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ПРЕДГОВОР

Повечето от изминалите столетия на новото време завърш-
ват и започват с предчувствие за някакъв апокалипсис на за-
падната култура и морал. Събитията от последното десети-
летие ни карат да изпитваме още по-изострени чувства на неси-
гурност, страх и тревожност. Нещо повече, краят на XX и нача-
лото на XXI век са белязани със задълбочаване на глобалните
проблеми, пред които е изправено съвременното човечество.
Колосалните трудности в решаването им са източник на се-
риозни опасения за бъдещето на човешкия род. Днес библейс-
кият въпрос «Quo vadis, Domine?» придобива нова съдбоносна
формулировка: «Quo vadis, homo?»... Ние сме свидетели на
грандиозни обществено-политически събития, на социално-
икономически, финансови, идейни и морални кризи, преврати
и промени. Новото политическо мислене, наченките на нов
световен ред в икономиката след краха на сталинския модел
на т. нар. «казармен социализъм» имат фундаментално значе-
ние за световния прогрес, за решаване на съвременните глобал-
ни проблеми на човека и човечеството.

По света шества Първата глобална революция. Впрочем,
особено чувствителни към проблемите на глобалното разви-
тие са народите на Източна и Югоизточна Европа, които пре-
живяват твърде болезнено преходния период, свързан с пре-
оценката на всички ценности. Ето защо ние като етици не мо-
жем да бъдем безучастни към глобалните проблеми на съвре-
менността, които имат съдбоносно значение за българския на-
род, за интеграцията ни в европейските и световните структу-
ри, в световната политика, икономика, наука, култура и морал.
Етическият анализ на тези проблеми е абсолютно необходим
и жизненоважен. В този контекст общата платформа на изсле-
дователския ни колектив се основава на очебийния факт, че
навсякъде по света, във всяко кътче на земното кълбо, проти-
ча бурен процес на универсализация и глобализация на мо-
ралните ценности, на етизация и хуманизация. Той поражда
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една нова изследователска парадигма, която очертава творчес-
кия синтез на теоретическото с приложното етическо позна-
ние.

Раздел I. Теоретико-етически измерения

МОРАЛ И ЧОВЕШКИ ПРАВА-

Димитър Станков

Идеята за човешките права е една от
най-актуалните и глобални проблеми
на съвременността.

Summary

Morality and Human rights the principal intention of the work is
in the well - grounding of the ethics of the human rights. The ethics
point of view of the rights in their human and cultural sense, character
and signification is presented like a sphere of moral legislation. Our
topic is the ethics argumentation of the human rights.

Краят на XX и началото на XXI век бележи настъплени-
ето на Първата глобална революция [1]. Тя легитимира край-
ния либерализъм, като ценностна платформа за преустройст-
вото на света и прехода към отворено демократично общест-
во. Глобализмът не може да мине без етическия либерализъм,
произтичащ от защитата на изконните човешки права и свобо-
ди.

Тази идея на прословутата западна демокрация, полити-
ка, политология и политическа реторика, обаче, все още има
подчертано спекулативен характер не само с тъй нар. «трета
кошница», с която бе направен пробив на Съвещанието в Хел-
зинки (1975 г). Днес се заговори за някаква вездесъща институ-
ция, известна от масмедиите като нова «световна общност».
Става дума за налагането на «всеобщ консенсус» [2] относно
човешките права. Същността на тази общност е много добре
изразена от Ралф Бултиенс в сп. «Етика и международни дела»
(1992, кн. 6). Ето как звучи неговата теза: «Свързан с проблема
за човешките права и в същото време независим от него е един
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друг процес - глобализацията на политическия морал. Негов
резултат е изграждането на корпус на международната етика,
чийто предполагаем попечител е една аморфна, но реална ин-
ституция, известна под името световна общност. Чертите и
характерът на тази институция понастоящем са размити, но
няма съмнение, че тя притежава все по-нарастваща власт да
налага колективни санкции»... [3]. Всъщност в днешното глоба-
лизиращо се общество под диктата на силите, стоящи зад тази
световна общност, които се стремят да наложат новия световен
ред, идеята за човешките права си остава нереализирана докрай
мечта на прогресивното човечество. Колкото повече се офор-
мя лицето на тази «Световна общност», като своего рода све-
товно правителство в сянка, нагледен пример за което ни дава
Косовската криза, толкова повече се утвърждава тенденцията
за принудително налагане на новия световен ред - уж в името
на човешките права. В защита, но на чии човешки права? Явле-
нието глобализация, което протича в сянката на неолиберализ-
ма, се отличава с дискретно проявление на това световно прави-
телство. Безучастно към демократичния дебат и независещо
от всеобщото избирателно право, това «неформално управле-
ние» на практика означава безпрецедентно световно господ-
ство - в лицето на МВФ, Световната банка, Организацията за
международно сътрудничество и развитие плюс Световната
търговска организация. Световната финансова олигархия оста-
ва без никакъв друг балансьор, който да поправя, коригира,
променя или отхвърля някои крайни решения. Защото традици-
онните субекти на властта: държавите, парламентите, партиите
и медиите са обособени и неорганизирани или съучастници в
установяването на новия световен глобализиращ ред.

Но на всяко действие има равно нему противодействие.
Това не е само физически, но и социален закон. В този смисъл
голямата победа над Световната търговска организация (СТО),
която се опита да узакони глобализацията чрез световната тър-
говия е заслуга преди всичко на явление, което се появи в Сиа-
тъл, като зародиш на международното гражданско общество.
То включва десетки неправителствени организации (НПО),
сдружения, профсъюзи и други граждански организации от
много страни по света. Като получиха полагаемите се полити-
чески, а след това и социални права, днес гражданите от различ-
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ните страни настояват, сблъсквайки се с опустошенията на гло-
бализацията - за нови права, този път общи или поне колек-
тивни: право на мир; право на защитена природа; право на
свободен достъп до информация; право на децата за нормален
и достоен живот и развитие; право на развитие и просперитет
на всички народи; право на защита срещу всички и всякакви
генни експерименти, от които мирише на евгеника.

Що се отнася да нас, българите, които живеем в мъчите-
лен преход на безвремие, в «очакване на Годо», в условията на
ужасяваща стопанска, идейно-политическа и морална криза,
на галопираща безработица и безпътица, на смразяваща всена-
родна нищета и мизерия - идеята за човешките права изглежда
неосъществима, дори абсурдна, далечна, чужда, утопична и
химерична. Дай боже тази безрадостна, тъжна и песимистична
картина да се промени. Обнадеждаващ факт е, че нашият парла-
мент ратифицира Европейската социална харта. Това е социал-
ната и хуманитарна Библия на Европа, чието послание прокла-
мира тридесет и едно права и свободи в плоскостта на запад-
ните либерално-демократични ценности. Тяхната реализация
е възможна само в едно свободно, демократично и благоден-
ствуващо общество, към което сме се устремили с желанието
да влезем час по-скоро в Европейския съюз. Но ще го стигнем
ли някога?

В този контекст е ситуиран етическият ни анализ на иде-
ята за човешките права. Изглежда твърде злободневна етичес-
ката гледна точка на човешките права, взети в техните морални
измерения.

1.УТОЧНЕНИЕ НА ПОНЯТИЯТА

В древните и средновековни езици все още няма езиков
израз, който относително вярно да предава смисъла на тер-
мините: «човешки права» или «права на човека», «граждански
права», «права на гражданина», «морални права», като своего
рода еднопорядкови понятия [4]. Няма съмнение, че това са
различни категории, които, колкото и сходни да са, ни отвеждат
съответно в областта на моралното и правното законодател-
ство. Още повече, че тяхната етимология се вписва в семанти-
ката на думите «автономия», «вменяемост» на човека като лич-
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ноет, «чест» и «човешко достойнство», «свобода» и «справед-
ливост», като основополагащи понятия на всяка морална и
правна система. Точно тук етиката е пряко свързана с полити-
ката, правото и законодателството, които се занимават с инсти-
туции, свързващи човешките индивиди в едни или други съоб-
щества, общества или сдружения. Категориите «свобода» и
«справедливост» снемат идеята за човешките права, тъй като
постулират или узаконяват връзката на «аз» с «другия» без
лице («man» на Хайдегер, или «on», което на френски значи
безличното «трето лице»), където институциите, а не интереу-
бективността са посредници [5] . Понятията «чест» и «човеш-
ко достойнство» пък изразяват отношението към другия, който
излиза от анонимността и има свое лице, не е б, езличен индивид,
изявявайки се като автономна личност със свои права и сво-
боди, задължения и отговорности.

Напоследък на Запад в най-активен оборот в обществе-
ната теория е категорията «морални права», като синоним на
думата «човешки права». Тя се въвежда от американския поли-
толог, социолог и етик Р. Дворкин в нашумелия му труд «Да се
отнасяме към правата сериозно» [6]. Това е доразвиване на
тезата, с която се обосновават и защитават правата на човека
от позициите на минимализма на правото и максимализма на
морала, който все повече се оказва в ролята му на универсален
стандарт [7]. Кардиналният извод е, че общественият живот
изисква минимум моралност, нравственост и човечност, мини-
мум морална култура, т.е. справедливо зачитане на естестве-
ните права и свободи на човека, като морално, социо-културно
или гражданско същество, преведени на езика на моралното и
правното законодателство.

Самата категория «права», обаче, хвърля мост между част-
ната и публичната сфера най-напред чрез моралната, а след
това и чрез юридическата легитимация на правата. На езика
на етиката да се каже: «Аз имам морални права» означава, че
моите права са свързани не с каквито и да било, а с общочо-
вешки родови ценности, засягащи най-дълбоката същност на
човека като човек, израз на неговите същностни сили. Но в
последна сметка «човешките права» не могат да се реализират
сами по себе си без съответна социална, икономическа, полити-
ческа, културна и юридическа основа. В древните общества
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техен основен изразител и регулатор е обичайното право въз
основа на определени архетипи или етно-културни стереотипи
от рода на нравите и обичаите, изграждащи моралните им ус-
тои. В модерните общества за разлика от «примитивните», те
се реализират преди всичко като «права на гражданина». С
обособяването на личността в съвременните модерни общества
се извършва радикална промяна в смисловата идентификация
на индивида от просто битие към «азовост», от безличен и
безправен човешки индивид в личност [8] .

Естествените или морални права на човека са обусловени
конкретно-исторически. С появата на класите и държавата, на
неравенството, на робството и крепостничеството, на буржоаз-
ното разделение на труда, вече е налице човекът като граждан-
ско същество, или както се изразява Аристотел, zoon politikon,
т.е. като гражданин на държавата в смисъла на Платон.

Фундаменталната идея на западната цивилизация от Въз-
раждането насам е, че социалната единица на обществото не е
гилдията, племето или градът, а личността. Идеалът на Запад
е автономният човек, който, постигайки самоопределение, би
постигнал и своята свобода и свободна реализация. Но всичко
тече, всичко се изменя. Ако първичната единица на обществото
за Аристотел е полисът, за католическата социална теория е
семейството, за протестантската етика и класическият либера-
лизъм - индивидът, то за модерния либерализъм или неолибе-
рализъм това са различните заинтересовани групи, сдружения,
и, разбира се, най-вече т. нар. корпорации [9].

В класовите общества правата на човека се легитимират
като права на гражданина. В този смисъл робите изцяло, а
крепостните селяни и работниците частично, са лишени от ос-
новните човешки права. Идеята за човешките права вече като
конкретни юридически права на гражданина на държавата се
осмислят от западната демократична култура. Днес тя ни връ-
ща към «Вирджинската декларация за правата от 1776 г.» и
френската «Декларация за правата на човека и гражданина от
1789 г.», а именно: формално равенство на всички пред зако-
на; върховенство на закона; свобода на словото и печата; на
вярата, волята и съвестта; равноправно разпределение на да-
нъците и тежестите на държавата; право на частна собстве-
ност и инициатива.
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Гражданското общество това е буржоазното общество,
което още с пораждането си се основава на либерализма. На
преден план излиза дълбоката противоречива природа на това
общество. Бие на очи двойствената противоречива роля на ин-
дивида едновременно като ситоайен и като буржоа [10]. Като
гражданин той има задължения към държавата и властта, към
системата на управление. Като буржоа, той се движи вече не в
публичната, а в частната орбита, където се стреми да удовлет-
вори индивидуалните си потребности и интереси, производни
на неговото его. Тук се налага забележката, че на немски език,
в смисъла на Хегел, «гражданското общество» и «буржоазното
общество» са едно и също нещо, тъй като «бюргер» това е
«буржоа» и «гражданин» едновременно. Оттук може да се спо-
ри по въпроса: дали за гражданското общество може да се
говори само с оглед на буржоазното общество, или и за друго,
по-съвършено от него. Не само моралът, но и правото е съе-
динително звено между гражданското общество и държавата
с оглед реализацията на човешките права. Гражданското об-
щество и правовата държава са неотделими от правата на чо-
века и правата на гражданина [11]. От една страна, в битието
си на права на човека, те са преимуществено присъщи на граж-
данското демократично общество. Тук те са проява на морал-
ното състояние на обществото, намирайки израз в принципите
и нормите на моралното законодателство. От друга страна те,
в битието си на права на гражданина, лежат в сферата на пре-
рогативите на държавата и правото, т.е. са обект на държавно-
правното законодателство. При това правата на човека и пра-
вата на гражданина са две страни на един и същ медал: едните
изразяват честта и достойнството на човека като човек и авто-
номна личност, а другите са израз на свободата и справедли-
востта, като условия за реализацията на човека в ролята му на
обществен индивид и гражданин. Правата на човека и правата
на гражданина имат един и същ субект - човешката личност
във всичките й многообразни прояви и роли. В действителност
правата на човека се реализират като права на гражданина.

Още в своята зора гражданското общество обяви и закре-
пи юридически естествените морални права на човека, разглеж-
дани като първична клетка. Те се легитимират юридически като
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съответни граждански права в ролята му на гражданин на дър-
жавата. Нещо, което става възможно само в правовата държава
при съблюдаване върховенството на закона. Класическа в този
план е френската «Декларация за правата на човека и гражда-
нина от 1789 г.». Благодарение на нейния позитивно-правен
характер, макар и дълго оспорван, близо две столетия по-късно
тя беше призната за основополагащо конституционно дейст-
вуващо право не само в родината й.

Правата на човека са израз на неговите същностни сили,
като сили на човешкото сърце и човешката душа. Сиреч правата
на човека са всъщност неговите морални права, засягащи него-
вата най-дълбока родова същност или природа. Затова, когато
говорим за човешките права, става дума за правата на човека
като човек, без оглед на расова, етническа или национална при-
надлежност, на вяра, пол, занятие и класа. Правата на човека
като човек са зададени от най-дълбоката му родова същност,
като висша цел и абсолютна ценност, по думите на Кант, като
единственото разумно същество, надарено с ум, памет, инте-
лект, разсъдък, вяра, свободна воля и съвест.

Правата на гражданина са във фундамента на правовата
държава и гражданското общество. Те диктуват и новото поня-
тие за правото. Не може да има съвременно понятие за правото,
без в него да се включват като определящ момент правата и
свободите, дългът и задълженията на гражданите. Те напомнят
за прерогативите на правото - за неотделимостта му от човеш-
ката същност - по своята мисия и роля [12]. Всичко това съвсем
не изключва случаите на погазване на правата. И колкото по-
неразвита е правовата държава, толкова повече и правата се
оказват без уважение, закрила и защита.

Разговорът за човешките права днес може да продължи с
позоваването на такива документи като «Декларацията за чо-
вешките права» на ООН от 1948 г., заедно с последните съгла-
шения, които се съгласуват с нея. Това са по същество всички
документи, които съставляват т. нар. «Международна харта за
правата на човека», както следва: «Всеобща декларация за пра-
вата на човека»; «Заключителен акт на Съвещанието за сигур-
ност и сътрудничество в Европа» (Хелзинки, 1975 г.); «Между-
народен пакт за икономическите, социалните и културните
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права» (1976 г.) и «Международен пакт за гражданските и
политическите права» (1966 г.). Всички тези документи правят
много полезна и благотворна идеята за човешките, граждан-
ските и политическите права, плюс правата на майката и детето,
издигайки справедливостта и хуманизма като висши принци-
пи не само на взаимоотношенията между хората, но и на отно-
шенията между народите.

Естествените морални права, като основни човешки права,
утвърждават своя универсален характер, като нова «универ-
сална религия» на човека и човечеството, с която спекулират
за налагане на новия световен ред. Разбира се, че не може да
има съвременно понятие за морал, без в него да се включват
като фундаментални елементи правата на човека. В тази връз-
ка колко актуално звучат за нас думите, изказани от Максими-
лиян Робеспиер: «Народите на Европа са достигнали удиви-
телен напредък в това, което наричаме изкуство и наука, но те
както преди пребивават в невежество по отношение на общест-
вения морал. Те знаят всичко с изключение на своите права и
задължения.»

2. ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - ИЗРАЗ И
ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩНОСТНИ

СИЛИ, СКЛОННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ

Феноменологията на човешките права се определя от най-
дълбоката родова същност на човека, взета не толкова аб-
страктно, а конкретно-исторически. Човешките права като спе-
цифично социо-културно явление означават «очовечаване» на
природната даденост на човека и придобиване на неговата
действителна родова същност. Те са своего рода мяра или ме-
рило за очовечаване на света от човека и на самия човек, като
израз и въплъщение на универсалните човешки същностни си-
ли, склонности и потребности. Човешките права разкриват най-
дълбоката родова същност на човека, като единство от тяло и
дух, сърце и душа, съзнание и самосъзнание, вяра, свободна
воля и съвест.

Човекът преработва, овладява и претворява материята на
природното тяло според своите човешки закони, изхождайки
не толкова и само от материални (биологически, практико-
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полезни и икономически), но и от духовни (познавателни, ум-
ствени, естетически и морални) потребности. Той утвърждава
собствената си родова същност и развива нему присъщите чо-
вешки същностни сили, склонности, способности и потреб-
ности. Неговата човешка природа и същностните му сили се
определят от неговата активност. Човекът се превръща от жи-
вотно в обществено: икономическо, политическо, умствено, ес-
тетическо, морално и правно същество, но само дотолкова,
доколкото е деец и творец. Работата е там, че за разлика от
което и да е животно, той формира своята родова човешка
същност, като развива заложените дълбоко в него духовни, а
не само био-физически свойства, способности, склонности и
потребности, в създадения от неговия ум и неговите .ръце, от
неговото сърце и душа, очовечен свят. Човекът проявява ка-
чествено и принципно нова активност: не само материална,
практико-икономическа, но още интелектуално-познавателна,
художествено-естетическа, морално-етическа и правно-юриди-
ческа, с които се обогатяват и реализират неговите същностни
сили, слонности и потребности, специфичният му социо-култу-
рен начин на живот, дейност, общуване и общежитие. Благода-
рение на която той формира своята природна същност: като
се удвоява в качеството си не само на природно тяло, а и на
дух [13]. Природата е само органично тяло на човека. Тя в не-
гово лице се превръща в човек, който от нейна част, от живот-
но, става обществено същество от тяло и дух, сърце и душа. В
обществото човекът развива своята природна същност в човеш-
ка същност. Неговата социо-културна природа визира не само
телесните, физическите, но и «душевните» му сили, като «чо-
вешки същностни сили». Той доразвива дремещите в него сили
в човешки същностни сили. Природата се превръща от неорга-
нично в органично тяло на човека, който, в отличие от живот-
ното, я преработва, преобразува и претворява по своите човеш-
ки закони, чрез качествено нови начини и средства на културата,
утвърждавайки своята универсална мяра. Поради това човекът
твори не само по законите на ползата и изгодата, но и по зако-
ните на познанието, на красотата и на доброто, от което произ-
тича универсалният характер на същностните му сили, склон-
ности и потребности, респ. на неговите права и задължения.
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В това се крие дълбоката качествена отлика на човека от
животното, което е в плен на биологическите си инстинкти и
потребности, оставайки изцяло под властта на природните
закони. Човекът свободно формира себе си в създадения от
самия него свят на културни ценности дотолкова, доколкото
надмогва и се издига над законите на грубия материален свят.
Творческият процес на усвояване и претворяване на света
протича в две основни форми: предметно-икономическа и
духовно-психическа дейност, взети в тяхното диалектическо
единство от опредметяване и разпредметяване. Светът се
разкрива в неговата съкровена тайна чрез диалектиката на
човешката субективност и активност. Защото с всяко нещо
човекът-творец има работа само тогава, когато го въвлича в
орбитата на своята култура, където по определен начин дейст-
вуват, снемайки природните, специфичните социални или чо-
вешки закони. Те са присъщи на неговата социо-културна при-
рода, произтичайки не само от ползата и изгодата, но и от
познанието, красотата, доброто, справедливостта. Затова овла-
дяването на природата е естествено-исторически процес на
творчество на човешката култура, на човешкото предметно и
духовно богатство, на човешките същностни сили, способнос-
ти, склонности и потребности. Техен еквивалент са естествените
права и свободи на човека като човек, личност и гражданин.

Човешките права и свободи са присъщи единствено на хо-
рата, колкото и доколкото живеят в обществото. Само в него
човекът е за човека - човек. Обществото е обективното битие
на homo sapiens. Работ.ата се състои в това, че за разлика от
едно или друго животно, той има качествено различно социо-
културно битие, във и чрез което утвърждава себе си, своята
родова същност, човешките си същностни сили. Човешките
права изразяват и символизират богатството и разнообразието
на обществените връзки и отношения на човека с човека, като
човек, с другите хора като хора.

Това ще рече, че човекът не се ражда като Адам, а се фор-
мира като родово социо-културно същество. Нуждата не само
от труд и потребление, но и от общуване е жизнена потребност
за човека като човек. Хората се творят един друг както физи-
чески, така и духовно, морално [14]. В общуването и благодаре-
ние на общуването човек развива своите същностни сили, спо-
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собности, склонности и потребности, респ. права и свободи,
дълг и задължения. Това означава, че той възприе.ма, чувствува,
мисли и действува като обществено същество. Той е рожба на
своето време, а не някакъв си Робинзон. Без общуване със себе-
подобните си човек не може да стане пълноценен член на об-
ществото: със своите човешки права и свободи, задължения и
отговорности. Той притежава определени права и свободи в
действителната общност от хора чрез конкретизация на родо-
вата си същност и реализация на своите човешки същностни
сили, склонности и потребности, като най-висша цел и абсо-
лютна ценност. Още с раждането си ние влизаме в мрежа от
социални отношения, които са опосредовани от съответни жиз-
нени - материални и духовни потребности и интереси, чието
удовлетворяване зависи от реалните права и свободи.

Хората затова са хора, защото удовлетворяват своите мно-
гообразни, освен материални-(биологически, икономически),
но и духовни потребности и интереси в цялото им богатство и
великолепие. Поради това, обаче, те трябва да влизат в опре-
делени по-трайни социални отношения, като се интегрират,
обединяват и сплотяват в една или друга човешка общност.
Най-напред хората се нуждаят от въздух, вода, храна, облекло
и жилище, но и в тази сфера на удовлетворяване на телесните
биофизически нужди, те се намират в определени връзки и отно-
шения, влизайки във взаимодействие един с друг не толкова
като природни, колкото като човешки същества. Човешкото
съществуване си остава в първоосновата си биологически, био-
физически, биохимически и анатомо-физиологически процес.
Цял ред дейности като хранене, полов живот, бит и труд, дейст-
вия за защита от непосредствена заплаха и други реакции, имат
биологическа детерминация, но начинът на осъществяването
им определя тяхната качествено нова същност. Тя е коренно
различна - променена, очовечена и окултурена чрез тяхната
субординация и координация в системата от налични общест-
вени връзки, придобивайки благороден облик и характер. В този
смисъл пораждането на човешките права, струва ми се, е в
тази диалектика на очовечаването и окултуряването на основ-
ните жизнени функции, потребности и интереси, като ги издига
до висшия човешки цивилизован смисъл, значение и назначе-



20 Димитър Станков

ние, намирайки се в строга зависимост от социалните закони
на общественото и личното благо.

Възникващите противоречия между личното благо на всеки
човек и общественото благо поражда необходимостта от реали-
зация на човешките права въз основа на тяхното съгласуване,
отвеждайки ни в сферата на морала и етиката, на правото и
юриспруденцията. Същността на работата се състои в това,
че човешкото общество не представлява еднороден колектив,
а най-сложен «организъм» от социо-културно естество. То пре-
минава през робството и крепостничеството, за да стигне до
наемния труд при капитализма. Едва в буржоазната епоха то
все повече придобива облика на асоциация от свободни гражда-
ни със свои суверенни права. Буржоазното общество се основа-
ва на частните интереси и потребности, и което е не по-малко
важно, на различни блага и ценности. Философите на Просве-
щението съвсем не случайно говорят за «разумен егоизъм»
или себелюбие, като форма за рационално решение -на социал-
ните проблеми, произтичащи от противоречието между лично
и обществено благо, респ. между различните права. Но се оказа,
че частните интереси имат психологически, а не биологически
характер и са неограничени според човешката природа. Частни-
те интереси нямат разумна природа, откъдето идва ужасяващо-
то неравенство, експлоатация и форми на отчуждение на човека
от неговата най-дълбока родова същност. Моралните основа-
ния на човешките права се оказват далеч недостатъчни за тях-
ната реализация, без държавното и правното регулиране. Мо-
ралното законодателство на човешките права не може да уни-
версализира изцяло дейността и поведението на индивида чрез
категорическия императив. Нужно е на помощ да се притече
правното законодателство.

3. «ПРАВАТА НА ЧОВЕКА» КАТО СФЕРА
НА МОРАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Хипотезата, по-скоро тезата ни се основава на филосо-
фията на човешките права. Философско-етическото виждане
на правата в техния общочовешки смисъл, характер и значение,
може да се представи като сфера на моралното законодател-
ство. Уважението към нравствения закон, «поради това, че от-
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блъсква всички противопоставящи му се претенции на себелю-
бието, създава авторитета «на моралното законодателство като
такова» [15]. В моралния закон, като закон на човешкото сърце,
душа и разум, се съдържа основанието на човешките права.
Съдържанието на човешките права в този смисъл изразява из-
конно човешкото в човека, неговите сърдечни и душевни сили,
склонности и потребности. Всъщност това са най-висшите чо-
вешки същностни сили.

Ето защо още първите теоретици на естественото право
изхождат от нравствената природа на човека като човек, нада-
рен с ум и разум, със свободна воля и съвест, за разлика от
всички живи твари. Учението за «естествените права», разра-
ботено от такива видни мислители на класическата буржоазна
епоха като: Бейкън, Хобс, Лок, Хюм, Монтескьо, Русо, Дидро,
Кант и Хегел - изразява тежненията на буржоазния индиви-
дуализъм и либерализъм, изхождащ от разумната човешка при-
рода. Всички те тръгват от етическата аргументация на естест-
вените права на човека, като най-дълбоки основания на граж-
данското общество.

Днес става повече от ясно, че нашият живот е немислим и
безсмислен без съблюдаване и защита на основните човешки
права. Нещо повече, всяко едно от тях представлява минимум
морален стандарт [16]. Те лежат в културния фундамент на всяка
човешка цивилизация, укрепвайки нейните морални устои. Чо-
вешките права притежават специфичен морално-културен и
нормативно-оценъчен статус. Те изпълняват ролята на равно
мерило на всички хора по света, без изключение, независимо
от раса, националност, вероизповедание, пол, възраст и заня-
тие.

Моралът като универсално социо-културно явление въвеж-
да всеки човешки индивид, като личност и гражданин, в усло-
вията и рамките на обществения живот. Той води до формиране
на такава алтруистична мотивация, която го прави способен
да отчита не само своите егоистични потребности и интереси,
сиреч своите права, но и потребностите и интересите на другите
хора като хора, сиреч общественото благо, зачитайки правата
на другите, като негови ближни.
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Моралът защитава естествените права на човека, колкото
и доколкото изразява най-адекватно общото благо. Защита-
вайки общественото благо, той се грижи и за личното благо на
всеки, за удовлетворяване на неговите потребности и интереси,
сиреч за реализация на неговите потребности и интереси, на
неговите естествени права. Със своето законодателство, мора-
лът поставя хората в равноправни отношения и взаимоотноше-
ния, които се отнасят помежду си като равноценни и еднакво
достойни същества.

Така, говорейки за естествените права в плоскостта на мо-
ралното законодателство, най-ярко се откроява максимализ-
мът на морала като унверсално социо-културно явление. Впро-
чем моралният закон е присъщ на разумната човешка природа,
поради което той не противоречи на «закон божий», а е произ-
воден нему, защото и доколкото човекът е imago Dei. В този
смисъл моралният закон във формата на един или друг катего-
рически императив, е по-висш от всеки друг социален закон,
тъй като произтича от самото естество на човешкото сърце и
човешката душа. Доколкото всеки от нас съзнава силата на
моралния закон, като закон на своето сърце и своята душа,
той служи като основание на естествените права на човека в
качеството му на разумно и морално същество.

Всеки един от нас има естествени или неотнимаеми права,
като човешко същество, наред с всички други хора. Всички
хора са равни в смисъл, че са човешки същества, надарени с
ум и разум, с характер, вяра, свободна воля и съвест. За мен,
който съм един от тях, в качеството и ролята си на морално
същество, естествените права са мое лично достояние и при-
тежание [17]. В крайна сметка това е логиката на моралното
законодателство и дълженствуване, която води до вменяемост-
та. А вменяемостта е първата и основна характеристика на
самоличността на човека като такъв, на автономната личност.
Същността на вменяемостта е в разума на човека, в неговата
свободна воля, вяра и съвест, отговорност и самоотговорност.
Невменяемият човек е безумен. Никой не търси нито морална,
нито правна отговорност от малолетните и най-вече от душев-
но болните. Естествено, ако се изключат случаите на тежко
психично разстройство, всяка човешка личност е в някаква сте-
пен вменяема, поради което носи не само морална, но и правна
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отговорност за своите действия и постъпки. Тя носи отговор-
ност дори за своите помисли, мотиви и намерения, които могат
да бъдат както добронамерени, така и злонамерени.

Правото, което квалифицира постъпките по по-категори-
чен начин, отколкото моралът, приема дилемата: престъпникът
или е вменяем и тогава носи наказателна, углавна или крими-
нална отговорност; или е невменяем и тогава подлежи на лече-
ние, не на наказание и възмездие. Но даже в съдопроизводст-
вото, когато фактът на невменяемостта не се потвърди, и със
самото това престъплението се вменява във вина, все пак се
отчитат, макар и понякога, смекчаващи вината обстоятелства.
Това са случаите, когато няма зла умисъл, злодеянието не е
предумишлено, което не отстранява напълно, а само частично
вината.

В морала степента на отговорност се отчита в много по-
голяма степен. В моралното законодателство се придава много
по-голямо значение на мотивите, намеренията и целите на дее-
ца. Налице е морален максимализъм, който по своята същ-
ност ни открива възможност да бъдем добри хора, истински
човеци, когато постъпваме честно, почтено и безкористно. Ня-
ма малка или голяма лъжа, малка или голяма кражба, малка
или голяма несправедливост, малко или голямо зло. Лъжата
си е винаги лъжа, кражбата - кражба, несправедливостта - не-
справедливост, злото си остава винаги зло. Злодеянието, пре-
стъплението и грехопадението си остават завинаги злодеяние,
престъпление и грехопадение, всяко от които трябва да се
възмезди. В случаите, когато човек сам признава вината си,
осъждането преминава в самоосъждане и саморазкаяние.

Твърдението: «Всички хора имат права, следователно аз
също» е вид морален максимализъм. Защото и доколкото аз
съм частица от човешкия род, дотолкова съм част от човешката
общност, аз съм един от тях [18]. Моралната гледна точка неиз-
бежно прераства в правна, тъй като аз съм като всеки друг от
човечеството - гражданин на света и на републиката от свобод-
ни поданици. Прерогативите на моралното законодателство
към всеки един от нас могат да се изразят с предиката «длъ-
жен», който се отнася до морала и правото едновременно, в
смисъл че другите като мои братя или като граждани са задъл-
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жени да зачитат моите права, така както аз зачитам техните.
Това са двете страни на медала. Уви, нашата свободна воля
може да бъде не само «добра», но и «зла», или егоистична
като волеизлияние. Този парадокс на моралното законода-
телство намира израз в човешките права и тяхната реализация.

Автономията на човешката личност се предпоставя във
висша степен от морала. Затова моралната автономия е пред-
поставка за изявата на всички нейни естествени права и сво-
боди, които са израз на най-висшите човешки потребности и
склонности, които представляват един висш алтруизъм, като
надеждна основа на благородството на човешкото сърце и въз-
вишеността на човешката душа. Това са преди всичко висши
духовни, душевни склонности, способности и потребности, кои-
то олицетворяват най-дълбоката същност на човека, изконно
човешкото в него sub specie aeternitas - «добротата на сърце-
то» [19], и разбира се, красотата и чистотата на душата.

Човешките права поставят индивидите в отношение, при
което те са в известна степен приравнени, т.е. чувствувайки
себе си като равностойни, равноценни и взаимно достойни,
сиреч морални същества. Така в нравствено-екзистенциален
план човешките права изразяват моралната логика на самолич-
ността, която намира зрим израз в честта и човешкото достойн-
ство, като неотделими от вярата, свободната воля и съвестта
на човека като личност и гражданин.

Понятието «чест», взето в най-общ план, изразява общест-
веното и морално значение на човека, изпълняващ една или
друга социална роля, зачитането на неговите права и свободи,
съобразно с общоприетото нравствено-културно мерило за
оценка. То изразява и съответното съзнание, респ. самосъз-
нание на човешката личност да поддържа своята репутация,
престижа и доброто си име. Погледнато конкретно-истори-
чески, в различните епохи понятието чест (лична, гражданска,
професионална, кастова, класова и национална) е било твърде
различно у различните класи, касти, социални групи, слоеве и
прослойки. В основата на старите схващания за чест бяха лич-
ните привилегии, социалното, класово положение, имотното
състояние, парите, златото и богатството. Който няма привиле-
гии и богатство, той няма чест. Буржоазията наложи, макар и
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формално, ново схващане за честта. Още Ж.-Ж. Русо изказва
идеята, че човек се ражда свободен, а следователно и с чест.
Според него, мястото и правата на естествения човек (l'homme
de nature) ce заема от човека на изкуствените инвенции, кон-
венции, права и свободи (l'homme de l'homme).

Честта, практикувана в хорското ежедневие, като морална
категория има две основания [20]. В духа на новото време,
честта и частната собственост не са свързани директно, както
в миналото, когато, който нямаше имот, пари и богатство, зна-
тен произход и привилегии, той биваше лишен от чест. Днес
честта се основава: първо, на правовия ред и порядък, на прав-
ното законодателство; и второ, тя се мотивира от осъзнатата
потребност да имаш добро име и неопетнена гражданска чест
като условие за светско преуспяване. Налице е социо-културна
необходимост, по силата на която постъпките на всеки един
от нас се намират под надзора или контрола на общественото
мнение, чиято сила е духовна, морална. Това, обаче, не означава,
че всеки трябва да плаща данък на общественото мнение,
защото честта има по-дълбоки морално-етични мотиви.

В този смисъл, когато говорим за човешките права, поня-
тието «чест» е неотделимо от понятието «достойнство». Лич-
ното достойнство е висша морална ценност, висше неотнима-
емо морално право на всеки човешки индивид, като човек, лич-
ност и гражданин. Достойнството означава именно ценността
на човешката личност като такава, без оглед на нейното социал-
но положение, професия, националност, цвят на кожата, веро-
изповедание, пол и възраст. Това ще рече, че всяка личност е
равна на която и да е друга. Нито една личност не може да се
ползува с привилегии. Универсалният морален смисъл на чо-
вешките права високо издига уважението «към човешкото дос-
тойнство на всеки човек, който и да е той, преди всичко за-
щото е човек, а после и заради личните му добродетели» [21],
качества и заслуги. Съзнанието и чувството за лично достойн-
ство се проявяват в истинското уважение към самия себе си,
към собствената си персона, като конкретизация на най-чо-
вешкото отношение на човека към човека като човек, към
другите хора като хора. То е израз на истинската и неподпра-
вена човечност, проява на най-висш хуманизъм и алтруизъм.



26 Димитър Станков

Индивидуалистът, който възхвалява човешкото достойнство
като някаква имагинерна величина на «Аза», ненуждаеща се
от признанието на другите, всъщност унижава личното дос-
тойнство на другия човек като такъв. Съзнанието и чувството
за лично достойнство се базира на високата оценка на човека,
заради неговия чист и благороден морален облик. То не се опре-
деля от родословието, нито се измерва с богатство и пари, а
зависи от неговите морални качества и граждански доброде-
тели. Личното достойнство на човека се корени в благород-
ството на неговото сърце и душа. Достойният човек е чужд на
всякакви зловредни помисли и чувства от рода на: злоба, завист,
ненавист, омраза, презрение, омерзение и тям подобни. Скъ-
пейки своето лично достойнство и достойнството на другите,
той се бори срещу аморализма, взет в неговите най-отврати-
телни прояви като: честолюбие, високомерие, нарцисизъм, зло-
словие, клеветничество, доносничество, угодничество, подмаз-
вачество, подлизурство, измамничество, прахосничество, раз-
врат, пиянство, хулиганство..., които ограничават и накърняват
човешките права. В светлината на моралното законодателство,
правата на Човека с главна буква придобиват истинските си
измерения. Затова няма по-голямо падение от загубата на лич-
ното морално достойнство, което влече след себе си незачитане
на изконните човешки права. Защото нищо друго не краси чо-
века така, както истинското морално достойнство, което е залог
за неговата чест и почтеност, за изявата и реализацията на
неговите човешки права.

Кардиналният извод се състои в това, че общественият
живот изисква минимум моралност или морална култура, т.е.
справедливо зачитане на естествените права и свободи на чо-
века като морално и социално същество. Човешките права имат
екзистенциално-нравствени и социо-културни измерения, а съ-
що така и свои собствени юридически основания, които ги пра-
вят обект не само на моралното, но и на правното законо-
дателство. Това ще рече, че «човешките права» или «правата
на човека» се реализират като «права на гражданина» едва в
гражданското общество и в правовата държава.
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4. «ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИНА» КАТО
СФЕРА НА ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

«Правата на човека» потенциално, само в морален план,
«правата на гражданина» вече актуално изпълняват ролята на
равно мерило относно ценността на всички хора, без изключе-
ние, бидейки израз на определена законност и справедливост.

В действителност човешките права са нищо без справед-
ливостта като форма на естественото и позитивното право,
която се заражда още в зората на човека и човечеството.
Оттогава датира представата за справедливостта, като общочо-
вешко или морално мерило на естествените права. Няма съмне-
ние, че още в люлката на човешката история и цивилизация
нравствеността е била синоним на справедливостта, като един-
ствено мерило за оценка на естествените или изконни човешки
права, на честта и достойнството на човека като човек. Пред-
ставата за божествената справедливост действувала чрез мо-
ралния принцип на равенството. Репасеге означава мерене, тег-
лене, установяване на мярката, откъдето произлизат идеите за
компенсация, въздаяние и възмездие [22]. Изглежда, заради това
справедливостта е представяна почти винаги символично с
помощта на везни: от едната страна е това, което си направил
във вид на благодеяние или злодеяние; а, от друга страна -
онова, което ти се полага да получиш като възнаграждение
или наказание. Нейната символика откриваме в митологичните
образи на Дике, Темида и Немезида.

Справедливостта е понятие на моралното, правното и
политическото съзнание за дължимото (онова, което трябва
да бъде в отношенията между хората), олицетворяващо опреде-
лени конкретно-исторически представи за същността на човека,
за изконно човешкото в него, за неотнимаемите му човешки
права и свободи. За разлика от общите и абстрактни етически
категории, каквито са доброто и злото, справедливостта ха-
рактеризира разпределението на благата между хората с оглед
задоволяването на техните потребности и развитието на спо-
собностите и дарованията им. Тази етическа и юридическа кате-
гория третира съотношението между ролята на отделните хора
в живота на обществото и тяхното социално положение или



28 Димитър Станков

статус: между деянието и въздаянието като мярка; между пре-
стъплението и наказанието; между достойнството на човека,
респ. честта му, и неговото падение или безчестие; между него-
вите права и свободи, задължения и отговорности. Несъответ-
ствието между тях се оценява от моралното ни съзнание като
израз на въпиюща несправедливост. Смисълът, който се влага
от нас в това понятие, ни се струва сякаш разбиращ се от само
себе си, валиден за всички времена и народи, за всички хора.
Справедливостта се отнася както до начина на разпределение
на материалните и духовните блага, така и до произтичащите
от тях права и задължения, заслуги и вина. Всъщност понятието
«справедливост» има конкретно-исторически и морално-кул-
турен характер, който символизира определен нравствен, пра-
вов и политически ред и порядък.

Произходът на идеята за справедливостта има два източ-
ника. Единият води началото си може би от самата човешка
природа, а другият - от обществената среда. Най-дълбоките
корени на идеята за справедливостта са в страстта за отмъще-
ние и в чувството за равенство [23]. Всъщност справедливостта
включва в своето нормативно-ценностно съдържание два ос-
новни момента, които експлицират съответно двете й форми.
Това са разпределителната - дистрибутивна и възмездна, или
ретрибутивна справедливост.*

В първобитното общество равностойната компенсация на
причинената вреда и равните дялове при разпределение на хра-
ната са били единствените представи за справедливост. Разпре-
делителната справедливост означавала равенство в зависимост
от полово-възрастовите различия. Тя олицетворявала първо-
битни» примитивен комунизъм, когато била абсолютно необ-
ходима уравниловката на първичните жизнени потребности.
От своя страна въздаващата справедливост се състояла в пра-
вото на еднаквото или еквивалентно възмездие (jus talionis).
Нейното основно изискване се свеждало до това да се възста-
нови нарушеното право на живот или да се възмезди някакъв
друг ущърб, за да се «измие» кръвната обида, позор и унизено
достойнство. Всяка несправедливост, нанесена на даден член

*Distribuo - разпределям и rétribue» - връщам обратно, отпла-
щам се. Например реституцията у нас е вид възмездна справедливост.
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на рода от друг член на друг род, означавала обида за цялото
племе. Тя намерила израз в института за кръвната мъст или
отмъщение чрез неписаните, предавани от поколение на поко-
ление, нравствено-културни предписания, за които се говори в
Библията, а именно: «Живот за живот, око за око, зъб за зъб,
ръка за ръка, крак за крак, изгорено за изгорено, рана за рана,
повреда за повреда» [24]. Прилагането на тези изисквания оз-
начавало само съблюдаване на принципа или закона за спра-
ведливостта, т.е. равното мерило. Във Вехтия завет представата
за тази справедливост доста се смекчава от «десетте божи запо-
веди», които вече забраняват каквото и да било посегателство
върху основните човешки права: да не се мразят, а да се обичат
родителите, заради техните грижи и достолепие; да не се краде;
да не се лъже; доколкото не само кражбата, но и лъжата накър-
нява ближния; да не се прелюбодейства; да не се лъжесвидетел-
ствува; да не се сквернослови. Те са напълно издържани в духа
на еврейския профетизъм. Но той е още твърде далеч от хрис-
тиянския профетизъм [25] на Новия завет.

Подобна еволюция на представите за възмездна справед-
ливост намираме също така в древногръцката митология и
философия. Ериниите от Хезиодовата теогония и Омировата
митология са древните богини на отмъщението, на неутолима-
та жажда за въздаяние и възмездие. Хорът на Ериниите в гран-
диозната трилогия на Есхил «Орестия», защитаващи все още
старото майчинско право, се провиква към Орест, който се
готви да избяга от тяхното отмъщение заради убийството на
майка си Клитемнестра: «Ще пръсна върху тази страна (Атика)
заразителната отрова на своето сърце и плодовете ще загинат
в зародиша си, а като тях ще загинат и малките животни, и
децата, и хората. О, отмъщение, твоите богове ще донесат опус-
тошение в тази страна!» Постепенно след създаването на Арео-
пага те се укротили, но вече в ролята си на защитници на новото
бащинско право, с което възвърнали старото си име на евмени-
ди или добри богини.

Питагор и питагорейците свързват справедливостта с чис-
лото «четири» - символ на симетрията и равенството. Тази
своя идея те изразяват с аксиомата да не се нарушава равнове-
сието на везните, който символ веднага станал атрибут на спра-
ведливостта. Сократ, Платон и Аристотел разглеждат
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справедливостта като категория на етиката, разбирана като
своего рода «практическа философия» или мъдрост. Това било
златният век на Перикъл - време на разцвет на атинската демо-
крация. Сократ говори за справедливостта като добродетел.
Платон гледа на справедливостта като на една от четирите
основни добродетели, върху които се крепи атинското общест-
во, поради което я определя като «надлежаща мяра». Аристо-
тел дели справедливостта на два вида: уравняваща и разпреде-
лителна. Но доколкото дефинира човека като «гражданско»
или «политическо животно», той анализира справедливостта
освен като морално-етическа, още и като правно-политическа
добродетел с оглед правата и свободите на атинските граждани.
Той я формулира като равенство сред равните и неравенство
сред неравните, каквито са робите спрямо робовладелците. С
това Стагирит пръв говори за т. нар. «гражданско общество»
в лицето на атинската демокрация. «Идеалната държава» на
Платон се противопоставя на варварските племенни общности.
Това е не просто племенна, а политическа и държавно-правна
общност, която е обществена форма на управление, а индиви-
дите в нея са свободни граждани. В тази връзка по-късно Цице-
рон пише за «гражданското общество», като изградено върху
закона (Lex est civilis societatis vinculum).

Прогресът в областта на справедливостта приема първо-
начално формата на космополитизъм, който се състоял в нова-
та идея на стоиците за световна, обхващаща всички хора, град-
държава. Те изказват плодотворната идея за справедливостта,
която свързват с разума на човека, с неговата свободна воля.
По-конкретно това е идеята им, че всички хора са разумни съ-
щества, че мъдрецът е гражданин на света.

Във връзка със социално-класовото разслоение, справед-
ливостта прехожда от морално-етическа в правна категория,
възхождайки от обичайното право към гражданското законо-
дателство. С този преход може да се обясни нейната норма-
тивно-ценностна диалектика: всеобщото изискване «всекиму
дължимото» приема конкретна форма, а именно «всекиму за-
служеното». Този смисъл е блестящо изразен от Исус Христос
в отговора, който той дава на фарисеите: да се отдава «Божието
богу, кесаревото кесарю». За да може идеята за световно брат-
ство, включващо равенството на хората, признаване на правата
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и неприкосновеността на личността, да стане поне морално
приемлива и въздействуваща, е трябвало да се дочака християн-
ството. Христос вече проповядвал истинско равенство за всич-
ки, не само за богатите, но и за бедните, без което не може да
се осъществи «неговото небесно царство» тук, на земята. Бла-
жени, а значи и достойни за уважение са робите, нищите тялом
и духом, чистите по сърце и душа. Фактически Христос осве-
щава морално-религиозно и издига като изконни правата на
всеки човек без изключение поради неговата човешка и божест-
вена природа, като божи образ и подобие. Но е трябвало да
изминат още две хилядолетия, преди правата на човека да бъдат
признати, провъзгласени и доколкото позволяват обстоятел-
ствата, да бъдат защитени. А вероятно ще мине още доста
време, докато започнат да се зачитат и реализират навсякъде
по света.

Твърде бавно справедливостта прехожда от етическа в
правна категория. Понятието «справедливост» придобива че-
тири значения [26]. В най-широк смисъл справедливостта е
синоним на нравствеността и човечността. Тя съответствува
на нравствения принцип на алтруизма, на равенството и брат-
ството, признаващ правото на живот и благополучие за всички
хора, каквото всеки признава за самия себе си. В римската
юрисдикция тя се нарича aequitas. Думата «справедливост»
означава равно мерило, реципрочност и еквивалентност. Пра-
вото, отговарящо за такава справедливост, се нарича jus aequ-
um.

В трети смисъл понятието за справедливост се приема
тогава, когато правим разлика между степените на алтруизъм:
след първата, отрицателна степен («никого да не обиждаме»)
поставяме собствено название на справедливостта (aequitas),
имаща освен нравствен и формално-правен характер; идва вто-
рата, положителната или преъзходна степен, изискваща «да
помагаме на всички», без изключение, която се проявява във
формата на милост или милосърдие (caritas, charité).

Накрая, съществува и четвърто значение, предполагайки,
че обективен израз на справедливостта служат божествените,
нравствените и накрая държавните закони, чието неотклонно
следване се вменява в дълг, в безусловно нравствено и правно
задължение. Тя приема нравствено-религиозен и юридически
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смисъл, значение и предназначение. В класовото антагонистич-
но общество идейно-културното съдържание на справедли-
востта като морална и правна категория бележи метаморфо-
зите на социалното и моралното добро и зло, което е осъзнато
от всички моралисти и юристи: summus jus - summa injuria;
висше право - висша несправедливост (Цицерон). Паскал до-
развива общокултурния смисъл на тази диалектика в образите
на бога и човека, на дявола и ангела. Човекът е нито ангел,
нито животно, но «в стремежа си да постъпва като ангел, той
се държи като животно» [27]. В общественият живот неговите
пороци стават източник на добродетели, а неговите злини -
на достойнства. Човекът е велик даже в алчността си, защото,
борейки се с нея, той установява прекрасен ред, порядък и спра-
ведливост, морал и благотворителност [28]. В този смисъл доб-
рото не може да съществува без злото, справедливостта се
ражда от несправедливостта. Но както за доброто, така и за
постигане на справедливостта е нужно душевно, т.е. морално
величие [29].

Според интелектуалната традиция на либерализма, хората
притежават човешки права по силата на своята природа. Дейст-
вието на договор, на държавата като политическа общност от
хора, на моралното и правното законодателство лежи в осно-
вата на философската антропология на човешките права, застъ-
пена от Спиноза, Лок, Хобс, Хюм, Монтескьо, Русо, Хелвеций
и Холбах, Кант и Хегел. За Хобс преминаването от естественото
състояние към общественото или държавното устройство се е
извършило по силата на взаимно съгласие или «договор». Него-
вата буржоазна представа за човека като роден индивидуалист
и егоист го довежда до извода, че естественото равенство по-
раждало варварското състояние на «война на всички против
всички». Напротив, Русо, подобно на Хезиод, Омир, Епикур и
Лукреций Кар, говори за т.нар. «златен век» - онова райско и
идилично естествено състояние, когато хората са били братя
и действително равни, щастливи и честити.

Така твърдението, че съществуват човешки права почива
върху едно по-дълбоко убеждение относно действието на ес-
тествените закони. Това са естествените закони на човешкото
общежитие, като въплъщение на моралните и правните закони.
Или, както толкова красноречиво се изразява Монтескьо, духът
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на законите съответствува на духа на нравите, характерни за
различните народи.

Как би могла в такъв случай да ни помогне логиката на
естественото благо, на естественото право, на естествените чо-
вешки права, когато принципите, от които се извеждат, са все-
общи и формални? В този контекст са необходими принципи
с конкретно-приложен характер, свързани с нормативната ети-
ка и правото, с максимализма на моралното и минимализма
на Правното законодателство. Затова съвременните теоретици
на човешките права полагат усилия да разграничат етико-
деонтологическите съображения и правила от всеобщите и
формални принципи за общо благоденствие и щастие. Тези
аргументи са формулирани в утилитарната етика на Й. Бентам,
Дж. Ст. Мил и Г Сиджуик, които подлагат на критика теориите
за «моралното чувство» и «естественото право». Й. Бентам,
подобно на хедонистите, вижда основите на моралността в
стремежа към удоволствие и щастие. В смисъл, че целта на
моралния и социалния живот е «най-голямо щастие за най-
голям брой хора» («the great many happiness for the great many
people»). Джон Ст. Мил, следвайки Бентам, издига тезиса, че
цел на човешкия живот е постигането на щастие и добруване.
Но за разлика от Бентам, той измерва човешкото щастие не с
количеството, а с качеството на удоволствията, които дели на
нисшй (чувствени) и висши (интелектуални). Само висшите
удоволствия произтичат от моралната природа на човека и
съответствуват на чувството му за лично достойнство. Личното
щастие не накърнява общото благо и благоденствие. То се раз-
глежда от Мил като сбор от общото благо, което е следствие
от такива традиционни буржоазни ценности като общественото
добруване и благосъстояние, реда и добропорядъчността. В
това отношение Г Сиджуик има известно основание да кри-
тикува етическата доктрина на Мил заради смешението в нея
на психологическия с моралния хедонизъм [30], което идва от
т.нар. «натуралистическа грешка» (Дж. Мур). Но Мил намалява
противоречието между моралния индивидуализъм на либерал-
ния светоглед и принципите на класическия утилитаризъм с
принципа на алтруизма. Алтруизмът нараствал заедно с разви-
тието на човешката цивилизация и култура.
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Във втория си трактат «За свободата» Мил постулира спра-
ведливостта за висша добродетел, задължаваща да се зачитат
изконните права на човека - личната свобода и правото на
собственост. В него той издига като общ етически и правно-
политически принцип необходимостта от ограничаване на
държавния контрол спрямо индивидуалната свобода и личните
права: «Властта на обществото над индивида не трябва да се
простира по-далеч от такива негови действия, които се отнасят
до другите хора. В областта, засягаща него самия, независи-
мостта му е абсолютна» [31]. Един нормативно определен ути-
литаризъм разрешава проблема за ползата на всеки и на всички,
разбира се, ако и само ако е основан върху принципите на
общоприетия морал и законова уредба [32]. Но Мил не успява
да изгради задоволителна концепция за човешките права. Дори
неговият алтруистичен принцип «да не се вреди на другите»,
толкова актуален за българския преход, не може да се конку-
рира напълно със стремежа към необуздана индивидуална сво-
бодия, надхвърляща всяка частна инициатива.

Неолиберализмът и неоконсерватизмът свидетелствуват
за това, че тезата на Мил може да води до различни интерпре-
тации на справедливостта, като израз на индивидуалната сво-
бода, личната инициатива и човешките права. Неин коректив
е договорната теория на Дж. Роле за човешките права [33].
Защото неговият принцип на максимума дава предимство на
най-онеправданите в обществото, заклеймявайки като неспра-
ведливо и нелоялно всяко неравенство. Договорният метод,
който предлага Ролс, благодарение на залегналия в основата
му етичен индивидуализъм, по самата си същност е сигурна
гаранция за човешките права и свободи.

Представителите на консерватизма и неоконсерватизма
акцентират върху онези договорни отношения, на които се
крепят икономическата свобода и човешките права. Може би
поради това, че пазарните закони осигуряват максимална сво-
бода на личната инициатива и права. Що се отнася до чисто
моралната сфера, неоконсерваторите в много по-голяма сте-
пен, отколкото неолибералите, говорят за ограничаване на
индивидуалната инициатива с оглед защитата на семейните
ценности. Напротив, представителите на неолиберализма рату-
ват за по-голяма морална автономия, лични права и свободи
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[34]. Всичко това изглежда разбираемо в духа на Карлпо-
перовата теория за демокрацията като единствен етически и
политически оправдан социален режим на управление, в кой-
то държавата, съгласно тази «хуманистична доктрина за спра-
ведливостта», е основен гарант на правата и свободите на граж-
даните [35].

Без съмнение, правата на човека са реални само в свобод-
ното гражданско общество и правова държава, където се при-
знава върховенството на закона в условията на плурализъм и
либерализъм. Само в тяхното лоно е възможна действителната
свобода на личността, чиито права лежат в основата на нейното
съзнателно самоопределение и самоличност. Това ще рече, че
тук моралът като адекватен изразител на човешките права се
вписва в силовото поле на политиката и правото. Моралът и
правото утвърждават прерогативите на човешките права. За
морала човекът като човек е суверенен носител на човешките
права. Но за правото едва наличното законодателство, проду-
цирано от правовата държава, определя какви права и свободи,
а не само задължения и отговорности, има човекът като лич-
ност и гражданин.
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МОРАЛ И ГЛОБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

Елена Петрова

Summary

The relation between the morality and the global communication
in scientific reflection is interpreted in this study. It is considered in the
context of globalization and its influence on the postmodern society.
There is investigation of the features of mass communication and moral
regulation of both - televirtual and cyber space. The author's viewpoint
is that the communication in the televirtual space is prevailing moral
regulated and this in the cyber space - predominantly self-regulated.
The normative models which are used of the regulation in a cyber space
are larger variable and less effective. The moral regulation in the virtual
reality is based on «the principle of regulated pluralism». He lord over
to different moral regulatives becoming more interdependent, influential
and eleminable, but no subordinate. The image of morality in the global
communication is presented as fragmentary systems with mosaic-
heterogeneous structure and less functional regulation.

На всяко човешко поколение е присъщ стремежът към ино-
вационен принос в живота и културата на обществото. При-
нос, който най-често се определя като създаване на нова духов-
ност и ценности, в които се отразява агресивно-отричащият
максимализъм на новото спрямо старото и нарцистичната са-
мовъзторженост от постигнатото като нещо уникално и непов-
торимо в човешката история. Както в миналото, така и сега
стремежите и духовността рефлектират в различните модели
на научното знание, към което принадлежи и етическото. Клю-
човата дума, която според Карл-Ото Апел1 най-точно определя
и изразява постмодерния начин на живот на обществата, е «гло-
бализацията», а ключовата дума, с която в наши дни може да
се охарактеризира основната насоченост на съвременното ети-
ческо знание, е «глобалната етика» - нейното теоретично обос-
новаване и практическо утвърждаване.
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Проблемите на глобализацията заеха значимо място най-
напред във философската рефлексия и моралната практика, а
след това в етическата теория. Основната причина за по-къс-
ната глобализация на етическата наука е свързана със сравни-
телно късното - след 80-те години, световно утвърждаване на
транснационалната икономика и глобалната телекомпютърна
комуникация, които породиха необходимостта от така наре-
чения «втори ред на глобализация» - нормативният, основаващ
се на морала и правото. Този «втори ред» трябва да се справи
с новите проблеми на «първия ред»*, който става недосегаем
за нормативния контрол на националната държава и институ-
тите на публичността. Оказва се, че преминаването от констела-
циите на модерността към тези на постмодерността най-бавно
се извършва в сферата на контрола, поради трудното практи-
ческо постигане на задоволителен минимален нормативен кон-
сенсус сред различните институции и плуралистично-антаго-
нистичните културни етоси. В областта на международното
право изработването на законови уредби е в много по-напред-
нал стадий, отколкото в областта на «глобалната етика», която
все още търси възможност за «общовалидни рационални осно-
вания» за съществуването си като наука.

РЕЛАЦИЯТА МОРАЛ-ГЛОБАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ В НАУЧНАТА РЕФЛЕКСИЯ

В съвременния дискурс върху глобалните проблеми на
цивилизацията много рядко се среща интерпретация на отно-
шението между глобалната комуникационна система и морал-
ната система2. Поотделно дискурсът върху двата феномена съ-
ществува, макар и в нерелевантно съотношение. Глобалната
комуникационна система е предпочитан обект за интерпрета-
ция от различни хуманитарни, социални и технически науки,
които на сегашния етап от развитието на теориите на: информа-
цията, социологията и философията на масовите комуникации
манифестират различни подходи и методологии на изследване.
Едновременно с това те ги разглеждат като момент, страна,

* Делението на първи и втори ред на глобализация е въведено от
Карл-Ото Апел.
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от реализирането на един общ интердисциплинарен подход
при изследването на нейната същност, характер и функционал-
ни възможности3. Културологичният подход4 все повече изтлас-
ква на по-заден план функционално-информационния подход.
Глобалната комуникация започва да се интерпретира не само
като носител на нови ценности, но и като нова културна цен-
ност, която определя качествената специфика на постмодер-
ното общество5. Съвременната комуникационна система играе
изключителна роля в различните сфери на социално-икономи-
ческия, политическия и културния живот на отделните общест-
ва и държави, в частност, и на земната цивилизация, в цялост.
Тя улеснява действията от разстояние и съдейства за дифузията
на динамичните глобализационни процеси, които променят
съвременния свят. В стила на Гиденс, може да се каже, че упот-
ребата на нови телекомпютърни мрежи съдейства за:

1) постигането на интелигентни отношения между орга-
низациите, групите и индивидите, които са подредени по-скоро
на принципите на диалога, отколкото на принципите на доми-
нацията;

2) организациите, групите и индивидите, които преслед-
ват наднационални цели, да създават случващите се събития,
отколкото да участват в случилите се събития;

4) изграждането на базиса на новите форми на солидар-
ност на географски и социално отдалечените организации, гру-
пи и индивиди и новите форми на социална дезинтеграция;

5) създаването нови пътища за ограничаване на вредните
условия, които се появяват в новите зони на работа, конфлик-
ти и насилие на съвременния несигурен свят;

6) настъпването на по-голяма индивидуална и социална
рефлексивност, която практически позволява на хората да срав-
няват и оценяват своите ценностни модели с тези на другите6.

Като преподрежда пространството и времето, глобална-
та комуникация улеснява прехвърлянето на глобалния поток
от символни блага и концентрацията на символната власт. Тя,
както отбелязва М. Кастел, слага хората «начело на живота в
два паралелни универсума, които времево не могат да се срещ-
нат»7. Те се оказват в ролята на строители на «културни и физи-
чески мостове между тези две форми на пространство»8, ръко-
водени от нови наднационални (комерсиални и политически)
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елити. Глобалната комуникация поставя в позиция на реци-
прочност и взаимозависимост локално и далечно действащите.
Тя свързва локалното и отдалеченото, чрез налагане на глобал-
ната стратегия на «откъсване», «разрушаване» и «проникване»9.
Стратегията предизвиква реорганизация в различните системи
и формира нови хоризонтални алианси, в които институцио-
налните проблеми според Д. Бел изглеждат «толкова малки за
големите проблеми и толкова големи за малките проблеми на
живота»10. Глобалните комуникационни системи, чрез своите
възможности, пораждат надежда в локалните общности, които
се чувстват застрашени от глобалната дейност и влияние на
значително по-свободните и автономни, от различните форми
на институционалния контрол, транснационални общности,
групи и индивиди. Те искат практическо внедряване на нови
регулативни механизми, чрез които да се компенсира получе-
ната свобода на действие във виртуалния свят и се преодолеят
конфликтите и противопоставянията в отношенията между:
«затворения тук свят» и «външния свят», «самопрограмиращо
работещите» и «институционално работещите», «простран-
ството на потока» и «пространството на място», «свързания»
и «несвързания свят», «силните» и «слабите».

Научната рефлексия върху глобалната етика е значително
по-малка по обем. Теоретичният интерес към тази етика на-
бира скорост едва през последното десетилетие на XX век и
кулминира в основаването на международната Фондация за
глобална етика, Декларацията за глобална етика на X. Кюнг
(Германия) и в интернационалния колоквиум по Подходи към
универсалната етика, състоял се в Париж през 1997 г.

Глобалната етика е предпочитана като изследователски
обект от много по-тесен кръг от учени - етици, философи, еко-
лози, икономисти и най-вече журналисти, които, за разлика от
изследователите на масовата комуникация, не се стремят да
реализират общ интердисциплинарен подход. Всеки представи-
тел на отделна наука се опира главно на нейния категориален
апарат, научни методи и методологии за анализ на моралните
проблеми, съпровождащи глобалните процеси. С изключение
на теория и социология на журналистиката, отношението меж-
ду глобалната комуникационна система и морала се пренебрег-
ва. Д. МакКуейл посочва като причина за пренебрежението
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«много несигурния и протестирай статут» на нормативните
теории в полето на комуникационните науки". Вероятно поради
това философите и етиците само се задоволяват с отбелязва-
нето на глобалната комуникационна система като една от при-
чините за възникването на глобалната етика. Те не формират
прецизен понятиен апарат, който да позволява една задълбоче-
на и изчерпателна интерпретация на феномена глобален морал
и на глобалната етика, чиито предмет на изследване се явява
той. В действителност изследователите най-често достигат до
разкриването на някои от специфичните особености на глобал-
ния морал и отъждествяването му с неговата теоретична реф-
лексия. Конституирането на глобалната етика като наука и
дефинирането на нейния научен статус не стои като теорети-
чен проблем пред тях. Те приемат «дискурсивно-комуникатив-
ната етика» на Ю. Хабермас и Карл-Ото Апел като нейна без-
спорна и неподлежаща на критична рефлексия теоретична ос-
нова. Елиминира се фактът, че тази етика се отнася само до
използването на етическото знание в ролята му на инструмент
за: намирането на истинни, валидни и универсално значими
рационални (гносеологически) процедури за постигане на кон-
сенсус и разрешаване на съществуващите противоречия на
интересите в разединената социална общност. Постигането на
консенсуса се основава не на рационализацията на целевото
действие, а на рационализацията на комуникативното действие,
което е диалогично и символно - на говорене, слушане, разби-
ране12. Този тип рационалност е обозначена от Ю. Хабермас
като «комуникативна рационалност»13. Тя използва единствено
силата на диалогичната аргументация при езиково-символната
(игрова) комуникация14, която е автономна от социално-поли-
тическия контекст. Езиковите игри, по своя характер, са изо-
морфни и не могат съзнателно или несъзнателно да се елими-
нират, защото имат обща основа. При тях неизбежно се стига
до налагане на мнението на един от участниците над друг, в
резултат на което постигането на консенсус не може да избегне
преминаването през фазата на насилие и налагане на несправед-
ливостта. Опитът на Хабермас и Апел да отстранят, чрез дис-
курса, «онези отношения на сила, които са незабележимо поло-
жени в самите структури на комуникацията и които пречат на
съзнателното уреждане на конфликтите»15 не води до премахва-
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нето им, а само до намаляване на силата на въздействието им.
Но, както отбелязват скептично настроените към дискурсив-
ната етика Г Гадамер, Ж. Дерида, М. Фуко, Ж. Лиотар и Р.
Бърнстийн, много по-вредни и гибелни за комуникативната
рационалност и диалог са «скритите» опасности на «фалши-
вия» консенсус, на едно «фалшиво ние», което не се опира на
истинско общо споделяне на ценности, вярвания, обвързаности
и дори на емоции и страсти. Най-голямата трудност, която
практически трябва да преодолее дискурсивната етика, е прак-
тическото постигане на реален консенсус. В противен случай
комуникацията загубва своята социална същност и морална
значимост и се превръща в чисто технически феномен16. «Дис-
курсивната етика», базираща се на консенсуса, като нещо един-
ствено легитимно и безпорно, дори и да не насилва, елимини-
ра свободния избор". Изборът е винаги субективен и прави
невъзможна «комуникативната» рационалност, а оттам и тео-
ретичното обосноваване на дискурсивната етика като «универ-
сална» за Хабермас и «глобална» за Кюнг. Характерът на ней-
ния теоретичен статут ще зависи от рационалната аргумента-
ция на отделните учени. Бъдещето на глобалната етика е базис-
но свързано с научната, а не с комуникативната рационалност.
Потвърждение на този извод дават придобилите публичност
трудове по глобална етика, които не се отличават съществено
от трудовете на класическата - нормативна етика. Тук е мястото
да отбележим, че дискурсивната етика, независимо от своята
формалистйчност и идеалистичност, има позитивно значение.

В практически план, тя не може да бъде използвана в роля-
та на средство за преодоляване на съществуващата пропаст в
постмодерното общество между различните форми на институ-
ционална принуда, в социалната му практика, и за преодоляване
на условията, пречещи за постигане на социалната справедли-
вост. Самата комуникация е институализирана и предполага
наличието на йерархия в комуникационния процес. Йерархията
винаги води до елиминация на равенството между комуники-
ращите субекти, което най-силно се проявява в правото на сво-
боден достъп до комуникационната система. Дискурсивната
етика може да бъде използвана в ролята на средство за ценност-
на преориентация. Нейната значимост е в акцентирането й вър-
ху необходимостта от нова ориентация на човечеството при
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избора на средства за разрешаването на съществуващите ло-
кални, регионални и глобални противоречия и конфликти. Тя,
по нов теоретичен начин, реконструира и аргументира необ-
ходимостта от утвърждаване на приоритета на разума в чо-
вешката дейност и отношения чрез налагане на силата на аргу-
мента, вместо често използвания от обществата и общностите
аргумент на силата.

Изследователите от сферата на теория и социология на
журналистиката, които акцентират върху проблемите на гло-
балната комуникация и морал, не по-малко едностранчиво раз-
глеждат отношенията между тях. Интерпретацията им е насо-
чена или само към комуникационният процес, или само към
спецификата на журналистическия морал и неговото влияние
върху дейността на комуникатора, но не и към тяхното цялостно
взаимодействие18. Подобна теоретична позиция елиминира
характера на морала като всеобхватен регулатор на човешката
дейност и отношения и го разглежда много тясно - като регула-
тор на една от страните на комуникационния обмен. Съзна-
телно или несъзнателно се пренебрегват и не се изследват осо-
беностите на моралния феномен в глобалната комуникацион-
на система.

Разглеждането на морал вън от макросоциалния - глоба-
лен контекст на човешкото взаимодействие, чиито опосред-
стван вариант е глобалната компютърно-телекомуникационна
система, не дава възможност да се разкрият характерът, специ-
фиката и общите тенденции в развитието на морала на постмо-
дерните общества и тяхното отражение върху етическата тео-
рия.

ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

Глобалният комуникационен модел не може да бъде раз-
глеждан вън от процесите на: «интензификация на глобализа-
цията, детрадиционализация на обществото, експанзия и интен-
зификация на социалната рефлексивност»19, които довеждат
до трансформацията на модерното общество и възникването
на парадигмата за постмодерното. Първите симптоми за пре-
минаване от модерно-индустриалното към постмодерно-ин-
формационното, глобално, технотронно, електронно, супер-
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индустриално и «рефлексивно-модернизиращо»20 се общество,
някои изследователи21 отнасят към периода между 50-те и 70-
те години на XX век. В този времеви интервал според Жан-
Франсоа Лиотар и Д. Бел «обществата навлизат в така наре-
чения постиндустриален период, а културите - в така наречения
постмодерен период»22. Процесът на преминаване от модер-
ност към постмодерност е диахроничен и теоретично «трудно
може да бъде изразен в една цялостна картина»23. Самото пре-
минаване се възприема като едно «всеобщо преобразуване»24,
на капиталистическата система, навлизаща в «истинската реал-
ност на несигурността» и «хаоса»25, в която земните общества
са представени от един общ плуралистичен модел, в който има
място за всичко и равенство на всичко26. Тя, както отбелязва Р.
Бърнстийн, «не се поддава» и се съпротивлява на всякакви опи-
ти за подвеждане под «общ знаменател, същностно ядро или
пораждащ първичен принцип». Термините, които се употребя-
ват при нейното интерпретиране, са «изплъзващи се, неясни
и двусмислени. Те имат неимоверно различни значения в раз-
личните културни дисциплини и дори в рамките на една дис-
циплина»27 и се «използват по противоположни и дори проти-
воречиви начини»28. Най-общо ключовите термини на пост-
модерността, изразени в 38 бинарни опозиции от Ч. Дженкс,
се определят като ненадеждни29. Дефинирането на постмодер-
ната констелация като «нещо аморфно, многообразно и про-
менливо» предполага големи трудности при избора на мето-
дите, които ще бъдат възможно най-адекватни за нейното обяс-
нение. За най-подходящи са предпочетени системно-структур-
ният подход от представителите на Римския клуб, системният
от А. Тофлер, холистичният от Кюнг и направлението New Age.
Ние смятаме, че изследването на постмодерната ситуация изис-
ква използването на комплекс от методи, в който централно
място заема холистичният. Той не само позволява, но и търси
баланса между евро-американския, американския, евро-азиат-
ския, азиатския и африканския начини на мислене. В него раз-
личните рационалистични - Н. Лукман, А. Тофлър и Ю. Хабер-
мас, херменевтични - Г Гадамер, екзистенциални - Е. Левинас;
структуралистки - М. Фуко и постструктуралистки - Ж. Дерида,
деконструктивистки на Ж. Лиотар, П. Бодрйяр и R Рорти, футу-
рологични - Е. Лаело, А. Печей и Ф. Капра, етически - Ю.
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Хабермас и Кал-Ото Апел и религиозно-етически на X. Кюнг
подходи са с равен статус и еднаква ценностна значимост при
изследването на «глобалното преобразуване»30. Те разглеждат
преобразуването като промяна на естеството на съществува-
щите констелации и като край на великите модерни рацио-
нални течения и идеологии. Някои от тях изследват не само
посоката и съдържанието на промяната, но и темпа, скоростта
на обновяване на констелациите и промяната на модуса на
съществуването на човека31. Общото, при всички тях, е призна-
ването на факта, че промяната довежда до преобразуване на
научното знание, в което научно-изследователската му функ-
ция започва все по-осезаемо да доминира над разпространи-
телската и като краен резултат води до създаването на нови
технологии, а не до формирането на духовната енергия и позна-
ние на човека32. Приложението на новите интелектуални тех-
нологии в производството води до изменение в социалната
структура и нейните елементи, която най-видимо е демонстри-
рана в:

- създаването на нов тип екологична икономиката, осно-
вана на работата в мрежа, в която доминираща позиция заема
третият й сектор;

- промяната на характера на обществото, в което се по-
явява нов технологичен елит с помощта на който то се транс-
формира от индустриално в информационно общество, значи-
телно увеличаващо риска от висок макротехнически контрол
над хората чрез новите информационно-комуникационни тех-
нологии;

- дезинтеграцията на обществата, разпадане на нациите,
криза на идентичността и възникване на нови глобални форми
на интеграция на интересите в световните икономика, бизнес
и търговия;

- демистификацията на модерния идеологически процес,
преодоляване на двуполюсността и ново разбиране на кризата
на идеята за прогреса ;

- края на комунистическия модел и отстраняването на
старите политически, етически и религиозни антагонизми и
конфликти и възникването на нов - мирен начин на живот в
света, в който тези антагонизми се проявяват в нови, модифи-
цирани форми;
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- трансформацията на противопоставянията Изток-Запад
и Север-Юг и създаването на най-благоприятни условия за гло-
бално сътрудничество, интернационална икономика и бизнес,
протекции за развитие и преустройство на секторите на на-
ционалните икономики;

- ограничаване на опасните за земния живот - ядрени,
генни, биологични, информационно-технологични опити и
прекъсване на дифузията на опасните иновации, които могат
да предизвикат глобална криза и да спрат ориентацията към
мирно развитие и прогрес на земните общества;

- преминаването от микро- към макроглобална ориента-
ция и начин на живот на огромни групи от хора и възникване
на съзнанието за гражданин на света; промяна в мирогледа,
която се изразява в преминаване към глобално мислене, изиск-
ващо редефиниране на основните проблеми, ценности, ориен-
тации и действия на постмодерната цивилизация33.

Най-силно манифестирани, сетивно уловими и утвърде-
ни, в различните общества, са станали следните трансформа-
ционни изменения на модерните в постмодерни световни кон-

стелации:
- геоцентричната (европоцентрична) в полицентрична кон-

стелация на страни от различни региони;
- външнополитическият империализъм и колониализъм

във външнополитическо обединение и коопериране;

- индустриалната икономика в екосоциална маркет ико-

номика;
- общество на масовото производство в общество на инди-

видуалните услуги и комуникациите;

- патрилинеалното общество в общество на партньорст-

во;
- модерно-идеологическата в плуралистично-мозаична,

интернационална култура;
- религиозното разграничаване към мултиконфесионално

религиозно единство;
- националният начин на живот и дейност във взаимо-

свързан, глобално-космополитен, освободен от нормативния
контрол на отделните държави и социум живот34.
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Изграждането на новата световна констелация на постмо-
дерността се основава на фундаменталната промяна, а не на
разрушаването на съществуващите социокултурни ценности.
Крайната й цел е утвърждаването на един нов, отворен, глоба-
лен и по-хуманистичен модел на обществото, същностно детер-
минирай от глобалния характер на социалното взаимодействие,
дейност и отношения, в които основна роля изпълняват сред-
ствата за глобална комуникация35. В този модел ценностите,
утвърждавани от комуникацията, заемат доминиращо място
в интернационалната култура и стават интегрално значими за
всекидневното състояние на качеството на живота36. Статусни-
те позиции на тези ценности се определят от ролята на масова-
та комуникация в битието на отделните държави, нации, наро-
ди, общности, групи и индивиди. За всички тях може да се каже,
че са загубили дромологичния си характер и са се превърнали
в комуникиращи от дистанция субекти и обекти. Всеобщата
промяна най-дълбоко и най-напред се извършва в сферата на
комуникацията, където технологичните иновации намират най-
широко приложение. Основното следствие от внедряването на
новите телекомпютърни средства е същностната трансфор-
мация на комуникационния модел на модерността в модел на
постмодерните общества, детайлно изследван в съвременна-
та литература по масови комуникации37.

КОМУНИКАЦИОННИЯТ МОДЕЛ НА
ПОСТМОДЕРНОСТТА И ВЛИЯНИЕТО МУ

ВЪРХУ МОРАЛНИЯ ФЕНОМЕН

Утвърждаването на нов комуникационен модел неизбеж-
но променя съществуващата релация между морала и масовата
комуникация. Промяната не е нито пространствено, нито вре-
мево синхронизирана. Масово комуникационната система се
променя по-бързо в сравнение с моралната. Тя, в много по-
голяма степен, е зависима от технологичните промени, а не от
тези в социалната структура, които неизбежно рефлектират в
комуникационните техно- и инфраструктури. Една и съща тех-
ноструктура може да бъде изградена в различни социални сис-
теми и да обслужва различни общества. Тя има универсална
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приложимост и е относително независима от социалната систе-
ма. Комуникационният процес, който протича по идентични
техноструктури, в различни общества, не е тъждествен един
на друг. Дори когато комуникаторите са едни и същи, то реци-
пиентите са винаги различни. При едно и също съдържание
на информационния поток те практически реализират различно
комуникационно поведение, детерминираш от различията в
преследваните цели.

Моралната система, в сравнение с комуникационната, е
по-консервативна и по-бавно променяща се. Изработването
на нови морални ценности (идеали, норми, императиви) изис-
ква по-продължително време и практика, отколкото формира-
нето на комуникационните ценности. Необходима е цялостна
промяна в духа и културата на обществата. Моралът, като про-
дукт на социалния опит и практика, е в по-голяма зависимост
от характера на извършващите се промени в социалните систе-
ми и техните структури. Динамичните и интензивни промени
в комуникационната система, която осигурява взаимодейст-
вието между всички типове социални системи, не могат да не
рефлектират и да не ускорят динамиката и интензитета на про-
мените в морала, който функционира в нея. Непрекъснатата
промяна на комуникационната ситуация води до: ценност-
на неустойчивост, липса на традиции и мрежа от стан-
дарти за регулация на индивидуалното поведение, доми-
ниране на принципите на релативно-инструменталния мо-
рал и ситуативната етика. Човекът във виртуалното про-
странство е поставен в позицията на морален маргинал,
който непрекъснато трябва да пщ1ви своя избор, от една
страна, сред множеството кроскултурни ценности (вът-
решни и външни, локални и планетарии) в иреалния (анало-
гов, виртуален, кибер) свят и от друга, между тях и дълбоко
вкоренените морални ценности в реалния. Във виртуалното
пространство, както и в социалното, някои ценности като инди-
видуалната свобода, свободата на избора, достойният живот
и щастието остават дълбинни и безотносителни към променя-
щите се ситуации или индивиди. Комуникационните средства
са форма за културна трансмисия и придаване на публичност
на плуралистичния характер на моралните ценности, като еле-
мент от инструменталния кроскултурален ценностен модел.
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Той улеснява разрешаването на ценностните конфликти, прие-
мането, уважението или отхвърлянето на ценностните йерар-
хии, ред и промени, наложени от традиционните социални ин-
ститути в обществата. Ефективността на влиянието му върху
социума се опосредства от:

1. коректното медийно изложение на: официалната и не-
официална йерархия на ценностите, постоянните и ситуативни
ценности, негативните и позитивни ценности, ценностните кон-
фликти в обществото и тяхната вътрешна и външна оценка;

2. процеса на възприемането им, при който те могат да
бъдат модифицирани, в зависимост от социалната им атрак-
тивност, дистанцията от индивидите и граматиката на медия-
та-глас, модулация, камера38.

Моралът в комуникационното пространство същност-
но се различава от този в социалното. Топ не е просто
отражение, а негова ирелевантна форма, която неуловимо,
понякога непреднамерено и по-често планомерно формира
ценностната йерархия на морала в социума. В телепростран-
ството моралният ред и индивидуалното щастие са представе-
ни в един по-скоро чужд за индивидите и общностите ценностен
модел, в който основна роля играе символът на успеха. Успехът
гарантира ценностна позиция и разпространяващо се влияние
на всяко информационното съдържание по цялата планета. Той
е митологизиран и всички развлекателни, бизнес и рекламни
предавания в телекомуникационното пространство предлагат
добродетелта на успеха. На подобна митологизация са подло-
жени честността и лоялността в политиката и икономиката,
ценностните противопоставяния между генерациите, половете,
нормалното и патологичното в секса и престъпността.

Моралът във виртуалното (кибер) пространство е по-сла-
бо митологизиран. Той е силно детерминирай от особеностите
в начина на взаимодействие, отношения и дейност на индиви-
дите, групите и общностите в това пространство. В постмодер-
ното общество последната генерация сложни глобални телеко-
муникационни, компютърни и телекомпютърни мрежи (global
networks) са основата, върху която то се конституира. Комуни-
кационно-информационната активност се извършва чрез таки-
ва известни глобални мрежи като: NORDNET (Швеция),
GREENNET (Англия), IGS (САЩ), ECONET-PEACENET (САЩ),
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CONFLICTNET (САЩ), PEGASUS (Австралия), GLASNET (Ру-
сия), INDIALINK (Индия), INTERNET и други.

Компютърната мрежа Интернет е считана за световна
(World Wide Web) «свръх мрежа» (hypernet) или за «мрежа на
мрежите» (Web of Webs), в която се извършва комуникация on
line. Тя е свързана с над 200 мрежи, сред които: BITNET; USE-
,NET; FIDONET; AT&T Mails. Все по-разрастваща се тенденция
е глобалните комуникационни средства да придобиват нова
компютърна форма на битуване. Тя в еднаква степен засяга
както радиото и телевизията, така и печатните издания. Меж-
ду комуникацията, осъществяваща се в двата типа глобални
мрежи, има сходство и различие. Комуникацията, в глобалните
мрежи, възпроизвежда в модифициран вид класическата схема
на масово-комуникационния процес, която включва комуника-
тора, техническото средство и реципиента39. В телекомуника-
ционните мрежи комуникаторът е институционализиран и пос-
тоянен, а реципиенты е все още преобладаващо-пасивен потре-
бител, макар че мрежите дават възможност за двустранен кому-
никационен поток. При компютърните мрежи, които осигуря-
ват двустранност на потока, начинът на комуникиране е проме-
нен. Комуникаторът и реципиентът са само един от петте вза-
имосвързани компонента* в образната култура. Прекъснатото
разделение между производство и възприемане им осигурява
променлив ролеви статус, който им позволява инверсна смяна
на ролите и местата. Новият статус е условие за по-голяма
свобода на скитане-разпростиране във виртуалното простран-
ство и съответно за релевантност в активността и реципроч-
ност в обмена им. Комуникацията в глобалните мрежи показва
изключителна зависимост от надеждността и възможностите
на техническите средства, които ряАко срещат съпротива при
своето деконструиращо проникване и дифузиране в социалния
живот и игнориране на географското и физическо пространства
и реалното време. Телекомуникационните, според М. МакЛуън
(I960), превръщат света в «глобално взаимозависимо село», а
компютърните, според У Гибсън, (1984) в «кибер взаимосвър-
зано пространство».

* Според Джонсън тези елементи са: клавиатура, екран, преда-
вателни системи, текст и агенти.
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В «планетарното село» границите между уникално и уни-
версално са размити и участникът в транснационалната кому-
никация се чувства космополит. Този свят без граници, най-
често определян като «интернализирана», «концептуална»,
«трансцендентна» среда, предизвиква у човека чувство за пъл-
нота на битието, поетично изразена с фразата: «Светът - това
е моята страна». Концептуалната среда оказва много по-голя-
мо влияние върху индивидуалното и масовото съзнание, откол-
кото предшестващите я модели на масова комуникация. Тя
има характер на детерминираща реалност и се явява посред-
ник на взаимодействието на човека със социо-природната сре-
да. Глобалното обхващане на битието и превръщането му в
«свят-длан», «екран-прозорец», засилва тенденцията на откъс-
ване на човека от реалния свят и паралелно с нея засилва и
страха от възможността човешкото общество да бъде превър-
нато в общество на «телефанатици, в което единствената въз-
приемана реалност ще бъде екранната реалност»40. В нея чове-
кът, освен че «променя своето чувство за възприемане на про-
странствено-времевото отношение», експанзивно настъпва в
пространството41. Екранната реалност се явява в ролята на
стимулатор на образното и стагнатор на рационалното му мис-
лене и двигателни функции. Тя изисква развито въображение,
което да конструира отново всеки символен елемент от реално
съществуващата структура в символния образ или да отхвърли
тези, които не съответстват на неговата структурна организа-
ция, характер и предшестваща я комуникационна среда.

В рамките на концептуалното, подвижно, освободило се
от пространствено-времевите, политическите, организационни
и социални бариери, киберпространство (cyberspace) се създава
глобално свръх мрежово, работно и гражданско комуникиращо
от дистанция общество. Опознаването му позволява да се про-
следят някои от пътищата, чрез които то е трансформирано
от процесите на глобализацията и паралелно с това е съдейст-
вало за динамичното им проявление в света42. Глобалните теле-
компютърни мрежи играят основна роля в промяната на слож-
ните отношения между локалната активност и активността от
дистанция на мрежовото общество. Световната мрежа (WWW),
има глобални приложения, които позволяват активността да
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бъде по-децентрализирана и отдалечените събития да бъдат
засегнати от хората по-директно, отколкото преди. Те дават,
според Томпсън, възможност за глобални: разглеждане, види-
мост и взаимно проникване в други-различни култури. Основ-
ният източник на on line комуникация, дейности, отношения,
власт и блага, базирани на интереси и капитали, е информа-
цията. Тя е интегрална част от глобалния транснационален
бизнес, интелектуален и социален живот. Взаимообвързаното
с време/пространството място на компютърната мрежа (Net-
worlds) е структурирано, диференцирано и диференциращо. То,
чрез вкусовите софтуери, формира фамилиарна атмосфера, де-
нонощно задоволява различни интереси и оформя широка ска-
ла на новата форма на човешкия опит - сензорно-виртуалния43.
Комуникационно-информационният обмен и активност в кибер
пространството се извършват след персонално духовно пъту-
ване-преместване на участващите. Те, в духа на постмодерната
идентичност, са определяни като пътници, скитници (фланьо-
ри), туристи и играчи. Киберпространството, наречено електро-
полис, все по-вече се използва като място за работа (Network-
places) или за социализация на тези странници. Близо 180 ми-
лиона хора, които действат в него и изграждат невидимата му
субкултура, са представени най-точно от X. Риингол: «В кибер-
пространството ние сме разговарящи, аргументиращи, анга-
жирани в интелектуален дискурс, извършващи комерсиални
действия, обменящи знание, оформящи емоционална поддръж-
ка, провеждащи планирани умствени атаки, клюкарстващи, от-
блъскващи, грижовни, изпълнени с обич, търсещи приятели и
губещи ги, играещи игри и мегаигри, флиртуващи, създаващи
малко от високото изкуство и малко от празния разговор»44.
«Дефизикализираната» им духовна комуникация се извършва
с думи на компютърния екран. Тяхната идентичност няма нищо
общо с традиционното понятие. В киберпространството, къде-
то «всеки е в сянка» и може да прикрие идентичността си, тя е
опосредствана от нереципрочния достъп до информацията в
мрежата и от затвореността на социалните отношения, които
могат да бъдат прехвърляни между «ние» и «те», само в кибер-
но не и в социалното пространство. Киберобщностите и тех-
ният състав, наречени от Д. Рънштед (1991) cybernet и cyberstra-
ta, са множество от хора, живеещи едновременно в различни
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виртуални съседства. Някои изследователи, като Ç. Печ (1990)
и Дж. Мейровик (1994), изхождайки от затрудненото отдиферен-
циране на приятелите от враговете в киберпространството, счи-
тат, че то създава «илюзия» за общност, която дефинират като
псевдообщност. Идентичността приема форма на преодолява-
не и съвместяване на различни, често конкуриращи се роли, в
«мрежа от смесвания». Индивидите я разкриват чрез сензорния
си опит, в който словото е сруктурообразуващо. То формира
индивидуалните пространствено-времеви биографии. Кохе-
рентните индивидуални наративи изграждат Аз-идентичност-
та45 и позволяват, според Гиденс, да се «конструира траектория-
та на развитие на Аза». Оценяването им дава възможност да
се декодира и разопакова идентичността на другите, понеже
социалният контекст е рефлексивно вплетен в биографичните
измислици на Аза. В киберобщностите индивидите заедно пра-
вят своите биографии и конструират идентичността за себе
си. Тук, както отбелязва Томпсън, процесът на самоформиране
е «обогатен от символна материя, голямо предлагане на зони
за възможен избор на индивидите и загубване - без разруша-
ване - на връзката между формирания Аз и оформения в локал
Аз»46. В киберпространството хората, на основата на предос-
тавените им нови познавателни стойности и възможности,
обогатяват, преоформят и направляват своя Аз в новия сложен
и несигурен свят. Те, превъзмогнали социалния опит, реагират
творчески, като участват в конституиране на групи и организа-
ции от отворено-затворен характер, в които придобиват нови:
познание, навици, ролеви ангажименти и отговорности.

Киберобщностите се различават от телекомуникационните
и социалните по: условията на съществуване, начина на органи-
зация, характера на комуникацията и контрола в тях. Някои
автори, като Риингол, свързват възникването им само с раз-
растващата се дезинтеграция в света. Според нас те са след-
ствие и от глобализацията на социалното взаимодействие,
опиращо се на новите компютърно-комуникационни техноло-
гии. Киберобщностите възникват от кооперирането на само-
свързващи и самоорганизиращи се чрез кодове индивиди, ко-
ито създават алтернативно говореща организация (Зубоф, 1985;
Фриинберг, 1991). Мотивацията за изграждането им е основана
на диалогичност, реципрочност и взаимност на комуникацията.
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Те, описани като топика, са доста различни, егалитарни, раз-
пръснати, асинхронни и свръх пространствено-времево съ-
ществуващи47. Често са оподобявани на групи и общности от
съседски църкви, музикални и бейзболни тимове, които включ-
ват членове на различни нации и социални слоеве, с различни
авторитети и ролеви функции - участник, кординатор и оце-
нител в дискусиите. Комуникацията, протичаща в киберобщ-
ностите, позволява едновременност на действие, възприятие
и реализация. Тя е: надтериториална, социално изолирана,
хоризонтална, нейерархична, динамична, бързо променяща се,
рискова, видима, популярна, атрактивна, свободна, реципрочна
и предоставяща нови възможности за комуникационен достъп
и избор. Мрежата, възприемана като голяма братска мрежа
(Big Brother Web) на социалния контрол, е по-демократична, в
смисъл, че предоставя по-голяма свобода на автономност в
комуникацията и по-слаб институционален контрол. Тя е отно-
сително независима от държавното законодателство. Прилага-
щите се в мрежите стари и нови норлцгтивни модели не
отговарят напълно на същността на киберпространство-
то. Правните и моралните схеми за регулация са широкова-
риращи и слабоефективни. Те създават условия за нови риско-
ве и насилие в комуникацията. Д. Рънштед прогнозира, че
киберокрацията, която ще управлява в бъдеще киберпростран-
ството, ще наложи и стандартите за контрол в него. Сега сла-
бият контрол придава несигурен характер на комуникацията
във виртуалните общности, които са застрашени от противоре-
чивото влияние (позитивно и негативно) на киберпространст-
вото, в което различните индивиди имат свободен достъп до
нови: хора, услуги, информация и пътища за контакти. Тук
усещането за равенство, фамилиарната атмосфера и приятелс-
кият характер на социалните отношения се основават на съ-
ществуващия самоконтрол и ситуативни нормативни кодек-
си.

Кибермрежите едновременно пораждат изолация на ин-
дивидите от социума и нейното преодоляване в социума. В
първият случай те, като действащи и бродещи из електрон-
ните мрежи фланьори, се оказват част от един технологично
фиксиран, иреален и виртуален електрополис, подвластен на
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нови наднационални регулативни механизми. Във втория слу-
чай, мрежите увеличават достъпа за тези, които са затруднени
от: географската отдалеченост, възраст, здравословно състоя-
ние, семейни възможности и работни ангажименти и фактичес-

' ки помагат за редуцирането и преодоляването на социалната '
и интелектуалната им изолация. Транцендентният им характер,
перманентната им отвореност и високата скорост на инфор-
мационните промени дават възможност за глобализиране на
всяко място и преместване по всяко време. Any place комуника-
цията прави хората по социално свързани, работещи и науча-
ващи, защото в киберпространството паралелно битуват кул-
турно-развлекателни, образователни, публични, работни и ко-
мерсиално-потребителски мрежи и общности, които включ-
ват и двата типа професионални и непрофесионални отноше-
ния.

Съществуването на Networkplacés, като работно място,
свързано с комуникацията, позволява наличието на разпръс-
нати, отдалечено локализирани и дистанцирани от централизи-
раните работни места нови форми на електронни офиси - сате-
литни и домашни. В начина им на живот границите между ра-
ботното и свободното време стават размити. Извършваните в
тях дейности се опират на стандартизацията на комуникация-
та, самоконтрола и отговорността на работещите в офисите
на информационната индустрия.

В глобалните мрежи, подобно на телекомуникационните,
се проявяват две противоположни тенденции на централиза-
ция и децентрализация48 в интер-, интра- и кроскултурната ко-
муникация. Централизацията обхваща икономическите, кул-
турни и социални сили, в името на разкриването на нови въз-
можности за реконфигурация на икономическото и социално
развитие и улесняване на новите форми на териториалните
системи. На основата на макроцентрализация се изграждат
мултимедийни корпорации, чиято цел е създаването, чрез нови
идеи, познание, правила, институти, блага и услуги, на нова
планетарна култура на контакта и начин на живот, които си
взаимодействат и се конкурират с локално-териториалните
такива.
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Децентрализацията отразява профилирането на компю-
търните мрежи, което намира израз в нови форми на работа,
образование и културно взаимодействие. Тя, според Шепърд,
показва все по-голямото значение, което ще имат в развитието
на глобалните телекомпютърни системи познанието и различ-
ни лингвистични и културни кодове. В децентрализацията, от
една страна, се обективира стремежът за противопоставяне на
хомогенизацията, унификацията и разрушаването на целостта
на локалните социални и културни модели, и от друга - тяхната
изолация и дискриминация. Новите мрежи се опитват да реду-
цират до минимум «пространствената сегрегация, отделянето
и изключването» на различни регионионални и локални нации
и общности в предаванията си. Подобна политика е израз на
желанието на елитите от транснационалните общности, полз-
ващи най-често глобалните мрежи, да преодолеят наложената
от тях тенденция на прекъсване на общуването им с тези от
локализираните общности.

Фактическото преминаване на комуникацията от една гло-
бална мрежа в друга или от глобална в регионална, национал-
на и локална се интерпретира като вид икономическо, социал-
но, културно и цивилизационно преминаване, носещо нова мре-
жа от ценности на «хибридизираната» висока култура, сред
които особено място заема ценността на придвижването online.
Те подпомагат процеса на социална идентификация на хората
в комуникационното пространство. Наличието на множество
глобални мрежи, транслиращи разнообразни потоци от инфор-
мация и съдържащите се в нея различни ценностни модели,
предполага, че в комуникационното пространство могат да се
извършват множество нови индивидуални или групови иден-
тификации, а в социалното - национално-локално простран-
ство множество реидентификации. Социалните реидентифика-
ции са показател за все по-мощното влияние на комуникацион-
ния модел на постмодерността върху всекидневния начин на
живот на хората, водещо до изменения (деконструиране, рекон-
струиране и конституиране) в йерархията и легитимността на
ценностните авторитети (държавни, национални, институцио-
нални, публични). Те се базират не на правните, техническите
и моралните регулативи, а на саморегулацията.
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ОСОБЕНОСТИ НА МОРАЛНАТА РЕГУЛАЦИЯ
ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Човешкото поведение и отношения в телекомуникацион-
ното пространство са нормативно регулирани, а тези в телеком-
пютърното са слабо регулирани и преобладаващо саморегули-
ращи се. Техните модели имат различна значимост и въздейст-
вие върху моралното поведение във всекидневния социален
живот. Особеностите им, в първото пространство, могат да
бъдат индикирани чрез социологическо изследване, а във вто-
рото - чрез постоянно пряко наблюдение или участие в него.
При интерпретацията на виртуалното, теоретиците често заста-
ват на противоположни позиции. Зубоф, подобно на Фуко, го
свежда до поведение в «Паноптикум» - стъклен затвор, в който
всички действия са видими, еднообразни и принудително регла-
ментирани, а Матиесен - до «Синоптикум», в който действията
са свободно избрани, различни и многообразни. При телеко-
муникационните глобални мрежи контролът се извършва ло-
кално, от малцинството (медийните групировки и стоящите
зад тях политически и икономически елити) над мнозинството
(асинхронно разпръсната планетарна аудитория), а при компю-
търните - глобално от мнозинството (участниците в кибермре-
жата) над малцинството (най-често ползващите мрежата инс-
титуционални елити). Причината за подобна конверсия в кон-
трола е начинът, по който се реализира интерактивността в
компютърните мрежи. Тя, в настоящият етап, в по-голямата
си част, не се реализира директно, а индиректно - чрез посред-
ници. Свободният достъп не води до напълно сводобен, а до
редуциран от посредника избор. Поведението и отношенията
са в рамките на лимитираните му възможности. Активността
на действащите тук хора е по-слабо институционализирана и
асиметрична, каквато е при сателитните и кабелните телевизии,
където зрителите гледат само това, което им предлагат комуни-
каторите.

Участниците в глобалната комуникация водят двойствен
и противоречив живот. Той е белязан от трансформационните
изменения в техния опит, който обогатява природата на Аза и
всекидневния начин на живот. От една страна, те са граждани
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на определени държави и членове на социални общности, съ-
ществуващи в социално-географското пространство, а от друга
- водят много по-различен начин на живот във виртуалното
теле- и киберпространство. Първите се чувстват космополити,
а вторите (участници в Интернет) - автономни заселници в
нов кибер космос. Идентификацията им намира израз в специ-
фична конотация - «нетизени», а саморегулацията им - в
специален код от правила за поведение - «нетикет». «Нетизе-
ните» възприемат заобикалящата ги природна и социалната
реалност през призмата на новия си кибер поглед, в който емо-
ционалните и познавателните компоненти са водещи и въз-
приемането е силно гносеологизирано, психологизирано и есте-
тизирано. Те използват безкрайно множество професионални
стандарти, чрез които се увеличава възможността им за позна-
ние на реалността и киберреалността. Индивидите, виртуални-
те групи и общности изпълняват роли и функции твърде различ-
ни от тези на техните реални аналози. Те действат в плуралисти-
чен свят, в който няма доминиращ морален ред. Съществува-
щият ред е резултат от смесването и допълването на различ-
ните морални модели на действащите виртуални групи и общ-
ности. Използваните от тях морални принципите са релевантни
на всекидневния виртуален опит, ситуационно базиран на мно-
жество ориентации. Ситуативната им обусловеност засилва
тяхната релативност и инструменталност, проявяващи се в
прагматичността на преследваните комуникационни цели.

Моралната регулация на живота в двата типа комуни-
кационна реалност е специфична и различна от тази, която
се прилага в реалната микро- и макрообщност. Тя, както
отбелязва Томпсън, се опира на «принципа на регулирания
плурализъм», присъщ на практиката на телекомпютърните
мрежи50. Той повелява на битуващите в тях различни регула-
тиви, включително и на моралните, да си взаимодействат, въз-
действат или елиминират, но не и да се субординират. С него
се изразява въвеждането на деконцентрацията на институцио-
налните източници на контрол и намаляването на регулатив-
ната мощ на икономическата и символната власт. Действието
му, от една страна, води до законодателно ограничаване на
сливанията и от друга - до премахване на институализиране-
то на регулативните средства от върха. Този принцип изисква
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политиката на глобалните комуникационни мрежи да е чувстви-
телна към локалните търсения и да създава условия за поддър-
жането им в наративните интереси. Комуникационната полити-
ка трябва да създаде рамките вътре, в които рискът при употре-

• бата на дадена мрежа да засяга не само отделния индивид, но
и глобалната общност. Нормативната регулация се извършва
в зони на по-голяма несигурност и риск, отколкото на терито-
риално-локално равнище. Те са породени както от възможност-
та за прекъсване на комуникацията, така и от силно усещащото
се отделяне на глобалните мрежи от властта на държавата и
нейното право и от нормативният контрол на социума. Поведе-
нието и отношенията във виртуалното пространство остават
подвластни повече на регулативните форми, изработени от са-
мите участници, или на кодексите на комуникаторите и фир-
мите, реализиращи дейността си чрез мрежите. Тук личност-,
та, за разлика от тази, която действа в тотално кодексираната
и контролирана социална реалност, където е подложена на сил-
но нормативно ограничение, от страна на действащите право
и морал, е в ситуация на либерализиран нормативен режим.
Либерализацията е следствие от технологическите изисквания
на постмодерните телекомпютърни средства, при които кому-
никацията налага затварянето и откъсването на личността от
непосредственото общуване със социалната среда. Човекът,
който работи, забавлява се или просто общува с другите, е
принуден да ограничи значително непосредствените си кон-
такти в реалното пространство, ако иска да извърши контакта
във виртуалното. Новият «екран-прозорец» води до изолация
от социума и съсредоточаване върху него, за да може да се
изпълнят техническите нормативи за контакт и моралните нор-
мативи за дисциплинираност, отговорност и точност при осъ-
ществяването на глобалната комуникация. Утвърждаващата се
в киберпространството тенденция на отваряне към човешкия
макрокосмос, е съпроводена с противоположна тенденция на
затваряне към реалната човешката микросреда, което не рядко
предизвиква страх у изследователите относно бъдещия начин
на живот на хората. Този страх, според Д. Кол, се отнася до:

1) отсъствие на потребност да виждаме други хора;
2) по-малко развитие на междуличностните отношения;
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3) достигане на ново, високо ниво на фрустрация на живо-

та;
4) трансформация на работното място от институционал-

но в домашно;
5) невъзможност на по-голямата част от хора да бъдат

научени да работят с новите средства;
6) възможност да прекараме живота си затворени и со-

циално изолирани в домашния си офис51.
Глобалните комуникационни системи включват човека в

плуралистичната система на културните ценности и предизвик-
ват значима промяна, както в неговата ценностна система, така
и в тази на публичната сфера. Индивидите са едновременно
потребители на комуникационната система и участници в общ-
ности, в които компетентното формиране на мнения и вземане
на решения зависят от наличността на информация и от мони-
торинга на различните идеи на другите. Особено видима е роля-
та, която Интернет играе в общата публична комуникационна
система. Средствата осигуряват рамките за масовата комуни-
кация, която отразява и приспособява културните различия и
плурализъм. Те, според Гиденс, са една дължима част за «ро-
дово общуване между националната държава и полиархията».
Участниците в комуникационния процес са едновременно
субекти и обекти в комуникационния взрив и срив на цен-
ностите, предизвикани от количествената и качествена неиз-
броимост на непрекъснато сменящите се ценностни модели.
Взривът и сривът на ценностите може да се определи като най-
значимото следствие, което настъпва за човека, в резултат на
утвърждаването на новия постмодерен комуникационен модел.
Проявлението им в битието на отделния човек води до превръ-
щането му в психо-морален маргинал, с перманентно неустой-
чива линия на ценностна ориентация и поведение. Основната
ценност, която се внушава от комуникационната реалност, е
тази на промяната на самите ценности като израз на промяната
в културните епохи на цивилизацията. Във всяка нова културна
епоха моралните абсолюти и авторитети на предшестващите
я или умират, или променят мястото си в скалата на ценности-
те. В епохата на постмодернизма, в комуникационната среда,
освен осъществената трансформация на моралните ценности
на модерността, се извършва и промяна на сега съществува-
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щите морални ценностни системи. В глобалните комуника-
ционни системи моралните стандарти на постмодерността не
са консистентни едни с други. Те се прилагат по различни
начини в различните медиини феномени. Някои са свързани
със структурата и организацията, други - с актуалните служби
и възможности на медиите. Те съществуват в множество
специфични варианти, вплетени дълбоко в отразените социо-
исторически и културни контексти или в различните символни
материи. Затова Д. МакКуейл счита за рискована стъпка
генерирането на общи поведенчески принципи като регулативи
на представените от комуникациите конфликти52. Моралните
нормативи са интерпретирани от различни гледни точки, из-
разени в 5 основни принципа за комуникация, отнасящи се до
осигуряването на: свободата, равенството, различието, соли-
дарността, социалния и културен ред53. В тях са изразени стре-
межите за регулация и саморегулация в процеса на комуника-
ция. Регулацията показва външното институционално (държав-
но и публично) ограничаване на пространството на свободата,
а саморегулацията - вътрешно-моралните ограничения в сво-
бодното пространство. Саморегулацията е предпоставка за
признаването на правото на публична регулация над комуни-
кацията и то главно поради факта, че в нея реално се налагат
две стагниращи тенденции.

Първата се отнася до утвърждаването на равноценността
на всички морални модели на поведение, което означава, че
границите между доброто и злото са размити, а критериите за
оценката са неясни и понятията, които ги дефинират остават
неточни. Битуването на тази тенденция в комуникационното
пространство поражда съществуването на атмосфера на все-
обща морална търпимост, която може да доведе или до мора-
лен конформизъм, подчинен на максимата: «Всичко съществу-
ващо е добро», или до морален дисонанс, приемащ нихилис-
тичната максима: «Всичко съществуващо е лошо». И в двата
случая липсата на йерархия на моралните ценности и съответно
на доминанти - авторитети и идеали, е индикатор за съществу-
ването на морален релативизъм в комуникационното простран-
ство, в което всичко има формата на предписание, но не и на
действащ императив. Този момент намира отражение в затих-
ващата роля на регулативно-контролиращата функция на мора-
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ла и издигането на преден план на неговата ценностно-ориенти-
раща и познавателна функция. Той е най-силно проявен при
транслирането на информацията в така наречените информа-
ционни пакети и в двата типа глобални мрежи.

При втората в комуникационния процес се налага като
доминиращ морален модел този на комуникатора и съответно
на страната, към която принадлежи. В телекомуникационните
средства тази тенденция е възприемана като израз на културен
империализъм54, който представя останалите модели за лишени
от ценностна значимост. Те са оценявани като порочни, недоб-
родетелни и не водещи до постигането на успешен и щастлив
начин на живот на хората. Тя е най-силно изразена в американ-
ските глобални комуникационни мрежи, които представляват
над 80% от всички глобални такива. При телекомпютърните
средства тя се разглежда като момент от глобализацията, която
допуска частична релевантност между глобалните и територал-
ните ценностни модели. Наличието на последната е интерпре-
тирано като резултат от отслабения ефект на глобализацията
от битуващата културна толерантност в глобалните мрежи.

Тази тенденция, независимо от различията на проявление-
то й в двата типа глобални мрежи, създава възможност за въз-
никване на морален натиск, от страна на комуникатора, и на
морална съпротива, от страна на аудиторията. Съпротивата
приема най-различен характер - от изключване от мрежата,
до непозволено навлизане в забранените и засекретени сървъри.
Пробиването на военните, банковите и търговските компютър-
ни системи на САЩ и Англия от младежи, от Европа и особено
от България, през последните 10 години не е мотивирано само
от стремежа за материално облагодетелстване, но и от стреме-
жа да се покаже пред света, че американските компютърни
технологии не са най-добрите. Моралната съпротива се проявя-
ва най-вече във формата на пренебрежение и омаловажаване
на иновационния принос на американците в сферата на ко-
муникационните технологии и средства и особено в морално-
то неодобрение на икономическия, военен и политически мо-
нопол, който те получават чрез тях. В епохата на постмодер-
низма използването на новите технологии само за доброто и
благото на една страна се подлага на един неконсенсусен и
нестандартен контрол от страна на част от глобалната кому-
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никационна общност чрез действията на девиантите - хакери
или компютърни пирати. Те нанасят не само икономически и
политически, но и морални вреди на водещите в технологично
и икономическо отношение страни. Моралният контрол на
хакерите над комуникационната политика на глобалните мрежи
засега е слаб. Същото може да се каже и за създаденото от
виртуалните общности в Интернет по-сложно аранжиране на
мониторинг, с което се улеснява преследването и идентифици-
рането на самите бандити. За съжаление то не е довело до
намаляването им. Дезинтегрираните и релативни общности,
дори при изработени нормативни кодекси, не могат да упраж-
нят ефективен контрол над своите членове, включително и над
хакерите, а още по-малко над политиката на управляващите
глобални системи. Почти ежедневие стана неизвестни наруши-
тели да използват световната публична мрежа Интернет за раз-
пространяване на вируси, вредни и нелегитимни материали,
включващи: детска порнография, расова омраза, технологии
за атентати, бомби, обири, отвличания и убийства. Те се подви-
зават като фалшиви адресати, чието идентифициране е много
трудно. Вълната от секс, насилие и ксенофобия, която залива
екраните на много от комуникационните мрежи, засега не е
ефективно контролирана морално и правно. Редица изследо-
ватели посочват като основна причина за неуспешната норма-
тивна регулация на глобалните компютърни мрежи и особено
на Интернет тяхната антиавторитарна и либерална природа.
Киберпространството е гъвкаво и позволява на индивидите и
организациите да избягват и заобикалят авторитетите, изплъз-
вайки се в автономността и оттегляйки се отвъд границите на
техното законодателство и действащ морал. Истина е, че Ин-
тернет все още остава засегнат от сферата на действие на техни-
те регулативни механизми55, които се проявяват в случаите на
директна законодателна цензура над материали, съдържащи
порнография. Подобни случаи на съдебни решения са регис-
трирани през 1995 година в Германия и САЩ, 1996 във Велико-
британия, 1997 отново в Германия и САЩ. Те са съпътствани
от усилията на технологичните екипи и различните организа-
ции, от различни страни и континенти, за интернационална
регулация на Интернет и от стремежа към саморегулация на
всички използващи го. Регулацията се изразява в закони, сред
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които особено място заема Законът за детска on line защита
(CDA) и цензуриращите и селективно-филтриращи системи
като PICS и RSAC.

Саморегулацията се проявява в най-различни форми - ин-
дивидуална, групова и организационна. При индивидуалната
авторите и участниците се самоцензурират и самоконтролират,
като не допускат нелегитимен материал, вируси и непозволени
атаки на чужди сървъри. От своя страна, групите по интереси
поддържат горещи линии или web страници с частни каузи.
Като пример ще посоча WHOA (жени, борещи се срещу on line
злоупотребата), Cyber Angels (кибер ангели), IWF (наблюдаваща
Интернет фондация) и Cyber-Rights & Liberties (UK) - движение
за кибер права и свободи и много други. Всички те се опитват
да въведат съставени от тях кодекси на поведение, в които
претендират, че са изразени интересите и ценностите на най-
широк кръг техни членове или абонати. В действителност ко-
дексите, както отбелязват Слеван и МакКуейл, са базирани вър-
ху ограничен брой принципи за професионално поведение, кои-
то членовете им трябва да следват.

Коя тенденция ще доминира в съвременната комуника-
ция, ще зависи от духовната атмосфера на нашата епоха. В
глобалните комуникационни мрежи се обективира духът на на-
шето време. Дух, който се намира в криза и се бори да излезе
от нея. В него ориентацията, на една част от човечеството,
към консумацията на удоволствия и материални блага, налага-
ща бездуховност и нехуманност, и ориентацията, на друга част
от него, към хуманизиране на земния начин на живот и запаз-
ване на хомеостазиса на планетата непрекъснато са в противо-
борство и оформят една обща атмосфера на несигурност, в
която човечеството като цяло, а и отделните хора се оказват
недостатъчно способни на саморефлексия и самоконтрол. В
комуникационните системи противоречивостта и крайните тен-
денции в духовната атмосфера на нашето време най-пълно са
отразени и видими за всички.

Противоречивостта на моралния феномен в тази среда е
показан в образа на'непрекъснато люшкащото се между жизне-
отрицанието човечество, породено от локалните и регионални
войни, насилието и престъпността, тероризма, наркоманията
и болестите и този на жизнеутвърждаването - изразено в бор-
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бата за мир и глобалното сътрудничество във всички сфери на
живота. Двете тенденции рефлектират в релативизма и инвер-
сията на моралните ценности и водят до промяната на функ-
ционалните възможности на морала, както при неговото биту-
ване в комуникационната среда, така и в традиционното му
битуване в социалната среда. Фрагментизиран като система,
мозаично-нееднороден като структура и функционално безпо-
мощен като регулатор е образът на морала на постмодерност-
та, който ни се представя чрез глобалните комуникационни
системи. Контурите на този трудно поддаващ се на описание
и интерпретация хетерогенен образ могат да бъдат най-пълно
очертани само при детайлен анализ на непрекъснато модифи-
циращия се от технологиите комуникационен модел. Той в
значителна степен допринася за неговото оформяне и динамика
на съществуване, както в комуникационното, така и в социал-
ното пространство на съвременните общества.
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ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА ИЛИ
ОТВЪД СТРАХОВАТА МАНИПУЛАЦИЯ

Емилия Маринова

Summary
Ethics of solidarity goes beyond the fear manipulation. The pro-

blems of global development cannot be solved by values of solidarity.
The latest is necessary value mechanism, which attends and coordinates
the economic, jurisprudence, politic etc. steps.

ТЕМАТА ЗА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Все по-трудно проблемите на оцеляването на обществото,
изхранването на населението, икономическия просперитет, раз-
витието на новите технологии и пр. могат да бъдат решени
локално, изолирано. Все повече пеперуди-проблеми размахват
своите наглед малки крила, за да предизвикат буря през девет
морета. Все по-често възникват на пръв поглед незначителни
или частни въпроси, които имат колосални и дори фатални
последствия за развитието на Човечеството.

Локалните затруднения все по-често не могат да намерят
своето частно решение без помощ отвън, проблемите на мира
и войната излизат от регионалните рамки, опазването на окол-
ната среда на Балканите не зависи само от екологическата по-
литика в региона, изхранването на жителите в слаборазвитите
страни или в някой район на природно бедствие не може да се
реши само на държавно или на регионално равнище, борбата
с епидемиите може да е ефективна само с общи усилия.

Проблемите на глобалното развитие не са съвкупност от
проблемите на локалното развитие, както и развитието на све-
товната икономика не е просто сбор от икономиките на отдел-
ните държави. Запазването на мира на Земята и предотвратява-
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нето на световна ядрена война, преодоляването на икономичес-
ката изостаналост на развиващите се страни, решаването на
демографските проблеми на човечеството, разпределението на
ресурсите и изхранването на населението, търсенето на нови
енергетични източници и възможности за по-рационално екс-
плоатиране на съществуващите, борбата с болестите и с тях-
ното разпространение, запазването на екологичното равнове-
сие - това са основните насоки на глобалното развитие.

Напредък в тях може да се постигне единствено чрез съгла-
сувани действия на основата на общи приоритети. Как могат
да се постигнат общите решения, как да се съгласуват дейст-
вията; кой и в името на какво би направил компромис?

От една страна глобалните проблеми са от значение за
бъдещето на всички нас заедно и на всеки един от нас поот-
делно. Но проблемът за оцеляването ни гледа с очите на гла-
дуващите сомалийски деца; проблемът за войната и мира е
особено актуален за албанците в Косово; Хирошима и Черно-
бил имат сходни приоритети в областта на екологията. Демо-
графските въпроси са различни у нас и в Индия; проблемът за
конверсията на военното производство има едни измерения в
Германия, други - в Русия и трети - в България. Всеки от гло-
балните проблеми има своята локална (регионална, частна)
стойност.

Съответно и опасенията, свързани с глобалното разви-
тие, имат своите локални лица. Така конвертирането на воен-
ното производство поражда на Запад опасения за свръхпроиз-
водството, а у нас - страхове от безработицата и в крайна смет-
ка - от понижаване на жизнения стандарт.

Оттук произтича и фактът, че тревогите на отделните ре-
гиони са концентрирани върху различни глобални проблеми.
Различни са приоритетите в развитието на дадения регион.
Ако това е така, то как може да се насочи вниманието на мест-
ната администрация и на обществеността към решаването на
въпрос, който не е болезнен, тревожен, който пряко не е надвис-
нал като опасност и следователно не е приоритетен? Как може
до съзнанието на гладуващия да достигне идеята за опасността
от екологичната катастрофа; как ситият и преуспяващ да разбе-
ре страданието на гладуващите и идеята за глобалното изхран-
ване?
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За всеки конкретен случай могат да бъдат подбрани най-
адекватните и най-ефикасните механизми на въздействие.
По принцип мерките са комплексни. Но в отделните случаи
приоритетни може да са икономическите механизми, създа-
ването на обща законова основа или политическите решения.
В същото време тези различни по своето съдържание мерки
са обединени от общи ценностни приоритети. Такива са цен-
ността на човешкия живот и човешките права. [1]

Формирането на общите ценности е задача, не по-малко
важна от изработването на обща икономическа, полити-
ческа и правна стратегия.

Идеята за глобалното развитие предполага надрастване
на локалните или национални интереси. Тя предполага пре-
одоляване на трудностите чрез взаимодействие на основата
на общи морални ценности. Формирането на общи приори-
тетни ценности, от своя страна, е етическа задача.

ТЕМАТА ЗА СТРАХА В КОНТЕКСТА
НА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Страх, страхувам се, страшно, съдба, съдбоносен, съдбо-
вен, боязън, угроза, безпокойство, грижа, опасност, опасения,
застрашително, заплашително, чудовищно опасно, катастро-
фално, катастрофа, съмнение, съмняваме се, страхуват се, тре-
вога, надвиснал, гнетя, тревожност, неспокоен, безпокойство,
страхотен, апокалиптичен... За теоретиците на глобалното раз-
витие страхът е камбаната, която насочва вниманието на всеки
от нас и на всички нас заедно към решаването на неотложните
проблеми. Гладуващото сомалийско дете, хартиените жерави
на Хирошима, Фреди Меркюри са еталони, внушаващи страх
от бедността, от атомната война, от болестта. Но страхът-
пропаганда се основава на страха-реалност и цели постига-
нето на страх-манипулация.

Решаването на всеки един съдбоносно важен проблем мо-
же да е източник на тревожност и страх. Размерите на негатив-
ните последствия, косвените резултати, личностната стойност
на проблема могат да са източник на реалните страхове. Всеки
един от глобалните проблеми може да породи различни стра-
хове. Екологичните проблеми могат да предизвикат ужас от
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смъртта, екзистенциален страх, страх от болестта, страх от фи-
зическата непълноценност, страх от инвалидност, страх за по-
колението, страх за бъдещето и т.н.

Един и същ проблем може да има различни локални изме-
рения. Може да се говори за локален размер на страха (бо-
лестта може да е източник на опасения, но може да внушава
ужас). Страховете при решаването на даден глобален проблем
имат локално лице (разоръжаването в глобален план и конвер-
сията на военното производство може да е източник на страх
от свръхпроизводство в една точка на Земното кълбо, но и на
страх от безработица - в друга).

Но има и страхове, които са общи за глобалното развитие
и произтичат от неговата противоречива същност. Качестве-
ният напредък в модерните технологии и в комуникациите про-
тивостои на разширяването на регионите с нисък социален и
икономически стандарт на живота. Изискванията на инова-
ционната дейност се сблъскват с традициите и със социално-
психологическата готовност за иновационно поведение. Евро-
пейските стратегии за интеграция се компрометират от голя-
мата разлика в нивото на социално-икономическото развитие
на европейските държави. Идеята за солидарни действия се
сблъсква с болезнеността на локалните, националните и част-
ните интереси.

Ако решаването на глобалните проблеми разчиташе само
на механизмите на страха, то това максимално би ни отдале-
чило от етическата проблематика. Глобалистиката има претен-
циите да е прекрачила отвъд страховита манипулация на
общественото мнение и на индивидуалното съзнание. Ако стра-
ховата манипулация беше крайната цел, то глобалистиката ня-
маше да е нещо по-различно от есхатологията.

Етически значимата глобална задача е да се въздейства
на публичното пространство, първо, за поставянето на глобал-
ните проблеми в центъра на обществената дискусия, второ, за
формирането на отношенията на взаимно уважение и съпри-
частност, трето, за формирането на ценностите на солидар-
ността.

Солидарността не трябва да се разглежда като психо-
аналитична техника за преодоляване на страховете. Тя е
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ориентирана към реалните проблеми, които пораждат тези
страхове.

В същото време много наивно е да се твърди, че етиката
на солидарността е в състояние да реши глобалните проблеми.
Нейната задача е да обоснове онази духовна основа, на която
е възможно да се излезе извън рамките на локалните, нацио-
налните и индивидуалните приоритети в името на оцеляването
на Човечеството. Тя съпътства икономическите, политичес-
ките и пр. мерки, които са основни при решаването на гло-
балните проблеми.

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА
ЕТИКАТА НА СОЛИДАРНОСТТА

Проблемите на глобалното развитие са източник на
опасения. Глобалистиката допълнително насочва внимание-
/яо.ни към тези страхове, за да мотивира необходимостта от
обществена дискусия.

Втората важна крачка, която прави глобалистиката, е да
стимулира обществения диалог, за да се обяснят, дискути-
рат, обсъдят, съпреживяват и т.н. всеки един от наболелите
въпроси, да се покажат противоречията на глобалното разви-
тие, да се обсъдят възможните решения и да се намерят най-
адекватните средства.

Третата задача е да се изгради онзи ценностна основа, вър-
ху която са възможни комплексните мерки и солидарността.
Общественият диалог е средството за формирането на цен-
ностите на солидарността.

Така формулирани, задачите на теорията на глобалното
развитие показват, първо, че страховата манипулация не е
крайна цел, а само средство за достигане до обществената
дискусия. Второ, разчита се преди всичко на свободната дис-
кусия, изнесена в публичното пространство. Апелира се към
неформалните организации, към развитието на гражданското
общество. Трето, демонстрира се едно много високо ниво на
доверие в когнитивните механизми на въздействие. Счита
се, че познаването на проблемите може да доведе до устойчиви
изменения в съзнанието и в мотивите на поведението. Чет-
върто, социалният диалог има задачата да стимулира формира-



нето на общи (универсални) ценности (ценността на човешкия
живот и на човешките права). Така социалният диалог е при-
зван да изпълнява не само познавателна, но и формираща функ-
ция. Именно тази особеност на етиката на солидарността ни
задължава да се обърнем към психологията на моралното раз-
витие, където се изучава формирането на универсалните морал-
ни ценности.

Ще се спрем на анализа на следните основни моменти в
етиката на солидарността. Преди всичко ще представим иде-
ята за социалния диалог, като потърсим нейната връзка с
комуникативната етика на Ю. Хабермас, с между-индивидуал-
ния диалог в когнитивната психология на морала и с интер-
претацията на общуването като комуникативна дейност. Ще
дискутираме, на второ място, теоретичните и педагогически
основания на идеята за развитието на универсалните цен-
ности. Третият акцент ще е педагогическата ефективност
на когнитивния подход при формирането на ценностите на
солидарността.

СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ И СОЛИДАРНОСТТА

Ценността на равноправния диалог, на която се основава
етиката на солидарността, е широко застъпена във философ-
ските и етическите концепции, както и в теорията на морал-
ното развитие. Авторите посочват различни аргументи, за да
докажат нейното значение. Моралните ценности на социал-
ната общност и на индивида се развиват в процеса на морално-
практическия дискурс, общуването, социалния диалог, диску-
сията на теоретични и практически морални дилеми, комуника-
цията между социалните партньори. В този смисъл се говори
за интра-субектната природа на практическия разум, за
градивната сила на общуването като дейност, за морала
като рожба на отношенията на взаимно уважение и коопе-
рация, за енвиронменталната стимулация на поведението.

В същото време имаме достатъчно основания да предпо-
лагаме, че етиката на солидарността е повлияна особено от
Ю. Хабермас и от формалната когнитивна психология на мо-
ралното развитие.
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Ф. Фукуяма подчертава [2], че доверието, интензивното об-
щуване, равноправната дискусия и груповото вземане на реше-
нията са в основата на най-добре интегрираните общества.

Етиката на солидарността апелира за глобална интегра-
ция чрез дискусия по глобалните проблеми. Тази дискусия се
гради на принципа на взаимното уважение и на равните
права на участниците. Очертават се рамките на една кому-
никативна ситуация, която по своя дух е много близка до
«идеалната речева ситуация» на Ю. Хабермас. Намираме още
две допирни точки с дискурсивната етика. Първо. Етиката на
солидарността се стреми да разшири максимално комуника-
тивното пространство. Дискусията се изнася не чрез фор-
малните институции, а чрез структурите на гражданското об-
щество, тъй като в много от случаите се разчита на гражданския
натиск върху управленските решения. Второ. Комуникацията
рационално формира волята на участниците в нея, а не разчита
само на индивидуалните нагласи.

Ще потърсим и общите допирни точки на етиката на соли-
дарността с когнитивната психология на морала, която се осно-
вава на формиращата роля на социалния диалог.

Ю. Хабермас подчертава «интра-субектната природа»
на практическия разум - както при рационализирането на прак-
тическите морални ситуации, така и при формирането на воля-
та за тяхното решаване. За М. И. Лисина, Л. И. Божович, Д. Б.
Елконин и И. Димитров и др. [3] общуването е комуникативна
дейност, в хода на разгръщането на която се формират «ново-
образуванията» на личностното и на моралното развитие. Ж.
Пиаже посочва, че равновесието на социалните структури (от-
ношенията на взаимно уважение) е тясно свързано с когнитив-
ната и моралната обратимост. За Л. Колберг социалното раз-
витие (трите социални нива) свързва стадиите на когнитивното
с тези на моралното развитие. Предполага се, че развитието
на социалния опит (социалните роли, теоретичните и практи-
ческите морални конфликти, демократизирането на социал-
ните отношения) се отразява благотворно на моралното пове-
дение.

Могат да се намерят общи, повтарящи се акценти във
всички посочени интерпретации. Първо. Такъв акцент е пре-
одоляването на индивидуалната перспектива, надрастването
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на егоцентричната гледна точка, преходът от «аз» към «ние».
Едни автори свързват неспособността за децентрация, от една
страна, с възприемането на социалния свят като част от физи-
ческата реалност, а от друга страна, с неспособността на детето
да различава чуждата от своята гледна точка. «Колкото и да е
зависимо малкото дете от обкръжаващите го социални вли-
яния, то ги асимилира по своему: всички тези влияния то свежда
до своята собствена гледна точка и по този начин, без да забе-
лежи това, ги деформира; неговата гледна точка още не се е
отчленила от гледната точка на другите, тъй като у него няма
координация или «групиране» на самите гледни точки. Затова,
поради отсъствието на съзнанието за своята субективност, то
е егоцентрично както в социален, така и във физически план».
[4]

Принудата на възрастните не допринася за преодолява-
нето на особеностите на детското егоцентрично мислене. Де-
тето, «колебаещо се между деформиращия егоцентризъм и па-
сивното приемане на интелектуалната принуда, не може да е
обект на социализация, способна дълбоко да измени механизма
на неговия интелект.» [5] По-нататък се извежда тезата, че ко-
операцията е единственият социален контекст, в който може
да се говори за социализираност на индивида.

Ако в цитираното по-горе виждане преодоляването на дет-
ския егоцентризъм е необходимо условие за развитието на мо-
рала в онтогенетичен план, то в концепцията на Ю. Хабер-
мас преодоляването на единствеността на собствената гледна
точка е онтологична предпоставка за съществуването на
моралния дискурс. Ние се доближаваме до моралната гледна
точка «тогава, когато започваме да проверяваме съвместимост-
та на нашите максими с тези на другите хора». [6]

Срещата на собствения личен интерес с личния интерес
на другия, на «реалността на волята с реалността на другите
воли» поражда проблема за преследването на колективните
цели и за регулирането на съвместния живот. «Практическият
дискурс - доколкото той трябва да приведе в съответствие
собствените интереси с интересите на другите хора - посочва
необходимостта от компромиси. В етическия дискурс става
дума за координирането на «Аз-а» с колектива; трябва да се
остави място и за многообразието на жизнените проекти. В
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морално-практическите дискурси нормативните заповеди тряб-
ва да бъдат проверени не само от гледната точка на тяхната
значимост и уместност, но и по отношение на тяхната адекват-
ност на настроението на хората». [7]

Второ. Формирането на моралната перспектива и в онто-
логичен, и в онтогенетичен план се свързва не само с над-су-
бектния характер, но и с извън-ситуативността на моралното
разсъждение. Предполага се, че индивидът е способен не само
да се откъсне от рамките на своя индивидуален интерес, но и
да се издигне над конкретната ситуация и нейния морален кон-
текст. Ю. Хабермас говори за необходимостта да се откъснем
от «даденостите на конкретната нравственост» и «да се запази
дистанцията по отношение на онези жизнени контексти, с които
е сплетена нашата собствена самотъждественост». [8] Обосно-
ваването на общото правило е важна страна на функционира-
нето на практическия разум, върху който акцентира и категори-
ческият императив на И. Кант. Ю. Хабермас посочва, че «иде-
алното разширяване на комуникативното съобщество» спомага
за извеждането на общозначимите морални норми и за тяхното
морално обосноваване. В същото време при решаването на
въпроса за прилагането на тези или други морални норми е
необходимо да се привлече практическият разум, опиращ се
на друг принцип - на уместността или съответствието. [9]

В когнитивната психология на морала широко се диску-
тира въпросът за абстрактното и конкретното морално зна-
ние. На основата на неедновременното развитие на афектив-
ното (практическо) и теоретично (над-субектно и над-сйтуа-
тивно) морално съждение Ж. Пиаже обосновава тезата си, че
«моралът се ражда в дейността». Дискусиите на теоретични и
практически морални дилеми в многовариантните експери-
ментални изследвания в школата на Л. Колберг експлоатират
възможностите на всеобщата, общозначима, деконтекстуализи-
рана морална норма и на способността на индивида да я прило-
жи по отношение на конкретната морална ситуация. Разчита
се на личностната съпричастност, на способността да се вникне
в моралната същност на ситуацията, да се изведат универсални-
те морални принципи и да се развие усетът за тяхната практи-
ческа уместност.
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Трето. Моралният конфликт е стимулиращ фактор в мо-
ралното развитие.

Четвърто. Морално-практическият дискурс, общуването,
социалният диалог, дискусията на теоретични и практически
морални дилеми, комуникацията на социалните партньори
имат когнитивен компонент. И дискурсът на обосноваването,
и дискурсът на прилагането (Ю. Хабермас); и афекТивното, и
практическото морално съждение (Ж. Пиаже); и практичес-
ките, и теоретичните морални дилеми (Л. Колберг) са когни-
тивно определени.

Във връзка с това възникват въпросите за реализацията
на моралната мисъл в поведението, за степента, в която разви-
тието на моралното съждение влияе на развитието на морална-
та автономия, за взаимовръзката на моралното съждение с
моралната мотивация.

Съществен е проблемът за връзката на моралното съзна-
ние с моралното поведение, за формирането на моралната мо-
тивация или за пораждането на моралната воля. В глобален
план въпросите са насочени към реалния ефект от диалога
по проблемите на съвременността и практическата значи-
мост на ценностите на солидарността.

Етиката на солидарността поставя акцент на моралния
дискурс. Осъзнаването и опознаването на опасностите в гло-
балното развитие е важна предпоставка за формирането на
моралното съзнание и на ценностите на солидарността, в част-
ност. Ценностите на солидарността, от своя страна, са опре-
делени чрез двойките понятия индивидуално-колективно и ко-
лективно-универсално.

КОЛЕКТИВНИ - ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕННОСТИ

«Колективната етика зависи от индивидуалната етика, и
обратното, принадлежността на индивида към някаква общ-
ност го кара да възприеме етичните ценности на колектива,
неговия мироглед».[10] Това е основна теза, представяща съ-
отношението на индивидуалните и колективните ценности в
етиката на солидарността.
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Взето само по себе си, това твърдение е малко крайно. В
същото време контекстът на изложението ни помага да обър-
нем внимание на следните важни моменти.

Преди всичко се подчертава, че индивидуалните и колек-
тивните ценности не са идентични. Социалните (групови, ко-
лективни) ценности не са идентични с тези на индивида, нито
могат да бъдат представени като механичен сбор от възгледите
на членовете на социалната общност. В същото време социал-
ните (групови, колективни) ценности се проявяват чрез ценнос-
тите на отделните социални единици.

Основният смисъл на това твърдение е, че групата ка-
то цяло влияе на формирането на моралната мисъл на инди-
вида. Тя може да демонстрира по-високо или по ниско интелек-
туално ниво в сравнение с това на отделните свои членове.
В когнитивната психология на морала този феномен се илюс-
трира с особеностите на моралното съждение в приюта, в зат-
вора, в еврейския, кибуц и в училището.

Добре познато у нас е изследването на военните престъп-
ления на американските войници спрямо мирното население
на Виетнам. Агресията се тълкува не като резултат на морал-
ната недоразвитост на отделните личности, а като проява на
ниското ниво на социо-моралните норми на войската като со-
циална общност. Приютите и затворите са друг ярък пример
за сравнително хомогенен нисък стадий на социалните нагласи.
П. Скарф [11] сравнява моралното съждение на затворниците
при дискусия на ситуации от «свободния живот» и от затворни-
ческото всекидневие. Доказва се по-високото морално ниво
при дискусиите по проблеми от «свободния живот».

Настоява се, че високото ниво на социални нагласи на
общността стимулира моралното израстване на индивида.
В това отношение са показателни изследванията на Тюриел
[12], който проследява кои морални съждения са най-привле-
кателни за отделния индивид в социалната общност. Той дости-
га до твърде крайния извод, че юношите се стремят да асимили-
рат моралните съждения, които са на по-напреднал стадий в
сравнение с техните собствени и игнорират онези, които при-
надлежат към по-ниските стадии на морално развитие. Оттук
следва заключението, че високото морално ниво на груповите
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норми стимулира моралното развитие на индивидите, принад-
лежащи към дадената група.

Много по-коректни от изследователска гледна точка са
наблюденията в еврейския кибуц. Тук ясно се вижда, че демо-
кратичният дух на мислене и на поведение стимулира морално-
то развитие на отделния индивид. Те се потвърждават в обшир-
ното експериментално изследване [13], в което се стимулира
моралното развитие на учениците, като се демократизират со-
циалните отношения в училището. Това е една теза, която е
изключително актуална и много експлоатирана в съвременната
когнитивна психология на морала.

Ако се върнем към етиката на солидарността, дискути-
рана в рамките на глобалната проблематика, ще се убедим, че
тя е силно повлияна от когнитивната психология на морала.
Търсят се пътищата за стимулиране на чувството за солидар-
ност у индивида по пътя на демократизирането на социал-
ните, политическите и икономическите отношения. Подчер-
тава се необходимостта да бъдат установени демократични
форми на държавно управление. Предлага се конкретна про-
грама за утвърждаване на пазарни икономически отношения.

Специално внимание се обръща на социално-психологи-
ческите нагласи и на личностната готовност за демократични
социални отношения. В това отношение акцентите са няколко.
Първо, допуска се въздействие върху приоритетите и цен-
ностните системи на политическите и държавните елити.
Второ, дискутира се адекватността на актуалните педаго-
гически системи, като се показват предимствата на възпита-
нието, ориентирано към универсалните социални и морални
ценности.

КОЛЕКТИВНИ - УНИВЕРСАЛНИ ЦЕННОСТИ.
РЕГИОНАЛНИ - ГЛОБАЛНИ ИНТЕРЕСИ

В каква степен солидарността трябва да се тълкува като
запазване на консервативните тенденции в социалната об-
щност, благодарение на лоялността на индивида към гру-
пата!

Ако солидарността се разбира като лоялност към група-
та, класата, партията и т.н., то в мотивационно-потребностно-
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то развитие на индивида се толерират груповите (колективните)
ценности. Но как би изглеждала тази лоялност, например в
контекста на надигащия се фундаментализъмЧ «Колективните
ценности се налагат - за съжаление не се избират - и това се
върши от онези, които държат юздите на властта. Те показват
по всякакъв начин високата «стойност» на своите ценности и
я сравняват пренебрежително с тази на «онези, другите». Стре-
межът е даже към потискане на чуждите ценности. «Колектив-
ните» ценности следователно трябва да се разглеждат само
когато съществува истинска свобода и висока култура.» [14]

Елитите са в състояние да манипулират населението и
затова от съществено значение е ценностната основа, върху
която се градят националната политика и националните прио-
ритети. Именно тук трябва да се включи коригиращото въз-
действие на общественото мнение и на неформалните струк-
тури.

Напълно логично се достига до сравнението на ценности-
те и до избора на онези «общи», «общозначими» или «сравни-
ми» ценности, «които ще оформят отношенията, общия стре-
меж към посрещане и борба с трудностите, моралната сила
да се реагира на промените». [15] Подчертава се, че такива
общовалидни ценности са не колективните, а онези, които мо-
гат да намерят място във всяко едно общество и всяка соци-1

ална общност.
Глобалните проблеми на съвременността изискват да се

обърне внимание на универсалните ценности. В същото време
решенията и действията се съгласуват с регионалните интереси
и се демонстрира уважение към традиционните ценности и
добродетели.

В контекста на приоритета на общочовешките пред колек-
тивните ценности изборът на понятието «солидарност» е осо-
бено сполучлив. В исторически план солидарността прераства
от чувство за фамилно-племенна сплотеност в съпричастност.

Солидарността се интерпретира чрез понятията уважение,
съпричастност, търпимост, съдействие, доверие. Солидарност-
та изиска комуникативност, предполага излизане извън соб-
ствената гледна точка, съпричастност към чуждите проблеми,
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желание за съгласуване, способност за дискусия, консенсусни
решения и общи действия.

Търсят се онези универсални морални ценности, на база-
та на които е възможна солидарността. «В тази насока може
да се дефинират постоянни етически ценности, върху които
може да се постигне консенсус, ако се изразят по начин, който
да е по-добре адаптиран към днешния ден. Тези ценности биха
моглида бъдат: свободата, човешките права и отговорности,
семейният живот, равните права на мъжете и жените,
грижата за старостта и инвалидите, уважението към
другите, търпимостта, уважението към живота и мира,
търсенето на истината.» [16] (к.м. - Е.М.) В този контекст се
говори за «етика на солидарността», която «се диктува от об-
стоятелствата, че глобалните проблеми днес изискват сътруд-
ничество на всички човешки същества, загрижени за общото
си оцеляване». [17]

Противоречието «колективни-универсални ценности» в
етиката на солидарността се тълкува по аналогия с добре поз-
натата интерпретация на развитието на ценностите в когнитив-
ната психология на морала. В тази аналогия се открояват две
основни положения. Първо. Твърди се, че лоялността към
социалната общност е задължителен етап в развитието на
ценностите на солидарността. Единствено в рамките на социал-
ната общност индивидът се научава да мисли и действува извън
рамките на своя частен интерес. В социалната общност се ос-
мисля конфликтът на индивидуалния интерес с интересите на
другите индивиди и с тези на социалната общност като цяло.
Конфликтът на ценностите в действие създава онази специ-
фична среда, която влияе благотворно на моралното развитие
на личността. Второ. Лоялността към групата се разглежда
само като етап в развитието на универсалните морални цен-
ности.

Когнитивното тълкуване на универсалните ценности е осо-
бено близко до това в етиката на солидарността.

УНИВЕРСАЛНИТЕ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ

Глобалната задача е да се формира чувството за соли-
дарност по пътя на развитието на универсалните морални
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ценности. В теорията на моралното развитие това е една добре
позната възпитателна задача, която е доказала своите плюсо-
ве и минуси. Училището, приютите инякои специфични социал-
ни общности (затворът, войската, еврейският кибуц) са лабора-
тория за проверката на възпитателните възгледи на психолозите
на моралното развитие. Това, което, в глобалистиката се тълкува
"като механизъм за формир_ане на морално поведение в глобален
план е вече добре познато, анализирано, теоретически дискути-
рано и проверено в педагогическата практика. В едни от слу-
чаите се провежда анализ и наблюдение на динамиката на мо-
ралните съждения и моралното поведение (затвор, кибуц; войс-
ка), но в други от случаите изводите са направени в резултат
от обхватно психологическо изследване, същността на което
може да се определи най-точно с термина на П. Я. Галперин
«формиращ експеримент». Визираме изследванията, в които
се стимулира развитието на моралното мислене и се диску-
тира практическият ефект на това развитие в реалното морално
поведение. Тези изводи са изключително важни, защото те по-
казват рамките, в които можем да говорим за педагогически и
възпитателен ефект в развитието на моралното мислене и на
моралните ценности. Ако проследим твърде дългия път на ког-
нитивната психология на морала, ние не можем да не се убедим,
че изследователите в тази област тръгват с едни много опти-
мистични очаквания, които в края на краищата не са удовлет-
ворени. Или поне не може да се твърди, че е открит под-
ходът към въздействието върху моралното поведение на
индивида или че механизмите на това въздействие са изцяло
когнитивни. Ето защо вече постигнатото не трябва да се прене-
брегва, за да не бъдат преживяни аналогични педагогически
разочарования в глобален план.

Разбира се, в глобалната теория има един много важен и
много градивен момент. Той е, че формирането на ценностите
на солидарността е само една от мерките в борбата с опас-
ностите, пред които е изправено развитието на Човечеството.
Но винаги съществува възможността тази уговорка да бъде
пропусната или омаловажена.

Два ще са акцентите в нашето изложение: първо, когни-
тивното тълкуване на универсалните ценности и, второ, педа-
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гогическият смисъл, който им се придава в процеса на мо-
ралното развитие.

Счита се, че моралните принципи, които съдържат в себе
си основните морални ценности, имат особено значение за про-
цеса на моралното развитие, и следователно за моралното
възпитание на индивида. Има такива ценности (основни), които
са универсални за всички религии, общества и култури.

Сравнява се моралното мислене на момчетата от сред-
ната класа в САЩ, Тайван, Мексико, Турция и др., както и на
деца, изповядващи различни религии (католици, протестанти,
будисти, евреи и мохамедани). Показва се, че «културният ре-
лативизъм на морала е фалшив». [18] Без да се отрича, че раз-
личните култури и религии имат свой ценностен облик, се прави
изводът, че основните морални ценности «не са уникални». [19]

Подчертава се по-нататък, че универсалността е харак-
теристика на основните морални ценности, а не на морал-
ните ценности въобще. «Нашите резултати не показват, че всич-
ки ценности са универсални, а само това, че основните морални
ценности са универсални.» [20] Универсалните морални поня-
тия, ценности и принципи са определящи за моралния облик
на индивида; те са ценностната база, която сближава отделните
индивиди и социо-културни общности. Посочва се, че «разлики-
те между индивидите и културите са по-малки, отколкото обик-
новено се отбелязва: (а) почти всички индивиди във всички
култури използуват едни и същи 28 морални категории, понятия
или принципи; (б) всички индивиди във всички култури минават
през един и същ ред или последователност на стадии на разви-
тие, варирайки в нивото и в крайната точка на развитие.» [21]

Въпреки че в теорията на глобалното развитие и в когни-
тивната психология на морала са поставени различни акцен-
ти (върху солидарността и върху справедливостта), универсал-
ните морални ценности са общи или поне много близки. Те са
обединени около идеята за ценността на човешкия живот и
за правата на човека.

В същото време разликата в акцентите не е за пренебрег-
ване. Идеята за справедливостта е крачка напред по отношение
на солидарността в контекста на процесите на моралното раз-
витие. Чувството и понятието за солидарност има отношение
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преди всичко към характера на социалните отношения.
Оттук съдим, че в теорията на глобалното възпитание се
разчита на въздействието върху моралното поведение по-
средством моделирането на социалните отношения и чрез
диалогизирането на глобалната проблематика. Ценностите
на солидарността са ценности на социалния диалог, те присъст-
вуват като важен елемент в развитието на съждението за спра-
ведливостта.

Отношението глобално-регионално и защитата на нацио-
налните интереси се решава на основата на предположението,
че «има забележими индивидуални и културни различия в
определението, използуването и йерархичното подреждане
на основните ценности-понятия». [22] Въпреки че основните
морални ценности са универсални, ценностните системи на
отделните индивиди и социални общности не са идентични
- те видимо се различават. Основните морални ценности могат
да бъдат формулирани по различен начин и да имат различен
статус в конкретната ценностна система. На тази теоретична
основа се извежда ценността на националните приоритети при
решаването на глобалните проблеми на съвременността.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СМИСЪЛ НА
УНИВЕРСАЛНИТЕ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ

Известна е дискусията за значението на универсалните и
релативните ценности в моралното обучение. Формирането
на съзнанието за ценността на човешкия живот и уважението
на моралните ценности се противопоставя на лоялността към
социалното цяло. Опонира се на Е. Дюркем, на съветската пе-
дагогическа система, на американското образование и на А.
Нейл, които в различна степен защитават релативизма в морал-
ното обучение. [23]

А. Нейл счита, че моралните ценности са относителни и
ирационални и следователно моралното възпитание не е необ-
ходимо. На тази крайно релативна позиция когнитивната психо-
логия на морала противопоставя рационалността и универсал-
ността на моралните принципи, които се различават качествено
от конвенционалните правила и нагласи.
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Оспорва се педагогическата практика, която се основава
на стимулирането на чувството за дълг към групата,'а не към
друг индивид или към абстрактен принцип. Оборва се тезата,
че дисциплината на колективния живот формира моралния ха-
рактер. Критикува се Е. Дюркем за прекомерните очаквания,
които възлага на колективната дисциплина, оспорва се разби-
рането на съветската възпитателна сцстема, че лоялността към
училището и Неговите правила формира лоялност към общест-
вото и неговите морални" норми.

Американският тип възпитание също се отхвърля. В него
се предполага, че когато се толерират едни ценности, правата
на някои социални малцинства се накърняват. Ето защо всяко
учебно заведение има своя система от ценности. Изборът на
училище с предпочитаната ценностна ориентация е въпрос на
лично решение.

Цитираната дискусия тълкува опозицията глобално-ло-
кално в един тесен педагогически контекст. На единия по-
люс е ценността на човешкия живот, справедливостта, а на
другия - лоялността към социалната група, социалната роля,
политическата партия, законът, правото на собственост и т.н.
В глобален план универсалните човешки ценности се проти-
вопоставят на национализма, фундаментализма, държавния
и елитарен интерес.

Ценностите, които се пропагандират в контекста на глобал-
ните проблеми на съвременността, се стремят да изтръгнат
индивида от схемата на индивидуализма и да му помогнат
да осъзнае наличието на други индивиди и на интереси, присъ-
щи за всички нас. В същото време те въздействуват върху
държавния елит, като внушават респект към общите проблеми
на цивилизацията, като изискват сдържане на частния държа-
вен (групов, елитарен) интерес.

УСЛОВНОСТТА НА
УНИВЕРСАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ

Пропагандирането на универсалните морални ценности
трябва да се приема с голяма доза условност. Тази условност
произтича, от една страна, от комплексния характер на съгласу-
ваните действия. Развитието на универсалните морални цен-
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ности и възпитанието на чувството за солидарност е основната
задача на глобалното развитие. Но тази възпитателна задача
е в голяма степен съпътствуваща, тя е само част от ком-
плекса мерки, с които може да се подхожда към решаването
на глобалните проблеми на съвременността. Ако не бяха реал-
ните резултати в областта на разоръжаването и борбата срещу
ядрената заплаха и други малки достижения в международното
право и световното стопанство, решаването на глобалните про-
блеми на съвременността би останало на етапа на просвеще-
нието.

От друга страна когнитивната теория (на която се осно-
вава етиката на солидарността) има достатъчно голям педа-
гогически опит. В хода на експериментите възникват ред въп-
роси, които разколебават увереността в ефективността на
универсалните морални ценности и в мотивиращата сила
на моралното мислене. Въпросът е доколко решенията, които
са силно повлияни от когнитивната теория, са достатъчно и
единствено адекватни и ефективни. Развитието на уважението,
на съпричастността, на търпимостта, на съдействието и на
всичко онова, което се обобщава с понятието «обратимост на
операционалните структури» или «операционално равновесие»,
е необходимо, но не е достатъчно условие за развитието на
моралното поведение. Търсят се възможностите за «активира-
не» на моралното съждение в дейността, за развитието не само
на когнитивния апарат, но и на желанието или стремежа към
моралното поведение. [24] За съжаление втората, енергетичната
страна остава само декларирана.

Моралната мотивация получава своята когнитивна интер-
претация, която не може да изчерпи проблема да пораждането
на волята за морално действие. Когнитивното обяснение на
това, «защо човек постъпва морално» не може да удовлет-
вори изискването за ((решителни действия» в името на
запазването на Човечеството от заплахите, които са над-
виснали над него. Формирането на универсални морални цен-
ности може само да подпомогне осъществяването на комплекс-
ните решения за глобално взаимодействие.

Ценностите и социално-психологическите нагласи за ино-
вации и за съгласувани действия на отделния индивид, на поли-
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тическия елит и на държавната администрация са субектив-
ната страна на процеса на глобализация. Реалните постиже-
ния в глобализацията на новите технологии, в икономическия
растеж (услуги, селско стопанство, индустрия), в развитието
на енергийните ресурси, в запазването на околната среда и осо-
бено на водните ресурси, в глобалното осигуряване и изхранва-
нето, в регулирането на растежа на населението (миграционни
процеси, жилищни условия, трудова заетост, здравеопазване)
в образователната система, в средствата за масова информа-
ция, в управлението и компетентността на управляващите са
обективната страна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобалното развитие има своите сериозни проблеми. Труд-,
ностите в решаването им е източник на сериозни опасения за
бъдещето. Реалните проблеми са източник на реални страхове.
В същото време реалните страхове имат своето локално изме-
рение. Проблемът за глобалното изхранване е най-болезнен в
бедните страни и в районите с бедстващо население. Най-чув-
ствителни съм екологичните проблеми са районите, засегнати
от вредни въздействия и аварии. Социалните и икономически
катаклизми правят страните от Източна Европа особено чувст-
вителни към проблемите на глобалното развитие и особено
към изменението на жизнения стандарт. Във всяка точка от
Земното кълбо могат да се посочат приоритети в глобалното
развитие, които поради своята реалност внушават опасения,
тревога, страх и дори ужас.

Решаването на наболелите глобални задачи, обаче, не е
възможно на регионално или национално равнище. Глобал-
ните проблеми съществуват и очакват своето решение, незави-
симо дали са локален приоритет (и внушават реални тревоги)
или не са (и могат и да не бъдат забелязани). Опасността от
озоновата дупка се е надвесила и над сомалийците, независимо,
че те не са чували за нея и че живеят в грижа за насъщния.

Важна задача на теорията на глобалното развитие е да при-
влече вниманието на държавните институции и на обществе-
ното мнение към всеки един от критичните проблеми. Внушава-
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нето на чувството за страх и тревога е подходящ в това отноше-
ние механизъм на насочване на вниманието.

Но етиката на солидарността не се ограничава в рамките
на манипулирането на общественото мнение посредством
страха. Целта не е да се обрисува една апокалиптична картина
на «края на света», а да се мотивира необходимостта от
създаване на максимално широка дискусионна среда, в която
да се търсят пътищата за решаването на глобалните проблеми.

Комплексността и съгласуваността на ефективните мерки
се основава на общи ценности. Такива са ценността на човеш-
кия живот и на човешките права. В етиката на солидарността
се допуска, че когнитивният механизъм е достатъчно ефек-
тивен за формирането на тези общи или универсални морални
ценности.

Доверието в когнитивния подход ни дава основание да на-
помним някои достижения и разочарования в когнитивната
теория на моралното развитие. Чрез представянето на универ-
салните ценности и на техния педагогически смисъл се показва,
че формирането на ценностите на солидарността не може
само по себе си да реши глобалните проблеми. То е необходим
ценностен механизъм, който съпътствува икономическите,
правните, политическите и т.н. мерки и осигурява тяхната
съгласуваност.

Комплексните мерки за решаването на глобалните про-
блеми взаимно се допълват и не си противоречат благодаре-
ние на това, че са подчинени на ценността на човешкия живот
и на правата на човека. В този смисъл идеята за солидарност-
та има своето място при създалата се ситуация на глобално
развитие.

От друга страна трябва да се въздържаме от някои ув-
лечения, характерни за етиката на солидарността. Недал-
новидно е да се разчита в глобален план на педагогическата
ефективност на универсалните морални ценности. Психоло-
гията на морала убедително демонстрира неадекватността на
тази педагогическа задача в по-тясната област на индивидуал-
ното морално развитие.

Не може да не поставим въпросът за перспективите на
нашата страна в процесите на глобална интеграция. За тази
цел, първо, трябва да се знаят национално българските приори-
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тети на глобалното развитие. Реалните страхове и тревож-
ността на българина са показателни за това, че българските
измерения на глобалните страхове са свързани с ниското ниво
на икономическото развитие и със социалната и политичес-
ката нестабилност. Това е основният национален проблем,
който има своите важни глобални измерения.

За да коментираме готовността на българина за гло-
бална интеграция, ще посочим глобалните акценти в българ-
ския ценностен модел. Изходно за нас е предположението, че
ценностният модел на българската култура има своите сравни-
телно устойчиви ценности и такива, които са в по-голяма сте-
пен податливи на промяна. Ценностите, които имат значение
за процесите на глобална интеграция, принадлежат към пър-
вия тип, т.е. онези, които се променят по всяка вероятност със
смяната на поколенията.

Първо, не са насърчителни показателите на развитието на
ценностите на взаимното уважение, които са основни за
равноправния социален диалог. Второ, индивидуализмът, кой-
то е характерен за българина, видимо се задълбочава .Трето,
благоприятно е, че нагласите на българина към иновациите
са позитивни. Четвърто, в общоевропейска и панкултурна перс-
пектива егалитарните ценности на българина са слабо разви-
ти. Разбиранията за социалната справедливост, равенството,
свободата, световния мир, отговорността и отзивчивостта са
от съществено значение за развитието на солидарността. Чет-
върто, в панкултурна перспектива особено негативен е фактът,
че у нас ценностите на хармонията имат много ниски стой-
ности.

Посочените моменти в ценностното развитие на българи-
на са субективното основание за скептични прогнози за тем-
повете на европейска и на глобална интеграция. Обектив-
ните основания трябва да се търсят в характеристиките на об-
ществено-икономическото развитие.
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ВЛАСТ И МОРАЛ

Николай Михайлов

Summary
Three raising consecutive circles: politics, authority, ethics are

discussed in the research work. An attempt to identify the authority as
a specific asymmetrical attitude with significant historical, social and
esteemed functions has been maden from the initial conception. So the
ethics subjects as a specific social-esteemed characterization by the
definition is a problem and subject-matter of the authority. The various
positions of the relation authority-ethics are researched contiguously.

В историята на политическата философия дълго време гос-
подства контрактивизмът (концепцията за обществения до-
говор), според който политиката и властта са производни
от правото. Както е известно, юридическата концепция за
властта и политиката се обосновава от Т. Хобс, Дж. Лок, Б. Спи-
ноза, Жан-Жак Русо и Кант. Наистина, в историята на фило-
софия на политиката има и опити да се свърже политиката
с морала. Такива са постановките на Г Хегел и Дж. Джентиле.
Според Макс Вебер обаче властта е «първично явление», а поли-
тиката е «производна». Политиката означава за нас надежда
да се участва във властта или да се влияе за нейното раз-
пределение между държавите, а също и в рамките на една
държава между групи от хора. Универсалното начало на
властта - това е отношението за командване (разпореждане)
и подчинение (изпълнение). Според философията на политиката
дори до началото на нашия век преобладава възгледът, че уни-
версален и всеобщ организационен принцип на властта е изда-
ването на решения, притежаващи команден характер. Не поли-
тиката, а собственото, само вътрешно присъщото на властта
отношение - господство чрез командване - определя властта.
Властта по това схващане се представя като социален
концентрат на господство, изразяващо интересите на една
или няколко класи или слоеве на обществото.
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Оттук следва изводът, че политиката е причинно обусло-
вена, ситуационна, изменчива по форма и ориентация дейност
за практическа организация на обществото. Тя е обусловена
от интелекта, волята и свободата на човека. Политиката дава
на обществото неговата структура, форма, създава конвенции,
институти, закони и правила. Политиката изменя ситуации и
позволява на човека да се адаптира към изменчиви във времето
и пространството условия.

Чрез своята конкретна политическа дейност човек фор-
мира обществото и себе си. Не случайно Карл Шмит отбеляз-
ва, че политиката е всъщност фундаментална, жизнена и посто-
янна категория на съществуването на човека в обществото в
смисъл, че човек по своята природа е социално същество. То-
гава излиза, че политиката не е производна от нещо по-първич-
но, че тя е първична подобно на науката, икономиката, изкуст-
вото, моралът и религията. Следователно, ако искаме да обяс-
ним политиката, властта и морала, трябва да ги разгле-
даме сами по себе си и след това да търсим техните вза-
имовръзки, защото човек е в еднаква степен политическо,
икономическо и морално същество. Големият въпрос обаче е
може ли моралът да «породи» определени политически идеи
и практика както и обратното - дали политиката се отразява
определящо и решително върху морала. Ще приемем, че вли-
янието на политиката чрез властта като цел на полити-
ческата дейност поражда особена форма на морални изиск-
вания, конкретизирани в политическа етика и политически
морал. Другата ни изходна позиция е, че философията на
морала е основата на философията на политиката.

1. Според релационната концепция, застъпвана от Мишел
Фуко, властта е междуличностно отношение, позволяващо
на един индивид да изменя поведението на другия. Тази кон-
цепция обръща внимание на асиметричността на властните
отношения, като ги разглежда чрез отношенията между субекта
и обекта на властта. Фокусирането на вниманието върху роле-
вите отношения или релационният аспект на властта е харак-
терна черта на веберианска традиция, предполагаща възмож-
ност за волево въздействие на едни индивиди и групи на други
индивиди и групи.
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Във връзка с тази концепция се формулират и определе-
ния на властта. Например според Е Дал властта изразява таки-
ва отношения между социални единици, при които поведението
на една или повече единици (отговарящи единици) зависи при
някои обстоятелства от поведението на други единици (контро-
лиращи единици).

Според други автори (Дж. Френч, Б. Рейвън и др.) властта
е потенциална способност, с която разполага група или инди-
вид, потенциална способност да се влияе на другия или други-
те хора. Както е известно, според Макс Вебер властта съдър-
жа особена принудителност и затова властта е способност на
един индивид или група да осъществява своята воля над дру-
гите дори чрез страх - било като им отказва договорени въз-
награждения, било чрез формата на наказанието дори при
очаквана съпротива. И в двата случая въздействието на властта
се изразява чрез негативни санкции.

В идеята за «съпротива» Веберовската мисъл, че властта
е отношение, изразяващо се в приложението на принуда и наси-
лие, днес не е така разпространена. Властта се осъществява
като изискване на система, която се основава на съответни
институти, поддържащи властта, премахващи противоречията,
обезпечаващи функционирането на обичаите и изпълнението
на законите. В авторитарното разпределение на ценностите и
в определянето на общозадължителни решения се осъществя-
ва властта. Политиката в този смисъл означава приемане и
реализация на властни решения, засягащи цялото общество,
решения, свързани с разпределение на ценности.

Изводът е, че политическата система не може да не бъде
авторитарна, доколкото нейните критерии са възможност за
прилагане на негативни санкции, каквито са принудата и наси-
лието.

Идеите на Макс Вебер имат дълбоки корени в история-
та на политическата философия. Още Николо Макиавели
отделя реалната политическа дейност от метафизическите, мо-
ралните и религиозни основи. Според него няма значение от
какви нравствени или религиозни критерии се ръководи поли-
тиката. Може да се предположи, че не моралът или религията,
а по-скоро подбудите, които е прието да считаме за «нечестни»
(корист, страх, жестокост, пресметливост) мотивират поведе-
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нието на Политика. Но високата цел, каквато е укрепването на
държавата и на нейната власт изразява разумното начало на
човешкото битие. Тъкмо това начало възпира стихията на афек-
тите и преобладаването на ирационалните анархистични сили,
оправдаващи всички средства за нейното реализиране. Оттук
следва толкова често коментираният съвет на Николо Ма-
киавели, адресиран към Политика: не се отклонявай от доб-
рото, ако това е възможно, но и поеми пътя на злото, ако

това е необходимо.
Порочността и ирационалността на човешката природа

трябва да бъдат преодолени чрез възвишеността и рационал-
ността на държавно-политическата власт. Не е фатална грешка,
според Н. Макиавели, използването от страна на властта за
собственото си укрепване на средства, срещу които тя всъщ-
ност е създадена. По такъв начин флорентинският мислител
открива два типа власт: природната, ирационално-стихий-
ната, основана на грубата сила, и разумната, «свръхприрод-
ната», организиращата и подреждащата, издигащата об-
ществото над биологическата природа. Двете власти са
неразривно свързани и укрепването на втората е възможно
само чрез използването на първата.

Изводът е, че победата на политическия разум допуска из-
ползването на средства, отхвърляни от самия разум.

Още по-скоро и парадоксално тази теоретико-конфликт-
на ситуация е изразена от Т. Хобс. Властта като природна мощ
на човека се осигурява от силата и ума му, а нейното прилагане
е подчинено на «естествения закон». Според този закон на
човек се забранява да прави това, което е пагубно за неговия
живот и което го лишава от средства за поддържане на
живота. Естественият закон дава на човека правото да под-
държа своята власт чрез намеренията си, за да задоволи жела-
нията си дотолкова, доколкото такова право принадлежи на
всеки човек по природа. Това право се превръща в предпоставка
на войната на «всички против всички» и по такъв начин отрича
самото себе си в качество на право. Следователно природно-
то или естественото право на човека се превръща в пълно
безправие, заплашващо самото съществуване на човека, проти-
воречи на самия «естествен закон».

Изходът от тово противоречие Т. Хобс разкрива в друг
тип власт. Властта на държавата е следствие на общест-
вен договор, който веднъж завинаги ограничава гибелния
стремеж: на хората към осъществяване на своята индиви-
дуална власт. Тази власт, отчуждаема от «естествения човек»,
придобива самостоятелно (абсолютно по израза на Хобс) зна-
чение и съществуване. Тази власт в известен смисъл е «неестест-
вена», тя е продукт не на природни, а на съзнателно-човешки
усилия. Това е намеса на колективния разум в сляпата игра на
безсъзнателни, немислещи природни сили. Действията на този
рационален човешки Космос могат и трябва да се изучават от
гледна точка на принципите, нормите и законите, притежава-
щи разумен характер. Но в същото време именно естествена-
та природа на човека, знанието на тази природа за нейното
подчиняване на разумна норма е ключ за разбиране на този
«свръхприроден», договорно-разумен механизъм. Тази мисъл
има важно методологично значение, защото ориентира към
изследване на човешката природа, намираща се зад полити-
ческата реалност и по особен начин влияещ върху нея.

Изводът е, че в XVII век концепцита за «обществения
договор» приема, че човешката природа е вечна и неизмен-
на, а управляващите я закони са универсални и абсолютни
като законите на механиката. Ако тези закони се познаят и
усвоят, то тогава може да се разчита на изменение на общество-
то и държавата в съответствие с тези закони. Тогава изменение-
то на обществото и държавата започва да се схваща като прак-
тическа социална задача. Естествено, никога не трябва да се
забравя, че решението на тази задача зависи от това как именно
трябва да се интерпретира природата на човека. И страстите,
и разумът, деструктивното и творческото начало са присъ-
щи на човека по природа. Всяка от тях детерминира поли-
тическата активност и мястото на човека в политическия
процес. Според Т. Хобс разумът диктува на човека изискването
за съзнателно подчинение на абсолютния суверен, необходи-
мостта от абсолютна власт на държавата, господстваща над
цялата сфера на човешкото поведение. Но в същото време тази
власт не се разпространява върху съжденията на самия разум.
В противен случай абсолютната власт, насочена към обуздаване
стихията на разрушенията и гибелта, би се обърнала\и против
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своите собствени разумни основания, да стане противоразумна.
Така, според Т. Хобс, духовният свят на човека трябва да
притежава суверенитет и автономия. Неговата неподвласт-
ност е гаранция за съществуването на всяка власт. Не бива да
се пристъпва мярата, зад която завършва властта и редът и
настъпва хаосът на разрушителната анархия като обратната
страна на противоразумното всесилие на властта.

Така, според Т. Хобс, в природата на човека се коренят
както свободата, така и принудата, доброто и злото, разруше-
нието и съзиданието, а политическият живот се определя от
тяхната борба и взаимната им обусловеност и мяра.

Джон Лок, за разлика от Т. Хобс, не извежда «войната на
всички против всички» от естествения стремеж на човека към
лична изгода. «Естественият човек», според Джон Лок, е преди
всичко участник в икономическото партньорство, честната кон-
куренция, свободно и в еднаква степен с другите осъществява
своето право на обмен на блага и услуги. Държавната власт
е средство за осигуряване на такова гражданско състояние,
което в най-голяма степен отговаря на естествената приро-
да на човека. Тази природа обаче на изисква специално възпи-
тание и принуда, напротив - от усъвършенстване се нуждае
именно политическата структура на обществото. Тази идея по-
късно е развита от Адам Смит, който намира в стремежа на
хората към корпоративно икономическо сътрудничество тол-
кова силен «естествен» фактор, че той е способен да преодо-
лее досадните препятствия, които безумието на човешките за-
кони така често затрудняват дейността.

За Жан-Жак Русо човешката природа, която не се е под-
дала на нелъжливи ценности, внушени от цивилизацията и
политическата борба за власт, е чужда на злото и несправед-
ливостта. «Естественият човек» според френския мислител
е добър по своята начална природна същност. Когато обаче
попада под натиска на «противоестествени» човешки отно-
шения, основаващи се на потисничество и пренебрегване на
свободата, се изменя неговата духовност, в която започ-
ват да преобладават властолюбието, жестокостта и стре-
межът към подчинение на себеподобните. Както отбелязва
Жан-Жак Русо, според народа справедливостта е добродетел,
докато насилието и тиранията са присъщи на управляващите,
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на началниците, защото са свойствени на тяхното социално
положение. Русоизмът неизбежно води до извода от необхо-
димост от социална промяна, отговаряща на най-добрите чер-
ти на човешката природа, за «завръщането към естествените
качества на човека, променени от пороците на обществото».

Така човешката природа съдържа в себе си цялото мно-
гообразие и противоречивия потенциал на индивидуалното
поведение, на комбинациите на отношенията между индиви-
дите. В последна сметка човешката природа детерминира ця-
лата система на социалния живот и на държавната уредба във
всички страни и през всички исторически периоди. Нейните
закони се намират в една редица с универсалните и вечни зако-
ни на природата. Тези закони могат да бъдат опознати и прило-
жени за целите на оптимално обществено преустройство.

Главната опорна точка на това направление на поли-
тическата мисъл от Хобс до наши дни разглежда властта
като проблем на взаимоотношението на гражданското об-
щество, пазара и държавата. Исторически обусловените ин-
терпретации на това взаимоотношение се променят, но целият
анализ на властта се съсредоточава около централната за поли-
тическата философия категориална двойка: «пазар - държава».
Икономическият пазар се разглежда като аналог на поня-
тието гражданско общество, а вътре в тази двойка се фор-
мират и предлагат решения за всички основни противоре-
чия на социално-политическата реалност. В този модел глав-
но съединително звено между индивида и институтите на власт-
та става не еднократният по същество митически акт на преда-
ването на индивида на своите «естествени права» на върховната
власт, а безчислените сделки, монополните договори, постоян-
ното конкурентно противоборство между всички политически
субекти. Политическите субекти - индивиди, групи, организа-
ции, държавни органи, всеки, който притежава универсалната
политическа стока - властта - скрепено чрез взаимното им
признание и някои основополагащи общоприети правила на
обмяната. По такъв начин «общественият договор» като че
ли постоянно се възпроизвежда в цялото общество, пред-
шества «нормалния» политически живот под формата на
базисни съзнателни псхилогически нагласи. Ако тези нагласи
биват пренебрегнати, се стига до деформация на пазарната



демокрация, превръщането й в тирания, където властта се дър-
жи чрез физическо и духовно насилие, пренебрегващо парт-
ньорството и взаимността.

Оттук следва най-важният принцип за «разпределение-
то на властта», нейната плурализация, властта може да
съществува и функционира само ако всеки индивид може да
има достъп до властта и възможност да се ползва от власт-
та. Но тогава формално юридическото разделение на властите
разкрива своята недостатъчност в ролята на гарант против
тоталитаризма и моноуполизацията на властта. Против такава
опасност днес актуално се предлагат дисперсията на властта,
идеалът за политически живот като свободен от външен мо-
нополистичен натиск и от ирационално хипертрофирана, не-
контролируема от съзнанието, психически и социално разру-
шителна жажда за власт.

Плурализмът на властта, балансирането на полити-
ческите сили са невъзможни без рационалното съгласие на
страните, без тяхното взаимно съгласие в качеството си
на властващи субекти. Като идеал такъв баланс би бил симет-
ричен: един политически субект властва над друг в същата сте-
пен, при която последният властва над първия. Но реалните

'отношения на властта безусловно са асиметрични. Тази кон-
статация обаче не изключва елементите на съгласие и призна-
ние на властта. Асиметрията и принудителността на властта
произтичат от социалното разделение на труда, от обективните
потребности на социалната система и наличието на определени
функции на социалното управление.

Изглежда, трябва да се съгласим с мисълта на Мишел
Фуко, че властта не трябва да се разбира като твърдо и
еднородно господство на един индивид над други или на една
класа и група над друга класа или група. Властта не се
локализира в някакво място или в нечии ръце, тя не се
присвоява като стока или богатство. Властта намира своето
приложение и използване чрез «мрежева организация», а ин-
дивидите не само се движат между нишките и гнездата на тази
мрежа. Те винаги се намират в състояние, при което могат и
подлагат на влияние властта и я осъществяват. На властовите
отношения влияе непокорността и съпротивата. Според
Робърт Дал, властта е контрол на поведението, или с други
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думи, проблемът остава да се обозначава като «власт над».
Някой има власт над друг, ако може да го застави да прави
това, което не би правил другият в други условия. На тази
идея възразява Хана Арент, според която властта не е прос-
то съответствие на човешката способност да се действа,
а да се действа съвместно, Изводът е, че трябва да се изслед-
ва системата от институтите, в които се проявява и ма-
териализара властта.

2. През XX век по проблемите за политика, власт и морал
името на Макс Вебер е ключово. В доклада си «Политиката
като призвание» той дава пределно изчистени определения на
понятията политика и власт. Макс Вебер дефинира полити-
ката като стремеж за участие във властта и за влияние
при нейното разпределение. От друга страна, съвременната
държава е централистично организирано обединение за господ-
ство, което е съумяло успешно да монополизира легитимното
физическо насилие като средство за господство в границите
на определена територия. Така Макс Вебер отъждествява
политиката с насилие, а властта - с възможността да се
налага воля.

Хана Арент в «Човешка ситуация» отбелязва, че непре-
менно политиката и властта трябва да се интерпретират и чрез
опита на гръцкия полис. Затова и простото определение на
политиката като «споделяне на думи и дела» от съвременна
гледна точка изглежда неясна. За да разберем политическото,
според немската политоложка, трябва да проследим специ-
фичното разграничение между частна и публична сфера,
което е основополагащо за античния полис. Частната сфера
е сфера на домакинството, публичната сфера е сфера на
общите дела. Сферата на частното е още сфера на необходи-
мостта, защото всяко домакинство съществува, за да гарантира
оцеляването на отделния индивид и да задоволява насъщните
жизнени нужди. Хората живеят заедно, принудени от обстоя-
телствата, и осъзнали, че другите са им нужни.

Основната дейност във всяко домакинство е свързана с
поддържането на жизнения цикъл. Целият живот в семейст-
вото е организиран около необходимостта и е подвластен на
нея. Същевременно отношенията между членовете са йерар-
хични и изискват безусловно подчинение. Само така е възможно
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овладяването на природната стихия като гаранция за съществу-
ването на рода.

Сферата на полиса се разглежда като сфера на сво-
бодата. Но свободата в един специфичен смисъл: като непод-
властност на жизнената нужда и като липса на господство
и подчинение. Така разбрана, свободата означава освобожда-
ване, или с други думи, свободният човек се е освободил от
жизнените потребности. Самият живот в полиса се характери-
зира като откъсване от биологичния процес и отстранен от
проблемите по оцеляването на рода.

Главата на домакинството е свободен само дотолкова, до-
колкото е в състояние да се отдели от частната сфера и да
навлезе в публичната сфера. В такъв смисъл може да се каже,
че смелостта означава политическа добродетел, доколкото тя
предполага готовност да се напусне сигурността на домакинст-
вото и да се предпочетат делата на града или полиса. От пуб-
лична гледна точка смелостта е своеобразно възвисяване до
равнището на общите интереси. Самото разграничение меж-
ду частното и публичното, схванато като политическо, между
необходимостта и освободеността от нея, изглежда трудно за
осмисляне от съвременна гледна точка. Но според Хана Арент
исторически факт е, че това разграничение в старогръцкия свят
е реално. Според нея по-важното е да се намерят различията
на двете сфери. Сферата на частното осигурява защитата
на публичното от натиска на необходимостта, присъщ на
житейския цикъл. От своя страна, сферата на публичното е
пространството, в което човек намира своята идентичност и
същност като свободно същество.

По-нататъшното разграничаване на частна и публична сфе-
ра се търси на друго равнище и се определя от присъствието
или отсъствието на Другите. Според Хана Арент присъствието
на другите, които виждат това, което ние виждаме, и чуват
това, което ние чуваме, ни дава увереност в реалността на света
и на нас самите. В този смисъл Другите действително са ни
нужни. Самото разграничение цели да подчертае колко не-
достатъчна и първична е частната сфера. Авторката раз-
глежда термина «публично» в два аспекта. Най-напред като
представеност пред публикаи втори път като общото за всички
нас. Публичната сфера следователно трябва да схващаме
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като общ свят, който събира хората заедно и където те
мигат да бъдат видяни и чути от публика. Този общ свят
не се изгражда от едно поколение, той надхвърля жизнения
цикъл на смъртните хора, той е нещото, което хората споделят
както с тези, които живеят с тях, така и с вече починалите и
още неродените. Този общ свят от публичната сфера може да
се разглежда като основа на дълготрайността. Публичната
сфера позволява на всеки да запази всичко, което би искал
да опази от разрухата, носена от времето. Само публичната
сфера гарантира, че нещата, предметите и събитията, които
правят хората, могат да бъдат видени и чути едновременно от
много хора в различни аспекти. Защото в публичната сфера
хората не само виждат и чуват, но всеки поотделно вижда
другия и го чува от различна своя позиция. В такъв смисъл
частният живот изглежда беден. Той би могъл да предложи
единствено продължение и умножение на собствената позиция
с присъщите й аспекти и перспективи.

От специфичното разбиране за частна и публична сфе-
ра произтича привилегията да участваш в решаването на
общи въпроси и своеобразната извисеност на хората, които
служат на общността, противопоставена на недостатъч-
ността и ограничеността на частния живот. Оттук следва
и същностното противоречие между античната и съвременната
представа за държава и политика изобщо. Днес е прието поли-
тическите общности да се разглеждат като семейства и да се
счита, че за всекидневните им дела трябва да се грижи гигант-
ска администрация. Затова според X. Арент мисленето в тази
посока се определя не като политическа наука, а като нацио-
нална икономика или народно стопанство. Според авторката
това, което наричаме общество, е колективът от семейства,
организирани икономически в едно свръхчовешко семейство.
В античния полис обаче точно такова понятие като политическа
икономия би било противоречия в термините. Според древните
мислители всичко, което е икономическо и се отнася до
живота на индивида и до оцеляването на вида, по дефиниция
е неполитическо.

Друга съществена разлика според авторката в съвремен-
ното и античното разбиране за политика се отнася до въпроса
за насилието и подчинението. В древния свят идеята за управле-
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ние и подчинение за държава и власт се възприема като пред-
политическа и в този смисъл принадлежи на частната, а не на
публичната сфера. Античното схващане е, че чрез насилието
човек се освобождава от жизнените потребности. То е оправ-
дано само в частната сфера, където нуждата господства над
всички и където йерархичната власт закономерно е свързана с
успешното овладяване на природата. Политическото пред-
полага власт и управление единствено чрез убеждаване със
слово. Според X. Арент да си политичен, да живееш в полис
означава, че всичко се решава чрез думите. Не случайно опре-
делението на човека на Аристотел като «зоон политикой»
може да бъде правилно разбрано само като се вземе пред
вид второто - «зоон логон ехон» или живо същество, спо-
собно за реч. Според авторката тези определения са израз на
определено мнение за човека и политическия начин на живот.
Според това мнение всеки извън полиса е лишен не от спо-
собността да говори, а от начин на живот, в който речта и
само речта има смисъл и където главна грижа на всички граж-
дани е да говорят помежду си.

Когато политиката се определя от авторката като
споделяне на думи и дела, тогава на преден план се извежда
съвместният живот. Идеята е, че в сферата на политическото
човек надхвърля простата заедност, наложена на всички - роби,
варвари и гърци, от жизнената нужда. Само полисът може да
осигури на всеки възможността с думи и дела да изяви своята
уникална отличителност пред публика от себеподобни. Само
в полиса човек може да предпази думите и делата си от пре-
ходността на времето. И само полисът дарява безсмъртие, за-
щото, както отбелязва X. Арент, той е вид организирана памет.
В този смисъл полисът не е градът-държава с неговото физичес-
ко местоположение, а е организация на хората, която възник-
ва от съвместните им действия и речи. Неговото истинско про-
странство лежи между хората, живеещи заедно. Когато дейст-
вието и речта се определят като политически дейности, те са и
публичното пространство, където един човек се явява пред дру-
гите, в което другите се явяват пред него и където хората пред-
намерено се изявяват. Причината за всичко това се намира в
човешката нужда да се усеща светът като реален, станал въз-
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можен благодарение на присъствието на другите и на явяването
ни пред тях.

Оттук следва и заключението на X. Арент за полити-
ческата власт в античния свят. Властта възниква между
хората, когато те действат съвместно и властта би изчез-
нала веднага, щом те се разпръснат. Властта е това, което
удържа хората заедно, след като е отминал беглият мо-
мент на действието, властта е това, което те поддържат,
оставайки заедно. Парадоксалността на властта се състои
в ограничението и: властта е съсъществуването с други
хора, човешката власт съответства на условието за мно-
жественост, властта е потенциал на съвместното битие.
Затова тя не може да се притежава като индивидуална сила,
нито да се упражнява като насилие. Според X. Арент властта
зависи от съгласието на множество воли и стремежи. Единстве-
ната алтернатива на властта не е индивидуалната сила,
а насилието. Насилието може да унищожи властта, но
никога не може да я замести. Тоталитаризмът затова не
е власт, а управление чрез насилие. Понятието за власт според
X. Арент съответства на човешката способност не просто да
действа, но да действа в съгласие. Така властта не може да се
отъждестви с насилие или с налагане на воля. Тя предполага
убеждаване, а не принудата.

Тези идеи на X. Арент вън от всяко съмнение разкриват
либералната насоченост на нейната политическа философия.
Авторката наистина приема, че представите за света и човека
водят до източниците на специфична, стихийно възникваща
социална философия, свойствена за обикновеното съзнание.
Всъщност X. Арент анализира именно социално-психическите
и етническите корени на представите в обществото за античния
свят. Тези представи за обществото за това как трябва да живее
човек с други хора, какви са правата и задълженията на лич-
ността в обществото се отнасят както до морала и неговата
философия, така и до политиката и нейната философия. Ви-
дяхме no-горе, че се оформят следните възгледи: за общест-
вото като семейство и за обществото като пазар. Така
могат да се изразят накратко главните метафори на античното
и съвременното общество.



Могат да се направят и други изводи. В различните об-
щества, в които битуват различни представи за правата и дълга
на човека, се формират два различаващи се типа за държава
и власт. Патерналистката, йерархически построената дър-
жава, която обосновава и легитимира своята власт чрез
религия или идеология, и либералната представа за държа-
ва, която се легитимира чрез гражданското общество, чрез
правата и задълженията, приоритетно за отделния граж-
данин. Тези два типа държави се различават по различните си
представи, модели на отношения и дори чрез символите и нави-
ците на отделните граждани. Както отбелязахме по-горе, X.
Арент поставя ударението на различието между частната и
публичната сфера. Тук ще обърна внимание на следното.

В традиционните и съвременни общества се проявяват раз-
лични, поразително несъвпадащи помежду си юридически сис-
теми. Тези различия се проявяват и в несъвпадащите представи
за природата, човека и обществото. Стопанството или иконо-
миката също се формират по различен начин. Производство,
което има за цел потреблението, и производство, което е пред-
назначено за получаването на доход или печалба, изразяват
две различни траектории на стопанския живот. Господството
на пазарната икономика в съвременния свят е свързано с
възникването на нова, необикновена от гледна точка на
традицията ситуация и отношение към собствеността,
парите, труда и предмета. Всички те се превръщат в стока.
Съдържанието на тези понятия води до различия, които трудно
могат да бъдат обяснени. Например в самия фундамент на
съвременното общество лежи идеята за свободата в ней-
ните нови измерения. Голямо значение за освобождението
на човека има новата представа за пространството, новото
разбиране за безкрайност. Макар и твърдението за безкрай-
ността на вселената, отричаща затворения Аристотелевски
космос, да е съставна част от еретическата картина на света
на Джордано Бруно, само Нютоновската механика убеждава в
истинността на тази идея. Премахването на пространствените
ограничения изменя светоусещането на хората, поражда убеде-
ност във възможността за неограничена експанзия, така важна
за идеологията на индустриализма.
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3. За разлика от Хана Арент, Вернер Йегер открива, че
именно благодарение на Сократ и сократиците понятието
«самообладание» се превръща в едно от най-важните изиск-
вания на съвременната етическа култура. Докато X. Арент
акцентира върху пространствените измерения на властта и
морала, свързвайки ги с частната и публичната сфера на дей-
ността, то Вернер Йегер използва друг подход. Според него
откритото от Сократ «самообладание» е изискване за нрав-
ствено поведение на човека, обусловено от вътрешно присъщи
качества на индивида, а не толкова от необходимостта да се
следват външни изисквания. Но доколкото етическите пред-
стави на гърците се определят от обществения живот, то и
при описание на вътрешния свят на душата са се използвали
политически понятия. Например «самообладанието» се срав-
нява с добре управляван полис. Никога на бива да се забравя,
че моралните изисквания, които постави Сократ, се появяват
в епохата на софистите, когато авторитетът на законите силно
е оспорван. Сократ поставя ударението именно върху «вът-
решните закони», като чрез властта на авторитета се
опитва да наложи на атиняните. Така Сократ повежда
борба за нова нравственост, повява се новата дума «Енкра-
тия» - нравствено самообладание, умереност, издръжли-
вост. Новата дума дължи появата си на етичните идеи на
Сократ. Тази дума произлиза от прилагателно, обозначаващо
човек, притежаващ пълномощия, правомощен да се разпореж-
да с някакво имущество. От етическа гледна точка енкратията
пък в Сократовия смисъл означава не някаква особена добро-
детел, тя е основата на всички добродетели, тя означава осво-
бождаване от животинското начало и укрепване на господ-
ството на духа над инстинктите. Сократ счита духовността
за истинската същност на човека и енкратията ще означава
«власт над себе си», «самообладание». Платон в «Държавата»
именно разглежда идеята за справедливостта като хармония
на човека с неговия вътрешен закон.

В основата на Сократовата идея за самообладанието
лежи новото разбиране за свободата. Гръцкото разбиране
за демокрация обаче означава преди всичко равенство пред
закона, а свободата е твърде многозначна дума, за да се
ползва за определение на равенството. Когато Сократ и Пла-
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тон говорят за свободна държава и наричат гражданите на
полиса свободни, те отбелязват факта, че държавата и гражда-
ните не са попаднали в робство. Според старите гърци «сво-
боден» означава противопоставяне на роб. Терминът свобода
в античния свят не притежава всеобхватното неподдаващото
се на определение етическо и метафизическо съдържание, при-
също на съвременното разбиране на понятието свобода. Съвре-
менната идея за свобода генетически е свързано с идеята
за «естествените права» на човека, които разгледахме малко
no-горе. Именно тези идеи на XVII и XVIII век доведоха до
повсеместното унищожение на робството. За гърците обаче
от класическия период «свободният човек» е понятие на
непроменяемост и нестабилност на института на робството,
прието като необходим фундамент за свободата на атинските
граждани. Свободният човек обозначава тип на поведение,
свързано с откритото и пряко изказване на своето мнение,
което е невъзможно за роба. Свободният начин на живот е и
морален, защото означава спазване на външните приличия.
Да си свободен означава още и да бъдеш възпитан, и да се
занимаваш със свободните изкуства, да не бъдеш зависим от
невежеството и пошлостта.

Благодарение на Сократ свободата се превръща в про-
блем на нравствеността. Сократическите школи с различна
интензивност се опитват да разработят този въпрос. Естест-
вено до радикална критика на несправедливостта на деление-
то на хората на свободни и роби не се стигнало. Този проблем
остава незасегнат, той остава без значение, защото Сократ води
дебата към «вътрешния» морал. Съобразно описаното по-горе
понятие «самообладание», означаващо и господство на разума
над инстинкта, се появява и понятието «вътрешна свобода».
Този, който притежава вътрешна свобода, Сократ противопос-
тавя на човек, робуващ на ниски страсти. Такова определение
наистина е свързано с политиката, доколкото съдържа в себе
си възможност за свободния - дори за управника - да се окаже
роб в сократовския смисъл на думата. Тогава може да възникне
мисълта, че управляващият не само че не е властимащ, няма
право на власт, но даже не е и свободен. Широко употребя-
ваното в съвременната етическа философия понятие за автоно-
мия Вернер Иегер отбелязва, че означава в гръцката политичес-
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ка терминология независимост на полиса от други държави.
Според В. Йегер старите гърци никога не са използвали тер-
мина автономия в областта на морала. За Сократ например
е била важна не толкова независимостта от някакви нсъществу-
ващи външни норми, колкото умението да властваш над себе
си. В разбирането на Сократ моралната автономия означава
независимостта на човека от животинското начало, което оба-
че се намира в самия човек. Но тази автономия не подчертава
независимост от по-висшите космически закони, които също
се включват в моралния феномен на човешкото самообладание.

С тези принципи е свързан и Сократовският идеал за
независимостта на човека от външните условия на същест-
вуването. Става дума за моралния принцип на автархията.
Вернер Йегер подчертава, че най-напред за този принцип раз-
бираме от съчиненията на Ксенофонт. При Платон тази тенден-
ция на Сократовската философия не е така подчертана, а след
смъртта на Сократ това направление продължава в киническата
философия на Сократовската етика. Тъкмо при киниците ав-
тархията се превръща в основен признак, отличаващ ис-
тинския философ. Платон и Аристотел също посочват
автархията, когато става дума за пълнотата на щастие-
то на философа. При автархията мъдрецът на духовно равнище
възражда култа на митическия герой, въплътен за старите гърци
в образа на Херакъл. Умението да се преодолее всичко само-
стоятелно - такава е героическата старогръцка форма на иде-
ала. Това умение се основава и на силата на героя. Но Сократ
и неговите ученици заменят физическата сила с духовна
сила. Нейната проява е възможна само при условия, когато
човек поставя пред себе си разрешима по силите му задача.
Единствено мъдрецът, постигнал победа над своите инстинкти,
достига автархията или вътрешната независимост. Той се до-
ближава до състоянието на божеството, защото никакви пот-
ребности не го вълнуват. Но Сократ не довежда мисълта си
за автархията до крайния индивидуализъм, типичен за ки-
ниците. Неговата автархия не е аполитична, в нея не се
забелязва противопоставяне на гражданските добродетели,
отсъства и стремежът към изолация от външниясвят. С
всички свои корени Сократ е свързан с полиса. В понятието
«политически връзки» Сократ включва всяка форма на човеш-
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ката общност, защото човек винаги е свързан със семейство,
родственици и приятели. Това са ежедневните форми на общ-
ност и общителност, без които човешкото съществуване е не-
възможно. Затова идеала за хармония Сократ извежда от поли-
тиката и разпространява върху семейството. Той посочва необ-
ходимостта от съвместни действия на семейството и държава-
та. Той подчертава изискването за стабилни морални основания
на човешкото поведение. Според Вернер Йегер това изискване
е било необходимо в епоха, когато всички традиции са губели
своята задължителна сила и дори родителският авторитет не
може да осигури здрав морал. В своите беседи Сократ крити-
кува господстващите в обществото предразсъдъци, много бащи
обаче се обръщат към него, запитвайки как да възпитават сино-
вете си.

От времето, когато Сократ формулира своето морално
учение, става възможно да се говори и пише за предопре-
деление в живота на човека, за цел в живота и в човешките
постъпки. Цел на човешкия живот е това, към което естес-
твено се стреми неговата воля: Доброто или Благото. Спо-
ред В. Иегер метафората «целта на живота» предполага, че
вече по-рано е съществувала представа за житейския път.

Съществували са много други пътища, докато не е бил
открит пътят, който води към целта, провъзгласен от Сократ.
Тази цел е Благото, Доброто, което се представя като точка,
събираща всички пътища на човешките стремежи, като мишена
за стрелите на ловеца, която му се отдава или не му се отдава
да уцели. При такъв подход възгледът за живота коренно се
променя. Животът се явява като движение към съзнателно
избран краен пункт или към връх, стремеж към определен
обект. Животът придобива вътрешно единство, форма и
напрежение. Човекът живее, както твърди Платон, в непрекъс-
ната бдителност и бодрост, виждайки пред себе си целта. На
ученика на Сократ, Платон, дължим конкретността на формите,
чрез които се изразява абстрактната теория на Сократ^ В осно-
вата на тезата на Сократ, че хората никога не извърш-
ват доброволно грешки, лежи мисълта, че човешката воля
винаги е насочена към Благото като към своя цел. Философ-
ското и художественото изобразяване на тази идея на Сократ
предизвикала на свой ред ново отношение на живота, е дело
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на гения на Платон. Именно той разделя хората в зависимост
от техните цели на различни типове, а самото понятие цел пре-
нася върху тяхното разбиране за същността на битието.

Сократ поставя началото на значимото направление на
философията, получила своето продължение в теологическия
светоглед и «биологическата» философия на Аристотел.

Мисълта на Сократ за целта на живота е имала същест-
вено значение за знанието в неговата епоха. Например формите
за възпитание придобиват нов смисъл, възпитанието не се свеж-
да към развитието на способности или към предаването на
знания. Неговата същност е да предостави на човека възмож-
ност за постигане висшата цел в живота. По такъв начин възпи-
танието е идентично на Сократовския стремеж: към позна-
нието на Благото. Образованието в този смисъл е амбиция-
та за формиране на общ светоглед върху космоса и живота.

Вернер Йегер отбелязва, че Сократ е «политическият чо-
век», разпространен в ранните гръцки полиси. Този «политичес-
ки човек» не може да не влезе в конфликт с обществото и поли-
са, в който живее. Трагичната съдба на Сократ според Йегер е
исторически неизбежна. Защото в стара Атина е настъпило вре-
мето, когато вече държавата не може да изпълни своето пред-
назначение, след като Сократ е провъзгласил новата цел на
човешкия живот.

Полисът по времето на Сократ вече не може да се
ръководи от морала и религиозните чувства на хората.
Възпитателната дейност на Сократ влиза в конфликт с
упадъка на духовния живот на Атина. Конфликта, жертва
на който става Сократ, самият той преживява и изстрадва с
тази човешка простота, с която античният герой преживява,
устоявайки своята правда, като умира за нея. У Сократ се забе-
лязват чертите на човека от нова формация с присъщите й
духовен и морален индивидуализъм. И двете качества са орга-
нично обединени; първото е свързано с великото минало на
Атина, а второто е обърнато към бъдещето. Според В. Йегер
Сократ е единствено и своеобразно явление в историята на
гръцкото духовно развитие. Сократовският морален и полити-
чески идеал на възпитанието е свързан с двата полюса на него-
вата натура, придаващо вътрешно напрежение на неговите мис-
ли: реалистичността като изходно положение и идеалността
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като цел. В. Йегер отбелязва, че тук за първи път възниква
проблемът за взаимоотношението между държавата и
църквата, чието разрешение в течение на столетия по-
късно търси Западният свят. Животът на Сократ показва,
че това не е само специфичен християнски проблем. При
Сократ този въпрос се изразява не като сблъсък между две
обществени форми, осъзнаващи своята власт и влияние, а като
конфликт, породен от принадлежността на човека към земната
общност и неговата непосредствена вътрешна връзка с Бог.
Този Бог, на който служи Сократ, чрез възпитателната си дей-
ност се различава от боговете, на които се прекланят в старо-
гръцкия полис. По своята духовна природа, по своята привър-
заност към интелектуализма Сократ не е бил способен да се
подчинява на догми. Но подвигът на Сократ несъмнено показва
устрем и саможертва на човек, принадлежащ на Бога. Неговата
заповед, че Бог трябва да се слуша повече, отколкото хората,
завързва теоретически и политически възел, който изисква
по-нататъшно размишление и решение както в морала, така
и в политиката.
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Раздел II. Етико-приложни аспекти

ЦЕННОСТИТЕ В
ГЛОБАЛИЗИРАЩАТА СЕ ИКОНОМИКА

Катя Личева

Summary

In the conditions of the Globalisation of the word economy is
developed a process of universalisation of the moral values and the
appearance of the business ethics. In the sphere of the business contacts
are imposed general moral standarts of behaviour facilitating the
relations between economic subjects all over the world.

Краят на ХХ-то столетие е уникален момент в човешката
история, определян като преход към едно принципно ново със-
тояние на цивилизацията. Свръхинтензивните темпове на раз-
витие поставят редица проблеми и дилеми, от разрешаването
на които в изключителна степен зависи съдбата на човечест-
вото. Като алтернатива на глобалните проблеми се явява устой-
чивото развитие, чийто фундамент трябва да бъде нравстве-
ността.

Представителите на «Римския клуб» призовават хората да
престанат да бъдат «сляпо оръдие» на икономическия растеж
и като преминат през етиката на оцеляването и се насочат към
всеобщото добруване и благо.1 Това означава да бъдат преос-
мислени ценностите и тяхната роля във всички области на жи-
вота. Започналата реабилитация на традиционни морални
стойности трябва да се яви като противотежест на разгръщаща-
та се духовна криза.

Във връзка с формирането на глобалното съзнание в на-
шата съвременност се превръща в силно актуален въпросът за
универсалните ценности. Разкриването им се извършва върху
конкретен социокултурен контекст, но те засягат разрешаването
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на глобални за обществото проблеми и в такъв смисъл придо-
биват абсолютна значимост. Тенденцията е към издигане на
тяхната роля и превръщането им в смислообразуващи за чове-
ка. Това е необходимо с оглед просъществуването на човешкия
род. В унисон с процесите на интеграция във всички сфери -
икономика, политика, наука, религия и др., все повече се от-
кроява значението на ценности като: човек, свобода, достойн-
ство, истина, цел и смисъл на живота, любов и щастие, доверие.
В различините видове практика се открояват хуманитарни яд-
ра. Идеята за «очовечаването» на човека в навечерието на XXI
век придобива първостепенно значение.

Безспорно, проявленията на морала в сферата на иконо-
мическия живот са обект на специално внимание. Осъзнаването
значимостта на моралното измерение на бизнеса се налага като
обективно обусловена необходимост на зрелите икономически
отношения. Двупосочно е движението между бизнес и морал,
като първоначалният подтик идва от стремежа към ефективна
дейност, печалба, успех в конкурентната среда. С времето по-
степенно се осъществяват и онези натрупвания, които довеж-
дат до сериозна трансформация в съзнанието на деловите хора
и цялото общество, включено в орбитата на цивилизованата
стопанска дейност. Развива се «икономическата култура»2 на
съвременния бизнес с присъщата й «амалгама от ценности»,
тясно зависима от социалната, политическата и културната
матрица, в която действат характерни икономически процеси.
Безспорно, определяща е ролята на икономическите фактори,
а от една рационална преценка на ползата се осъществява пре-
ходът към формирането на адекватни морални стандарти.

Различни са механизмите за регулиране на етичните стан-
дарти в бизнеса. Сред тях особено място заема натискът от
страна на утвърждаващото се гражданско общество - сдруже-
ния на граждани, културни, религиозни, интелектуални сдруже-
ния, обществени лидери, впоследствие академични и професио-
нално организации по бизнесетика. Наред със социалните меха-
низми - обществено мнение и обществена принуда, с юриди-
ческите механизми действат и силно зависимите от степента
на развитие на личностното съзнание индивидуални механизми
като дълг, съвест и морални чувства.
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Тъй като моралът няма собствени институции, моралните
ценности и норми проникват в ценностите и нормите на други
социални явления - като политика, религия, право, изкуство, и
дори се сливат с тях. В трудовата сфера моралът действа съв-
местно с други регулативни системи, като допълва админис-
тративните, професионалните, технологичните правила, пре-
доставяйки едно основно предимство - свободата на избор.
Деловият морал заляга в основата на икономическото законо-
дателство, без да се идентифицира с него. Той се осмисля все
повече като възможност за «коригиране» на несъответствията,
за надхвърляне равнището на «сляпото придържане» към прав-
ни закони, като оставя място на морално отговорните дейст-
вия и постъпки на човека било като лидер, или като сътрудник
на фирмата.

Моралът има това предимство, че изразява по-висока сте-
пен на съпричастност, лична ангажираност, съзнателност. Той
ориентира поведението на участниците към взаимно зачитане
и взаимопомощ, към общозначими ценности, като повишава
етичната чувствителност на организациите. Моралът се налага
като обединяващ елемент в системата на социалния икономи-
чески ред.

Питър Бъргър обособява седем ключови ценности, които
счита за общоприети в рамките на западната «икономическа
култура»: материално благосъстояние, равенство, политически
свободи, защита на човешките права, индивидуална автономия,
запазване на традицията, общност.3 Тези ценности отразяват
преплитането на социалните, културните, икономическите и
политическите аспекти с въпросите на морала и участват в
по-общия контекст, върху който се формира моралният облик
на съвременните фирмени образования.

Идеята за материална задоволеност има фундаментален
характер - в нея е закодирано дълбоко хуманното предназначе-
ние на човешката дейност и особено на икономическата актив-
ност. Свободата в различните й изяви също има значение на
универсална ценност, а тя получава максимална възможност
за разгръщането си в съвременните икономически добре раз-
вити общества. Присъствието и се толерира на различни нива,
включително и на корпоративно равнище, където има много-
образни проявления и влияе върху фирмения морал. Равенство-
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то само по себе си (пълно равенство във всичко за всички хора)
е абсурдно в съвременните развити общества и се преосмисля
предимно като справедливост и като равно право на съществу-
ване и развитие. Справедливостта засяга равномерното раз-
пределяне, съобразено с одобрените от обществото правила и
има морални, правни и политически измерения. Тя е неделима
от въпроса за човешките права, включително моралните права
на човека.4 Този момент е особено значим. В исторически план
всяко сравнително цивилизовано общество поставя въпроса
за правата на човека и се опитва през тази призма да обоснове
собствената си целесъобразност.

През XX век във фирмената практика навлизат широко
разбиранията за правата на отделната личност; осъжда се като
неетично «използването на другите» за собствени цели, ако в
същото време се отричат техните цели и намерения. В основата
на това е положен един подход на етично мислене, акцентиращ
върху равноценността на всички индивиди като човешки съ-
щества. Така защитата на човешките права и съобразяването с
тях се превръщат във важен етичен показател за оценка на пове-
дението на отделните личности и организации. Или по-разши-
рено: «Не можем да не се съгласим, че отричането на основни
права - като тези на съществуване, свобода, личен живот, из-
растване и човешко достойнство, изобщо е неетично. Чрез де-
финиране на човешкото положение и определяне начина на
реализация на човешките възможности такива права стават
един вид «общ знаменател за етично мислене».5 Засягайки
основните човешки права в областта на икономиката, Лудвиг
Ерхард изтъква свободата като основно демократично право
на всеки гражданин, реализирано в рамките на финансовите
му възможности да потребява и да произвежда или продава
това, което сам счита за необходимо и обещаващо успех, като
при това изхожда от личните желания и потребностите на
всички индивиди: «Свободата на потребление и свободата на
стопанска дейност трябва да се възприемат от всеки гражданин
на държавата като ненакърними основни права».6

Модерното общество, провъзгласяващо правата на авто-
номния индивид, е най-адекватният контекст за реализация
на констелацията от ценности, обозначавани с названието «ин-
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дивидуализъм». Въпреки афинитета към индивидуални изяви,
общността е онази, която дава признанието за смисъла на чо-
вешкото действие и го превръща в значимо чрез вграждане в
по-всеобхватен историко-културен и етически план. Това се
отнася и за активността, развивана в икономическите организа-
ции.

70-те години на XX век са възлов момент в развитието на
световния цивилизационен процес. Нарастващото влияние на
транснационалните корпорации и банки дава началото на нов
период в световната икономика и култура. Определящи стават
интернационализацията и глобализацията на бизнеса, а те от
своя страна налагат смяна на парадигмата в отношенията меж-
ду хората в международен план. Започналият процес на утвър-
ждаване на свободното плуралистично общество допринася
за междукултурно стимулиране, за създаване на база от общи
и сравними норми и ценности. С оформянето на новата инфор-
мационна цивилизация (на мястото на индустриалната) и уве-
личаването на благоденствието, борбата за признаване на чо-
вешкото достойнство достига до своята връхна точка. Силно
се усеща потребността технологичният напредък да бъде въве-
ден «в някакви хуманни рамки», за да спомогне за подобрява-
нето живота на всички хора и «да се балансират материалните
с духовните нужди на човечеството».7 Господството на интелек-
туалния капитал над физическия трансформира наемния труд
в свободен творчески труд на доброволни сътрудници; подкре-
пя се ефикасно мотивацията за предприемчивост и прогрес.

В тези условия се заражда и бизнес-етиката - зона, върху
която универсални и национални измерения се преплитат. В
нейната основа е заложена идеята за преодоляване на проти-
вопоставянето между специфичните ценности в деловия живот
и общочовешките морални ценности, за тяхната хармонизация.
Една от основните задачи е да се развие алтруистичното начало
у човека, т. нар. «облагородяване на егоизма», и той да се из-
дигне до висотата на алтруизма, като вътрешноприсъщ на «чле-
новете на човешката общност».8 По смисъла си това е близо
до мисълта на Адам Смит: «Човекът трябва да има съзнанието,
че неговият собствен интерес е свързан с приоритета на об-
ществото и че щастието и може би съхраняването на неговото
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собствено съществуване зависят от опазването на общество-
то».9

Новата организационна култура, присъща на съвремен-
ното глобализиращо се общество, е свързана с измененията
на външната среда. Тя се нуждае от нови умения, знания,
възгледи, от поглед върху други култури и ценностни системи,
от философията и «практическите измерения» на другите
национални стопанства. Така през втората половина на 70-те
години в името на националната конкурентоспособност в
Съединените американски щати се разгръща движението за
поучаване от японската делова култура с присъщия й афинитет
към качеството и внимание към «човешкия фактор».

Обнадеждаващ е фактът, че утвърждаването на пазарния
модел в областта на икономиката се съпътства от процес на
постепенно осъзнаване на необходимостта от смяна на приори-
тетите. Във връзка с това се откроява моралната парадигма,
която трябва да бъде определяща в условията на глобализи-
ращата се икономика. Лансира се идеята за «цивилизован биз-
нес», изграден върху хуманитарно-етическа основа. Самият
проблем за морала в бизнеса се извежда от контекста на по-
общия проблем за изменение на принципите и подходите, на
критериите за оценка на деловата активност. Характерно е
осмислянето на печалбата във връзка със социалните задачи
и преимуществената ориентация към задоволяване на основ-
ните човешки потребности. Това е нов момент във виждането
на ефективността, на смисъла и задачите на дейността, при
който се изтъква ролята на човека като «ключов» фактор в
икономиката. Той е в унисон с глобалната за нашата съвремен-
ност тенденция - да се върви към изграждането на социална
икономика.

Деловият живот е сравнително обособена област на чо-
вешка дейност, на която се отрежда съществена роля в система-
та на социокултурата. Присъствието на ценностите в нея е свър-
зано с хармонията, с адекватното функциониране на тази систе-
ма. Бизнесценностите са в унисон с ценностите на обществото
като цяло и взаимно се предполагат. Те зависят от степента на
развитие на съзнанието, на моралната зрелост, на материал-
ната и духовната хуманитарна култура. Съвременният бизнес
създава условия за преосмисляне на стойности, за разгръщане
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на характерни ценности и формиране на нови. В него отсъстват
ясно разграничени критерии за нравственост и е по-свободна
оценката на явленията. Осъществява се противоречиво цен-
ностно единство. Налице е сближаване, взаимопроникване на
стойности от различен род. В резултат на подобно взаимо-
действие се хуманизира деловият живот, а в целокупния
обществен морал настъпват съществени изменения. Обогатява
се ценностната система на обществото - едно по принцип
положително явление. В условията на глобализиращото се
световно стопанство протича процес на универсализация на
моралните ценности. От една страна, в деловата сфера се
налагат все повече единни правила, респективно някои общи
етични стандарти на поведение. Те са особено необходими
при контактите на икономически субекти - носители на различ-
ни културни традиции, гарантират известна толерантност,
взаимно доверие, разбирателство. От друга страна, бизнесът
се стреми да универсализира изработваните в неговите рам-
ки морални норми, разпространявайки ги върху цялото
общество.10

С оглед на разкриване същността на фирмения морал тряб-
ва да се откроят характерните черти на съпътстващите бизнеса
ценности, а именно: релативизмът, прагматизмът, относител-
ната устойчивост, комплексността.

Релативизмът, това е неопределеността, всеобщата отно-
сителност, мобилността, заменящи строгото регламентиране
на морала в бизнессферата. Изменчиво е съдържанието на цен-
ностите във връзка с пазарния динамизъм и адаптацията. Ори-
ентирането сред подобен род ценности се затруднява и от об-
стоятелството, че всеки участник (лице, фирма) изгражда свои
собствени критерии за нравственост и поддържа собствена цен-
ностна линия.

Ценностите функционират в различните области на живота
в контекста на определени практически потребности и задачи.
Приложността лежи в основата на обосноваването им - като
«крайна» причина на тяхното съществуване. Съприкоснове-
нието на нравствените закономерности с тези от бизнессферата
придава реализъм и практическа насоченост на Морала.

При промяната на критериите за нравственост в прагма-
тична насока е от значение запазването на принципните ориен-
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тири като преграда срещу разтварянето на нравственото в без-
нравственото. Това е моментът на стабилност, на устойчивост
в общата неопределеност. Той е свързан със запазването на
самото отношение към нравствено положителното и търсенето
му върху полето за бизнес. Утвърждава се необходимостта от
нравствена преценка, държаща сметка за стойността на всяко
явление, качество, постъпка. Ето защо посредством ценнос-
тите се определя посоката на вървене, на развитие на деловите
взаимоотношения. Ценностите обхващат различни стойностни
категории в бизнеса. Събирането на рационални и ирационални
моменти формира противоречиви стойности. Влиянието върху
фирмения живот се осъществява при наличието на съгласува-
ност между ценности от различен род, обединени в съответни
ценностни комплекси. Всички ценности се оказват свързани
върху полето за бизнес - те формират определено единство
сред участниците, определен консенсус по основни въпроси.

От гледна точка на спецификата е необходимо към биз-
неса да се прилагат адекватни морални критерии. Морални-
те изисквания следва да бъдат такива, че да не се накърнява
основният закон на бизнеса - законът за печалбата. В противен
случай те ще останат безполезни. Ценностите на бизнеса трябва
да бъдат адаптирани към неговата специфика, а не механично
пренасяни от други сфери. В основата заляга фундаменталното
допускане за ползата, превърната в доминанта. Ползата е уни-
версална в бизнеса и дава смисъл на тази човешка дейност. Тя
има своите многообразни проявления на различни нива и пред-
определя насоката на мислене, поведение, взаимоотношения.
Ползата не изключва останалите ценности, а само ги обвърз-
ва около себе си, влияе върху тях. От значение е начинът, по
който тази ценност ще бъде осмислена, а тя може да бъде раз-
бирана твърде широко.

Моралните ценности в бизнеса са резултат от уникална
симбиоза на морала с деловия манталитет. Въпреки че при-
състват ценности с концентриран морален смисъл, те не могат
да осъществят предназначението си извън връзката с други,
важни за деловата изява качества. Вследствие на адаптацията
моралните ценности придобиват онези особени характерис-
тики, които им позволяват да играят ролята на ръководни нача-
ла в дейността. Във връзка с това трябва да се отбележи, че
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поради преплитането на стойностите ориентирането в морал-
ните измерения на деловия живот е изключително трудно.
Оттук произтича и нееднозначността на оценките.

Ако трябва да се посочи някакъв най-общ разграничител
между ценностите в духа на бизнесетиката, това е преди всичко
степента на отчитане ролята на човешкия фактор и човешките
отношения. Първостепенна стойност могат да имат онези от
тях, които утвърждават изявата на личността при съвременните
условия, разгръщането й в социално и духовно отношение. Чес-
то като морални ценности се изтъкват качества и характерис-
тики като: трудолюбие, съзнателност, отзивчивост, справед-
ливост, честност, принципност, задружност, толерантност,
скромност, инициативност, състезателност, компетентност,
професионална гордост, професионална чест и др.

За да се снеме морално-психическото напрежение в бизне-
са, трябва да бъде разбрана необходимостта от уравновесяване
на различни по характер стойности. В книгата си «Седемте
култури на капитализма» Ч. Хемпдън-Търнър и А. Тромпенаарс
наблягат върху преосмислянето на отношението между проти-
воположните ценности, представени като дилеми." Според ав-
торите да се създаде ценностна система - това означава преди
всичко да се «управляват контрасти»: «Културите, които ще
преуспеят през следващия век, ще бъдат тези, които преодолеят
своите склонности към пристрастие и които постигнат баланс
между привидно противоположните ценности».12 Във връзка с
анализа на ценностите на модерния бизнес се отдава значение
на «дилеми» като: «индивид - общност», «универсализъм -
партикуларизъм», «равенство - йерархия», «анализ - интегра-
ция». Преминаването от сблъсък на ценности към привежда-
нето им в хармония се разглежда в контекста на тезата, че всяка
от страните е решаваща за икономическия успех.

Ценностите на деловия живот могат да бъдат обособени
в два основни типа в зависимост от ориентацията им: консер-
вативни (нар. «конвенционални») и либерални (най-често опре-
деляни като «модерни»). Критерият за това диференциране е
отвореността на мисленето и отношението към традицията,
риска, доверието към личността, творчеството, резониращи
от своя страна върху характера на комуникациите и мотива-
цията за дейност.
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Консервативните ценности са морални, културни, естети-
чески, политически, професионални и пр. стойности, формира-
ли се в условията на продължително общностно съществуване.
Техните основания са доказаната полезност, верифицираната
с времето ефективност, несъмнеността, общоприетостта. При
консервативните ценности се залага върху инерцията на масо-
вото съзнание и вярата в традиционни, популярни идеали.
«Консервативните ценности се придържат към стереотипното,
не към преобразувателното, защото по своята природа те гра-
витират много повече около известното, провереното, сигурно-
то. Смисълът и (в умерени пропорции) ползата от тяхното при-
лагане са в това, че те в максимална степен са родени и продик-
тувани от опита, от дълготрайната практика и от рационализ-
ма като философски манталитет».13 Следователно консерва-
тивните ценности се отнасят до опитността, традиционализма,
разумността, сигурността. Към тях често причисляват безкри-
тичността и плановостта, дори примирението, раболепието,
угодничеството, а също технократизма. Наличието им в дело-
вия живот предполага залагане на утвърдени стимули, строги
указания относно работата, отсъствие на по-високи лични стре-
межи. Набляга се върху формалната страна - задължението и
контрола вместо върху личната ангажираност. Консерватив-
ните ценности обаче не следва да бъдат подложени на тотално
отрицание, тъй като засягат универсални стойности, значими
общочовешки моменти. В тях намира място моралът, опре-
делян в духа на традиционното мислене. Необходимо е да се
посочи, че в едно от популярните тълкувания «консервативен»
има смисъл на «компетентен», а това е твърде важно в профе-
сионален аспект.

Консервативните ценности носят определен положителен
смисъл, благодарение на който е станало и тяхното утвържда-
ване, но те са обременени от редица ограничения, потискат
изявите на личността. Основният проблем се състои в растя-
щото несъответствие във връзка с динамиката на съвременния
икономически, социален, културно-духовен живот и невъзмож-
ността те да осиггурят адаптация към него.

Либералните ценности се лансират в условията на модер-
ните, високоразвити общества. Те имат нетрадиционен харак-
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тер - разкриват новото отношение към действителност?а,
развитостта, сложността, многовариантността на съвремен-
ното мислене, измененото съотношение на потребностите,
отразяват промененото отношение на хората към работата,
към професионалната им реализация. Акцентът попада върху
откритостта, неформалността на връзките, отговорността,
творческите изяви, удовлетвореността, самочувствието, енту-
сиазма, въображението, интуицията, тоталната нагласа за ре-
организация, поливариантната енергичност. Алвин Тофлър об-
вързва либералните ценности с «третата вълна» като етап от
развитието на цивилизацията, на който плурализмът, реоргани-
зацията и адаптацията се оказват определящи.14 Той отхвърля
принципите на индустриалното общество - като стандарти-
зация, централизация, бюрокрация, дезинформация, гиганто-
мания и пр., които неизбежно водят до еднообразие и хомо-
генност, до културно-ценностна идентификация. Според един
от създателите на Римския клуб - Едуард Пестел, съществува-
нето на такава ценностна база е решаващо условие за развитие-
то на общество, построено върху пазарните принципи и полити-
ческия консенсус.'5

В наше време се извършва сложно преплитане на стари и
нови стойности. Стремежът е на основата на морала да се из-
влича, съхранява и доразива най-доброто - традиционното да
се издигне до ново качество и да се вложи във фундамента на
съвременната социокултура. Съвременната нравственост,
включително и тази в сферата на икономиката, трябва да стане
историческа алтернатива на едно догматично и едностранчиво
отношение към ценностите.

Във връзка с изграждането на адекватна система от ценнос-
ти най-голямата тежест по естествен път ще падне върху фир-
мата. Тя е онази ключова структура, върху която се пресичат
многопосочните интереси на цялото общество. Фирмата е сре-
доточие на икономически интереси и заедно с това - обедине-
ние на личности, в което се осъществява кохезия на ценности,
култивират се значими човешки разбирания за добро, полезно,
правилно. Функционирането й се свързва с притежаването на
определени морални права и морални задължения, а също така
и с изискването за етични действия. Моралът пронизва всички
аспекти на фирмения живот. Нещо повече: «Корпорацията
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може да се разглежда като морален представител, като дейст-
ващо лице на обществената сцена, което трябва да носи отго-
ворност за всички свои действия, така както човешките инди-
види отговарят за всичко, което са направили».16

Фирмената дейност има подчертан морален аспект, въп-
реки че не се преследват собствено морални цели и въпреки
прагматичната насоченост. Задоволяването на обществени пот-
ребности превръща тази дейност в морално положителна и
необходима за обществото. По този начин целите, резултати-
те, както и използваните стимули, получават морална оценка.
Изграждането на демократично общество не намалява, а на-
против - засилва отговорността на фирмите (корпорациите).
Впрочем изискването за социална отговорност е до голяма
степен «цена за успеха».17

Много голямо значение има фактът, че във фирмените об-
разования се гради еталонен морал.

Във фирмата се изгражда еталонен морал. Самият характер
на взаимоотношенията вътре в нея предопределя в основни
линии насоката на взаимоотношенията в деловата сфера изоб-
що. В глобализиращата се икономика чрез фирмите се извърш-
ва универсализация и глобализация на значими ценности. Фир-
мата вгражда в своята система от приоритети различни по
характер морални стойности, развива ги и ги «препраща» към
обществото. Според нас особено важно е да се подчертае, че
тя може и трябва да бъде «генератор» на морални ценности,
не само да се влияе от социокултурния контекст, в който функ-
ционира, но и да обогатява ценностната система на общество-
то, неговия етос.

Според автора на «Третата вълна» преобразуването на кор-
порацията през втората половина на XX в. е част от по-широ-
кообхватното преобразяване на социосферата и елемент на
историческа промяна от голям мащаб. То влече след себе си
изменения на всички нива: «Променя се и начинът на пове-
дение на обикновените хора в техния всекидневен живот, защо-
то едновременно с изменението на основната структура на ци-
вилизацията се изписват наново и правилата, по които живе-
ем».18 Тофлър обръща внимание върху зависимостта между
обществения и корпоративния морал. От една страна, общест-
вото оказва засилен морален натиск върху фирмата, а от друга
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- нейният морален облик силно влияе върху еволюцията в сис-
темата от ценности на това общество. За разлика от привър-
жениците на «втората вълна» (X. Форд и др.) на съвременния
етап фирмата е вече нещо много повече от «непригоден за
социални цели, тясно икономически инструмент» и се утвърж-
дава в новата си мисия като «производител на морални цен-
ности», «реализатор на трансикономически дейности».

Като глобални пред фирмата се очертават задачите: да
възстанови доверието на обществото, да облагороди конкурен-
цията под влиянието на определени морални ценности и да
съдейства за хармонизирането на отношенията.

Обществените отговорности на фирмата се открояват
особено добре в светлината на стоящите пред човечеството
глобални проблеми и на необходимостта от устойчиво раз-
витие.19 Бизнесетиката се оказва неразривно свързана с еколо-
гичната етика. В навечерието на XXI в. въпросът за отноше-
нието между фирмените ценности и нравствено-екологичните
ценности, подлежащи също на глобализацията, придобива
стратегическа насоченост.

Относно характера на ценностната система на фирмата
традиционната практика сочи слабо присъствие, изопачаване
смисъла на редица морални ценности. Обикновено са предпо-
читани ценностите с «по-осезаеми» измерения и ефективност,
подлагана на директна, недвусмислена верификация.

В духа на бизнес-етиката са от значение три основни изиск-
вания при ценностния подбор, валидни за всяка съвременна
фирма, независимо от мащаба и стопанската територия на
функционирането й.

Първо, ценностите да са действителна значими за фирма-
та като цяло.

Второ, да са значими за всеки от нейните членове.
Трето, да са значими за обществото и в тях да бъде зало-

жен стремежът към добро и полезно за човека.
Тези изисквания не се изтъкват произволно. Те съответ-

стват на трите основни групи интереси, подлежащи на баланси-
ране в разките на фирмената култура. Така фирмата се оказва
звеното, в което се съчетават различни ценностни нива - лич-
ностно, корпоративно, общочовешко. Необходимо е да се под-
чертае, че взаимното подчиняване на различни по степен на



126 Катя Личева

общност ценности и насочването им към обществото, човека
и човешкото сами по себе си са дълбоко нравствени. Това при-
дава на фирмата действително хуманен смисъл, оправдава при-
съствието й в социално-икономическия живот.

Ценностите на модерния, цивилизования бизнес са импера-
тивно зададени. Основният фактор в неговото развитие - фак-
торът «конкуренция», предопределя лансирането на ценност-
ни критерии от нравствено естество. Това е така, защото в па-
зарна среда, при условията на пренасищане шансът за успех не
е еднозначно определен от икономическите показатели. Той
зависи от внедряването на морални стойности, на етични прин-
ципи във вътрешнофирмения живот, във взаимоотношенията
с клиенти, контрагенти, акционери.

Правилният подбор на ценностите във фирмата и откроя-
ващото се значение на съответните морални ценности са свър-
зани с провеждането на политика на социална оттговорност,
която от своя страна засяга изграждането и поддържането на
така необходимия имидж на фирмата

От изследванията върху водещи фирми20 в света могат да
бъдат извлечени определени основополгащи ценности. Имен-
но те са ръководни начала, акценти в дейността, водеща към
дълготрайния успех в съвременните условия. Тези ценности
могат да бъдат изложени в определена последователност, като
по този начин се представи и съответна стойностна градация.

На преден план в ценностната градация трябва да се от-
крои доверието като универсална ценност. Тази ценност е с
първостепенно значение, защото от нея се разгръща цяла сис-
тема от ценности, засягащи характера на взаимоотношенията
върху полето за бизнес.

Производни на доверието и винаги съпътстващи го са сво-
бодата и отговорността (творческата свобода, която има изя-
вен морален смисъл и съдейства за развитието в личността и
групата на съзнанието за нравствена отговорност).

Друга фундаментална ценност е лоялността, разбирана
двустранно - едновременно като лоялност към фирмата и като
лоялност на фирмата към нейните членове. Тази ценностна
категория се формира във връзка с доверието и най-често е
резултат от него.
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От своя страна следствие на лоялността представлява
качеството на работата, съпътствано от т. нар. любов към
продукта.

В синхрон с тези ценности се развиват и други.
С отговорността са свързани творчеството, новаторството,

развитието на нестандартното мислене, на които особено мно-
го се държи при съществуващия пазарен динамизъм. Стреме-
жът е всеки да бъде поощрен да даде най-доброто от себе си.

Във връзка с формирането на отношенията във фирмата и
поведението на личността се открояват: неформалността, от-
веждаща към така популярната днес идея за удовлетвореност-
та от общуването, уважение, зачитане на достойнството и спо-
собностите на другите.

При формирането на личностните характеристики стой-
ност придобиват определени морални качества: честност,
скромност, стремеж към самоусъвършенстване и т.н. Възприе-
мани предимно с пренебрежение у нас и квалифицирани като
банални, за еталонните стопански формирования те се оказват
обект на изключително сериозно и внимателно отношение.

В контекста на цялостното поведение на фирмата ценност-
ни измерения имат балансирането на интересите, грижа за
всеки, който влага приноса си в общия успех.

Не на последно място - във връзка със смисъла на функ-
ционирането на стопанските субекти и отношението им към
консуматорите на техните стоки и услуги - стои уважението
към клиента. Същността на тази ценност не се свежда един-
ствено до формата на осъществяване на прекия контакт, а се
свързва със стремежа към задоволяване на потребностите на
клиента, в по-широк план и - лоялността към обществото.

Всички посочени, така необходими за съвременната
фирма, ценности се обединяват от абсолютния приоритет на
човека, разглеждан в неговото двуединство - като произ-
водител и като потребител.

Ценностите на фирмата не съществуват изолирано, а са
взаимнозависими, допълващи се, синхронизирани. Те се под-
крепят и всяка ценност насочва към останалите. Формира се
сравнително завършена цялостност - ценностен комплекс. Обе-
диняването, обвързването и организирането на ценностите би
могло да се представи посредством т. нар. «етичен кодекс» -



128 Катя Личева

един нормативен израз на «моралната философия» на фирмата.
Той е концентрираният израз на фирмените ценности и най-
сполучлив начин за представянето им в достъпна форма.

Фирменият кодекс има смисъл на етичен кодекс и най-
често се обозначава като «корпоративно кредо». Той е разно-
видност на професионалните етични кодекси, развила се върху
полето за бизнес. При него елементите на професионалния мо-
рал са експлицирани върху основата на служебната етика.

Чрез фирмения кодекс се извършва трансформиране на
идеалите в съответни правила на поведение и се прави опит да
бъде въведено в система от стандарти онова, което е морално
допустимо и приемливо за всички.

Етичният кодекс на фирмата представлява съвкупността
от основните морални изисквания и задължения, подредени
в зависимост от значимостта им. Той е своеобразна интерпре-
тация на ценностите и заедно с това устойчива структура, про-
никната от духа на фирмената култура. Обикновено ценностите
в него приемат формата на принципи, общи предписания и
изисквания за дейността, норми, стандарти на поведение и
т.н. Ранжирането на стойностите, тяхното градиране, относи-
телният им дял в кодекса сочат характера на ценностната ори-
ентация.

Кодексът задоволява потребността от регулиране на взаи-
моотношенията между хората и общността. Той утвърждава
значението на определени културни ценности, представяйки
ги като изисквания към индивида и негови отговорности. Фир-
меният кодекс се отнася към моралния живот на хората не
описателно, а от нормативно-предписателна гледна точка -
отразява моралните понятия под особен ъгъл, пречупвайки ги
през момента на дълженствуването. Именно моралните норми
като основни морални средства са определящ негов елемент.

Кодексите са пригодени към функционалните области на
компанията като финанси, маркетинг, персонал и други важни
насоки в безнеса. Засягат различни проблемни кръгове като:
конфликт на интереси, даване на подкупи, секретност, дори
политически деления и т. н. като по своеобразен начин допри-
нясат за балансиране между морално и комерсиално. От кредо-
то на организацията в значителна степен зависи поддържането
на обществения и моралния й статус.
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Съдържанието на етичните кодекси на най-добрите орга-
низации е ограничено по обхват - без да се изчерпва всичко, се
маркират само някои основни моменти, изразяващи доминира-
щите ценности (онези, които трябва да се развиват в практика-
та) - постигане на добро качество, новаторство, неформалност
при общуването, балансиране на интересите, свобода, отговор-
ност, доверие, лоялност, единство, уважение към клиента грижа
за хората от фирмата. Всъщност това са приоритетите на циви-
лизования бизнес.

В западната литература е широко прието кодексът да се
третира в посока на подчертаване спецификата на една фирма.
Това разбиране не е неправилно, но е еднопосочно и оставя «в
сянка» един толкова важен аспект в развитието на бизнеса -
неговата универсализация. (Не случайно съставянето на фирме-
ните кодекси е явление, развило се през XX в. и получило из-
ключителна популярност през последните десетилетия в разви-
тите страни и особено в големите корпорации.) При по-внима-
телно вникване в кодексите се забелязва удивителното им сход-
ство. Не трябва да бъде забравян фактът, че предназначението
на кодекса (добре изпъкващо при кодексите с професионално^
съсловен характер) е преди всичко да унифицира изискванията
в дадена област. При висока степен на развитие на бизнеса
(като вид дейност) и на фирмите се оказва безусловно необхо-
димо утвърждаването и разпространението на съответни етич-
ни стандарти, осигуряващи обща база за ефективна комуника-
ция. Така етичният кодекс става най-обща етична рамка на
отношенията в деловата сфера, налага съвместимост, мар-
кирайки и изисквайки спазването на основни положения на
морала. В практиката на конкретните фирми моралните прин-
ципи и норми могат да бъдат осмисляни по различен начин в
зависимост от редица особености, включително националните.

Изработването на фирмените кодекси и внасянето на нрав-
ствен заряд в тях се извършва в рамките на самите фирмени
образувания - съобразно спецификата на дейността им. То
обаче не е изолирано от съответния тип общество и неговия
етос - ценностната система на всяка фирма кореспондира със
съвкупната ценностна система на обществото, резонира върху
нея. Тя представлява особена трансформация, «превод» на об-
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ществено значимо съдържание. Заедно с това тя може да обога-
тява обществото с нови ценности, влияе върху изграждането
на негови морални характеристики.

Чрез системата от морални норми във фирмата се утвърж-
дават високи идеали за хората, подхранва се техният ентусиа-
зъм, готовност за работа и себеотдаване.

Придаването на значение на всичко онова, което се върши
във фирмата, на всеки детайл в работата е свързано със създа-
ването на стандарти на съвършенството и отхвърлянето на
посредствеността. Залага се на принципността вместо на ком-
промиса, като се цели утвърждаване на качеството, честността,
добросъвестността, постоянството. Универсално е изискването
за справедливост и «безкомпромисно» етично поведение.

Във фирмените кодекси изпъква особеното място на прин-
ципа на отговорността, който се снема в съответни норми и
правила. За него е характерно - в духа на хуманитарната тенден-
ция в бизнеса - отнасянето на отговорността към всички хора,
засягани по някакъв начин от дейността на компанията. Така
например в кредото на корпорацията «Джонсън & Джонсън»
се казва: «Ние сме отговорни пред всички онези, които изпол-
зват нашите продукти и услуги... ние сме отговорни пред нашите
служители, мъжете и жените, които работят за нас по целия
свят... пред нашите акционери... отговорни сме пред общността,
в която работим и живеем, както и пред световната обществе-
ност».21 Различните отговорности се разкриват чрез изисквания,
съпътстващи различните, преплитащи се помежду си типове
отношение: към фирмата, работата, към себе си, към колегите
и подчинените, към потребителя, широката публика и др. Въз-
приема се насоката да бъдат следвани най-високите етични
стандарти и те да се прилагат във всички аспекти от дейността,
да се работи по социално отговорен начин.

Необходимо е да се подчертае, че кредото представя дей-
ността на организацията в максимално широк обществен план,
което позволява тя да бъде определяна като социално значима
и да получи морално оправдание. Отхвърлянето на изолира-
ността и на възможността за развитие в «морален вакуум»,
включването в проблемите на обществото, «вграждането» в
общата отговорност и стремежът за отдаване необходимия дял
на дължимото имат положителен морален смисъл. Присъст-
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вието на моменти като например този - «да поддържаме добър
ред в собствеността, която използваме, да пазим околната сре-
да и природните ресурси», сочи разпростирането на отговор-
ността в една много по-далечна перспектива. Разкрива се опре-
делена ценностна позиция, основана, не само върху морал-
ността но и върху нов интелектуален подход. Тя съответства
на съвременното ниво на зрялост на съзнанието и културата
на общуване на човешкия фактор.

В зависимост от спецификата на дейността на водещите
фирми кодексите им обикновено се концентрират върху два
основни приоритета - сътрудници и потребители - преосмис-
ляйки ги през особеностите на съответната корпоративна кул-
тура и ценностна система. Очевидно е подчертаването на връз-
ката на наеманите работници със «силата и успеха на бизнеса».
Присъства вярата в достойнството и заслугите на отделния
индивид, стремежът да се оценява справедливо приносът, неза-
висимо от положението в йерархията и други различия. Това е
сполучлив начин да се насърчава личната инициатива и като
цяло да се стимулира развитието на желаното за фирмата и
обществото поведение.

Добре изградените етични кодекси насочват към това -
организацията да бъде изградена «отвътре-навън», изтъквайки
важността на един фундамент от позитивно ориентирани меж-
дуличностни отношения, на които да се заложи в конкурентната
борба. Характерен е опитът за съчетаване на индивидуалис-
тичния дух с чувството за съучастничество в значимо начина-
ние, а декларирането на висока степен на загриженост към
проблемите на човешкия фактор в организацията преследва
постигането на една по-цялостна обвързаност, сцепление на
общността. Разкрива се двустранна зависимост - между изиск-
ванията към индивида и зачитането му като ценност. Общува-
нето в организацията се разглежда по посока на развитието на
почтеността и доверието, а те се пренасят навън - върху отно-
шенията с клиентите.

Принципът на качеството има изключително място. Ка-
чеството засяга цялостната дейност - подчинено е на отго-
ворността за удовлетворяване нуждите на потребителя, на ува-
жението към него, но е свързано и с отношението към фирма-
та. Разбирането за печалбата присъства под многообразни не-
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винаги явни форми и почти не се откроява на фона на другите
стойности. Общото впечатление, което кредото оставя, е: неиз-
бежност на печалбата при положение, че се следва системата
от етични норми и правила.

Много показателно е непрекъснатото използване на 1 л.
мн. ч. - «ние», «нашето кредо», «нашите хора», «нашите клиен-
ти», «нашите продукти», «нашата цел», «нашата компания» и
т. н. «Наш» - означава «принадлежащ ни», «общ» и има смисъл
на идентифициране на всички посредством работата на едно
работно място - в една изключителна по значимостта си сто-
панска и социална клетка, каквато е фирмата. Това подчертава-
не на принадлежността и съпричастността оказва много силно
въздействие върху човека. То е важно не единствено от гледна
точка на мобилизацията за делова активност и развитие на
чувството за дълг, но и доколкото от чисто човешка гледна
точка хората получават възможност за разкриването си в поло-
жителна духовно-емоционална обстановка. Постигането по то-
зи начин удовлетворение от общуването във фирмата, внедря-
ването на усещането за единство, подкрепа, сигурност, пови-
шаването на самооценката на индивида в съотнасянето му със
значима общност - всичко това има своите нравствени изме-
рения.

Като цяло, тенденцията към съставяне на етични кодекси
представя една модерна фирмена стратегия, според която оцен-
ката на дадена бизнесорганизация не се прави само въз основа
на печалбата, но и на базата на определени ценности. В настоя-
щия момент почти всички крупни корпорации и половината
от по-малките фирми в САЩ, както и около 30-40 % от не-
американските компании създават подробни сводове от пра-
вила, регулиращи отношенията им с клиентите, партньорите,
обществото, държавата. Още от началото на века в страни като
САЩ, Русия и др. се разработват т. нар. национални кодекси
по делова етика, атуализиращи се днес съобразно новите реал-
ности.22

90-те години на XX в. бележат прехода от националните
(местните) към международните (световните) делови кодекси
по етика. Международни сводове от правила за воденето на
бизнес се възприемат от ООН, Международната търговска па-
лата, Организацията за икономическо сътрудничество и разви-
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тие. Техният първообраз са «Принципите на международния
бизнес», утвърдени от Кръглата маса в Ко от бизнеслидерите
на САЩ, Япония, Западна Европа и превърнали се във фунда-
мент за диалог в рамките на международното делово съобщест-
во.

Всички тези документи са израз на стремежа да се нало-
жат икуменически изисквания към деловото поведение, осно-
вани на доверие, справедливост и взаимна изгода. Човекът в
тях се третира в универсалистки дух - като «гражданин на све-
та».

Следователно, можем да приемем, че в наше време посте-
пенно се установява една по-скоро неофициална система от
етични стандарти от най-висш характер, които в обединеното
икономическо пространство ще оказват все по-осезателно вли-
яние върху деловите отношения в отделните страни и региони.
Постулирайки като свой приоритет моралните ценности, бизне-
сът се опитва да поеме ролята на «мощен посредник за позитив-
ни изменения» в глобализиращото се съвременно общество.23

Утвърждаването на морала като важен фактор за регулира-
не на деловите отношения е обективна тенденция, разгръщаща
се върху икономическата култура на «зрелите» общества. В
условията на глобализация и развиваща се мултикултурност,
когато по нов начин се конструира световният икономически
ред, особено остро се усеща потребността от споделяне на
една нова, глобална етика, основана върху принципите на ху-
манността, отговорността и човешката солидарност.
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ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ЕТИКА
КАТО ПРИЛОЖНА ЕТИКА

Ирина Мирчева

Summary
The re-examination of the moral indignation supposes a new way

of looking at good and evil. The mechanical's viewpoint content is that
good is a power and usefully is everything that enhance this power. The
basic premise is the modal of the selfishness, dominance, supremacy,
exploiting and manipulation. This model is the main reason for the
environmental change. These processes include: deforestation, deser-
tification, soil degradation, species extinction, sea level rise, acid precipi-
tation, atmospheric warning/cooling, nuclear hazards, the emergence
of new technological hazards and the worsening effects of natural disas-
ters. The key question for surviving includes decision-making process
in eco-ethics. It is transformation of attitude and believes about moral
codes to Nature due to the life have to understand like intrinsic value.
The extensionism is not able to emphasize ethical judge beyond creati-
vity so eco-ethical framework tend to own theoretical issue to be life-
enhancing.

АНТРОПОЦЕНТРИЗЪМ

Традиционната етика и етиката на околната среда (environ-
mental ethics), които използват антропоцентричния подход, оп-
ределят човека (човечеството) като обект на изследване. При
това положение няма промяна в традиционните етически су-
бект-обект връзки. Антропоцентричната етика на околната сре-
да (environmental ethics) се занимава с моралното отношение
към сегашното и бъдещо човечество, което е изправено (или
ще бъде) пред екологичните проблеми. Действията на човека
или на обществото, засягащи по някакъв начин околната им
среда, се разглеждат като морални или не, но не става въпрос
за морално отношение към Природата, а за морално отноше-
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ние към хората, които се нуждаят от жизнена среда. Околната
среда не се разглежда като морален обект на етиката, тъй като
се счита, че единствено човекът се нуждае от морално отноше-
ние и съответно само той може да бъде морален обект. Според
антропоцентричния подход околната среда на човека трябва
да бъде опазвана заради човека, а не заради самата нея. Приро-
дата не се разглежда като цяло, а само онази част от нея, коя-
то е околна среда на човека. Защитата й се определя въз осно-
ва правата на човека, тъй като всеки човек има правото на
жизнена среда и съответно унищожаването й е нарушаване на
това право на човека. Антропоцентричната етика на околната
среда приема човешкия живот като самоценност, а не живота
въобще. Тя разглежда проблемите за оцеляването на човечест-
вото в техните икономически технологични, политически и со-
циални аспекти. Приема принципа на Флетчър: моралът е функ-
ция от състоянието на системата във времето [1] и по този
начин разглежда ситуационен морал, свързан с нарушеното
екологично равновесие. Широко е застъпен въпросът за ролята
на науката и техниката, като преобладаващо е мнението, че
технологиите могат да решат екологичните проблеми, но също
така техниката се разглежда като феномен, който е причина за
опасността от екологична катастрофа, унищожаването на жиз-
нената среда на човека и заплаха за самия човек. Антропоцен-
тричната етика на околната среда разбира Природата като
средство за удовлетворяване потребностите на човека и опре-
деля екологичните проблеми като проблеми на обществото.
При разглеждането им за изходна позиция се използва харак-
теристиката на обществото, политическата и правова система.
Но обществата са различни, с различна степен на развитие,
политически и правни системи и тяхното разглеждане не може
да доведе до очертаване на необходимите принципи и норми
на поведение, съобразени с нормалното функциониране на еко-
системите [2]. Екосистемите и функционирането им са незави-
сими от общественото и културно развитие. Те имат собстве-
ни, независещи от човека закономерности, според които съ-
ществуват и се развиват.

Различни видове общества са нарушавали тези екологични
закономерности и са предизвиквали нарушаване на равнове-
сието и екологични катастрофи в различни мащаби. Така че
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решенията на съвременните екологични проблеми могат да
имат предвид политическите, правни и обществени механизми,
но не да ги превръщат в изходна позиция. Съвременните еколо-
гични проблеми трябва да търсят изходната позиция за решава-
нето в екологичното съзнание и ценностната система на човека,
доколкото всяка негова дейност, независимо дали е обществена
или не, може да оказва влияние и промяна във функционира-
нето на екосистемите. Без екологичен морал прилагането на
никакви механизми не може да доведе до решаването на еколо-
гическите проблеми, като това не изключва търсенето и прила-
гането им. Разпростирайки се върху разглеждането на общест-
вото, техниката, политическата, икономическата и правна сис-
тема, антропоцентричната етика на околната среда не обосно-
вава необходимостта от морално отношение към Природата
и така много малко допринася за решаването на екологичните
проблеми, включително проблема за оцеляване на човека.

Въпроси, които могат да имат дори лесно решение, което
е икономически неизгодно, се пренебрегват. Основните про-
блеми на опазване на околната среда са замърсяването й и
прекомерното използване на природните ресурси. И двата про-
блема са следствие от икономическия растеж. Елементарен на-
чин във връзка с тяхното решаване е премахването на вещите
за еднократна употреба, които разхищават природни ресурси
при произвеждането си и замърсяват околната среда като отпа-
дъци. Но от икономическа гледна точка те са изгодни, тъй като
еднократната употреба води до необходимост от непрекъснато-
то им произвеждане, което от своя страна носи печалба на
производителя и осигурява работни места. Така се оправдава
тяхното произвеждане, въпреки че е известен нежелателният
екологически ефект.

Решаване на проблемите на околната среда се търси чрез
нови технологии, които същевременно са икономически изгод-
ни, но без да са съобразени с ефекта, който могат да имат за
Природата като цяло. До този извод стига Международната
комисия за опазване на околната среда и за развитие: «Главният
двигател на икономическия растеж са новите технологии и до-
като тези технологии предлагат възможност за забавяне на
опасно бързото изразходване на ограничените ресурси, в също-
то време създават големи рискове, включително нови форми
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на замърсяване и въвеждане на планетата на нови форми на
живот, които могат да изменят еволюционните пътища» [3].
Пример за тези нови форми на замърсяване са радиоактивните
отпадъци от атомните реактори на електроцентралите. Тези

' електроцентрали се предпочитат, тъй като не се нуждаят от
въглища, т.е. от ограничен природен ресурс и не замърсяват
атмосферата с въглероден двуокис. Увеличаването на въглерод-
ния двуокис довежда до парниковия ефект и значи до нежелани,
а може би и катастрофални изменения в климата. Въпросът за
съхранението на радиоактивните отпадъци обаче си остава не-
решен. Авариите в атомните електроцентрали също правят из-
ползването им опасно. Те са едно неудачно решение на про-
блема със замърсяването на околната среда. Известно е, че
радиоактивните вещества се разпадат за дълъг период от време.
Също така е известен мутагенният ефект на тези вещества. Ра-
диоактивният прах се разнася на километри разстояние чрез
вятъра, попада в почвата, във водите, в растенията, в животните
и разбира се в човека. Научният подход обаче търси подобря-
ване на технологията, колкото и опасна да е тя, тъй като запла-
хата за унищожаване или увреждане на живота просто се пре-
небрегва от съзнание, подчинено на технологическия и иконо-
мически детерминизъм. Съответно се правят опити за разра-
ботване на по-икономични и по-надеждни ядрени технологии.
Какви ще бъдат резултатите от това експериментиране с живо-
та може само да се предполага. Изхвърлянето на ядрени отпа-
дъци в океана или складирането им на територията на малки
и бедни страни е не само неекологично и неетично решение,
то е абсурдно. Прокопаването на дълбоки кладенци в земята
може да предизвика земетресения, а инжектирането на вред-
ните отпадъци може да се окаже пагубно при разместване на
земните пластове, при което тези отпадъци излизат на повърх-
ността на почвения слой или на нивото на подпочвените води.
Дори продуктите, при чието производство се получават вред-
ните отпадъци да са необходими за човека, той трябва да ги
замени с други, докато не реши въпроса с отпадъците. Този
въпрос не трябва да бъде решаван от икономическа гледна
точка, а съобразно закономерностите в Природата. Примерът
с токсичните отпадъци е само един от многото, при които
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решението не е съобразено с факта, че в Природата всичко е
във функционална зависимост.

За да бъде готов да взима екологични решения, човекът
трябва да разбере естеството на живота и да го почита. Трябва
да се обърне към собствения си живот и да види, че е част от
цялото, на което не може да се противопоставя, да бъде против
единството в Природата. Решенията, които той взима за пла-
нетата, трябва да са съобразени с това единство. Човек може
да избира собственото си унищожаване или промяна на съзна-
нието като екологично и сливането с Природата. Ако човекът
не направи своя избор да ограничи растежа, неговото оцеляване
като вид и оцеляването на цялата планета е несигурно и дори
обречено. Икономическите интереси, които детерминират
начините на решаване на проблемите на околната среда, водят
до противопоставянето на тези проблеми с други от глобалната
проблематика на съвременността - например проблема с из-
хранването на населението на Земята. Проблемът с изхранва-
нето не е проблем на опазването на околната среда в тесен
смисъл и ако проблематиката не се разглежда като цяло, него-
вото решаване има други начини. Същевременно тези начини
се оказват опустошителни за Природата, тъй като не се отчитат
екологическите взаимозависимости, а се съобразяват с иконо-
мическите интереси. Един от примерите за опустошителни ме-
тоди, целящи високи печалби, е използването на изкуствени
торове в селското стопанство. Цели се получаване на високи
добиви и може да се оправдае с необходимостта от изхранване
на прекомерно нарасналото население на планетата. Всъщност
използването на изкуствени торове, например азотни, води до
различни заболявания, тъй като веществата преминават в рас-
тенията, а оттам и в човека, който ги използва за храна.

Употребата на азотни торове е широко разпространена,
въпреки че се замърсяват водоизточниците и се причиняват
тежки заболявания. Използването на изкуствените торове дори
не е наложително за добиването на големи реколти, тъй като
има естествени торове, с които може да се постигне същият
резултат. Лъвлок подчертава наличието на достатъчно естес-
твени отрови, които могат да бъдат разработени за целите на
селското стопанство, без да замърсяват околната среда и да
причиняват унищожаването на животински видове [4]. В хими-
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ческите технологии обаче човекът е вложил пари, които иска
да възвърне с продажбата на продуктите. От друга страна из-
ползването на естествени субстанции трябва да се разработи,
т.е. да се вложат пари. При наличието на отровни вещества на
пазара, които ще се конкурират с естествените субстанции с
по-ниски цени или с по-голяма популярност, от икономическа
гледна точка е неизгодно за производителите да се спират хи-
мическите вещества и да се заменят с естествените торове.
Известно е, че пестицидите и нитратите причиняват тежки забо-
лявания, унищожават животински видове и замърсяват околна-
та среда. Парадоксалното е, че използването им се оправдава
с кризата по изхранването на населението, а същевременно се
убиват пряко и косвено животински видове, които могат да
служат за храна на човека. Става ясно, че целта е мотивирана
от икономическата изгода, а не от спасяването на човечеството
от глад.

При решаването на проблема с изхранването на население-
то не се отчитат не само екологическите взаимозависимости,
но и бъдещите последствия от тези решения за човечеството.

Програми в рамките на ООН, занимаващи се с тези пробле-
ми, търсят решения, които могат да бъдат временни, но като
цяло не ги решават и всъщност водят до задълбочаване на
екологическата криза и конфликта с бъдещите поколения. В
доклада на Комисията за опазване на околната среда и за раз-
витие се отбелязва, че Организацията по прехраната и земеде-
лието (ФНО) насърчава несъобразени с екологическия ефект
методи в селското стопанство и освен това прокарва План за
действие в тропическите гори, което в някои случаи може да
ускори обезлесяването, вместо да го спре. Екологичната про-
грама на ООН, предназначена да коригира неравновесието, не
получава ясен статут, а се ограничава да координира другите
програми и поема функции само когато някое правителство я
покани [5]. Настоящите проблеми по прехраната се решават за
сметка на бъдещите, защото при унищожаването на околната
среда бъдещите поколения ще имат по-големи проблеми по
изхранването на населението, освен всички екологични про-
блеми, оставени им в наследство. Според Рейндърс и Медоулс
ние трябва да взимаме решения, които не ще попречат иконо-
мически или социално, които няма да засегнат благосъстоя-
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нието на бъдещите поколения [6]. Решенията обаче се взимат
съобразно настоящия момент и се смята, че щом те премах-
ват настоящия проблем, са удачни и окончателни. Затова тези
решения са безотговорни към бъдещето, пренебрегвайки съ-
ществуването му.

Човекът на индустриалното общество е отвърнал поглед
от себе си. Егоизмът не предполага познаване на себе си, тъй
като приема Аз-а като даденост и го утвърждава, налага го на
другите, без да го изучава. За него е важно себеналагането, а
не последиците от постъпките или моралната им оценка. Освен
това именно утвърждаването на Аз-а пречи на разглеждането
на постъпките и мотивите на Другия, т.е. възможността за по-
знаване на себе си чрез отправна точка Другия. Егоизмът се
интересува единствено от личния интерес и оценява морално
постъпката или мотивите на Другия, само когато е засегнат
този интерес. В този случай оценката може да бъде само нега-
тивна, което увеличава стремежа към себеналагане, но не към
себепознаване. Тъй като не вярва в трансцендентното, а Дру-
гият се отхвърля като отправна точка за себепознаването, чо-
векът на индустриалното общество се отказва да познава себе
си. Така цялото му съзнание се насочва навън, към себенала-
гането тук и сега, без поемане на отговорност за резултата от
това себеналагане. С този светоглед човекът на индустриалното
общество експлоатира природните ресурси, без да взима под
внимание конфликта с бъдещето. Този конфликт не е само ли-
чен. Той е конфликт на цялото индустриално общество, което
с дейността си довежда до екологична катастрофа, която ще
бъде преживяна от бъдещите поколения. Тъй като нашите дейс-
твия са безотговорни към бъдещето, те стават безотговорни и
към бъдещите жители на Земята. Дори решенията, които се
взимат за предотвратяването на изчерпването на природните
ресурси, животински и растителни видове, са несъобраз'ени с
бъдещето, а целят подобряване на настоящето. Повечето от
тези решения са временни и не премахват първопричината за
нарушаване на екологичното равновесие. Те целят не премах-
ване на проблема, а премахване на задълбочаването му. Чове-
кът на индустриалното общество не отчита заплахите, които
му носят бъдещите последствия от настоящите му действия.
Екологичните проблеми, които той решава или по-точно които
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го занимават, са онези, които го заплашват в настоящето. Един
от примерите за безотговорността към бъдещите поколения е
липсата на закон, който да задължава производителите на хи-
мични препарати да изследват възможността от генни мутации

Предвид нарушеното екологично равновесие, има предло-
жения за налагането на парични санкции на замърсителите.
Това обаче няма да доведе до възстановяване на равновесието.
Според наредбата на нашето законодателство сумите се из-
плащат на пострадалите от замърсяването. Но всички страдат
от замърсяването. Цялата Природа страда от замърсяването.
Бъдещите поколения също ще страдат. Екологичното зако-
нодателство трябва да има предвид бъдещето. Хората, които
взимат решения за околната среда, независимо дали са иконо-
мически, политически или технологични, трябва да ги съоб-
разяват с бъдещето. Те не могат да ги решават като проблеми,
детерминирани от техните интереси в настоящето, били те лич-
ни или обществени, тъй като екологичната катастрофа е про-
блем на бъдещето. Комисията за опазване на околната среда
и за развитие подчертава, че повечето от хората, участващи
днес във взимането на решения, ще завършат жизнения си път,
преди планетата да започне да страда в пълна сила от всички
последици на киселинните дъждове, глобалното затопляне, уни-
щожаването на озона, настъплението на пустините и загубата
на биологични видове [8]. Освен това не трябва да се забравя,
че взимащите решения в икономиката, политиката или техноло-
гиите са хора и тяхното съзнание, тяхната ценностна система
ги водят към едно или друго решение. Гласуването на закони
за опазване на околната среда, налагането на санкции на замър-
сителите могат да доведат до постигане на хармония, само
ако се промени ценностната система на човека. Докато той
цени повече парите, отколкото живота, нито едно законода-
телство не ще ги спре да се самоунищожава. Питър посочва,
че за да неутрализират някои от пряко опустошителните ефекти
на технологиите, са издадени различни закони, целящи да огра-
ничат промишлените отпадъци, изхвърляни в реките, пушеците
в атмосферата, живака и други отрови в храните, които консу-
мираме. Тези закони, дори когато се прилагат строго само заба-
вят деградирането на околната среда. Те не променят посоката
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на едностранната система, която води невъзвратимо към катас-
трофа [9]. Пагубният икономически светоглед трябва да се
замени с разбирането на живота и неговото почитане. Еколо-
гичното законодателство трябва да гарантира на бъдещите
поколения възможността да съществуват. Замърсяването на
околната среда е унищожаване на живот, престъпление, което
е и към бъдещите поколения. Затова екологичното законода-
телство трябва да търси съдебна отговорност на замърсява-
щите околната среда, така както търси и наказва престъпници-
те, отнели човешки живот. Престъпленията към живота като
цяло, към Природата са не по-малко тежки от престъплението
към друг човек. Проблемите на околната среда на човека не са
изолирани от глобалната проблематика на съвременността. За-
това те не могат да се решават независимо от цялата пробле-
матика. Както се подчертава в докладите на Римския клуб,
решаването на един проблем като самостоятелен може да
доведе до усложняване на останалите. Глобалната проблемати-
ка може да се разглежда само цялостно и нейното решаване
зависи от промяната на общата парадигма, тъй като парадиг-
мата на растежа нарушава равновесието и води до проблемите
със замърсяването, изчерпването на природните ресурси, бо-
лестите, глада, безработицата, тероризма [10]. Екологичните
проблеми не могат да се разглеждат и решават като се разделя
Природата на части, защото по този начин се пренебрегват
нейните взаимовръзки, на който се основават функционалните
закономерности. При това положение не може да се търсят
решения за опазването на околната среда на човека изолирано
от глобалната проблематика и екологическите взаимозави-
симости в Природата. Едностранното разглеждане на пробле-
ма не води до решаването му. Достигането до извода, че чо-
векът се нуждае от ново разбиране на света, от ново мислене и
промяна в ценностната система означава излизане от старата
парадигма. Търсенето на морални принципи и норми на пове-
дение, които да подпомагат решаването на проблемите на опаз-
ването на околната среда на човека въз основа на старата пара-
дигма не може да бъде успешно, тъй като предполага едно-
странно и частично разглеждане. Хардин счита, че е необходи-
мо само установяването на критерии за определянето на цен-
ностната йерархия. Критерият според него трябва да бъде
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оцеляването, тъй като това е критерият в Природата [11]. При-
лагането на този критерий при решаването на проблематиката
ще води до противоречия. Решаването например на проблема
с изхранването на населението и проблема с безработицата
става за сметка на задълбочаването на екологическите пробле-
ми, а при всички тях критерият е оцеляването. Затова аз споде-
лям мнението, че антропоцентричният подход е неподходящ
и чрез него етиката на околната среда не може да установи
принципи и норми на поведение, които да изведат човека от
екологическата криза. Опазването на една част от Природата
заради благото на човека не решава проблема екологически,
защото не отчита функционалните взаимозависимости и вза-
имовръзки в Природата. Следвайки механистичната представа
за света, човекът се надява да смени един механизъм с друг.
Цялостта на Природата и нейния природен закон за хармонията
му убягват, защото той не разглежда цялото, а частите. Това
довежда до вземането на технологични или икономически ре-
шения, които, вместо да предотвратят екологическата криза, я
задълбочават. Преди човекът да възприеме своята психическа
цялост и да даде дължимото на чувствата, не ще може да пре-
одолее нито една от кризите си: екологичната, социалната и
личностната. Всички те зависят от нагласата на неговото съзна-
ние и промяната му като екологично.

ЗООЦЕНТРИЗЪМ

Зооцентричният подход преодолява донякъде ограниче-
ността на антропоцентричния подход, тъй като обосновава пра-
вото на всеки организъм, а не само правото на човека на своя
жизнена среда. Зооцентризмът при решаване проблемите на
опазване на околната среда не изхожда само от интересите и
благото на човека, а и на останалите биологични видове. Пър-
воначално обаче се запазва приоритетът на интересите на чове-
ка и опазването на другите биологични видове се разглежда
като допринасящо за благото на човека. Въз основа на това
виждане започва международното движение за защита на При-
родата в края на миналия век. През XIX век много растителни
и животински видове са застрашени от изчезване. Това води
до създаването на резервати, които да запазят последните пред-
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ставители на тези видове. Създаването на резервати въобще
не предполага възвръщането на хармонията, нито показва про-
мяна в отношението към Природата. Освен това за някои ви-
дове резерватите се създават твърде късно. През XIX век са
изчезнали бискайският и японският кит, каргеланската антария,
морската крава и южната антария. Представителите на тези
видове са били убивани заради ценната им кожа и мазнина
[12]. Поради икономически съображения много предложения
за резервати са били отхвърлени, а някои от вече обявените са
били закривани. Дорст подчертава, че създаването и поддържа-
нето на резервати изисква влагане на големи средства. Необхо-
димите за тази цел кредити, отразяващи се върху националния
бюджет, са предизвиквали недоволство у онези, които са пред-
почитали да ги превръщат в ловни територии или да ги обра-
ботват, за да имат икономическа изгода. Недалновидната пози-
ция на такива хора е забавила развитието на много резервати
[13]. От екологична гледна точка при унищожаване на биоло-
гични видове се нарушават хранителните вериги и съответно
кръговратът на вещества и енергия, т.е. функционалните вза-
имозависимости в екосистемите. Резерватите поддържат видо-
вото разнообразие и съхраняват онези екосистеми, които
включват, но не решават проблема с опазването на глобалната
екосистема. Те запазват едностранчивия характер на решения-
та, защото не се възприема Природата като цяло.

През XIX век еволюционисткият подпод, свързан с уче-
нието на Дарвин, дава ново виждане за морала като представи
за добро и зло (правилно и погрешно), основаващо се на ин-
стинктите. Човешките представи за добро и зло и нормите на
поведение произтичат от инстинкта за самосъхранение и про-
дължаване на вида. Тези инстинкти са общи за човека и жи-
вотните, а също и съответните морални норми, основаващи
се на тях [14]. Еволюционниският подход всъщност поставя
въпроса за наличие на морал и морално отношение между жи-
вотните (висшите бозайници). Освен че при тях действа ин-
стинктът за самосъхранение и продължаване на вида, включи-
телно случаи на саможертва за защита на поколението, се на-
блюдава взаимопомощ между членовете на групата или на вида
и стремеж за запазване на живота им. При воденето на борба
за територия, храна, водачество, избор на партньор и терито-
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фия, животните не убиват противника си, дори ако имат въз-
можност. Освен това са известни случаи на оказване на помощ
между животни от различни видове (не става въпрос за
симбиоза), включително спасяване на хора, чийто живот е бил
!в опасност. Приема се обаче, че това поведение се дължи на
инстинкти и затова не може да се определя като морално, тъй
като преобладаващото за етиката становище е, че моралните
норми произлизат от специфичните нужди на човешкото об-
щество, функционират в неговите рамки и се отнасят до себе-
познаващи разумни същества. Еволюционниският подход оба-
че изиграва ролята на междинен етап при преминаването от
антропоцентризма към зооцентризма в етиката на околната
среда и екологическата етика. Според Жорж Батай животното
се определя като предмет, след като е загубило подобието си с
човека [15]. Еволюционизмът извежда животните от предмет-
ния свят на човека, премахва отношението към тях като към
предмети и търси подобието с човека.

Антропоцентричната етика приема, че морално отношение
се изисква към себесъзнаващи, разумни същества. Затова раз-
ширяването на проблематиката на етиката на околната среда
и екологическата етика се нуждае от друго основание за изиск-
ване на морално отношение към Природата и определянето й
като морален обект. Първоначално се търси общото между
човека и животните, като на тази основа следва да се обоснове
необходимостта от морално отношение не само към човека,
но и към животните. По този начин се стига до преодоляване
на идеята за превъзходството на човешкия вид. Тъй като едно
от главните основания за превъзходството на човешкия вид
над останалите е неговото умствено развитие и притежаването
на интелект, един от начините за доказване на подобието с
човека е изследването на умственото развитие на други биоло-
гични видове. При някои видове бозайници, например китооб-
разните, обемът на главния мозък е по-голям от човешкия.
Джон Лили, който изследва възможностите за общуване с други
биологични видове чрез система от знаци, подчертава необхо-
димостта от допускане на умствено развитие не само при
човека. «Ние трябва, доколкото това е възможно, да се освобо-
дим от нашите априорни представи за мястото на Homo sapiens
в природата. Благодарение на научните изследвания от минало-
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то ние сме свикнали да считаме човека за най-главния биологи-
чен вид на сушата. Ако искаме да намерим някакъв начин за
общуване с други видове, необходимо е преди всичко да допус-
нем, че и някои други видове имат потенциално (а дори и ре-
ално) умствено развитие, сравнимо с нашето» [16]. При рабо-
тата си с делфини Лили допуска, че те имат подобно на наше-
то умствено развитие и пречката за установяване на контакта
не е в интелектуалната недостатъчност, а в предубеждението
на човека, свикнал да възприема себе си на върха на йерар-
хията. В традицията на рационализма доказването на умствено
развитие, подобно на човешкото, и наличие на интелект при
животните означава необходимост от морално отношение към
тях. Но на основата на доказване на интелект може да се изисква
морално отношение само към ограничен брой животински ви-
дове, а останалите продължават да се разглеждат като предме-
ти. Животът като цяло не се схваща като ценност и затова
всичко, не носещо в себе си интелект, може да бъде унищо-
жавано. Действията към не-интелекта не се оценяват морално.
Оттук следва парадоксът, че съзнателното унищожаване на
машина, като продукт на човешкия интелект, се счита за пре-
стъпление, а съзнателното унищожаване на животински и рас-
тителни видове, напротив - схваща се като нещо полезно.

Другата линия на зооцентризма приема, че общото между
човека и животните е способността да страдат. Тази гледна
точка се поддържа от Русо, Шопенхауер, Бентам и съвремен-
ните представители на утилитаризма. Според Шопенхауер в
животните, както и в човека, има егоизъм, което е признак на
осъзнаване на собственото Аз и противопоставянето му на не-
Аза, т.е. животните са себесъзнаващи. Състраданието, което е
основен морален импулс и което е в тясна връзка с добродетел-
та, се изпитва от етичния човек както към другите хора, така и
към животните. Способността за абстрактно познание, която
животните не притежават, е второстепенно различие, което не
дава основание за пренебрегването на животните като обект
на морално отношение [17]. Бентам посочва изпитването на
страдание като общо за човека и животните. За необходимост
от морално отношение е важно не дали животните могат да
говорят или да разсъждават, а дали могат да изпитват страда-
ние. На основата на утилитаризма Сингьр, Кларк и Александър
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разглеждат въпроса за необходимост от морално отношение
към животните като към страдащи същества. Приемат прин-
ципа на Бентам: «най-голямо щастие за най-голям брой хора»,
като го перефразират в «най-малко страдание за най-малък

. брой същества». Те отхвърлят становището, че моралните пра-
вила и норми следва да се отнасят към способността за разсъж-
даване, наличие на себепознаване и интелект. Животните, както
и хората, изпитват страдание и поради това трябва да бъдат
обект на морално отношение. Тази линия не е дотолкова свър-
зана с екологията и със защитата на околната среда на живо-
тинските видове, колкото със защитата на самите животни. В
приложните си аспекти съвременният утилитаризъм оценява
като неморално експериментирането с животни, при което им
се причиняват ненужни страдания. Сингър подчертава, че ек-
спериментите с животни не изпълняват жизненоважни меди-
цински цели, както е удобно да се смята и не могат да бъдат
оправдани с това, че предотвратяват повече страдание, откол-
кото причиняват [18]. При защита на околната среда на живот-
ните причиняването на страдание може да се изтъкне като ар-
гумент, тъй като отнемането или увреждането на жизнена сре-
да носи страдание. Александър оспорва становището, че хората
могат единствено да имат морални права, поради това, че
единствено те създават и използват морални системи. Опре-
делянето на морални права зависи от някаква обща условна
договореност, така че може да се приеме, че морални права
имат не само хората, но всички организми. Ако се приеме, че
в Природата всичко е живо, т.е. всяка нейна част може да се
определи като организъм, то виждането на Александър дава
основа на търсенията на екологическата етика. На всеки органи-
зъм могат да се признаят морални права и най-вече правото
на живот. Проблемът е в приемането на такова становище, тъй
като според традиционните представи човекът не схваща всяка
част от Природата като организъм.

При зооцентричния подход за обект на морално отношение
се определя човекът и животните (организмите), защитава се
правото им на околна среда, но всъщност проблемът за морал-
но отношение към цялата Природа не се изяснява. Тук грани-
цата между етиката на околната среда (environmental ethics) и
екологическата етика (eco-ethics) е най-неясна, тъй като се гово-
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ри за опазване на околната среда не само на човека, но и на
животните, за техните права и необходимост от морални прин-
ципи и норми на поведение съобразно тях. Когато проблема-
тиката включи въпросите с околната среда на животните, всъщ-
ност се включва голяма част от Природата и се обосновава
необходимостта от морални норми, отнасящи се до нея. С това
зооцентричният подход при етиката на околната среда (environ-
mental ethics) я доближава до голяма степен до екологическата
етика (eco-ethics). Единствената съществена разлика, която ос-
тава, е че екологическата етика приема за самоценност не само
човека и животните, а цялата Природа.

ECO-ETHICS

Екологическата етика, освен че приема като морален обект
цялата Природа, т.е. променя традиционния за етиката обект,
се нуждае от свои собствени понятия и категории във връзка с
екологическото познание, на което се позовава. Освен това но-
вата парадигма изисква нови ценности и преоценка на налич-
ните според нов критерий и принципи. Мисля, че човечеството
се нуждае от нова парадигма, в която хармонията да бъде осно-
вен принцип. На основата на парадигмата на растежа не може
да се търси изход нито от екологическата криза, нито от кризата
на личността. Без приемане на новата парадигма човечеството
няма да оцелее. В този смисъл споделям мнението, че екологи-
ческата етика трябва да се обособи като самостоятелна теоре-
тична дисциплина, основаваща се на еко-философията.

Един от основните въпроси при определянето на Природа-
та като обект на морално отношение е дали на Природата тряб-
ва да се гледа като обект на нашето познание или на нашите
чувства. При когнитивната гледна, точка трябва да познаваме
Природата, при емотивната трябва да я уважаваме и да изпит-
ваме благоговение към нея [19]. Всъщност става въпрос за раз-
граничаването на разум и чувства при моралното познание.
Ако екологическата етика има за цел постигането на хармония
на човека със света и със себе си, то тя не може да даде приори-
тет нито на разума, нито на чувствата при формиране на морал-
ното познание. Природата може да бъде обект на морално
отношение само при наличие на екологично съзнание. Еколо-
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гичното съзнание предполага възвръщане на цялостната лич-
ност, т.е. преодоляване на противопоставянето разум-чувства,
духовно-телесно и поставянето им в йерархичен ред. Екологич-
ното съзнание приема Природата като единно цяло. Всеки жи-
вот е част от цялото и е обвързан с него, затова човекът носи
единството в себе си и има инстинктивно и интуитивно позна-
ние за него. За да достигне до това познание, той не трябва да
потиска своите чувства, интуиция и инстинкти. Основното е
промяната на съзнанието като екологично, т.е. съзнанието за
единството на Природата и взаимовръзките между всички ней-
ни части. Чрез тази нагласа на съзнанието човек ще започне
да цени живота и неговите действия ще целят опазване и подпо-
магане на живота. Екологичното съзнание може да бъде постиг-
нато чрез възстановяване на цялостната личност, която влиза
в света не само на основание на своя разум, но и на своите
чувства. Възвръщането към чувствата може да промени цялост-
ното възприемане на действителността и отношението ни към
нея. Новата парадигма за постигане на хармония изисква при-
знаване на чувствата и инстинктите на човека и съобразяването
с тях. При определяне на Природата като обект на морално
отношение се отдава до голяма степен предпочитание на мо-
ралните чувства. Според Сагов Природата може да бъде обект
на морално отношение, ако ние изпитваме любов, уважение и
почит към нея [20]. Моралното отношение към Природата не
може да пренебрегва моралните чувства и същевременно не
може да се обоснове единствено с тях. Познанието за Приро-
дата, за нейните функционални закономерности е също толкова
важно, колкото и чувствата, които можем да изпитваме към
нея. Въпросът дали трябва да се избере когнитивна или емотив-
на гледна точка при определянето на Природата като обект на
морално отношение е неоснователен, при положение, че се
приеме, че морално отношение към Природата може да има
само при наличие на екологично съзнание, а то предполага
възвръщане към целостта на личността.

Друг основен въпрос е какви трябва да бъдат философските
основания на екологическата етика, ако тя се определя като
самостоятелна дисциплина. Освен това тя се формира в период
на преразглеждане на етическото и философско познание, при
което се поставя под въпрос фундаментът на класическата ети-
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ка. Позитивизмът и неопозитивъмът оспорват възможността
за истинност на моралното познание, тъй като то не се опира
на емпирични факти и е невъзможно да се провери и докаже
неговата истинност. Екологическата етика поради своята същ-
ност и цел не може да не изхожда от екологическите закономер-
ности, т.е. тя има своята емпирична основа, но тази основа не
е достатъчна, за да я обособи като самостоятелна теоретична
етика. Но дори да бъде приложна етика, тя се нуждае от теоре-
тичен философски фундамент. Търсенията са разнопосочни
като: следване на телеологичната линия на Аристотел (Якоб-
сен), включване на понятията на екологическата етика към кан-
тианската терминология (Вазалвар), прагматизъм (Ролстън),
утилитаризъм (Сингър). Тази разнопосочност и противоречи-
вост на търсенията следва от различните определения на пред-
мета и обекта, и недиференцирането на проблематиката на еко-
логическата етика. Дори терминът eco-ethics не се употребява
във всички случаи на разглеждане на екологичния морал, а се
употребяват и други термини: universal ethics (Грюнберг), bio-
ethics (Потър). Аз предпочитам да разглеждам екологическата
етика (eco-ethics) като част от еко-философията. Еко-фило-
софията е в основата на новата парадигма, според която всичко
във Вселената е взаимосвързано и съставлява едно цяло, и чове-
кът е част от него. Всъщност това е съчетаване на древноин-
дийската философия със съвременната наука, чийто открития
потвърждават постулатите й. Еко-философията е философия
за живота като явление, независимо от формите му на прояв-
ление. Тя е свързана с философията на Шопенхауер и Швай-
цер. Според Козловски еко-философията произхожда от фило-
софията на живота [21]. Така екологическата етика може да
приеме като основни принципите за благоговение пред жи-
вота и състраданието, отнасящи се към цялата Природа.

Друг основен въпрос е промяната в ценностната система
и обосноваването на екологически ценности. Промяната в цен-
ностната система се изисква от новата парадигма, тъй като
ценностите на индустриалното общество са несъвместими с
нея. Тази промяна следва от концепцията за Вселената като
взаимосвързано цяло, което е живот и поддържа живота, която
е общ дом за всички същества. Вселената не се разглежда вече
като гигантски механизъм, съставен от мъртва материя. Все-
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лената е жива тъкан, тя е живот. Новите ценности, т.нар. еколо-
гически ценности произлизат именно от това разбиране за
същността на Вселената. Сколимовски подчертава, че институ-
циите и ценностите трябва да отговарят на нуждите, изисква-
нията и потребностите на живота. Ценностната система трябва
да бъде в хармония с живота и да е животоподдържаща [22].
При разглеждането на глобалната проблематика на съвремен-
ността се стига до извода, че без промяна в ценностната систе-
ма нито един от проблемите не може да намери решение. Виж-
данията по проблема за оцеляването, независимо от изходната
позиция, потвърждават необходимостта от приемането на нови
ценности, които да спомогнат установяването на хармония.
Преразглеждането на ценностите взима предвид екологичното
познание и се извършва въз основа на него. Ролстън посочва
хомеостазата като ключ към преразглеждането на ценностите.
По този начин се очертават параметрите на морална задължи-
телност, която цели поддържане на хомеостазата. Потър споде-
ля тази позиция като добавя смирението и отговорността. Спо-
ред него отговорността предполага компетентност, добродетел
и смиреност в противоположност на арогантността, включва-
ща желание за бърз успех и неадекватността на едностранчиво
планиране и едностранните насоки [23]. Сколимовски приема
благоговението като ориентир на ценностите. Отговорност
може да има само въз основа на благоговението към живота.
Други еко-етически ценности, които посочва, са въздържаност,
икономичност (пестеливост), скромност, умереност, гъвкавост.
Според Козловски основните екологически ценности са уваже-
ние към живота, отговорност и въздържаност [24].

Преразглеждането на ценностите предполага преразглеж-
дане на разбирането за добро и зло. Механистичният възглед
за света налага представата за доброто като мощ, власт, 1гревъз-
ходство; за полезно - всичко онова, което увеличава мощта.
Така се налага моделът за себеналагане, себеутвърждаване, гос-
подство, експлоатиране и манипулиране. Унищожаването на
Природата е следствие от този модел на поведение. Проблемът
за оцеляването на човека - също, тъй като човекът е част от
цялото. Неговият живот е част от живота въобще, който има
различни форми на проявление, но единен принцип. Оцеля-
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ването на човека не може да се разглежда като отделен проблем.
Той е част от проблема за оцеляването на Земята като цялостна,
глобална екосистема, в която има живот и е форма на проявле-
ние на живота. В този смисъл преразглеждането на ценностите,
което цели да съхрани живота, не може да пренебрегва неговите
закономерности, а трябва да изхожда от тях. Животът се про-
явява в множество форми, но е единен, според функционални-
те закономерности на Природата. Животът е единен по своята
същност. Съхраняването му не може да се разбира само като
съхраняване на някои от формите на проявление, били те хора,
други организми или екосистеми. Животът в Природата е едно
взаимосвързано цяло и за да бъде съхранен, той трябва да се
възприема именно по този начин. Определянето на ценнос-
тите като екологически означава съобразяването им с прин-
ципите и закономерностите на живота, с неговата същност като
природен феномен.

Развитието на екологическата етика като теоретична се
налага от неуспеха на екстенционизма да обхване глобалните
екологически проблеми и да предложи цялостно разрешаване.
Пренасянето на традиционният теоретичен фундамент на ети-
ката върху проблема за опазването на живота в глобалната еко-
система води до едностранни, частични и противоречиви реше-
ния, тъй като не променя нагласата на съзнанието, светогледа
и ценностната система и не достига до разбирането на екологи-
ческата криза като проекция на кризата на личността.
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«HELLO, DOLLY!»
ИЛИ «ВЪЛК В ОВЧА КОЖА»?

Станка Христова

Summary
After the birth of Dolly, the first cloned mammal by the method

of nuclear transfer, cloning has become the most debatable reproductive
technology in the academic world and mass media. An attempt is done
in this article for analysis of the main types of arguments pro and cons
cloning. The moral, social, psychological and social-psychological con-
sequences of the cloning are investigated. The conclusion is that the
human cloning can not be suspended but its goals need moral and
legal limits, its application and responsibility for the consequences
should be regulated.

РОДИ СЕ ЗВЕЗДА
В един много стар американски филм - «Роди се звезда»

се разказва за никому неизвестна статистка, която за една нощ
се превръща в холивудска звезда. Подобна съдба сполетя и
първия клониран бозайник - овцата Доли.

До края на 70-те години генното инженерство, особено
манипулациите върху хора, дори за учените, занимаващи се
активно със социалните и моралните импликации на новите
медицински технологии, изглежда по-близо до фантастиката,
отколкото до реалността. Когато през 1978 г. в книгата си «По
свой образ: Клонирането на човек» [1] Дейвид Рорвик съоб-
щава за клониране на човек, съобщението му попада в един
доста разноречив дискурс. Някои го възприемат като научна
фантастика, други като научна истина, трети просто с насмешка
- «Книгата е за един клоун, наречен Рорвик». [2] Голяма част
от биоетиците, които поради професионалната си нагласа са
по-флексибилни към техническите манипулации с хора, мислят,
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че клонирането е въпрос на толкова далечно бъдеще, че не
подлежи на дискусия; други се страхуват да предизвикват съд-
бата, обсъждайки тези проблеми; трети са на мнение, че клони-
рането изисква незабавна публична дискусия и съвсем малка

' част от тях считат, че вече са закъснели съществено. [3] Тогава
все още е възможно неговите продукти да се представят аб-
страктно в митичните образи на Аполон и Франкенщайн, а
«прекрасният нов свят» да посяга към кутията на Пандора по-
вече с любопитство, отколкото със страх. Четвърт век по-късно
любопитството е заменено с реализъм, но страхът нараства.
Чудовищните хибриди на песимистичните фантазми изглеждат
все по-нереалистични, но идеите за клонирани перфектни копия
стават все по-витални. Днес клонингът е може би най-атрактив-
ната и най-дискутираната в медиите репродуктивна технология
в контекста на моралните противоречия на генното инженер-
ство и терапия, които имат доста дълга теоретична традиция.

Понятието клон е от гръцки произход и означава «близ-
нак». Клонирането е процедура за създаване на нов индивид
чрез асексуална репродукция на вече съществуващ индивид.
Репродуцираният чрез клониране нов индивид има същия гене-
тичен материал като оригинала.

Асексуалната репродукция е често срещана в природата.
Размножаването на растения чрез клонки и листа с идентична
на основното растение генетична композиция представлява
прототип на съвременното клониране на хора. Регенериране
на ортанизми чрез части или клетки от тялото се среща и в
животинския свят.

Клонирането като техника за асексуално размножаване е
известно от древността. При клонирането репродуцираните
индивиди от един източник са генетично идентични не само с
родителския организъм, но и помежду си. При сексуалната ре-
продукция поколението е генетично различно от всеки от два-
мата родители, но същевременно е продукт на съединението
на две генетични клетки, поради което представлява смесица
от генетичните особености на двамата родители. Асексуалната
репродукция се осъществява чрез соматични клетки, а както е
известно, всяка соматична клетка носи в себе си генетичния
код на целия организъм.
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През 30-те години на нашия век е направен първият биоло-
гичен опит за клониране на живи същества.

Историята на клонирането, разпространена в десетки сай-
тове на виртуалната мрежа, изглежда така:

1938 г. Ханс Спеман (Германия) използва ядро от ембрион
на саламандър за създаване на идентичен близнак.

1952 г. Робърт Бригс и Томас Кинг от Филаделфия клони-
рат попови лъжички от клетки на жабешки ембрион на ранен
стадий на развитие. От 197 ядрени трансфера се развиват 27
попови лъжички.

1962 г. Джон Гардън (Оксфорд) клонира сексуално зрели
жаби от чревни клетки на възрастни жаби с 2% успех.

1963 г. Аж. Б. С Халдейн (Британия) използва думата
«клон», за да опише експеримента на Гардън.

1977 г. Карл Илменси (Университета в Женева) претен-
дира, че е клонирал мишка, използвайки клетки от ранен ем-
брион.

1983 г. Илменси е обвинен в измама и загубва своя изсле-
дователски грант.

1984 г. Дейвър Солтър (Института Уистър във- Филадел-
фия) след продължителни експерименти с мишки твърди, че
клонирането на бозайници е биологически невъзможно.

1984 г. Стийн Уиладсен (Кеймбридж, Англия) клонира овца
от клетки на ранен ембрион. Той смесва ембрионални клетки
от различни видове, за да създаде овца-коза и овца-крава.

1986 г. Екип от университета в Уисконсин (Нийл Фърст,
Рандъл Пратер, Уилард Ейстоун) клонира крава от клетки на
ранен ембрион.

1995 г. Йън Уилмит и Кейт Кембъл от Роузлин институт в
Шотландия клонират идентични агнета от диференцирани клет-
ки на деветдневен ембрион. Те биват наречени «Меган» и «Мо-
раг».

1996 г. Уилмит и Кембъл клонират Доли, използвайки
замразени клетки от възрастна овца.

1997 г. февруари - в медиите широко е оповестено ражда-
нето на Доли.

1997-1998 г. Национални и интернационални органи се
втурват да забраняват клонирането.
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1997 г. лятото - изследователи от Масачузетския универси-
тет клонират крава, използвайки ембрионални клетки.

1998 г. пролетта - Доли ражда по естествен начин. Изглеж-
да тя е на своята собствена възраст, а не на възрастта на гене-
тичната си майка, каквито предположения съществуват в нача-
лото.

1998 г. юли -Учени от Япония съобщават за раждането
на телета, клонирани от клетки на възрастна крава.

1998 г. ноември - Твърди се, че е създаден първият клон
на възрастен човек от една американска биотехнологична ком-
пания (Advanced Cell Technology) в Масачузетс. Клетки, взети
от изследователя д-р Жозе (или Хосе) Цибели, били комбини-
рани с яйце от крава, на което предварително били отстранени
гените. Зародишните клетки започнали да се делят и по естест-
вен начин достигнали до 32 на брой, което е минималният брой
клетки, необходими за имплантиране на ембрион. След това
деленето било преустановено по изкуствен път. [4]

Клонирането на животни чрез разделяне на ембриона се
извършва от учените някъде от началото на 80-те години. Какво
е новото при Доли? Доли е първият бозайник, клониран от
клетки на възрастно животно по метода на т. нар. ядрен тран-
сфер. При него клонирането се извършва не чрез разделяне на
ембриона на две части, както е при близнаците, а чрез сома-
тични клетки, които съдържат същата ДНК като половите клет-
ки.

Соматични клетки от вимето на шестгодишна овца са
култивирани няколко седмици в лаборатория, след което са
имплантирани в яйце, от което предварително е извлечен гене-
тичният материал. 277 от тези яйца, всяко от които с диплоидно
ядро от възрастно животно, били отглеждани 6 дни във вре-
менни реципиента. 29 от тях, които се развили нормално до
бластоциден стадий, са имплантирани в сурогатни овце от по-
родата на шотландската черноглава овца. Само една of тях
ражда след 148 дни на 5 юли 1996 г. Доли, която седем месеца
по-късно, на 22 февруари 1997 г., след публикуването на съоб-
щението за това ново чудовище или ново чудо в периодичния
печат, се превръща в «звезда». [5] Всъщност научният свят е
осведомен подробно за този факт една седмица по-късно - на
27 февруари 1997 г., от авторитетното списание Nature. На
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въпроса защо е клонирана овца, а не друго животно, в медиите
се появи един доста остроумен, при това нелишен от истина
отговор - «По две причини - защото е бозайник и поради това
прилича повече от другите животни на хората; и в Шотландия
овцете са много, много, много евтини.»

ДОЛИМАНИЯ

Под това заглавие Роузлин институт публикува в Интернет
страница [6] за сензационния «беееее» интерес към Доли и ней-
ните създатели. [7]

Вестниците, списанията, телевизионните и радиостанциите
по цял свят превръщат раждането на Доли в новина номер
едно. Стотици съобщения, интервюта с учени, теолози, лекари,
политици, юристи, обикновени граждани заливат масмедиите
със сензационни интерпретации, които се люшкат от призна-
ването на първия опит за клониране на бозайници от соматични
клетки на възрастно животно за изключително научно откри-
тие, триумф на биотехнологиите, пробив в науката на XXI век,
нова ера в човешката история до ужасяващи предсказания за
още по-ужасяващото бъдеще на човечеството. Журналистите
се втурват да звънят в Роузлин институт за информация, Йън
Уилмит [8], бащата на Доли, се превръща в най-търсеният учен
и светкавично става световно известен. ABC, NBC, CNN, CBS
установяват сателитна връзка с него. Астролози питат за точно-
то време на нейното раждане, за да й направят хороскоп. Тя
получава покана за участие в чат шоу. Няколко екипа са анга-
жирани да отговарят на телефонни обаждания, да насрочват
срещи с журналисти, да определят време за интервюта в ме-
диите, да предоставят информация за публикуване, да отбиват
опитите на стотици представители на медиите, които искат да
посетят института и да видят с очите си чудото Доли, както и
да отказват молбите за възкресяване на роднини и домашни
любимци. През първата седмица след публикуването на съоб-
щението в Nature Роузлин институт и още две организации,
които се занимават с медийното отразяване на събитието, ре-
гистрират повече от 2000 телефонни обаждания, разговори на
живо с повече от 100 репортери, 16 филмови екипа с повече от
50 фотографи от цял свят снимат Доли. В резултат на този
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медиен ажиотаж повече от 2,5 милиарда души по света научават
за Доли, някои я виждат на снимка или по телевизията. [9]

По страниците на Интернет се правят анкети за и против
клонирането, изясняват се предпочитанията на различни со-
циални, възрастови, етнически, религиозни общности кой, защо
и дали изобщо трябва да бъде клониран. Спори се дали трябва
да се клонира изкопаем мамут и да се имплантира неговата
ДНК в сурогатна майка-слон. От Орегон съобщават, че са кло-
нирали две маймуни и това вече поставя въпроса за клони-
рането на хора и технологичната възможност за това, съвсем
сериозно.

Във виртуалната мрежа и в медиите се появяват обяви и
реклами с грамадни букви:

«Увеличават се заявките за клониране на хора.»
«Супермоделите ще могат един ден да имат напълно нова

кариера в областта на човешкото клониране, продавайки клетки
от своите тела за създаване на стотици «перфектни» човешки
клонинги за утрешните родители.»

«Удължиха живота с 50%. Американци забавиха процеса
на стареене у клонирани крави.» [10]

Или пък с прискърбие се съобщава - «Умря първата
клонирана мишка в света.» [11]

Доктор Ричард Сийд, чикагски клиницист, нашумя в меди-
ите с твърдо отстояваното намерение да създаде клиника за
клониране на хора, която според неговите прогнози (през 1998
г. той декларира, че в рамките на три месеца ще започне да
клонира хора), вече би трябвало да е произвела първия човешки
клонинг. За тази цел му били необходими само пари и хора,
тъй като за него нямало съмнения, че това е една процедура,
която може да извърши всеки, способен да направи ин-
трацитоплазмена инжекция на сперма. И никакви законови
забрани не биха му попречили да продължи клонирането на
хора, където и да е по света - напр. в Мексико. Негово изявление
срещу всякакви опити да му се вмени във вина намесата в
божиите работи беше светкавично разпространено - «Много
пъти съм казвал, че никой не може да спре науката. Господ е
направил човека по свой образ и подобие. Бог е искал хората
да станат едно с него. Клонирането и препрограмирането на
ДНК е първата крачка към това да се слеем с Господ.» [12] В
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този контекст е обяснимо и съжалението му, че не е успял да
вземе проба от кръвта на майка Тереза, за да я клонира. [13]
Появиха се съобщения, че в Япония е създадена лаборатория
за човешко клониране с бюджет от 15 милиона долара, а след
това, че на Хавайте е родена първата клонирана мишка - Мики,
за смъртта на която, но под друго име, нашите вестници помес-
тиха нещо като некролози.

Веднага след раждането на Доли и още преди да е ясно в
какви законови рамки ще бъде поставена тази нова репродук-
тивна техника, в Интернет се появиха уеб страници, реклами-
ращи центрове и клиники за клониране на хора. Може би най-
агресивна от тях е VALIANT VENTURE LTD, [14] първата компа-
ния за човешко клониране, създадена от RAEL, със седалище
в Бахамите. Тя има претенции да обедини съществуващите
лаборатории за изследване на клонирането в една лаборатория,
някъде по света, където то не е забранено и дори да спонсорира
съществуващите американски лаборатории, ако финансирането
им бъде спряно от правителството. Тя предлага специална
услуга, наречена CLONAID, за консултация на родители, на
безплодни и хомосексуални двойки, които искат да имат дете,
клонинг на единия родител. Срещу скромната сума от 50 хи-
ляди американски долара човек може да «застрахова» срещу
смърт, болест или злополука близки хора чрез замразяване на
техни клетки за бъдещето им клониране. В случай на генетично
заболяване замразените клетки спокойно могат да «изчакат»
напредъка на науката и, съответно «излекувани», да бъдат
клонирани. Компанията очаква повече от милион потребители
на своите услуги.

За тази компания не съществуват никакви морални пречки
и съображения срещу клонирането, тъй като животът бил съз-
даден в лаборатории от извъземни, чието име ELOHIM било
открито в Старозаветната Библия и неправилно преведено като
Бог. Нещо повече, самият Христос бил клонинг, създаден от
тези извънземни, изпреварващи нашето развитие с 25 хиляди
години. Следващата стъпка, според тази компания, е постига-
нето на вечен живот чрез клониране на възрастни индивиди
направо във времето на най-цветущата им възраст и чрез тран-
сфер на памет и персоналност така, че веднага след смъртта

«Hello, Dolly!» или «вълк в овча кожа»? 163

човек може да се събуди като след хубав сън в чудесно ново
тяло.

HELLO, DOLLY!

Аргументите за клонирането представляват интересно
съчетание между мечти и прагматика. От него се очакват едно-
временно прагматични и метафизични следствия. Затова аргу-
ментацията съдържа понятия като полза и безсмъртие. Тя
акцентира върху хуманните цели и следствия на тази репро-
дуктивна технология като подчертава ползата от подобрява-
нето на човешката раса, предотвратяването на генетичните бо-
лести и полов подбор чрез клониране на нейните най-изявени
представители. Клонирането на известни-, талантливи, уни-
кални и гениални хора ще доведе до практическо безсмъртие
на таланта и гения чрез копиране и обезсмъртяване на опреде-
лен генотип. Починалите близки също ще могат да бъдат дуб-
лирани, а преуспяващите ще могат да продължат дейността
си. Ще се клонират най-пригодните за определен тип дейност.
Една личност, мултиплицирана стотици пъти, би могла да осъ-
ществява дейности, които изискват висока степен на сътрудни-
чество, кооперация, безконфликтност и т. н. Клонирането ще
отстрани множество морални проблеми, свързани с отноше-
нието с другите и към другите, с общуването, с отговорността
и т. н.

Тези перспективи изглеждат атрактивни, но в общия си
вид не представляват нищо друго, освен реминисценции от
научнофантастични книги, филми и утопии. Сериозните научни
аргументи могат да бъдат разположени, обаче, главно в област-
та на медицината и фармакологията, а при клонирането на
растения и животни, и в областта на оцеляването на човечест-
вото и Земята.

Основният аргумент на привържениците на клонирането
е свързан с възможните научни и медицински ползи от разви-
тието и прилагането на техниката на клониране. Според тях,
ако проучванията върху клонирането продължат внимателно
и не се клонират хора, а само животни и растения, това ще
доведе до подобряване на човешкия живот и неговото качество
чрез постигането на ново равнище на знанието в областта на
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генетиката, развитието на клетката, човешкото развитие, аку-
шерството и т. н.

Изследванията в областта на клонирането ще резултират
в радикално решаване на проблема за безплодието. Дори и
най-оптимистичните изследвания не дават много висок про-
цент на успешност при сега известните методи за лекуването
му. Често двойките преминават през множество болезнени фи-
зически, психически и емоционално натоварени процедури,
губят много средства и време без съществени изгледи за успех.
Клонирането значително би увеличило шанса за раждане на
дете и би намалило отрицателните емоции. Безплодни хора
просто вече няма да има. Жените, които не могат да създадат
повече от една яйцеклетка, ще бъдат осигурени с достатъчно
ембриони за успешно оплождането ин-витро. При нежелание
или невъзможност за втора бременност, жената може да роди
чрез клониране идентични близнаци. Клонирането ще доведе
до по-задълбочено разбиране на причините за преждевре-
менните аборти и ще създаде възможности за предотвратя-
ването им.

Ще се избегне рискът от наследствени генетични забо-
лявания чрез клониране на фертилизираната яйцеклетка и тест-
ването й за генетични дефекти. Поради пълната генетична иден-
тичност на двете яйцеклетки, със сигурност може да се установи
наличието или отсъствието на генетични дефекти на зародиша,
без допълнителни скриниращи процедури. Тестването за гене-
тични заболявания ще става по-лесно. При неблагоприятно
съчетание на гени от родителската двойка ще може да се клони-
ра здравият родител. Чрез клонирането ще се сложи край на
такива генетични заболявания като Синдрома на Даун и бо-
лестта на Тай-Сач.

Клонирането ще предизвика революция в трансплан-
тацията на органи и тъкъни. Ксенотрансплантац^ята ще се
прилага широко чрез създаване на животински органи, които
няма да бъдат отхвърлени от човешкия организъм. Така ще се
осигури органната съвместимост и ще се създадат банки от
органи, а чрез клонирането на зиготи - и «резервни» ембриони,
задоволяващи нуждите на трансплантацията и елиминиращи
тежкия проблем за справедливото разпределение на донирани-
те органи. Чрез клониране ще се създават клетки за «ремонти-
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ране» на увредените нервни клетки, неспособни сами да регене-
рират.

Много значим резултат ще има клонирането в областта
на човешкото здраве и лечение. Предотвратяването на заболя-
ванията, премахването на болката и страданието, запазването
на човешкото достойнство са част от целите на клонирането.
Изучаването на растежа на човешките ембриони ще създаде
възможности за спиране растежа на раковите клетки и пре-
одоляване на това заболяване. Ембрионалните родови клетки
могат да бъдат култивирани и да се използват за «ремонт»
или заместване на увредени тъкани. Жертви на изгаряне, хора
с мозъчни увреждания, със заболявания на гръбначния мозък,
на бъбреците, черния дроб, белите дробове могат да бъдат
спасени. Болни от Паркинсън и Алцхаймер, диабет, дегенера-
тивни заболявания и прочие, могат да бъдат успешно лекувани
чрез култивиране на съответните тъкани. Страдащите от сър-
дечни заболявания биха се избавили от тежки сърдечни атаки,
ако се клонират техните здрави сърдечни клетки и се импланти-
рат в увредените части на сърцето. Решаването на проблема
за човешкия геном ще доведе до подобряване на генетичния
код на човечеството и усъвършенстване на човешкия род.

Във фармацевтичната промишленост клонирането ще
доведе до създаване на лекарствени средства, подобряващи
човешкото здраве. Да речем генът, който произвежда инсулин
в човешкото тяло, може да бъде имплантирай чрез трансгенна
технология в генома на друго млекопитаещо и да го превърне
в биореактор, във фабрика за производство на човешки инсу-
лин. Процедурата може да се прилага за получаване на всички
човешки хормони, ваксини, антикоагуланти, антибиотици, анес-
тетици. Антикоагуланти вече са произведени по този път и са
тествани върху хора. От Роузлин институт обръщат внимание,
че при лечението на много болести са необходими човешки
протеини. Някои от тях могат да бъдат извлечени от кръвта,
но това е скъпа и рискова операция, поради СПИН и Хепатит
С. Други могат да бъдат култивирани, но най-подходящо засега
е получаването им от млякото на трансгенни овце, крави, кози,
създадени чрез ядрен трансфер.

Фондацията за човешко клониране [15] счита, че към из-
броените ползи от клонирането на хора може да се прибави
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подмладяването - мечтата за вечна младост - чрез обрати-
мости, на процеса на стареене. Прогнозите в областта на
пластичната, реконструиращата и козметичната хирургия днес
звучат като евтина реклама. Те обещават край на силиконовите
бюстове, на болезнените козметични операции, заплашващи
със заболявания на имунната система. Жертвите на инциденти
и катастрофи ще възвърнат предишния си вид, всеки ще изглеж-
да така, както би искал, ампутираните органи ще се регенери-
рат.

Клонирането на растения и животни ще позволи запазване
на застрашените видове и биологичното разнообразие в при-
родата. Няма да има изчезнали животински и растителни видо-
ве, ще се съхранят флората, фауната и биологичният баланс
на Земята. Чрез предварителна селекция, генно инженерство
и клониране на най-продуктивните растения и животни ще се
реши проблемът с изхранването и оцеляването на човешкия
вид. Изкуственият подбор изисква много време, няколко поко-
ления индивиди и често има нежелани странични последици,
които при клонирането могат да бъдат избягнати. Ще се създа-
ват идентични животински и растителни индивиди - единият
за експериментални цели, а другият - контролен. Клонирането
на растения и животни ще промени качеството на живота, ес-
тествените храни, материи и материали ще изместят синтетич-
ните. Ще се създават животински модели на заболявания. Върху
променени чрез ядрен трансфер животни ще се изпробват ле-
карствени средства, ще се проследява развитието на болестта
и ще се експериментират различни форми на лечение.

Клонирането, както впрочем и останалите репродуктивни
технологии, ще разшири възможностите за семейно планиране
като при това предоставя достатъчно аргументи за оправдаване
на аборта. На цялата обширна аргументация против аборта
то противопоставя един значим аргумент - ембрионът не се
абортира, за да бъде унищожен, а за да му се даде възможност
да бъде роден в бъдеще, дубликиран и мултиплициран. Катего-
рията «бъдеще» е неопределена - тя зависи от достигането на
по-добро материално положение, кариера, социален статус и
на възможности за упражняване на отговорно родителство.
[16] Клонирането ще предостави уникална възможност семей-
ни двойки, самотни жени, малолетни момичета да решат кога,
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от кого, какъв пол дете да имат и следователно ще разшири
границите на свободата на личния избор.

Разбира се, привържениците на клонирането използват и
утилитарни аргументи със социален привкус. Те не забравят
да отбележат, че тази нова технология ще създаде нов тип про-
изводство, нова индустрия, ще осигури работни места, ще реши
частично проблема с безработицата. Фондацията за човешко
клониране [17] обръща внимание и на комерсиалната страна
на научните изследвания. Средствата за тях могат да дойдат
от хора, които водят непълноценен живот или не могат да имат
деца, а разполагат със средства. Те могат да оставят «мостра»
от своята ДНК и да предоставят средства, за да бъдат клони-
рани след тяхната смърт. Този род аргументи изглеждат доста
наивни, но по света има достатъчно богати, отчаяни, мегалома-
ни, циници, пък и алтруисти, чиито свободни или излишни пари
могат да бъдат привлечени от перспективи като посочените
от Фондацията за човешко клониране [18]:

Ако вашите родители са лоши, алкохолици и ви малтрети-
рат, не бихте ли искали да имате и друг шанс в живота? Клони-
рането ви дава възможност да участвате в избора на родителите
на своя собствен клонинг.

Стъпка към безсмъртието - При клонирането възрастта
на човешката ДНК може да се реверсира до нула. Д-р Ричард
Сийд счита, че клонирането ще даде възможност да се проучи
възможността за реверсия на човешката ДНК до 20-годишна
възраст и така да се удовлетвори блянът по вечната младост.

Финансова сигурност за бъдещите семейни двойки - чрез
клонирането бъдещите двойки не само ще могат да се възпро-
изведат, но и да наследят и използват придобитото от тях сами-
те в «предишния им живот».

КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Възраженията срещу клонирането се градят върху идеята
за потенциална, вероятна, възможна, реална вреда. Самата вре-
да получава две измерения - риск и последици от риска.

Преди всичко се калкулира рискът за човека, човечеството
и природната среда. Надеждите за спасение на човечеството
от глад чрез клониране на генетично подобрени растения и
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животни могат да предизвикат свръхрастеж на човешката
популация. Свръхнаселението действително би могло да бъде
изхранено чрез генно модифицирани продукти, но да възникнат
други социални проблеми, свързани с образованието, възпита-
нието, осигуряването на работни места и т. н.

Еволюцията, която в продължение на хилядолетия се е
извършвала по пътя на естествения подбор и която осигурява
разнообразието в природата, би претърпяла съществен удар.
Мултиплицирането на генно подобрени растения и животни
би спряло естествения еволюционен процес и би нарушило
генетичното разнообразие в природата. Сензационни предуп-
реждения и хипотези за опасността от консервиране на чове-
чеството, стоп кадър на естественото развитие, край и смърт
на еволюцията се появиха не само в масовия, но и в научния
печат. Тези хипотези не изглеждат много вероятни поне що се
отнася до близкото бъдеще, но са достатъчно основание за
скептицизъм.

Използването на органи за трансплантация от клонирани
животни може да доведе до трансфер на болести, нетипични
или изобщо несрещащи се у човека, от клонирания животински
донор (zoonoses). [19] Възможен е пренос на заболявания от
транегенните животни, използвани за клониране, към самите
клонинги. Създадените от материал на клонирани животни ле-
карства, ензими, протеини, хормони могат да пренесат вируси
и генни мутации.

Чрез клониране може да се създаде популация от еднакви
индивиди. Нещо повече, тази популация може да страда от
едни и същи болести или определени болести да доминират в
различни популации. От друга страна, податливостта към
заболявания в дадена популация би довела до унищожаването
й от вируси или други заболявания, ако организмът не е резис-
тентен към тях.

Има предложения клонирането на хора да се използва само
като средство за решаване на индивидуални проблеми - безпло-
дие, репликиране на починали близки, а не за решаване на со-
циални. Счита се, че използването му за социални цели има
евгенетичен характер и би довело до създаване на касти (гос-
подари, роби, военни, учени, политици) или до стремеж към
подобряване на обществото или създаване на идеално об-
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щество чрез евгенетична интервенция. Въпросът е: реални ли
са опасенията от нови общности, нови хора, свръхчовеци и
роби, утопиите за идеалната държава, за нови класи и касти?
И на кого ще принадлежи правото да решава кой, кога и за

- какви цели да бъде клониран - на свръхчовеците, висшата раса,
на новата общност от клонинги? Този род опасения и предуп-
реждения са стимул за обсъждане на евентуалните законови
рамки на клонирането, но не изглеждат реални поне в близка
перспектива. Създаването на армии от специализирани работ-
ници, на контингент от роби или свръхчовеци чрез клониране
е дотолкова трудоемка, скъпа, рискова и все още с нисък про-
цент на успешност операция, че граничи с фантастиката.

Предразсъдъците спрямо клонирането, освен от подхран-
ваните от самото него опасения и страхове, се засилват от по-
общата нагласа, че генната манипулация върху човека и промя-
ната на човешкия геном са с изключително висока степен на
риск по отношение на бъдещите поколения. Предварителните
нагласи към клонирането по структурата и съдържанието си
представляват дискриптивна форма на аргументацията от типа
на «наклонената плоскост» (slippery slope).

Аргументацията от този тип отрича или оспорва нещо
поради априорното убеждение в неговите неизбежни и нежела-
телни последици. Същността й се основава на логиката на мо-
ралното мислене и на универсалността на моралните норми,
според които моралното оправдаване на едно действие импли-
цира оправдаването и на следващото, ако няма морално реле-
вантна разлика между тях. [20] Поради това извършването на
една сама по себе си добра постъпка е недопустимо, тъй като
неизбежно и необратимо води до следващи, които представля-
ват зло. Ако, да речем, е допуснато клонирането на Айнщайн,
то би могло да доведен до клонирането на Хитлер.

Аргументацията за «хлъзгавия терен» се основава на фа-
тализирането на първата стъпка; на пряката детерминираност
на следствието от една единствена причина; на неразкъсвае-
мостта на причинно-следствената връзка и следователно на
неизбежността на следствието и в този смисъл е изцяло в духа
и в руслото на консеквенциалистката етика. От друга страна,
тази аргументация е до голяма степен фактологична и емпирич-
на и затова е трудно опровержима логически. Винаги могат да
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се намерят емпирични факти, потвърждаващи катастрофич-
ността на този тип аргументация, т. е. винаги може да се намери
пример, който опровергава оптимистичните очаквания за при-
ложението на една или друга технология.

Аргументацията за «наклонената плоскост» обикновено
представлява първична реакция към новото или поне към това,
което излиза извън рамките на статуквото. До голяма степен
тя е резултат на опасенията на здравия разум за евентуални
бъдещи непредвидими последици или разширяване на възмож-
ностите за негативни последици. Обикновено мораториумите
върху определен род научни изследвания се базират на този
тип аргументация. Мораториумът върху клонирането на живот-
ни е резултат от опасението, че клонингът може да бъде прило-
жен и спрямо хора.

Макар и да няма висока теоретична стойност, поради сво-
ята еднотипност и реторичност, тя съпровожда дебатите по
един или друг проблем и по-скоро, особено след практиката
на нацизма, изпълнява функциите на генерална превенция,
обръщайки вниманието на обществеността и на учените върху
възможните или вероятните последици от приложението на
една или друга технология. [21]

Контраргументацията обосновава приложението на опре-
делена технология с възможното лимитиране и контрол върху
достъпа, процеса на извършване и последиците, които би имала
в индвидуален, семеен, социален план, спрямо бъдещите поко-
ления и т. н. Този аргумент почива върху факта, че всяка нова
технология среща морална съпротива и призиви за забрана на
приложението й (раждането на Доли беше незабавно последва-
но от законови забрани на клонинга в много страни), но те се
преодоляват постепенно чрез въвеждане на ограничителни ус-
ловия и създаване на законови рамки.

Предразсъдъците спрямо клонирането са формирани на
базата на архаични страхове от двойнствеността, раздвоява-
нето, дублирането, асоциирани с тъмни страсти в човешката
душа, с двуличие, зла умисъл, разпадане на идентичността.
Върху тях се наслояват страхове, провокирани от художестве-
ната литература, филмите с фантастична тематика, експлоати-
ращи митове, свързани със злото, причинявано от раздвоява-
нето на единното или мултиплицирането на злото. Клонингите
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изглеждат съвършени копия на своя родител или съвъшени
копия на постигнати с помощта на генното инженерство физи-
чески прототипи, но нравствено уродливи и заплашващи бъде-
щето на човешкия род.

Предразсъдъците са насочени или към технологията на
клонирането като неестествен процес, или към социалните, пси-
хическите, моралните и пр. последици от него. Клонирането
се разглежда като не-натурален процес, като игра на Бог. Пред-
варителната представа към самите клонинги съдържа няколко
негативни спрямо тях момента - те не са като нас; те не могат
да бъдат нормални хора; те не могат да имат същите чувства,
усещания и емоции като нас или като своите генетични роди-
тели; те са лоши; те нямат индивидуалност, а са точни генетич-
ни копия на своя родител; те нямат душа; те са втора категория
хора; те са предмет, вещ; те са нечие притежание; те са безглави
и безмозъчни уроди, които могат да се използват само за произ-
водство на органи за трансплантация. Разбира се, на всички
тези предразсъдъци може да се даде достатъчно аргументирано
научно обяснение [22], а много от тях се дължат на незнание,
неинформираност или неразбиране. Например, и близнаците
са определен вид клонинги, но никой не ги счита за нещо друго,
освен за хора, при това без съмнение за тяхната човешка пълно-
ценност. Те са продукт от делението на ембриона на ранен
стадий от неговото развитие, при което се получават два гене-
тично еднакви индивида.

ВЪЛК В ОВЧА КОЖА ЛИ Е ДОЛИ?

Едновременно с раждането на Доли се разгоря полемиката
относно моралните измерения и моралната допустимост на
клонирането. Тя стартира с раждането на Доли, но се развихри
в началото на 1988 г. след изказването на д-р Ричард Сийд и
група изследователи от Чикаго, които претендираха, че не само
могат, но и ще клонират хора. Това даде повод както за забрана
на клонирането, така и за протести срещу нея, тъй като се огра-
ничава изследователската свобода на учените, а тя им е необхо-
дима за създаване на възможности за лечение на хората чрез
експерименти в областта на генното инженерство и клонира-
нето, което не означава, че непременно ще последва клониране
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на хора. Иначе казано, клонирането изобщо, като процедура и
за медицински цели, според тях, трябва да бъде разрешено, но
не и клонирането на човешки същества.

Основният нравствен аргумент срещу клонирането, под-
крепян с различни доказателства и факти, се свежда до идеята,
че то противоречи на основни морални, религиозни и социални
ценности - правото да бъдеш себе си, правото на идентичност,
родителството, семейството и брачната любов, поради което
съществуват опасения, че ще доведе до дехуманизация на чове-
ка и обществото.

Папа Йоан Павел II се обяви против клонирането на всяка
форма на живот. Ватиканът излезе със специално становище
против клонирането на хора.

Религиозните аргументи акцентират върху няколко аспекта
на клонирането - безполовото размножаване, отделянето на
сексуалността от прокреацията, статусът на ембриона, ролята
и функциите на семейството, достойнството на човека, човекът
в ролята на Бог, противоестествеността на изкуствените методи
за оплождане и т. н. Бог е създал човека и човеците и с това
самото е създал разнообразието в природата. Клонирането е
против волята му, тъй като то ограничава разнообразието на
човешкия вид.

Християнските деноминации, както може да се очаква, и
по въпроса за клонирането, както и по въпросите за аборта и
новите репродуктивни технологии, се оттласкват от библейс-
ките текстове. Естествено библейската аргументация срещу
клонирането не е текстуална, а концептуална. Основното възра-
жение е, разбира се, че човек не може да си играе на Господ,
колкото и големи, невероятни и умопомрачителни да са пости-
женията на науката в областта на биотехнологиите. Всъщност
цялата християнска аргументация срещу клонирането има за
своя предпоставка или свой извод това, че човек не е и следо-
вателно не трябва, дори и да може, да си играе на Господ.
Детето не е продукт, не е нещо, което се прави или произвежда,
то е божи дар, чудо, мистерия, сътворена в името и по образ и
подобие на Бога. В човешката прокреация съществува връзка
между раждането на дете и диференциацията на половете. Не-
случайно Бог създал мъжа и жената с различен пол и се обърнал
към тях повелително - «Плодете се и се размножавайте.» При-
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родната необходимост в религията е получила нравствено оп-
равдание чрез изискването детето да се ражда в семейството и
да има родители от двата пола. Диференциацията по пол осигу-
рява биологичното възпроизводство на двамата родители и
разнообразието от човешки индивиди. Детето не е идентично
с никой от тях, но носи частица от всеки. В него семейството
получава своя биологичен и социален синтез. Религиозните
аргументи са насочени срещу отрицателните последици, които
имат вмешателствата в природата на човека и в природната
среда и имат повече теолого-консеквенционалистки, отколкото
чисто догматичен характер.

Аргументите за «неестествеността» на клонирането могат
да бъдат опровергани с цялата история на човечеството, с обла-
городяването на природата, с опитомяването на дивите живот-
ни, с изкуствените методи за селекция и т.н. От естествено-
научна гледна точка и от гледна точка на развитието на медици-
ната и медицинските технологии, от гледна точка на цялото
историческо развитие на човека и неговото вмешателство в
природната среда на религиозните аргументи се противопос-
тавя тезата, че голяма част от вмешателствата в човешката
природа и в околната среда са за «благото на човека». Специфи-
ката на религиозната аргументация е в това обаче, че тя трудно
може да бъде оборена с извъндогматични и извънтеологични
аргументи, което прави тези аргументи неубедителни за вяр-
ващите.

Клонирането влиза в разрез с основните догмати на христ-
иянството и едва ли е необходимо да се цитират библейски
текстове за сравнение. Важното е, че през своята хилядолетна
история християнството е превърнало природното в нравстве-
на норма и силата на тази норма се използва като аргумент
срещу технологичните интервенции от типа на клонирането.

Ислямското право също забранява клонирането на хора,
но и сред мюсюлманите се чуват гласове за разрешаването му
в случаите, когато то може да помогне за преодоляване на
безплодието.

Юдейската религия и юдейският закон са срещу клонира-
нето на хора, но допускат клонирането на растения и животни
за производство на храна и медикаменти.
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Въпросът «Вълк в овча кожа ли е Доли?» по същество е
въпрос за моралната оценка на клонирането. Той може да бъде
зададен по отношение на средствата, целите, резултатите и
последиците. Средството при клонирането е една нова репро-
дуктивна технология, която сама по себе си не може да бъде
добра или зла. Всяка технология може да бъде използвана за
добро или за зло. Създаването на всяка нова технология, особе-
но в областта на човешкото здраве и живот, поставя принципно
въпросите: необходимо ли е всичко, което е технически въз-
можно, да стане действително? Трябва ли това, което може да
бъде направено, наистина да бъде направено? Тези въпроси
имат предимно морални импликации. Създаването и използва-
нето на новите технологии винаги се оценява морално от гледна
точка на различни национално, религиозно, групово, културно,
личностно оцветени норми и ценности. От религиозна гледна
точка технологията за клонирането е неморална, защото е неес-
тествена и защото противоречи на естественото предназначе-
ние на човека в света. От научна гледна точка няма нищо немо-
рално в една нова технология, неморални могат да бъдат цели-
те, за които ще бъде използвана, или нейните непредвидими
или непредвидени следствия.

Ако поставим въпроса за оценката в контекста на целите,
бихме получили различни морални оценки в зависимост от
типа, характера и съдържанието на целите, които човечеството
или отделните хора си поставят с клонирането. И тъй като
целта на човешкото клониране е създаването на човешко съ-
щество, идентично на своя генетичен родител, основният
смислен въпрос е дали и доколко е морално създаването на
такъв тип хора като клонингите. И тогава неизбежно си зада-
ваме въпроса: защо да клонираме?

Според най-запалените привъженици на клонирането, то
ще внесе такава радикална промяна в човешкия живот, която
ще промени неговия смисъл. Всеки иска да знае защо същест-
вува, защо съществува светът, защо се раждаме, защо се влюб-
ваме и т. н. Отговорите на всички тези въпроси ние търсим
през целия си живот й когато сме се приближи към тях или
когато сме научили много за себе си и за света, умираме. Кло-
нирането ще даде възможност за трансфер на всичко, което
сме научили в нашия живот, към самите себе си в тялото на
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нашите клонинги. Ние ще знаем предварително какви заложби,
таланти, способности, особености притежава нашият собствен
клонинги ще можем отрано да ги насочваме и култивираме.
Човекът ще се превърне в родител, възпитател и учител на
своя собствен клонинг, т. е. на самия себе си. Това изглежда
невъзможно, твърдят някои, но и клонирането до вчера беше
невъзможно. Днес човешкото клониране вече е възможно. [23]

Клонирането на растения и животни има своите морални
оправдания в целите, към които е насочено. Срещу него няма
такава морална опозиция както срещу клонирането на хора,
тъй като се приема една изключително антропоцентрична глед-
на точка по отношение на използването на животните за «доб-
рото на човека». Счита се, че «доброто на човека» оправдава
използването на животните за медицински и научни изслед-
вания, за тестване на лекарства, за храна и т. н. Така по същество
се прилагат два вида норми - едните към хората, другите към
животните. Срещу такъв подход се възпротивяват борците за
правата на животните. Те считат, че животните трябва да бъдат
третирани от същите етични стандарти като хората, тъй като
също изпитват болка и удоволствие, някои имат елементарни
емоции. Преди успешното клониране на Доли са били клони-
рани няколко други животни, които са имали здравни пробле-
ми, причинили смъртта им.

Дали човешкото клониране винаги има оправдание в цели-
те? Естествено - не. Днес по-голямата част от изследователи-
те приемат за морално оправдано терапевтичното генно инже-
нерство или т. нар. генна терапия и за морално недопустимо
евгенетичното генно инженерство или т. нар. евгеника. Морал-
ните измерения на генетиката, на генното инженерство и ген-
ната терапия са свързани с въпроса за моралността на процеса
на създаване на хора, с решенията за тяхното създаване, брой
и идентичност.

Всички изследователи обръщат внимание на факта, че от
етическа гледна точка има голяма разлика, както в одобрението,
така и в отрицанието, между използването на тъканни клетки,
клонирани за целите на трансплантацията на органи (т. нар.
нерепродуктивно, терапевтично клониране) и клонирането на
клетки от възрастен организъм, имплантирането им и създа-
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ването на човешки същества (т. нар. репродуктивно, ембрио-
нално клониране).

Най-силните морални опасения спрямо клонирането са
свързани с поредица от въпроси за типа отношения, които
ще възникнат в процеса на приложението му и психологичес-
ките, социално-психологическите, социалните, моралните и
прочие последици, които то би имало. Да речем, какво трябва
да бъде отношението към клонингите - като към нормални
хора, със същите права като родените по естествен път, или
като към роби, към хора второ качество? Няма ли клонирането
да доведе до създаване на низша класа, до нов тип робство в
кибернетичната ера и до тотален контрол върху клонингите?
Как да се избегне психологическата зависимост от донора и
ефектът на Пигмалион? Няма ли да се появи някакво ново из-
мерение на проблема за «другостта», за «чуждостта»? Моето
генетично копие мой огледален образ ли ще бъде, моето друго
аз или чужденец дори за мене? И бих ли му позволила свобо-
дата наистина да бъде другият, а не самата мен, друго реално
съществуващо човешко същество, генетично идентично с мене,
но друга личност?

По-съществени морални импликации би имал въпросът
за децата-клонинги. Ние като че ли сме свикнали да разсъж-
даваме за клонингите в битността им на възрастни индивиди.
Но преди да станат такива, те са бебета, деца, юноши, младежи.
Това поставя редица сложни въпроси, свързани с отношенията
в семейството, отношенията родител(и) - деца, отношенията
между клонингите и другите деца в семейството. Коя от раз-
личните социални роли, произтичащи от генетичния му статус,
трябва да играе клонингът - на дете на самия себе си или на
баща на самия себе си? Тук комбинаците са многобройни. И
няма ли при това положение клонингът да загуби чувството за
собствената си уникалност, идентичност и индивидуалност?
И ще се познае ли клонингът Петър, когато се огледа в очите
на клонинга Павел? Синдромът «дежа вю» като отношение на
донора към своя «близнак» няма ли да го лиши от уникалността
му като човешко същество? Как би се чувствал човек, чийто
живот вече е изживян от друг? Какво ще стане със спонтан-
ността, първооткривателството, тръпката от неизвестното, ко-
ито придават смисъл на мечтите за бъдещето? Няма ли това
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да стесни неговия житейски хоризонт, да предопредели бъде-
щите му избори и да го «прикове» към някакъв предварително
зададен образ? Няма ли да бъде погазено правото на личен
живот поради информацията, която донорът знае за клона си?
«Той знае твъре много за мене» е мисъл, разрушаваща между-
личностните връзки. Как биха се чувствали едно дете, заченато
по сексуален път и едно дете клонинг, щом едното е пълно
генетично копие на единия от родителите, а другото - не? То
по-близко, по-родно и по-обичано ли ще бъде от «нормалното»
дете или не? Няма ли да бъде дискриминирано от другите чле-
нове на семейството? Ако пък в едно и също семейство мъжът
и жената решат всеки да клонира себе си, какъв тип взаимоотно-
шения ще се появят между тях, между всеки от тях и «своето»
дете и между двете деца-клонинги? Какво би станало, ако кло-
нингът не се «хареса» на своя родител или не отговаря на него-
вите експектации? Личните и социалните експектации при кло-
нирането встъпват като цели на процеса - да се замести почи-
нал близък, да се репликират велики личности или звезди, да
се удовлетвори нечия мегаломания, да се осигури дете при
инфертилни двойки. От друга страна, клонингът не би бил сво-
боден да избира своя път и какво би станало, ако се разбунтува
срещу предопределенатата си съдба, т. е. срещу това, заради
което е създаден? Ако той, именно защото живее при други
условия и представлява личност, различна от донора, се съпро-
тивлява на опитите да бъде направен еднакъв с него? Възможна
ли е «война» на клонингите срещу техните родители? Кой ще
защити техните права от опитите за тотален контрол или за
моделиране «по свой образ и подобие» на клонираните копия
от техните генетични родители в психичен, характериологичен,
морален, професионален и всякакъв друг психологически и со-
циален смъсъл? И какво би станало с правото на личен живот?

Клонингът представлява абсолютно генетично копие на
донора. От гледна точка на биологичната идентичност той е
негов точен генетичен дубликат.

Противниците на клонирането, изхождайки от пълната
биологична идентичност на клонинга и донора, се опасяват,
че при масово клониране на хора заедно с генетичната иден-
тичност ще се получи и психическа, поведенческа, характе-
риологична идентичност. Че клонингът и донорът ще си при-
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личат «като две капки вода» във всяко отношение. Това, според
тях, ще намали разнообразието в природата, ще създаде въз-
можност за генетично възпроизводство на една шепа хора, ко-
ито имат технологични възможности и финансови средства
да си позволят репликирането си в нов човешки организъм.

Контрааргументът в този случай разказва историята за ед-
нояйчните близнаци, които, също като клонингите, имат иден-
тичен геном, но поставени в различни анвиронментални усло-
вия, показват съществени характериологични, психични и пове-
денчески различия. Два клонинга, единият в центъра на Евро-
па, а другият някъде в Централна Африка, отглеждани в раз-
лична социална, езикова, културна, религиозна и прочие сре-
да, ще се различават съществено помежду си не само в психоло-
гичен и поведенчески план - предпочитания, религиозни убеж-
дения, професия, но дори и по физическите си характеристики
- тегло, стил на обличане и т.н.

По същество това е тип аргументация за потенциалност-
та, но с други, в сравнение с изкуствената прокреация, акценти.
Човешкият геном е само потенциално човешко същество, ин-
дивид, личност. В какъв точно индивид и особено в каква точно
личност ще се развие той, зависи от анвиронментални условия.

Противниците на клонирането са скептични по отношение
на използването на аргумента за «еднояйчните близнаци» в
полза на клонирането. Те използват същия аргумент с обратен
знак, акцентирайки върху психичните и поведенчески сходства
на едояйчните близнаци. Според тях това, което е в генома, е
много по-съществено от това, което средата може да моделира.
Те доказват на базата на сравнителен анализ на поведението и
дори странностите на разделени от момента на раждането и
живели в различни условия еднояйчни близнаци, че съществува
поразително сходство в техните предпочитания, избор на прия-
тели и съпрузи, хоби, упражняван спорт, професионална ориен-
тация, дори съвпадение на събития по време и т. н.

Дискусията показва, че аргументът за близнаците може да
се използва и за и против клонирането. Има достатъчно при-
мери както за интелектуални, психически, морални, физиоло-
гически различия между еднояйчни близнаци, така и за същия
набор от прилики между тях. В единия случай се акцентира
върху ролята на анвиронменталните фактори, в другия на гене-
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тичните. Естествено един и същ наследствен генетичен мате-
риал не може да доведе до едни и същи интелектуални, психи-
чески, физиологически и прочие резултати в коренно различна
природна и социална среда, но едва ли точно тези различия
могат да се използват като аргумент в полза на влиянието на
средата. Отгледаните в различна среда близнаци могат същест-
вено да се различават по своя характер и поведенски реакции,
но целта на клонирането в много случаи е именно репликира-
нето, пълната идентичност с донора. В това е неговият сми-
съл. И в този план поставянето на въпроса за индивидуалността
и идентичността е лишен от драматизъм, доколкото повтаря-
щата се идентичност е цел на клонирането и колкото по-пълна
е тя, толкова по-успешен би бил клонингът.

Клонингите, също като близнаците, представляват само-
стоятелни човешки същества със същите права и отговорности.
Веднъж родени, те юридически са равнопоставени с всички
останали хора. Използването им за донори на органи и тъкани
би трябвало да попада под същите морални и правни санкции,
както и на родените по «естествен» път. Превръщането им в
роби, малтретирането, сегрегацията и дискриминацията,
убийството или нараняването им би трябвало да бъдат също
толкова морално и юридически осъдителни, колкото и при
«нормалните» хора.

Клонирането, сравнено с всички останали репродуктивни
технологии, е наистина «правене» на дете и в това правене и
създаване човекът наистина «играе ролята на Бог», създавайки
«по свой образ и подобие» в буквалния смисъл на думата. Но
създавайки по «свой образ и подобие» в генетичен смисъл,
той би трябвало да осигури на клонингите същата възможност
за развитие, възпитание, обучение, социални и междуличностни
контакти, които имат останалите хора. Признаването на кло-
нинга за равноправен член на обществото изисква отношение,
еднакво с това към останалите. В този смисъл човекът и човече-
ството по-скоро ще трябва да се преборят с предразсъдъците
спрямо другото, чуждото, непознатото, каквото несъмнено ще
бъдат клонингите, отколкото да създават обособена система
от правила за отношение към тях. Самото създаване на зат-
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ворена система от регулация на отношенията с и към клонин-
гите, вече е форма на дискриминацията им.

По същия начин би трябвало да се вместят в системата от
морални регулации родителско-синовните отношения, колкото
и екзотични да изглеждат те. Ще изчезне ли необходимостта
от мъжете в човешката репродукция и дали ще бъде възможно
да се преодолеят феминистките уклони в това отношение? Ка-
къв тип семейни отношения ще се изградят при пълна генетич-
на идентичност на клонинга и неговия родител? Съществува
емоционален риск детето да расте' знаейки, че неговата майка
е същевременно и негова сестра, че неговата баба всъщност
му е и майка. Винаги, когато погледне майка си, детето ще
вижда себе си, но вече пораснало. Винаги, когато майката пог-
ледне своя клонинг, ще вижда себе си как расте. Как ще се
формира идентичността, ако пред очите ти винаги е твоя роди-
тел-донор? Какво би станало, когато бащата вижда клонинга
на неговата жена да израства като точно копие на момичето, в
която се е влюбил навремето? Аналогията с оплождането ин-
витро сочи, че клонингьт като генетично копие на единия роди-
тел, би имал само баща или само майка в генетичен смисъл на
думата. Другият родител би бил просто законен, социален, от-
глеждащ и възпитаващ. Братските и сестринските отношения
действително биха били доста екзотични, ако майката е едно-
временно и сестра на своя клонинг. Трябва да се има предвид,
обаче, че семейно-родствените отношения и роли са социални,
те са резултат от възпитание, а не от генетична даденост. В
този смисъл проблемите едва ли ще бъдат толкова драматични.

Този и подобни морални проблеми наистина ще стоят пред
човечеството, дори ако клонирането не се превърне в масова
практика, тъй като то наистина ще създаде нов тип семейни и
родствени връзки, нов тип отношения и регулации. Използва-
нето на новите репродуктивни технологии показва обаче, че
немислими преди отношения днес успешно биват регулирани
в границите на установения морал - сурогатното майчинство,
самотното майчинство и бащинство, осиновяването от хомо-
сексуални двойки и т. н. В границите на съществуващата морал-
на регулация постепенно се инкорпорират нови регулативи,
които не нарушават съществено установения морал.
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КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
С «ДУХА ОТ БУТИЛКАТА»?

Ще могат ли Да се поставят ефективни законови бариери
и ще може ли да се предотврати създаването на хора със свръх
или понижена интелигентност и свръх или понижени способ-
ности за определени професионални дейности? Ще се допусне
ли създаването на безглави, безмозъчни клонинги, на уроди
със свръхразвит един орган за сметка на другите, но максимал-
но пригодни за транстплантация? Кой ще решава какви са пра-
вата на клонинга? Какви да бъдат критериите за избор кой
заслужава и кой трябва да бъде клониран?

Има няколко пътя за превенция на негативните последици
от клонирането. Първият е пълната забрана на клонирането
и изследванията, свързани с него - както на хора, така и на
животни, както за репродуктивни, така и за терапевтични цели.
Вторият е забрана на клонирането на хора, но разрешаване
на клонирането на животински и растителни организми,
както и на изследователските търсения в тази насока. Третият
път е създаване на законови рамки, в които клонирането на
всякакъв вид живи организми е разрешено.

Пълната забрана на клонирането и особено забраната на
клонирането за изследователски цели поставя учените пред
конфликт на интереси - свободата на научните изследвания и
опасността от създаване на технология, нарушаваща етичните
принципи на обществото. За много от учените обаче няма
съмнение, че клонирането на човешки ембриони за изследова-
телски цели и за целите на терапевтичното клониране, ще бъде
разрешено. Въпросът е по-скоро да се намери баланс между
потенциалната полза и вредата от морална гледна точка. В
печата се появиха съобщения, че британските учени са предло-
жили да се разреши терапевтичното клониране за «резервни
части» и за изследователски цели.

Клонирането е едно от постиженията на съвременната био-
технология, което за разлика от бавните и постепенни техничес-
ки и технологични иновации, които не противоречат съществе-
но и не променят рязко устойчивите нравствени ценности и
начин на живот, предизвика незабавен, бурен емоционален -
положителен или отрицателен - отклик. Клонирането изглежда
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едновременно и привлекателна, и плашеща перспектива. Затова
петгодишният мораториум върху клонирането, обоснован от
Американската комисия по биоетика и предложен от президен-
та Клинтън, се основава на необходимостта от достатъчно вре-
ме за премисляне на всички възможни последици и евентуал-
ното лимитиране на допустимостта му, тъй като то драстично
се разминава с устойчиви културални възприятия за човека и
човешкото. Различни щатски асоциации, комисии, комитети
по био- и медицинска етика последваха федералния пример и
проведоха серия от дебати, както на живо, така и чрез сателитна
връзка и във виртуалната мрежа, с представители на различни
области на знанието - медици, биоетици, молекулярни биолози,
болнични администратори, федерални чиновници, учители,
обикновени граждани. Целта на тези дебати и он-лайн корес-
понденция беше да се изяснят причините за негативното отно-
шение към клонирането като медицинска технология, към кло-
нирането на растения и животни, към клонирането на хора,
както и причините за приемането на един или друг вид клони-
ране. Този подход беше възприет от повечето европейски стра-
ни. На 12 март 1996 г. Парламента на Европа прие резолюция
за клонирането. [24] През 1997 г. Международната комисия по
биоетика към ЮНЕСКО прие Универсална декларация за чо-
вешкия геном, в която е изразено ясно становище срещу клони-
рането. Протокол с подобен смисъл прие и Съветът на евро-
пейската биоетическа конвенция. Антиклонинговата вълна заля
и страните от Азиатския регион. В Япония се подготвя законо-
проект за пълна забрана върху клонирането на хора, в това
число и върху изследванията за клониране на хора. Този зако-
нопроект забранява имплантацията на клониран човешки ем-
брион в хора и животни, на хибридни ембриони, получени чрез
оплождане на човешки клетки с животинска сперма, както и
на ембриони, създадени чрез комбиниране на човешки и живо-
тински ембрионални клетки. Предвиждат се наказания с глоби
и лишаване от свобода за срок от 3 до 7 години. [25]

Японският законопроект като че ли преодолява законода-
телните дупки в областта на клонирането, които, макар и да
не позволяват клониране на хора, не са достатъчно надеждна
бариера пред създаването на т. нар. безглави донори на човешки
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органи. Едва ли се нуждае от доказателство фактът, че тези
същества не са и не могат да бъдат възприети като човешки
или напълно човешки. Въпреки очевидността на този факт, пред
законодателствата стои въпросът за точното лимитиране на
понятието «човешки живот» от гледна точка на неговата правна
защита.

Прогнозите са, че ако се снеме забраната, клонирането на
хора ще стане възможно в рамките на няколко месеца до някол-
ко години. Опасенията са, че и дори да не бъде отменен морато-
риумът, в частни клиники ще продължат изследванията и ще
се пристъпи към комерсиално клониране на хора. Забраната
да се клонират хора при големия интерес към клонирането,
както в изследователски, така и в репродуктивен аспект, означа-
ва само, че хора ще се клонират, но няма да се раждат през
периода на мораториума. Този факт сам по себе си не е никак
успокоителен. Той поставя много морални въпроси, например
какво ще се прави с вече клонираните организми. Може да се
допусне, че неуспешните клонинги (хибриди, уроди) ще бъдат
унищожавани заради тяхната нежизнеспособност или уродли-
вост. Но какво ще се прави с напълно успешните опити? Ще
бъде ли оставен един клониран човешки ембрион да загине
или ще се потърси някакъв нелегален начин да бъде импланти-
рай в сурогатна майка срещу заплащане?

Шансът да се роди дете с помощта на клониран човешки
ембрион е от 3 до 10 пъти по-малък в сравнение с овцете, които
имат доста висока фертилност. От друга страна, при трите
експеримента, направени от Роузлин институт досега, някои
агнета са починали малко преди да се родят, други скоро след
раждането, трети са се родили с абнормалности. Затова от
Роузлин институт предупреждават, че докато не е изяснен на-
пълно механизмът на клонирането, всякакви експерименти с
клониране на хора са неетични и с много висока степен на
риск. Рискът произтича не само от опасността от неуспех на
клонирането, но и от непроучения механизъм на трансфериране
на увредени вече през живота на донора клетки. При използва-
нето на соматични клетки за клониране, акумулираните в тях
соматични мутации могат да се трансферират в новия органи-
зъм, което го обрича на предразположение към заболявания,
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предопределя продължителността на живота - скъсяване на
живота или бързо остаряване. [26]

Разбира се, както против, така и за клонирането могат да
се намерят десетки научни, социални, биологични, психологи-
чески, икономически, морални, алтруистични и всякакъв друг
род аргументи. И във всеки от тях със сигурност ще има някаква
степен на рационалност. Но из виртуалното пространство се
носят воплите на хора, които искат някой да бъде клониран в
името на възвишени нравствени цели, в името на любовта,
благополучието, щастието.

Младеж на 18 години, на празненство послучай завършва-
нето на гимназия, скача в басейн с главата надолу, счупвайки
гръбнака си. На 19 години получава инфекция в уринарния
тракт и бива катетаризиран до края на живота си. На 20
години заболява от херпес зостер на тригеминалния нерв.
На 21 години наследява доверителен фонд от 10 милиона
долара. Никога не се е женил и няма деца. На 40 години,
чувайки за клонирането на Доли, променя решението си и
пожелава неговата ДНК да бъде запазена за бъдещо клони-
ране. На своята бъдеща майка, която трябва да износи
плода и да отгледа неговия клонинг, той оставя един милион
долара. Неговият клонинг ще наследи доверителния фонд.
Той оставя също пет милиона долара за изследвания на
гръбначния мозък. Умира, чувствайки, че макар да не е имал
нормален и щастлив живот, неговият клон (близнак) ще
има по-добър живот. [27]

На едно семейство се ражда момченце. За нещастие то
страда от мускулна дистрофия. И второто им дете е с
мускулна дистрофия. Решават да нямат повече деца. Всяко
от двете им болни деца има повече от 20 операции, но и
двете умират в тийнейджърска възраст. Останалите без
деца родители завещават своето състояние за лечение на
мускулната дистрофия и за клониране на техните момчета,
когато медицинската наука напредне достатъчно, за да
може да ги клонира, без да страдат от мускулна дистрофия.
[28]
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Двама души, Ричард и Ан, се срещат и се влюбват един
в друг. Те са изключително щастливи и вярват, че могат
да се ощастливят взаимно. Обичат едни и същи неща и
нищо не може да ги раздели. Те все повече започват да си
приличат и макар животът им да е труден, никога не си
повишават тон, работят усърдно и са щастливи, когато
са заедно.

И ето идва време да се оженят. Изведнъж: Ричард и Ан
установяват, че техните семейства, приятели и близки са
против брака им. «Тя не от нашата религия»,«Той не е за
тебе». Натискът е огромен, тези млади хора обичат своите
родители и приятели, а се оказва, че любовта промежду
им е невъзможна едновременно с любовта към семействата
и приятелите им. Те се разкъсват между любовта и лоял-
ността. Междувременно единият от тях се разболява, ста-
ва жертва на лекарска грешка и повече не се възстановява.
Тези хора искат да опитат още веднъж: да се обичат. Те
искат да бъдат клонирани и отгледани в семейства, които
ще ги обичат и подкрепят. Те желаят да се срещнат като
възрастни и да получат подкрепа за своята любов от своите
родители и приятели. И макар да не знаят дали това ще
стане наистина, те се обичат толкова много, че рискуват
да опитат. [29]

«Нищо няма да го спре» [30] е категоричното мнение на
Жак Атали за перспективите пред клонирането. Историята по-
казва, че независимо от моралното осъждане, забраните и мо-
раториумите, развитието на технологиите не може да бъде
спряно. Човечеството обаче може да постави моралните и зако-
нови граници, да създаде регулативните рамки, в които клони-
рането (и специално човешкото клониране) ще се използва
отговорно за хуманни цели.
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ната не забранява изрично клонирането на човешки същества и в
момента все още не е влязла в сила в някои страни, членки на ЕО,

Ж. доколкото някои страни членки нямат националнно законо-
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СМЪРТТА
В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕДИЦИНСКИ

ТЕХНОЛОГИИ

Васил Колев

Summary

The bioethical limits of human existance (birth and death) are
problematic and liable to establishment. Nowadays, the statement of
death and the constrained (artificial) life prolonging raise questions of

.moral nature, related to the difference between an alive body^nd a
human life; the use of the human body for therapeutical and scientific
purposes, etc. The theory of ethics transforms itself into a reference
point for the medical deontology. Time of death determination is a
legal requirement for transplantations from dead donor. The definition
for brain death imposes the re-consideration of concepts for «man»,
«human being» and «personality».

I

Усещането за пределите на живота пронизва дотолкова
силно човешкия разум, че дори абстрактната наука формална
логика започва и завършва своето обосноваване с твърдението:
«Всички хора са смъртни». Няма човешка.дейност, наука и
религия, които да не засягат предизвестието за смъртта. Този
феномен е с такава значимост, че руската изследователка Л.
Коновалова сочи интуитивното схващане за смъртността като
единствен и то най-мощен източник в развитието на изкуството,
философията и нравствеността [5]. Множество хуманитарни
дисциплини (културна и социална антропология, танатология
и др.) обясняват развитието на обществата според тяхното
отношение към умирането.

За няколко десетилетия новото интелектуално направле-
ние биоетика наложи специфичен модел за възприемане на ре-
дица смятани за вече разрешени социални проблеми. Меди-
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цината на XX век претърпя толкова бурна еволюция, че успя
да формулира свои собствени цели, които не винаги могат да
се сведат до ценностите на конкретното общество или култура
[4]. В същото време медицината е принудена непрекъснато да
се адаптира към извършваните промени в социалните институ-
ции, икономическите механизми, политическото статукво.

Голяма част от биоетическата тематика съдържа импли-
цитно или е посветена на проблема за смъртта:

- биомедицински изследвания, включващи човешки съ-
щества,

- употреба на човешки ембриони и фетуси за лечебни и
научни цели,

- самоубийство, смъртно наказание, евтаназия,
- терапевтичен аборт, използване на контрацептиви, за-

мразяване на излишни ембриони,
- терминални и трайни вегетативни състояния,
- органна трансплантация, трансплантация на ембриони

и фетални тъкани.
Остротата на възникналите проблеми достига такава сте-

пен, че застрашава основанията на традиционното юдео-хрис-
тиянско понятие за «свещеността» на човешкия живот. Изказ-
ват се становища, че религиозните представи губят приоритет
и не могат да служат като универсален фундамент за меди-
цинската практика, етика и лекарска деонтология [8].

В енцикликата «Evangelicum Vitae» папа Йоан Павел II се
обявява против новосформиралата се «култура на смъртта»,
изразена в биоетическите изследвания. Според него тази култу-
ра се основава на дълбока криза в съвременната цивилизация.
Това ново отношение към смъртта заплашва правото на живот
в двата най-важни момента от човешкото съществуване - него-
вите начало и край.

Биоетиката не преосмисля отношението към смъртта и
умирането, а поддържа различна гледна точка спрямо тяхното
присъствие в екзистенциалния опит. Ако за хуманитаристката
мисъл културата е ситуирана в контекста на гледищата за
смъртта, то днес е актуален въпросът доколко ситуациите на
реално присъствие на смъртта в медицината са белези на онто-
логична и оценъчна позиция.
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Основен дискусионен въпрос в глобален план е намирането
на такова теоретично определение за смъртта, което е приложи-
мо в разнородни практически условия. Поредица от юридичес-
ки казуси в световен мащаб показаха сблъсъка между тради-
ционното определение за спирането на сърдечна дейност и
новото дефиниране на мозъчното състояние. От еднократен
акт смъртта се превърна в постъпателен процес: спиране на
сърцето и дишането, прекратяване на мозъчната дейност, кле-
тъчна деструкция.

Медицината даде подтик за развитието на нови социални
практики. В края на 60-те години Елизабет Кюблър-Рос фор-
мулира различието между събитието на смъртта (death) и про-
междутъчния период на умирането (dying). До този момент
обществото и лекарите не си даваха сметка, че умиращите па-
циенти в най-голяма степен се нуждаят от морална и духовна
подкрепа, грижи и интерес [6].

Приложението на евтаназия принуди юридическата наука
да развие тезата за правото на достойна смърт като имплицит-
но съдържащо се в правото на живот [14]. Д. Кеслер, последо-
вател на Кюблър-Рос, пропагандира свод от права на умира-
щия пациент, сред които:

- право да бъде третиран като живо човешко същество,
- право да бъде осведомен относно приближаване момента

на умирането,
- право да умре,
- право да умре с достойнство,
- право да не умира в самота,
- право да очаква зачитането на желанието му относно

тялото след смъртта,
- право на религиозна подкрепа преди смъртта и др. [19].
Промените в социалната нагласа към процеса на умиране

изразяват нарастващата медикализация в съвременния начин
на живот.

Дебатите относно дефинирането и констатирането момен-
та на смъртта са резултат от развитието на моралната тема в
медицинската практика на XX век. X. Броди определя етичес-
ката ситуация в медицината чрез две характеристики:

1. Възможност за избор между два начина на действие.
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2. Присъствие на ценностна мотивация за това действие
[19].

Определянето на момента на настъпването на смъртта е
юридическо и морално условие за взимане на трансплантат
от трупен донор. Умирането протича през няколко етапа - от
агонията до абсолютната биологическа смърт. Тяхното раз-
полагане във времето се означава с термините: клинична, орга-
нична (мозъчна), на личността, клетъчна и биологическа смърт.
Клиничната смърт е период, в който има надежда за завръщане
от отвъдния свят. В противен случай следва биологичната
смърт като необратим етап. След 24 часа всички тъкани в орга-
низма са мъртви.

От медицинска гледна точка преходът от битие в небитие
е последователно протичащ биологически процес. Приемливо
ли е за етиката постепенното замиране на душевността, а за
юриспруденцията - постъпателната загуба на права? Очевидно
тези науки се нуждаят от абстрактен немедицински критерий,
който да отъждестви смъртта с определен момент във времето.
Този момент е свързан с множество наказателни, граждански
и др. последствия, но има най-голямо значение в случаите на
органно донорство. '

При класическите методи на лечението констатирането
на смъртта означава прекратяване на медицинските грижи. То-
зи отказ от помощ означава поражение в борбата с болестта.
Присаждането на органи коренно променя ценностното значе-
ние на момента на смъртта. От този миг завършва лекарската
грижа за донора и започва борба за живота на реципиента.
Точното установяване на момента на смъртта цели да избегне
посмъртното увреждане на трансплантата.

Неизбежно моралните дискусии поставят въпроса: въз-
можно ли е лекарят да определи момента на смъртта прежде-
временно от желание да помогне на реципиента и как да се
формулират гаранциите за взимане на органи от действително
мъртъв човек. Трансплантацията е невъзможна без такива га-
ранции - морални и юридически. При присаждането на сърце
лекарската дилема води до лоша безкрайност: ако взимането
на биещо сърце е незаконно, това не удовлетворява медицината
и т.н. Следователно има два основни етически въпроса, свър-
зани с определянето момента на смъртта.
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1. Кой установява смъртта?
2. Кога да започне взимането на органи?
Въвеждането и прилагането на клиничния критерий за мо-

зъчна смърт породи дискусии в лекарското съсловие и в об-
ществото като цяло. Становището относно определянето на
смъртта (22-ра Световна медицинска асамблея, Сидни, август
1968 г.) констатира, че два нови медицински метода наложиха
разискването на въпроса за определяне момента на смъртта:

а) възможността да се поддържа по изкуствен начин цирку-
лацията на кръв, обогатена с кислород, през тъканите на тялото,
което може да е необратимо увредено.

б) употребата на трупни органи като сърце и бъбреци за
трансплантация [25].

Качествените промени в дефинирането на смъртта са
предизвикани от лекарската практика в периода 1965-1968 г.
Те се изразяват в установяването на необратима мозъчна смърт,
независима от другите органи и тъкани. До този момент
смъртта се свързваше със спиране на дишането и сърдечния
ритъм. Конфликтният извод от новата дефиниция се състои в
това, че ако мозъкът е загинал, изкуственото удължаване на
живота няма никаква хуманна или социална стойност.

Първи противници на това гледище са някои от самите
лекари. През 1965 г. известният английски учен Келн заявява:
«Макар че критериите за мозъчна смърт са убедителни от меди-
цинска гледна точка, според традиционното определение на
смъртта сега се взимат бъбреци от живи донори. Ако сърцето
на пациента бие, той не може да бъде наречен труп» [9].

Обикновеното съзнание лесно може да приеме разликата
между живия бъбрек и човешкия живот. Сърдечният ритъм
обаче векове наред е символ на виталност. Сега медицината
претендира, че биенето на сърцето е признак на клетъчна функ-
ция на тъканта и нищо повече. Тази функция може да бъде
изкуствено подпомогната, но това не би съживило вече мъртвия
мозък.

Органната трансплантация в случаи на донор с изкуствено
стимулирано сърце с електрически стимулатор или механичен
масаж, както и чрез апарат за механична вентилация на белия
дроб, с право може да се нарече присаждане в «зоната на
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здрача» [2]. Медицинската наука подробно описва това «пред-
дверие на смъртта», в което животът напуска тялото.

Мозъчната смърт е описана за пръв път в 1959 г. от Р.
Mollaret и M. Guolon с термина comma depasse (задпределна
или надмината кома). Тя представлява необратима загуба на
съзнанието при запазена сърдечно-съдова дейност и изкуствено
дишане [11]. Причините могат да бъдат черепно-мозъчна трав-
ма, инсулт, тумор и др. Критериите за сигурно установяване
на мозъчна смърт са .прецизно формулирани през 1968 г. от
авторитетния Харвардски медицински университет (Харвард-
ски критерии).

Българското законодателство урежда този въпрос в ЗНЗ
[чл.33-35] и Наредба №1 / 24.01.1986 г. на МНЗ за вземане на
органи от трупове за присаждане. Според чл.4, ал.1 от Наред-
бата мозъчна смърт е настъпила при наличието на следните
клинични критерии:

1. Пълна и трайна липса на съзнание.
2. Церебрална арефлексия — липса на всички рефлекси,

чиято дъга се осъществява в мозъчните структури над първия
шиен гръбначно-мозъчен сегмент, както следва: зенични, кор-
неални, конюнктивални, фарингеални, кашлични и окуло-вести-
буларни рефлекси.

3. Двустранна миадриза (разширение) на зениците и липса
на зенична реакция на светлина.

4. Трайно апное (липса на спонтанно собствено дишане),
изискващо изкуствена вентилация на белите дробове.

5. Липса на всички видове реакции на болкови дразнения
в областите, инервирани от черепно-мозъчни нерви.

6. Мускулна атония.
Наличието на тези критерии се следи в срок от 24 часа.

Този срок на наблюдение може да бъде съкратен с 12 ч., ако
чрез електроенцефалографско изследване (ЕЕГ) се установи
мозъчно мълчание за не по-малко от 30 минути.

Морални, психологически и юридически затруднения въз-
никват не само при очертаване границата между живота и
смъртта, но и от последвалата необходимост от аутопсия или
взимане на органи за целите на трансплантацията. Следова-
телно първоначалният въпрос «Кога е настъпила смъртта?»

се трансформира в «Мъртъв ли е пациентът?» и «Защо трябва
да смятаме пациента за мъртъв?» [17]. Според биоетическата
позиция, констатирането на смъртта остава в сферата на про
фесионалните лекарски правомощия, но се нуждае от интелек
туален и социален контрол. интелек-

В Декларацията от Сидни [т. 3] се изтъква, че лекарските
усилия не бива да се съсредоточават върху запазването на изо-
лирани клетки и органи, а върху съдбата на пациента За мели
цината е от значение единствено сигурността, че процесът е
вече необратим въпреки всички способи, които са били при-

ЗНЗ [чл. 34, ал. 1] изрично посочва, че доказването на мо-
зъчната смърт се установява най-малко от трима лекари които
не влизат в състава на екипите за експлантация или трансплан-
тация на органите. Така се гарантира тяхната психологическа
и професионална непредубеденост.

Декларацията относно трансплантация на човешките ор-
гани (39-та Световна медицинска асамблея, Мадрид 1987 г 1
препоръчва никой лекар да не поема отговорност за'присаж
дане, без да са защитени едновременно правата и на дарителя
и на приемателя. Вероятната трансплантация на орган не може
да бъде основание за пренебрегване на обикновените стандарти
на медицинската помощ [26]. Те трябва да се прилагат неза-
висимо дали пациентът е потенциален дарител или не

В България Наредба № 1 забранява вземането наоргани
от лица в състояние на агония и клинична смърт от трупове
на деца до 6-годишна възраст, както и от трупове на лица с
опасно заболяване. Органи могат да се вземат и присаждат
само в специализирани публични заведения и от подготвени
специалисти (чл. 33, ал. 3 от ЗНЗ). По законов ред могат да се
използват такива органи за научни и учебни цели

Установяването на мозъчна смърт задължително поставя
проблема за собствеността върху тялото на починалия което
в юриспруденцията се обяснява чрез т. нар. предполагаемо съг-
ласие за донорство. В различни страни декларирането на жела-
нието за дарителство е уредено според няколко варианта-

1. В Белгия, Румъния, Холандия се изисква съгласие от
лицето приживе за взимане на органи.
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2. В Дания, Швеция, се декларира несъгласието на близки-
те на починалия за взимане на органи.

3. В Австралия, Чехословакия, Унгария, България се из-
ползва липсата на възражение от лицето приживе, т.е. отсъст-
вието на несъгласие е презумпция за дарителство след смъртта
13].

У нас желанието за донорство се изразява чрез личната
здравна книжка. Гражданските права са гарантирани чрез чл.
34, ал. 4 на ЗНЗ, който забранява взимане на органи от лица с
неустановена самоличност.

Въпреки съществуващата законодателна регламентация,
в световен мащаб не спират дискусиите за това, доколко при
трансплантацията на органи интересите на обществото стоят
над интересите на индивида (трупен донор или реципиент).
Тази дилема е свързана и с интерпретацията на мозъчната
смърт.

Американският биоетик Е Вич определя четири отделни
нива в медико-етическото отнасяне към смъртта. Последното,
четвърто ниво е хармонизиращата гледна точка за останалите
три:

1. Формална дефиниция за смърт.
2. Понятие за смърт като:
- загуба на витални функции,
- напускане на тялото от душата,
- загуба на способността за телесна интеграция,
- загуба на способността за социална интеграция.
3. Локусът на смъртта - анатомичен орган или тъкан,

сърце, мозък и т.н.
4. Критерии за установяване на смъртта [24].
Т. Фърлоу представя концепцията си за смъртта чрез три

концентрични кръга. Всеки от тях е едновременно сфера на
човешкия живот и ниво на умирането:

A. Биологичен живот.
B. Интелектуален живот.
С Социален живот [20].
В книгата си «Етиката и ценността на човешкия живот» В.

Проданов разграничава биологическа, социална и биосоциална
смърт [10]. Първата от тях е свързана с функционирането на
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организма, втората - с обществените контакти, а третата е
фактическа смърт. Това разграничение спомага да се разбере,
че емоционалното отношение към смъртта на конкретния ин-
дивид, което се изразява в почитане тялото на починалия, често
е свързано с отъждествяване на характеристиките на биологи-
ческа и социална смърт.

Т. Торбьорн в статията «Две схващания за смъртта» [22]
поставя въпроса оправдан ли е възгледът, че предполагаемото
съгласие за взимане на органи при мозъчна смърт не е нищо
друго освен обикновено убийство.

Несводимостта между човешкото тяло и личност може да
се докаже чрез опровергаване на традуктивното умозаклю-
чение: Ако А е идентично с В, а В е идентично с С, то А е
идентично с С. Ако личността е своето тяло, а тялото - опло-
дена яйцеклетка, то как може да се твърди, че личността е иден-
тична с оплодената яйцеклетка? Медицината дефинира мо-
мента на смъртта спрямо личността, а не спрямо тялото. При
отсъствието на памет, съзнание, интелект, тялото на починалия
има за неговите близки само символна стойност.

Ако лицето приживе е заявило волята си спрямо тялото
като своя собственост, то обществото е длъжно да я зачете.
Само по себе си тялото на починалия не е юридически носител
на права. Предполагаемото съгласие за взимане на органи е
оправдано само в указаните от закона рамки и доколкото не
нарушава желанието на близките на починалия, напр. по ре-
лигиозни или други причини.

Нарасналите изисквания на научното изследване налагат
използването на части от човешкото тяло при медицински опи-
ти. През септември 1999 г. вестник «Мирър» съобщи за прак-
тиката да се взимат сърца от починали бебета с вродена сърдеч-
на недостатъчност без разрешение на родителите им [29]. Сър-
цата били съхранявани дори и по 30 години за научни експери-
менти в британски болници.

Принципът «Прави добро» в медицинската етика е по-
висша степен на принципа «Не вреди». В лекарската практика
възможността за извършване на благодеяние или предотвра-
тяване на вредите е немислима без създаване на рискови ситуа-
ции. Принципът за полезност е логическо продължение на
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принципа «Прави добро». Резултатът от действието трябва да
е съобразен с ползите и рисковете.

В медико-биологическото изследване принципът за полез-
ност позволява да се включват човешки същества, доколкото
ползата за обществото като цяло надвишава моралната значи-
мост на конкретното действие. Това не означава, че ползата е
нравствен императив за другите приниципи в медицинската
етика, както в класическия утилитаризъм. Изборът между ути-
литаристки и деонтологически модел в медицината е дилема
пред обществения морал, който задава рамките на медицин-
ското право и етика.

Характерен пример в това отношение е Турция, според
чието традиционно вероизповедание не може да се извършва
погребален ритуал над обезобразено човешко тяло. Ъ резултат
турските медицински факултети изпитват недостиг на трупове,
върху които студентите да се упражняват. Въпреки това, вклю-
чително и по морални причини, Турция отказа да внася такива
трупове от България и Русия. Турският здравен министър
Осман Дурмуш заяви: «Наложихме забраната, защото това
може да са трупове на убити във война, на криминални
престъпници и други, чийто произход не може да бъде доказан»
[32].

След Втората световна война връзката между медицина и
общество вече е съзнателно формулирана в документите на
международните здравни организации. Стандартът на живот,
икономиката и политиката влияят качествено върху медицин-
ското развитие. Солидарност, справедливост и социална осигу-
реност са базови понятия в здравеопазните системи на разви-
тите индустриалнии страни. За обяснението на тази взаимо-
свързаност Хейстингският център по биоетика (САЩ) изпол-
зва понятието «културален субстрат на обществото», осмислящ
целите на медицината.

Този субстрат съдържа универсални и регионални ценнос-
ти на местната култура. В някои случаи този контекст влиза в
противоречие с медицинския универсализъм на XX век. Днес
клиничната наука борави с универсална мрежа от научни кон-
цепции. От друга страна, социалните и хуманитарни науки съз-

Концепцията за смъртта... 199

дават различен, плуралистичен език за ценностите, полити-
ческите и морални стандарти на медицината.

Медицината има собствена идентичност, която непрекъс-
нато е подложена на политически и социален натиск. Трябва
да се признае, че развитието на медицинската наука е невъзмож-
но без съобразяването с общочовешките потребности и общест-
веното одобрение. Концепцията за мозъчната смърт и после-
диците от нейното възприемане са нагледен иизраз на двете
тенденции.

II

Определянето на момента на смъртта е значително по-
проблематично при диагноза на пациент в реанимация. Дис-
кусионни въпроси тук са: кога да започне и да завърши реани-
мацията, може ли да се приложи реанимация върху мъртвия
организъм, ако това спомага за запазването на трансплантата.

Всеки пациент има право на реанимация, доколкото тя е
вид медицинска помощ. Проблемите възникват при пациенти
в безнадеждно състояние в качеството на органни дарители.
От друга страна, реанимацията е етически проблематична дори
за самата себе си. Ако жизнените функции на болния бъдат
възстановени така, че той да възприема света без възможност
да се движи и реагира, дали това е животоспасяване? Ху-

• манността в реанимацията е пред антиномията на доброто за
здравето, което може да означава пълна инвалидност, и мо-
рално добро, което е свързано с достойна смърт.

При пациент в безнадеждно състояние реанимацията не
може да бъде самоцел или проверка на нов медицински метод.
От друга страна, обществото не може да се откаже от реанима-
цията при обречените, като средство за спасяване на друг жи-
вот. Безнадеждните медицински случаи съдържат две основни
ситуации:

1. Ако има възможност пациентът да дойде в съзнание,
реанимацията е недопустима, дори за целите на спасяването
на друг пациент. Обратното би противоречало на всеки възмо-
жен морален опит.
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2. Ако не може да се предположи, че пациентът ще се съ-
буди, реанимацията е допустима и увеличава шансовете на въз-
можния реципиент.

Решението за начало на реанимация носи голяма морална
отговорност, доколкото се взима лично от лекаря-реаниматор
и то незабавно. Не така е при решението за продължаване на
реанимацията. То би трябвало да бъде колективно решение,
като би било неморално в него да участват лекари, заинтересо-
вани от провеждането на трансплантацията.

Втори морален и юридически проблем е прекратяването
на реанимацията. При него критериите са главно медицински.
То е допустимо в два случая:

1. Ако е възстановена дейността на жизненоважните ор-
гани.

2. Ако усилията за тяхното възстановяване са се оказали
безуспешни.

Третият въпрос е за използване на методите на реанимация
върху мъртъв организъм за съхраняване на трансплантат. Този
проблем е изцяло в сферата на морала и правото. При невъз-
вратимост на живота реанимацията създава мним живот - нео-
морт. Преди това медицинският метод защитаваше здравето
на пациента, сега човешкият организъм е средство за други
медицински интереси.

Животът на реципиента като ценност се противопоставя
на друго морално право - правото на неприкосновеност на
мъртвото тяло. Еднозначно ли е това противопоставяне? Ре-
анимацията не нанася вреда от медицинска гледна точка, но
може да се възприеме като етически неоправдана.

Щом като може да бъде взет орган веднага след смъртта
на донора, значи реанимацията е излишна. Следва да се отбеле-
жи, че никой трансплантат от мъртъв организъм не е безупре-
чен, а винаги повреден в някаква степен. Затова медицинската
етика изисква не присаждането изобщо, а присаждането на най-
подходящия орган. Надеждата за спасение на живия реципиент
стои над правата на мъртвия донор, т.е. реанимацията тук е
задължителна. Допълнително условие е вмешателството в
правата на личността да не се смесва с незачитането на волята
на починалия или родствениците.
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След изясняването на деонтологическите и юридическите
казуси остава основният биоетически проблем - мъртъв ли е
човекът в реанимация?

В България липсата на здравна култура и публични обсъж-
дания по въпросите на здравеопазването провокират конфликт-
ни ситуациии в последните години. Прилагането на критерия
за мозъчна смърт лесно може да предизвика обвинения към
лекарското съсловие.

През 1999 г. 42^-годишната Ц. Е. при фатално падане полу-
чава фрактура на черепа и изпада в кома. След като регистрират
смъртоносно увреждане, лекарите решават да предприемат
взимане на органи за трансплантация. Макар в този случай да
не се изисква съгласието на близките [чл. 34, ал. 2 от ЗНЗ],
лекарите разговарят с тях от чисто човешка гледна точка. По-
късно близките на донора заявяват пред прокуратурата, че не
е било взето тяхното писмено съгласие.

Доцент М. Миланов, национален координатор по органно
донорство, е категоричен: «Ние нито веднъж не сме си позво-
лили да направим това, ако нямаме споменатото (на близките)
съгласие. Единствено в случаите, когато донор е дете до 18-
годишна възраст, задължително е да се поиска писмена декла-
рация от родителите му, че са съгласни да се вземат органи от
трупа» [31].

Ако в България проблемите на мозъчната смърт се нужда-
ят от популяризация, то в развитите страни тази тема се диску-
тира от 1967 г. насам. След първата сърдечна трансплантация
на доктор Кристиан Бърнард в Кейптаун последваха множест-
во хирургически животоспасяващи операции (1986 г. - в Бъл-
гария Ал. Чирков, първа сърдечна трансплаттация в Югоизточ-
на Европа). В САЩ и Англия бяха предизвикани няколко съ-
дебни дела, които трябваше да дадат отговор на въпроса: «Мо-
же ли спирането на изкуственото поддържане на живота да се
смята за «умъртвяване»?»

Определението на смъртта, основано на необратима мо-
зъчна деструкция, установява невъзможно връщането на съзна-
нието. При внезапна травма прекрачването прага на смъртта
става мигновено.
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Има пациенти, които живеят месеци или години след тежка
мозъчна травма с деструкция, която им позволява съществу-
ване само на вегетативно ниво, т.е. дишане, кръвна циркулация,
поглъщане на храна и отделяне на ексременти. Някои от тези
пациенти не са физически мъртви и се нуждаят от съответните
грижи. Според Дж. Флетчър отношението на обществото и ле-
карите към тях трябва да се съобразява с разликата в съдържа-
нието на понятията «личност», «човешко същество» и «член
на вида Хомо сапиенс» [21].

Съдебните или законодателните решения, свързани със
състоянието на терминално и коматозноболни, целят да опре-
делят доколко животът на тези пациенти не е вече загубила
своя смисъл представа.

Евтаназията (безболезнена смърт) се стреми да избегне
периода на страдания преди очакваната смърт. Тази практика
не бива да се смесва с подпомогнато от лекар самоубийство.
Докато евтаназията засяга качеството на смъртта, то определе-
нието на мозъчната смърт поставя въпроса за качеството на
живота. Нарушената дейност на мозъчните функции открива
нов хоризонт за уточняване на етико-теоретичните критерии
за «персоналност».

Днес значителен социален проблем в целия свят е болестта
на Алцхаймер, която засяга 10% от хората над 75 години и
20% от възрастните над 85 години. В някои страни е неофициал-
но възприета практиката спрямо тези болни да не се прилага
реанимация при кома, мозъчен кръвоизлив или сърдечна недос-
татъчност. При последните 3-4 години от болестта настъпва
прогресивно личностно разграждане. Болният е зависим при
извършването на елементарни действия, наблюдава се апатия
и халюцинаторни психози.

Декларацията относно терминалните състояния на 39-ата
Световна медицинска асамблея (Венеция, октомври 1983 г.)
задължава лекаря да облекчава страданието на пациента, дори
в случай на неизлечима болест или малформация [27].

Медицинската практика дава възможност да се формули-
рат три позиции спрямо терминално "болните. Според едната
от тях, те са живи докато дишат и имат сърдечна дейност. Дру-
гото становище приема, че след като човек не може да упражня-
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ва умствените се функции, то трябва са се смята за мъртъв.
Третото становище е, че живи пациенти са тези, които са загуби-
ли част от мозъчните си функции и са във «вегетативно състо-
яние».

Тези болни са много по-малък брой от пациентите с Алц-
хаймерова болест, но тяхното присъствие поражда особено бо-
лезнени проблеми. В края на 70-те години в Япония техният
брой е бил 2-3 на 100 000, днес не се води статистика в световен
мащаб. Становището на 41-вата Световна медицинска асам-
блея (Хонконг, 1989 г.) относно трайното вегетативно състояние
(TBC) прави печалния извод, че именно новите способи в спеш-
ната медицина и реанимацията са причина за този скъп и емо-
ционално нежелан изход от медицинското лечение [28].

Патологичната загуба на съзнание може да последва от
отравяне, мозъчен удар, инфекции и др. Възниква съноподобно
състояние, от което пациентът не може да бъде изведен. Следва
различно по степен възстановяване или инвалидност. Някои
болни с непреодолимо мозъчно увреждане преминават в пер-
манентно безсъзнание - вегетативно състояние.

Организмът периодично се събужда и спи, но няма показа-
тели за познавателни функции. Когато това продължи повече
от няколко седмици, се определя трайно вегетативно състояние,
тъй като организмът съществува само на вегетативно ниво.
Възстановяването не е невъзможно, но по-често TBC трае ме-
сеци или години с осигурено хранене и други средства.

Критерият за диагноза на TBC е наблюдавано в течение
на 12 месеца безсъзнателно състояние. При пациенти над 50-
годишна възраст възобновяването на познавателните функции
след 6 месеца е изключително рядко. Когато лекарят прецени
невъзможното връщане на съзнанието, може да започне дис-
кусия за удължаване или прекратяване на поддържането на
живота. Ако семейството на болния не е повдигнало само този
въпрос преди окончателната прогноза, то никой друг няма това
морално право.

Дж. Флетчър формулира 15 позитивни критерия, чието
практическо осъществяване конституира представата за човеш-
ка личност. Според тях личността в TBC е вече мъртва. Мозъч-
ната смърт изключва присъствието на:
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- минимум интелигентност (според стандартите за КИ-
тест),

- самосъзнание и самоконтрол,
- усещане за време, способност за определяне на бъдещите

последствия от действията, чувство за минало, памет,
- възможности за общуване, загриженост за другия, кому-

никативност,
- баланс между рационалността и емоционалните прежи-

вявания,
- идеосинкретичност и неокортикални функции.
X. Енгелхарт в статията си «Някои човешки същества са

личности, някои личности са човешки същества» посочва зат-
рудненията, с които се сблъскват традиционните признаци за
дефиниране на личността [18]. Рационално ориентираните кри-
терии за персоналност са единична изява на човешката екзис-
тенция. От друга страна, юридическото разбиране за лице, су-
бект на права и задължения, не означава непременно присъст-
вие на морален агент.

Дж. Харис смята, че ценността на човешкия живот не се
изразява в уважение към самата личност, а към личността като
носител на живота [7]. Може да се допусне, че при трайното
вегетативно състояние душата не е отделена от тялото, но са-
мото тяло вече не принадлежи на личност. Налице е тяло на
жив човек, но не и на жива личност. Това допускане още не
дава право на лекарите да предприемат взимане на органи за
трансплантация. Индивидът не може да се разглежда отделен
от неговия организъм така, както собственикът — от неговия
дом.

Корпорацията Ай Би Ем има права и задължения, но не е
личност. Пилотите на НЛО не са човешки същества, но са ра-
ционално действащи. Биоетическите изследователи все по-
често прибягват до подобни примери, за да обяснят затруд-
ненията в съвременната медицинска етика.

Грижата за човешкия живот не е необходимо свързана с
моралните права на личността. Пациентът в TBC не е морален
субект в смисъла на нравственото самозаконодателство. В со-
циалната роля на морален обект той има право на внимание,
любов, симпатия и топлота. Медицинската наука поражда нов,
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небиологически витализъм - уважение към ценността на всяка
форма на живот.

Тази позиция се противопоставя на възгледа, че вегетатив-
ното съществуване е на първо място безсмислена финансова
тежест за обществото. Утилитаризмът не е приложима кон-
цепция в случаите, отнасящи се до живота и здравето на отдел-
ния индивид. Спрямо пациента в TBC медицинската практика
се основава на деонтологически принцип. Грижата за такъв
болен е едновременно с това и грижа за неговите близки.

Съвременното развитие на медицинската етика изисква
диалог между вътрешния корпоративен морал на лекарското
съсловие и моралното съзнание в обществото. Значението на
този диалог е в буквалния смисъл жизненоважно. Технокра-
тическото отношение лекар-пациент се заменя с етическа мо-
тивация в медицината, като реакция срещу прекалената сциен-

тизация.
Шин Охара, автор на «Лекарската истина и «ние-съзна-

нието», разкрива зараждането на непознат досега модел на
комуникацията между лекар и пациент [12]. Този модел се осно-
вава на традициите на японската религия и култура. В него
семейството е посредник между болния и неговия лекар. За
лекаря семейството се е превърнало в цялостен пациент (тук
не става дума за т. нар. фамилен лекар). Доколкото за японското
съзнание е чуждо душевното откриване пред външни хора, се-
мейството е най-добрият интерпретатор на интересите на бол-
ния. Тази ситуация може да бъде назована семеен патер-
нализъм, който е преодолял лекарския.

Дж. Чилдрес предлага следната дефиниция на патерналис-
тичните отношения: «Патернализмът е отказ от търсенето на
съгласие при осъществяването на искания и желания на друг
човек в името на доброто на този човек» [15]. Патерналистич-
ните действия поставят моралния принцип на благодеяние
спрямо пациента на по-високо равнище от моралния принцип
за автономност [1]. Лекарският патернализъм е оправдан в слу-
чаите, когато пациентът не е в състояние сам да вземе решение,
под въздействието на силна болка или стрес.

Принципът на благодеянието изисква извършването на
добро дело и осигуряването на помощ паралелно с принципа
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за ненанасяне на вреда. В случаите с болни в TBC и терминално
състояние лекарят полага медицински грижи, извършвайки
едно задължително благодеяние. При обсъждането на въпроса
за изкуственото поддържане или прекратяване на живота, съоб-
разявайки се с волята на близките на болния, той извършва
идеално благодеяние, т.е. действие, което надхвърля задъл-
женията.

От друга страна, ситуациите в медицинското право и де-
онтология са изпитание за семейната идентичност. На преден
план излизат семейната сплотеност, любов и чувство за дълг.

Случаите на трупно донорство са проявление на моралната
функция на семейството като социална общност. Особено дра-
матични са случаите при деца-донори или реципиента. Когато
през март 1999 г. в болницата почина от мозъчен кръвоизлив
7-годишния Веселин Илиев, родителите сами пожелаха синът
им да стане донор. Те запазиха надеждата, че това е единстве-
ният начин синът им да продължи да живее [30].

Използването на органи от жив родствен донор поставя
не по-малко важни морални въпроси. Интересен случай в прак-
тиката в последните години е появата на т. нар. «кръстосано
донорство». При него две родителски двойки даряват органи
в името на трансплантацията на собственото си дете.

Интегралното пресичане на различни нива в моралната
сфера (всекидневно съзнание, юридическа норма, лекарска де-
онтология) е основен акцент в биоетическите изследвания. Пол
Рикьор набелязва два типа отношения в здравната система,
според властването на лекаря или на пациента. Диалогът между
двете снема противоречието между общото (норми) и конкрет-
ното (практически решения).

Тази интерпретация е съдържание на модела «ние-съзна-
ние». Същото Р. Карсън обяснява чрез смяната на технократи-
ческия с хуманистически модел на медицината. Пациентът
може да се разглежда като своеобразен текст - наратив. Диа-
логът между медицина и общество е неговата интерпретация,
която сама е наратив. В основата на тази диалогическа етика
стоят моралният опит и въображение на участниците.

Въпреки преимуществата на този модел на комуникативно
сътрудничество в медицината, той не бива да се противопоставя
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като алтернатива на традиционната лекарска етика, а трябва
да стане нейно взаимодопълнение. Жизнеспособността на една
етическа теория се определя от нейната приложимост както
на микро-, така и на макросоциално ниво. Съвременната ме-
дицина се нуждае от рехуманизация.

III

В средата на нашия век особено популярен за западната
култура беше възгледът за етическата неутралност на науката.
По-късно биологията и медицината (генното инженерство и
генната терапия) върнаха на етиката мястото в първите редици
на културната сцена. Ученият се заема с все по-грандиозни
задачи, които изискват огромна отговорност. В ситуацията на
Прометей, изследователят открива, че източникът на неговото
могъщество - научният метод, го е лишил от морални ориен-
тири.

Ученият трябва да бъде готов да се сблъска с последствия-
та от достиженията на науката върху обществото. Той е длъжен
да си дава сметка за социалните механизми, които могат да
доведат до злоупотреба от всякакъв вид с научните открития.

Ако знанието и истината са етически категории, то науката
или нейното прилагане се нуждаят от контрол? Имат ли ети-
чески аспект неетическите научни теории?

След налагането на схващането за мозъчна смърт медици-
ната, правото и философията формулираха множество взаимно
допълващи се теории. Днес ние сме убедени, че със загиването
на личността семейството и обществото необратимо губят част
от интелектуалната си наследственост. Но дали мозъчната
смърт прекъсва функциите на индивида за осигуряването на
биологическа непрекъснатост?

Как ще реагира обществото при първия случай на изнаси-
лена и в последствие забременяла пациентка в коматозно със-
тояние? Включва ли предполагаемото съгласие за донорство
след смъртта и взимане и употреба на семенна течност от заги-
нали мъже?

Човечеството тепърва ще се сблъска с приложението на
теорията на Ханс Йонас за разликата между «смъртта на ця-
лостния организъм» и «смъртта на организма като цяло».



Възможно ли е приемането на критерия за мозъчна смърт
да доведе до извода, че човек със загинал мозък е «по-малко

жив» от животното?
Американският психиатър Уилард Гейлин предлага през

70-те години създаването на популация от «неоморти» - хора
с изкуствено поддържан телесен живот с апаратура. Според
него, след като стотици хиляди годишно умират от мозъчни
травми, създаването на колонии от живи трупове би осигурило
практическите упражнения на студентите-медици. Предвижда
се също и създаването на картотека на запазените по този начин
органи, които хирурзите ще използват при най-благоприятните
обстоятелства за присаждане. Оправдава ли в този случай целта

средствата?
Решението за изкуственото продължаване на живота не

бива да зависи от лекаря, защото тази отговорност пред об-
ществото е непосилна за него. Социалните ценности търпят
по-бавно изменение от научните парадигми, но са единственият
ориентир за границите на научния експеримент.

Съвременната наука породи кошмарна дилема: от една
страна, необходимостта от присаждане на свеж орган, от друга
страна, борбата за живота на тежко болния с угасващи сърдеч-
ни и мозъчни функции. Бъдещето на медицината съдържа и
един нов източник на морални проблеми — грижата за човеш-
кото здраве като източник на финансови средства, борба за
конкурентноспособност, реклама и професионална реализация.

Всяка медицинска практика е сама по себе си експеримент,
а присаждането на органи - в най-голяма степен. Днес съобще-
нията за нови техники надминават и най-смелите очаквания —
мултиорганна трансплантация, повторна трансплантация, сър-
це втора и трета употреба, присаждане на лице. Треската за
първооткривателското място се развихря в световен мащаб.

Благодарение на медиите през 1967 г. доктор Кристиан
Бърнард се превърна в звезда и жива легенда. Но останалите
хирурзи и лекарски екипи, които тогава са били на крачка от
сърдечната трансплантация, днес са потънали в забвение. У
нас всеки познава успехите на проф. Ал. Чирков, но имената
на доц. Л. Бояджиев (втора сърдечна трансплантация, 1998 г.)
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или на проф. Минков (първа бъбречна трансплантация, 1968
г.), са известни само на тесен кръг специалисти.

Битката за извършването на чудотворни операции може
да има непредвидими резултати при нивото на съвременната
медицинска техника. На път е да се осъществи заветната мечта
на писателите-фантасти - присаждането на глава към чуждо
тяло. Според доктор Е Уайт от Охайо, който експериментира
с маймуни, при хората операцията ще бъде възможна до годи-
на-две. Дори да е теоретически възможна, тази трансплантация
ще бъде посрещната със сериозни морални резерви от лекарите
и обществото.

Единствената цел на присаждането на органи е премах-
ването на болката и болестта. Нито установената мозъчна
смърт, нито авангардните достижения могат да бъдат средство
и оправдание за друга, немедицинска цел. Още по-неморално
ще бъде създаването на жив труп, ако медицината не е в със-
тояние да свърже главата с гръбначния стълб така, че тя да
командва тялото и крайниците.

Проф. Л. Стивънс, хирург с над 1000 бъбречни трансплан-
тации и мисионер на Мормонската църква в България, е про-
тивник на всяка операция, която не е насочена да помага на
пациентите. За него надпреварата и конкуренцията са прием-
ливи единствено в името на човека. Освен това той изказва
собственото си виждане, че душата не може да се локализира,
но вероятно е функция от работата на мозъка и сигурно би се
преместила с главата [33].

Такива становища не бива да се възприемат едностранчиво,
защото с напредването на медицинските технологии ще нараст-
ва и тяхната актуалност за всекидневното съзнание. Представи-
те на религиозното и общественото съзнание за смъртта и
душата са подложени на изпитание от разработването на из-
куствено сърце, заместители на кръвта, отглеждането на край-
ници и органи от епруветка.

Връзката между медицина и общество днес е особено ясно
изразена в страните в условия на преход, и то не само поради
налагането на пазарния механизъм в здравеопазването. В Бъл-
гария е неоспорим факт липсата на положителна и изобщо на



някаква позиция на обществото по проблемите на мозъчната
смърт и трупното донорство доскоро.

Въпреки 30-годишната история на органната транспланта-
ция и установеното от 1986 г. констатиране на мозъчна смърт
у нас, обикновеният гражданин и много обществени институ-
ции нехаят за съдбата на 800 българи, които се нуждаят от
бъбречна трансплантация. Вероятно обаче за обществото би
било интригуващо да разбере, че грижите за хемодиализирания
пациент изискват 15 хил. щ. д. за една година. Дали българското
общество ще оформи гледището си спрямо евтаназията съоб-
разно мъчителните болки и нечовешките страдания на раково-
болните и пациентите в кома? Или от решаващо значение ще
бъде фактът, че издръжката на един безнадеждно болен в Ин-
ститута за СМП струва около 3,5 млн. лв. (1998 г.)?

От 1992 г. до 1998 г. в България не беше извършена нито
една [1] бъбречна трансплантация от трупен донор, с което
нашата страна намери място в статистиката и категорията на
най-изостаналите в икономическо и културно отношение об-
щества. За медицинската етика присаждането от жив донор е
също толкова неприемливо, колкото и пълната либерализация
на аборта. Причините за тази черна статистика бяха комплекс-
ни:

- липсата на републиканска мрежа за доставяне на органи
за присаждане (възстановена през 1998 г.),

- недостигът на финансови средства за модерна медицин-
ска апаратура, вкл. за нормално транспортиране на взетите
органи,

- неуреденото до 1997 г. законодателно регламентиране
на желанието за донорство след смъртта,

- липсата на осведоменост у обикновения гражданин и

съотв. съмнения за сенчеста употреба на органите за присаж-

дане,

- професионални, лични и др. разногласия вътре в лекар-

ското съсловие.
Не бива да се пропуска и липсата на официално оповестена

позиция на Българската православна църква по проблемите на
мозъчната смърт и трупното донорство. В същото време Пап-
ската академия на науките създаде и развива във Ватикана
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собствен Център за бъбречни трансплантации. В Германия
протестантските течения издигнаха лозунга: «Бог се нуждае
от душата, а не от тялото ти».

След структурните промени от 1998 г. започнаха редовни
трансплантации. Стотици хроничноболни и техните близки си
възвърнаха надеждата за нов живот. На координаторите по
органно донорство се пада тежката задача по мъчителните
разговори със семейството на пациента с установена мозъчна
смърт. Чрез публични дискусии и обсъждания обществото и
медиите са длъжни да свалят огромното психологическо бреме
на тяхната дейност.

П. Тищенко в статията «Феноменът биоетика» посочва, че
проблематичността на границите на човешкото съществуване
(раждане и смърт) е главното теоретично откритие на биоети-
ката [13]. В биоетическата сфера човешката крайност вече не е
естествено предопределена и саморазбираща се.

Медицината е в състояние да представи различни възгледи
за границите на човешкия живот като:

а) пълна липса на мозъчна активност,
б) липса на активност на висшата нервна дейност,
в) спиране функциите на сърцето и белите дробове.
Смъртта вече не е датируема като момент във времето, а

подлежи на установяване. Въпросът «Кога идва смъртта?» ста-
ва трудно определим, подобно на въпроса «Кога настъпва чо-
вешката зрелост?» Формулирането на критерии за дефиниране
на смъртта носи ценностна ориентация. Фактическото устано-
вяване на смъртта е последвано от други медицински практики,
които пораждат нови морални проблеми. Опитите за дефинира-
не на смъртта нямат практическа полза, ако пренебрегват мо-
ралния аспект.

Досегашното разбиране за личността чрез характеристи-
ките рационалност, съзнателност, самоконтрол, се нуждае от
корекции. Медицинската наука е в състояние да поддържа
живота на хора, които обективно са загубили тези характерис-
тики за дълго време. Независимо от разликите в тълкуването
на понятието за личност, тялото на живо човешко същество
не може да се използва като средство за удовлетворяване на
каквито и да било интереси.



Концепцията за смъртта вече не е привилегия на природ-
ните науки и религия, а се превръща в ориентир за развитието
на етическата теория. Днес човекът не е обикновено смъртно
същество. Той е способен сам да взима решение кое трябва да
се смята за началото и края на неговия живот.
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