
Така потъналият в Злото и жизнения провал човек може в 

Творчеството и в Поезията да открие пътя към Доброто и Спасе-
нието. 

Тогава разбираме защо в “Тетрадки за един морал” Сартр ще 
напише, че “Историята имплицира Морала – Моралът имплици-
ра Историята” (5, с. 487) и с това се създават условия за появата, 
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както подчертава авторът, на невъзможното Кантианско царство на 
Човешкия Практически Разум.

Не ми прилича да не съм съгласен с гении, но за да завърша този 
въпрос ще кажа, че чудото на спасението на Жан Жьоне не може, 
според мен, да се разглежда само и единствено като дело на ли-
чността. Край Жьоне в решаващи дни е имало много добри, много 
сърдечни хора – един от администраторите в затвора е дал импреси-
ите и пиесите му на писатели, издатели и режисьори в Париж, които 
непредубедено и вярно са видели Твореца. И за чест на Франция и 
човечеството е имало институции – театри, издателства, президент 
на Франция, съд на Франция – които са върнали Твореца в житей-
ския вихър, зареден и с Добро и със Зло, обитаван от грешни но и 
добри човешки същества.

В своята автобиография Жан Жьоне пише: ”Бог е интимният 
ми съд. 

Светостта  е  съюзът ми  с  Бога.  Съдът  определя  Доброто  и 
Злото”. Той подчертава, че “светостта е идеалната крайна точка 
на морала, в която той престава да бъде и съдия, и подсъдим и за 
която не може да каже нищо, защо то тя се отдалечава, когато 
той се приближава до нея” (6, с. 208). 

Амбивалентен морално е не само всеки от нас.
Амбивалентна морално е всяка човешка общност – семейство, 

трудова група, приятелски кръг.
Амбивалентни морално са всички социални институции.
В дейностното преодоляване на моралната си амбивалентност и 

човекът, и общността, и институциите могат да се погубват и раз-
рушават взаимно. Но по-важно – могат да се спасяват и извисяват 
взаимно и заедно.

Нека етиците кажат дали и как е възможно второто!
Така стигаме до втория казус на съдбовно въздействие на човеш-

ките общности и социални институции върху децата и младежите. 

Казусът Петя Дубарова: трагичната, погубващата мощ
на моралния удар върху съдбата на младите в България
Всички познаваме тази съдба. Днешните поколения добре знаят, 

че Петя Дубарова – това е поетическото чудо на българската Емили 
Дикинсън!
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Тук ме интересува друго – защо при нея се е оказало трагично-
невъзможно чудото на спасението?

Не съм литератор, малко знам за богатствата на етическата те-
ория. Но когато чета “Аз и морето”, когато препрочитам “Соната 
за Петя Дубарова” ме поразява друго: Петя не само е носител на 
божествения дар да бъде Поет, тя не е била само същество родено 
от българската природа за Поезия, тя не е била само крехко създание 
в което Словото, Багрите, Звуците, Уханията, Трепетите на ветреца, 
сиянията на далечните Звезди са греели живи, истински, духовни!

Тя е била високо-благородно, кристално-чисто, морално-невин-
но, ако щете етично-мъдро момиче-дете!

Та как иначе на шестнадесет години ще напишеш такива редове 
за моралния смисъл на живота и за невръстния малчугани, за мла-
дия, и за този, който още не си, но ще бъдеш – за стареца: 

Попитай детето “Какво е живота?”
и вгледай се в ясните детски очи;
във тях ще проблесне учудена нота
и в отговор детският смях ще звучи.

“Какво е живота?” – попитай младежа.
Ще чуеш: “Това е красивият ден,
денят ми на младост, мечти и копнежи,
денят ми от слънце добро озарен!”

А старецът грохнал ще каже горещо:
“Обичам живота красив, окрилен.
Животът е скъпото, святото нещо,
което отива си бавно от мен”.

Със същите думи запитай тогава
Поета и слушай добре:
“Животът, това е, което остава
да диша, тупти и цъфти след смъртта!”
(7, с.13)
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И същото това момиче-дете-поет малко преди смъртта си ще на-
пише смразяващото стихотворение “Моят ад” (ад, пак ад, пак без-
дна!), което отключва отговорите към моралната трагедия на Петя:

Светът загрухтява, заспива смирен.
Нощта черно расо повлича към мен…
-----------------------------------------------

И в черния ужас на врящи котли,
сред бесните оргии на дяволи зли,
за миг виждам себе си някъде там
заръфана жива от огън и срам 
---------------------------------------------
Той – страшният мой, най-човешкия ад
на моята съвест суровия свят…
(7, с.с. 85–86)

Предчувствала е ранимата млада душа страшния морален удар. 
И е записала в дневника си: ”Не искам да живея в заслепление…
Всичко е така опорочено някъде отвътре, от дълбокото на живо-
та лъха нещо гнило…Аз само го предусещам като нещо голямо и 
страшно…” (8, с. с. 32–33).

Кой може безчувствен да отмине импресията за червеното пал-
то, в която Петя е дала страшна оценка за “своята” гимназия – гим-
назията, която ще нанесе трагичния морален и житейски удар. Там 
за другите деца и младежи, за хубавите неща край тях, тя е написа-
ла:” С радост бих им раздала цялата пъстрота на сърцето си, но 
може би гимназията ще им я вземе отново: крадлива, студена, за 
да я разкъсат нейните прозорци като хиляди вълци” (7, с.159).

А стоварилият се в �979 г. морален удар върху Петя Дубарова 
сякаш е взет от театъра на абсурда! За повреден съвсем дребен де-
тайл във фабриката, където нейният клас е на практика, детайл стру-
ващ стотинки, несправедливо обвиняват нея. Следва наказанието на 
Учителския съвет.

И следва мълчанието, примирението и съгласието на нейните 
съученици с несправедливостта …
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И следва “успокояващото” – “Не им обръщай внимание” – на 
нейни близки, приятели, роднини …

Съгласие с неправда?
Мълчание пред подлост?
Примирение с вина, която не е твоя?

Последвалото е трагичен протест на една чиста като сълза 
Съвест, на една млада душа с Достойнство, на едно крехко момиче-
дете с високо чувство за отговорност за неопетнеността на житей-
ската си съдба, за защитата на своя духовен, на своя поетичен свят!

Протест и присъда срещу моралната низост на човешки общно-
сти, на социални институции!

И тук следват въпросите към днешната етическа теория в 
България:

Как да се отговори на такива морални удари от страна на човеш-
ки общности, на социални институции?

Освен “предрефлексивно съзнание и морал” у децата, освен 
“рефлексивно съзнание и морал” у младите, как да се изгражда и 
моделира предрефлексивно, рефлексивно и следрефлексивно съзна-
ние у човешките общности, и особено – у българските национални 
институции?

Дълбоко съм убеден, че един от страшните морални удари вър-
ху Петя Дубарова е дошъл не само от вопиющата по абсурдност 
Несправедливост, не само от страна на Мълчанието.

Имало е и нещо трето: Фалшът, Лицемерието, Моралната фари-
сейщина!

Фалш не на един или двама, не на елит и избрани – фалш в по-
зициите на общности и институции в България!

Споделих спонтанно, хаотично, непрофесионално въпросите 
без отговор които моралните казуси “Жан Жьоне”, “Петя Дубарова” 
породиха у мен. И не само у мен – от споделеното със съученици, 
състуденти и млади приятели смея да твърдя, че те тревожат много 
от младите хора в България днес.

Направете нещо за да чуем вашите отговори, вашите търсения.
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Защо не започнете със създаването на серия “Малка етическа 
библиотека” за младите и техните родители?

Защо не издадете и преиздадете макар и фрагменти от такива 
етически съчинения като “Свети Жьоне – комедиант и мъченик”, 
“Нишките които се прекъсват”, етическите интерпретации в “Соната 
за Петя Дубарова” и други?

И една молба: пишете етически-художествено, етико-поетиче-
ски развълнувано. Пишете за нас, децата и младите, както се казва в 
“Нишките…” с Ласка, с Обич, с Нежност …

А младите, смея да Ви уверя, не са престанали, макар и плахо 
и неуверено да търсят пътя за духовно Спасение и Извисяване – на 
себе си, на всяка млада съдба.

Днешните млади българи помнят думите на Мигел де Унамуно, 
че “Човекът е цел на Вселената”(9,с.286). От есето на Пико де ла 
Мирандола ние знаем с какво послание Бог-Творец изпрати Адам 
да сложи началото на грешния човешки свят:

“Не ти даваме, о Адаме, ни твое място, ни определен образ, ни 
особена обязаност, за да можеш и мястото, и лицето, и обязаността 
ти да имаш по собствено желание, съгласно своята воля и своето 
решение…Не сме те направили ни небесен, ни земен, ни смъртен, 
ни безсмъртен за да можеш ти сам, свободен и славен майстор, да 
изградиш себе си в образ, който ти предпочиташ.

Ти можеш да се преродиш в нисши неразумни същества, но мо-
жеш да се преродиш, по веление на твоята душа и във висши, бо-
жествени”(�0, с. 249). 

Заедно с тревогата ние носим и своето Човешко достойнство. 
Чувствам го по това, колко често и как обичат в нашия студентски 
кампус да слушат чудесното морално верую на един руски поет с 
китара. Етиката трябва да се вслуша в това Морално кредо, изпято 
преди 50 години. То остава наше, младежко Кредо. Етиката трябва, 
вслушвайки се в него, да го признава и уважава. То е наш глас и 
наша младежка позиция:

Аз не обичам с клюки да се калям,
а също и съмнението зло.
Аз не обичам змийски да ме галят,
с желязо да ми стържат по стъкло.



��0

Аз мразя ситите душички свити,
аз предпочитам истинския риск.
Да бъдеш честен вече е събитие
и чест е днес да бъдеш ти сплетник.
-----------------------------------------------
И мразя се, когато се страхувам,
когато бият някой без вина.
Когато във душата ми нахлуват
и в нея храчат своята злина.

За всичко туй малко самонадеяно, но затова пък искрено се ре-
ших от името на много млади хора в България, които зная, че са 
понесли тежки морални удари, да се обърна към Вас, етиците:

ОТ БЕЗДНАТА ТЕ ПРИЗОВАВАМЕ, ЕТИКО!
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