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ПРЕДГОВОР

Представителите на хуманитарните и обществени науки,
повече от 10 години, правят опити за теоретично осмисляне на
извършващите се в обществото трансформации. Разнообразието
от гледни точки и интерпретации може да бъде сведено до
границите на теоретичната релевантност и ирелавантност на
ставащото в социалната реалност, словесно изразено в термини
като „състоял" се и „неосъществил" се преход. Представеното,
в настоящия сборник, етическо проблематизиране върху прехода
е само една по-закъсняла рефлексия на българските етици, в
която изразяват своята позиция в теоретичния спор върху
прехода. Закъснението е обективен резултат от различния
времеви темп, с който отделните сфери на обществото са
обхванати от трансформационните промени. Сферата на морала,
като обект на изследване на етиката, е известна със своята
консервативност и устойчивост, които не позволяват бърз
времеви темп и широка пространствена дифузия на промяната.
Най-бързо реализиращи се и видими са настъпилите изменения
в областта на идеологическото и политическото съзнания и
практика, а най-бавно - тези във всекидневното, където
доминират традиционните стереотипи и нрави. Особеност на
настоящият обществен преход е, че той динамизира както
процесите на идеологическото, така и на всекидневното
нравствено съзнание, чиито практически израз е налагането на
нов релативен и мозаечен морал, базиран на нова хоризонтална
структура на моралните ценностни. Тази структура предопределя
равноценността на всички компоненти на мозаечния морал,
отсъствието на ценностни доминанти и авторитети и
утвърждаването на множество взаимопротиворечиви тенденции
в моралната практика на българското общество. В тях е
обективирано амбивалентното отношение на отделните
индивиди, групи, общности и обществото към морала като
институт за социална регулация и ценностна ориентация.



Предложените статии, от състоялата се на 2 декември 1999 г.
национална конференция по етика, на тема: „Моралът в
преходното общество" са опит за теоретична рефлексия на
настъпилите промени в моралния феномен и в методологията
на етическите изследвания. Те могат да бъдат разглеждани като
изходна предпоставка за очертаване на ново проблемно поле на
българската етика, чиито основен акцент, в момента, е поставен
върху теоретическите и теоретико-приложните изследвания на
морала, обстойно изложени в трите основни раздела на
настоящия сборник.

ISBN 954-607-338-5

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 3

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД 9

Н. с. д-р Георги Арабаджиев

ПРЕХОДЪТ КАТО ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ГРАБЕЖА 9

Н. с. д-р Елена Петрова
ПРЕХОДЪТ: ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ

НА МОРАЛА И АМОРАЛИЗАЦИЯ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ 20

Гл. ас. д-р Валентина Драмалиева

„ДНЕС МОРАЛ НЯМА" ИЛИ МОРАЛЪТ НА ПРЕХОДА 30

Cm. н. с. д-р ЕРИКА ЛАЗАРОВА
ЕТИКАТА В ПРЕХОДА ИЛИ ЗА ИЗЛИШНИТЕ

НЕОБХОДИМИ ДОБРОДЕТЕЛИ 43

ПОЛИТИКАТА И МОРАЛЪТ НА ПРЕХОДА
(ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ) 53
Доц. д-р Тоньо Кисьов

ИДЕОЛОГИЯТА И МОРАЛЪТ В ЕТАПА НА ПРЕХОД 53

Н. с. д-р Алекси Апостолов

ИСТОРИЦИЗЪМ И МОРАЛ 65

Cm. н. с. д-р Татяна Батулева
ЕТИКА НА ДРУГОСТТА, ИЛИ ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

НА ПОСТМОДЕРНАТА ФИЛОСОФИЯ : 74

Cm. н. с. II cm. Станка Христова
ПОД ВЪНКАШНОСТ МОРАЛНА
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ НА ПРЕХОДА 83



Я. с. д-р Николай Михайлов
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ 98

Ст. н. с. I ст. д. ф. н. Димитър Станков
БЮРОКРАЦИЯ, БЮРОКРАТИЗЪМ И КОРУПЦИЯ 108

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
НА МОРАЛА НА ПРЕХОДА 125

Гл. ас. д-р Катя Личева
БИЗНЕС-ЕТИКАТА И ФОРМИРАНЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
В БЪЛГАРИЯ 125

Д-р Ирина Мирчева
ЖИВОТЪТ КАТО ЦЕННСТ: ЕКО-ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ 137

Васил Колев
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА И НОВАТА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА.... 147

Н. с. д-р Емилия Маринова
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДИСКУСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ
НА МОРАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 157

CONTENTS

PREFACE 3

THE BULGARIAN TRANSITION 9

George Arabadjiev

THE TRANSITION LIKE A LEGITIMATION OF THE ROBBERY 9

Elena Petrova

THE SOCIETY IN TRANSITION: INSTRUMENTALISATION OF
MORALITY AND AMORALISATION OF STYLE OF LIVING 20

Valentino Dramalieva
„THERE IS NO MORALITY NOWADAYS"

OR MORALITY OF THE TRANSITION PERIOD 30

Erika Lasarova

ETHICS IN TRANSITION OR THE UNNECESSARY

VIRTUOUS, WE NEED 43

POLITIC AND MORALITY

IN THE TRANSITION PERIOD 53

Tonio Kisiov

IDEOLOGY AND MORALITY IN THE TRANSITION PERIOD 53

Aleksi Apostolov

HISTORICISM AND MORALITY 65

Tanya Batuleva

MORAL ASPECTS OF THE POSTMODERN PHILOSOPHY 74

Stanka Hhstova

IN MORAL IMAGE OR THE POLITICAL CONFLICTS

OF THE TRANSITION 83



Nickolay Mihaylov
POLITICAL ELIT 98

Dimitar Stankov
BUREAUCRACY AND CORRUPTION 108

PRACTICAL PROBLEMS IN THE MORALITY
IN THE TRANSITION PERIOD 125

Katya Licheva
BUSINESS ETHICS AND
BULGARIAN ECONOMIC INTELLIGENTSIA 125

Irina Mircteva
LIFE AS A VALUE: ECO-ETHICS VIEWPOINT 137

Vasil Kolev
THE PATIENT'S RIGHTS AND THE NEW HEALTH POLICY 147

Emilia Marinova
ABOUT THE NECESSITY THE PROBLEMS
OF MORAL EDUCATION BE DISCUSSED 157

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕХОД

H. с. д-р Георги Арабаджиев

ПРЕХОДЪТ
КАТО ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ГРАБЕЖА

Summary

The period after 10. XI. 1989 is definited like a transiton - which is having
its own ideology. From this point of view are determinated the ideas concerning
the transition and its idealisation, the legitimation of the political parties and
political elit in the country. But the real structuration of the political space
depends on the objective relation of different groups to the forthcoming
privatisation of the property of the state. It is the most important factor of the
particularities of the transition and of the two principal powers in Bulgaria -
Bulgarian socialist party and Union of democratic forces. The conclusions are
supported by a national representative research of the morality of the transition
in Bulagaria.

Повече от десет години България е в невиждана икономи-
ческа, политическа, социална и морална криза. За тези години
страната понесе загуби, надхвърлящи последиците от която и
да е водена от нея война. Безработицата, хаосът и мизерията са
всеобщи. Изоставени или разграбени са стотици работещи преди
това предприятия и селски стопанства. Брутният вътрешен про-
дукт на страната е спаднал почти наполовина от равнището си
през 1989 година. Външната и вътрешната задлъжнялост растат
непрекъснато. Корупцията и престъпността са с нечувани
размери. Съсипани са системите на образованието и здравео-
пазването. Над седемстотин хиляди души — предимно млади
хора — са напуснали страната (за сведение през Първата световна
война България дава 180 хиляди жертви). Пенсионерите са
обречени на жалко и мизерно съществуване. Демографският срив,



поставил ни на първо място в света по отрицателен естествен
прираст, вече заплашва съществуването на българската нация.

Всъщност какво се случи и защо вместо желаната от всички
промяна, свързана с надеждата за по-добър живот и обществен
и личен просперитет, българското общество се оказа на прага
на своето самоунищожение. Ако това наистина е „преход", както
се мъчат да ни убедят политици и теоретици, може ли той да
бъде дефиниран като такъв, какви са неговите същност и специ-
фика, какви са смисълът и посоките му, има ли той някакви гра-
ници?

Представата за прехода

Преходът е нормативно понятие. Ако същността му е про-
мяната, а негово съдържание — движението към демокрация и
пазарна икономика, то резултатът би бил връщане към състоя-
нието отпреди 9. IX. 1944 г. В такъв случай възстановяването на
частната собственост и многопартийната система слагат край
на прехода — един мащабен социален наратив с идеологическа,
политическа, икономическа и морална обосновка, в който фабу-
лата разкрива последователността и етапите на „преминаването",
а сюжетът — неговото съдържание.

На тази основа се гради и логиката на неговите законодате-
ли. В сферата на икономиката тя създаде реституционните закони
— от възстановяването на собствеността върху земеделските земи
и едрата градска собственост, до предстоящото връщане на го-
рите. В сферата на политиката същата логика доведе до възста-
новяване (поне по име) на част от съществувалите преди 9. IX.
1944 г. политически партии. Внушението е, че процесът пред-
ставлява „нормализация" и цели превръщането на България в
„нормална държава", както се изразяваше един от нейните бивши
министър-председатели.

За ежедневното съзнание промените в страната са предиз-
викани от рухването (или колапса) на социализма като иконо-
мическа и политическа система. Изоставането в надпреварата с
капитализма доведе до загубата на легитимност на комунисти-

10

ческото общество. Преходът трябваше да реши проблема както
с неефективността на социалистическата планова икономика,
така и с тоталитарната политическа практика.

Формулирането и систематичното обосноваване на тази
задача роди „идеологията на прехода". Наукообразното мислене
сътвори мита „държави или общества в преход" — предмет на
множество публикации. Целта на тази проблематика бе легити-
мирането на новия обществен ред.

Идеологическият образ на промените

Идеологията изпълнява строго определени функции в об-
ществото. Най-важната от тях е мобилизирането му в името на
ясно декларирани обществени цели и задачи. Те се формулират
от политически елит и изразяват неговите интереси. Тъй като
тези интереси не винаги съвпадат с интересите на обществото,
възниква потребността от идеология. Нейната роля е опосредс-
тваща и интерпретативна. Тя е сбор от вярвания и фантазми,
формулирани и обосновани систематично. Зад реториката й
обикновено остават скрити реалните процеси. В този смисъл
нейната роля е манипулативна. Обществената мобилизация става
за сметка на достоверността. Това е начинът, по който елитът
легитимира пред обществото тясно-егоистичните си интереси,
представяйки ги като обществено-значими и съвпадащи с инте-
ресите на обществото като цяло.

Идеологията на прехода трябваше да обоснове както него-
вата необходимост, така също целите, средствата и етапите на
неговото осъществяване. Тя определи също обществените по-
зиции на политическите групи в него. Нормативните й превъп-
лъщения създадоха поредица от понятия, някои от които като
„смяна на системата", „социална трансформация", „реформи",
„преход", бяха с претенциите за дескриптивна (ценностно-
неутрална) и научна конотация, докато други — като „комунизмът
си отива", „времето е наше", „нежна революция" и пр. бяха по-
скоро лозунги с богато смислово, експресивно-интерпретативно
и ценностно натоварено значение. Легитимността на прехода бе
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вярата, че тези промени са израз на общата воля и съгласието
на хората. В действителност легитимирането на новия обществен
ред се превърна в легитимиране на политическия елит, „нагър-
бил" се с неговото осъществяване.

„Кръглата маса" и политическият елит

Обикновено за начало на „прехода" се приема „Кръглата
маса". Но тя и вътрешно-партийният преврат от 1989 година са
сред най-големите манипулации на обществото. В действител-
ност „Кръглата маса" слага край на първия етап от един гриж-
ливо подготвян и отдавна започнал процес. Смисълът му е пос-
тепенната диверсификация на тоталната принудителна, идеоло-
гическа, политическа и икономическа власт на комунистическата
партия. Формите, в които се изпълнява този план, са различни
— „социализъм с човешко лице", „гласност", „перестройка",
„самоуправление", „раздържавяване"... Задачата е не толкова
оттегляне на комунистите от властта, а създаване на подобие на
политически и икономически плурализъм, които да оправдаят
постепенното прехвърляне на икономическите ресурси в ръцете
на господстващия партиен елит под някаква форма на частна
собственост.

Този процес е общ за всички страни от бившия „социалис-
тически лагер". Той започва след 1982-84 година с износа зад
граница на огромна маса от капитали под контрола на най-мощ-
ните структури на принудителната власт — секретните служби
— и достига своя връх по времето 1989-1991 г. Този период се
характеризира с трескавото търсене на форми, начини и средства
за легитимация на управляващия комунистически елит както
вътре, така и извън страните, а така също с опити за легализация
на вече заграбените финансови и икономически ресурси. За ус-
пешното протичане на този процес в бившите социалистически
страни се разиграха различни, включително и кървави, сценарии.

Под натиска на събитията у нас бе избран пътят на вътрешно-
партийният преврат. Пародийният характер на „революцията"
от 10 ноември 1989 година подхрани надеждите на бившата ко-
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мунистическа партия за сполучлива политическа и социална ми-
микрия. Но общественото недоволство беше достигнало трудна
за овладяване степен. Така „Кръглата маса" се оказа единствения
възможен начин както за канализиране на това недоволство, така
и за легитимиране на бившата комунистическа партия.

Всъщност „Кръглата маса" се вписва в процеса на контро-
лирания „преход" в България. Целта й бе не да постигне консен-
сус за посоките и етапите на реформите, а да легитимира полити-
ческите участници в нея. По този начин комунистическата партия
получи нужната й отсрочка във времето и възможността за
контрол върху формирането на политическите си „противници".
Така „опозицията" от Кръглата маса се оказа съучастник на ко-
мунистите. Като застана до тях, тя даде възможност за „втори"
живот на партията, която един път чрез национализацията и
втори път — чрез „приватизацията", ограби България в годините
на своето управление. Грабежът можеше да продължи.

Превръщането на партиите
в клиентилистки организации

Една от най-големите илюзии на т. нар. преход е, че от двете
страни на Кръглата маса и структурираното вследствие на нея
политическо пространство стояха две противоположни по своите
обективни интереси групи: тези за „промяната" и тези на „рес-
таврацията", т. е. „за" и „против" реформите. Тази илюзия, из-
куствено поддържана години наред чрез поляризацията на об-
ществото по линията „комунизъм — антикомунизъм", е една от
основните причини за неосъществяването на реформите.

В действителност политическото пространство бе стуркту-
рирано под диктата на принципно различни обстоятелства. На
практика отношението и на двете групи към властта, независимо
от цвета им, бе мотивирано от едни и същи подбуди. Това, което
определяше обективните интереси на всички стремящи се към
властта политически групи бе апетитът към огромната държавна
собственост. В своята същност тя е овеществен труд на няколко
поколения българи. Затова проблемът за „справедливото" й
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разпределение беше водещ в спора за избора на модела на ней-
ната приватизация. Тук бе най-острият „идеологически" сблъсък
между БСП и СДС. Истинският въпрос обаче беше не дали, а
кой и как да я „приватизира".

За да извършат това в своя полза двете основни политически
сили — БСП и СДС — се нуждаеха от време: БСП за да легализира
вече заграбените средства, с които да участва в приватизацията,
а СДС (и стоящите зад него предимно реституционни интереси)
— за да натрупа необходимите средства и за да легитимира
присъствието си на политическата сцена. Тази отсрочка доведе
до „източване" на предприятията, банките и спестяванията на
населението. Забавянето на приватизацията провали прехода.

Еднозначното отношение на БСП и СДС към властта като
заемане на привилегировани позиции към държавната собстве-
ност ги превърна в специфични формирования. Организирани
предимно на „биографичен" принцип, те по-скоро наподобяват
политически „фамилии", отколкото програмно структурирани
политически представителства. Властовите позиции са подчи-
нени на корпоративни и лични интереси, а властта се разглежда
като средство за тяхното обслужване. Ротацията във властта губи
политически смисъл и придобива характера на смяна на „се-
мейни" кръгове. Така замяната на „приятелският кръг" на Виде-
нов с „братовчедите" на Костов (по ирония това са термини,
използвани от самите Ж. Виденов и И. Костов) в политическо
отношение не значи нищо. Тя има стойност единствено в пози-
циите към властта като средство за обслужване на тясно-егоис-
тични корпоративни и лични интереси.

Тази особеност на двете основни политически партии в Бъл-
гария наложи клиентилистките нагласи в обществото. Участието
в политическия живот и партийното членство са своеобразна
индулгенция за лични очаквания от властта. В това си качество
БСП и СДС са партии близнаци, чиито общи интереси, постули-
рани още с консенсуса на Кръглата маса и впоследствие инсти-
туционализирани в Конституцията и избирателния закон, са в
запазване на биполярната политическа система като взаимно-
гарантиран достъп до властта.
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Криза в легитимността на политическия елит

След голямата криза от края на 1996 и началото на 1997
година президентът Петър Стоянов заяви, че на страната е нужен
„нов обществен договор". Голямата заблуда в този призив про-
изтичаше от илюзията, че между БСП и СДС има принципна
разлика в отношението към реформите. Провалът на управле-
нието на БСП всъщност легитимира идването на власт на СДС
и така потвърди порочността на утвърдилата се партийна струк-
тура в страната.

Според класическото схващане за обществения договор една
политическа власт е легитимна само дотолкова и докато изразява
волята и съгласието на подчинените на тази власт. Хората се
обединяват и подчиняват на една власт за да установят общите
принципи, правила и норми на граждански ред и държавност.
Тъй като по определение стремежът на хората е да живеят добре,
то в името на тази цел те делегират своите права на дадено по-
литическо представителство. Това прехвърляне на права е израз
на съгласие и добра воля. Именно свободно изразеното съгласие
и общата воля определят легитимността на политическата власт.

Модерната теория за обществения договор възприема тази
философска традиция на съгласието и общата воля като
морално оправдание и легитимиране на политическата власт, в
която задълженията и властта произтичат от първоначалната
свобода на избора и отговорността на отделния индивид като
морална първопричина за преотстъпването на правата. Тълку-
ването на съгласието като израз и форма на приемане на задъл-
жения, произтичащи от постигнатите договорености, очертава
моралните характеристики на обществения договор.

Моралът е начин за легитимиране на властта, а политиката
— средството за нейното постигане. Ето защо моралът е истин-
ският барометър за правотата на едно или друго управление.
Отъждествяването на властта с правата, а не със задълженията
на управляващите, взривява обществения договор. Партия, загу-
била моралните си основания, губи правото да управлява. След
БСП това сполетя и СДС, което беше неизбежно, както заради
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добре познатите със своя произход, морал, интелектуални и про-
фесионални качества политическите лица, ангажирали се с про-
цеса на „реформите", така и поради същността и характера на
самата партия.

На България наистина е нужен „нов обществен договор".
Но не с морално провалили се политически партии и лица. В
този договор политиката и моралът трябва да намерят взаимната
точка на пресичане в постигане на легитимността на властта
като израз на общата воля и съгласие между управляващи и
управлявани за целите и посоките на взаимно поетите анга-
жименти. Докато съществува разминаване между моралните це-
ли на политиката и морала на политиците, разбиращи полити-
ката единствено като форма и средство за постигането на опре-
делени корпоративни интереси, обществено-политическият жи-
вот в страната ще бъде тласкан от едно към друго управление не
по законите на „правилната", което значи „добрата", политика,
а по байганьовското „и едните и другите са маскари"; а мястото
и ролята на моралните аргументи ще се определя само от това,
дали страната е пред избори или след тях.

Криза в доверието към демократичните институции

След злоупотребата с властта от страна на БСП и СДС разо-
чарованието в обществото достигна пределни стойности. На из-
питание е поставена не само легитимността на двете основни
политически партии и политическия елит като цяло, но и на об-
ществените и държавните институции, гарантиращи демокра-
тичния процес. Данните от проведеното от секция „Етика" на
ИФИ представително национално социологическо проучване
ясно очертават тази опасна тенденция.

На въпроса „Смятате ли, че има ли морал в политиката"
само 2,8% отговарят положително, 4,6% отговарят утвърдително
на този въпрос по отношение на парламента. С още по-малко
морално доверие се ползва съдебната система — само 3, 3%. По
обратната стълбица на скалата на отговорите на този въпрос се
нареждат: масмедиите — 4, 6%, бизнеса — 6, 8%, правителство-
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то — 7, 8%, армията — 20, 8%, президентството — 25, 8%, рели-
гията — 30, 6% и семейството — 80, 8%. (Вж. Табл. № 1) Макар и
да са повлияни от временното състояние на обществото половин
година след бурните събития от началото на 1997 година (изслед-
ването е проведено през м. август 1997 година), тези отговори са
показателни за цялостната морална оценка на дейността в
различните сфери и институции на обществото.

Същия резултат ни дават и отговорите на важния въпрос
„В какво вярвате днес?". Тук отново ще открием „земния" харак-
тер на морала на българина, връщането му към тези „ниши" в
социалния живот, които са му помогнали да оцелее в продълже-
ние на столетия. „Новите" и „старите" ценности, така услужливо
поднасяни от политически центрове, идеологии и партии като
„демокрация", „социална справедливост" и пр. са в най-ниската
част на ценностната стълбица. Така например на въпроса „В как-
во вярвате днес", анкетираните поставят на последно място в
своята класация с 2, 4% партиите и само с 4% вярата си във
властта. В противоположния край са семейството - 82, 1%, бог
— 34%, приятелите — 32, 9% и парите — 19, 8%. (Вж. Табл. № 2).

Моралът на „прехода"

Преходът постави на изпитание моралните устои на бълга-
рина. Анализът на резултатите от изследването показват, че
годините на прехода се характеризират не само с рязка промяна
в социалните условия, но и с промени в нравственото съзнание
и поведение на личността и обществото като цяло. Разрушава-
нето на старите икономически, политически и социални струк-
тури, възприемано по различен начин от различните социални
групи, е в основата на жизнената преоценка на българина и
неговото място и роля в процеса на промените. Ако на макро-
равнище това се отрази главно в промяната в цялостното функ-
циониране на морала като обществена институция и в начина
на действие на различните регулиращи и санкциониращи меха-
низми и обществени институти в моралната сфера — училище,
църква, обществено мнение и пр. , то на мшроравпище това се
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прояви основно в промяна на йерархията на ценностите и цен-
ностната ориентация на българина.

Сравнителният анализ на тази промяна, направен на осно-
вата на проведеното социологическо изследване, показва ясна
тенденция за постепенното освобохедаване на морала от неговата
идеологизация и очертаването на една по-прагматична оценка
както по отношение на неговото място и роля в обществения
живот, така и на неговите функции.

При отговора на въпроса „На какво разчитате днес", бъл-
гарите посочват, че разчитат преди всичко „на себе си" (75, 5%)
и на семейството (71, 9%); 23, 7% разчитат на приятелите, 21, 6%
- на късмета си, 13, 3% - на парите, които имат и само 1 1 , 1 % -
на държавата и на връзки със силните на деня (2, 7%), което е в
пълен разрез с господстващото сред експертите мнение за
преобладаващи етатистки нагласи в населението (Табл. № 3).

Отговорът на въпроса „Какво считате за най-важно в живота
днес?", допълня по-горните представи за ценностната йерархия
на българина в условията на прехода. На първо място с 39, 6%
той поставя „здравето и благополучието на семейството". Вто-
рото и третото място в условията на рязко обедняване и социална
несигурност естествено са заети от „материалната обезпеченост"
и „работата" и едва на четвърто място е поставена такава ясно
очертана по обществената си насоченост ценност като „социал-
ната справедливост". Условията на рязко изострилата се кри-
миногенна обстановка в страната е довело до поставянето в кла-
сация на жизнено важните въпроси и проблема за реда и сигур-
ността. Едва след него се нареждат такива жизнени ценности
като „лична свобода", „професионална реализация" и „социално
признание". (Вж. Табл. № 4)

Най-показателни за нравствената оценка и чувствителност на
българина към характера на извършваните промени, обаче, от-
криваме в отговора на въпросите „Благодарение на какво Вие или
хора, които познавате лично, успяха в последните години?" (Табл.
№ 5) и „Кои са най-големите пороци на българското общество?"
(Табл. № 6). На първо място в отговора на първия въпрос запитаните
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са поставили „далаверите", а на втория — „насилието и престъп-
ността". На второ място в класацията за причината за успеха в
последните години, обаче, е поставена „предприемчивостта", което
показва една точна преценка на значението на личната инициатива
за успеха в променените социални условия. Това се потвърждава и
от отговорите на въпроса „Кои от посочените качества трябва да
притежава човек, за да успее днес?" (Табл. № 7). Тук „предприем-
чивостта" е поставена на първо място, следвана от традиционно
смятаната за „водеща" положителна нравствена характеристика
на българина — „трудолюбието".

Най-интересно е обаче сравнението между отговора на въп-
росите: „Кои са типичните характеристики на българина" (Табл.
№ 8), „Какви качества проявява българина днес?" (Таблица № 9),
„Кои от посочените качества трябва да притежава човек, за да
успее днес?" (Табл. № 7) и „Благодарение на какво Вие или хора,
които познавате лично, успяха в последните години?"(Табл. № 5).
Ако на първо място в класацията на „типичните характеристики
на българина" анкетираните поставят „трудолюбието", а на пър-
во място в класацията „качествата, които трябва да притежава
човек, за да успее днес" — „предприемчивостта", то при отговора
на въпросите „какви качества проявява българина днес" и „бла-
годарение на какво вие или хора, които познавате лично, успяха
в последните години" стоят съответно „хитростта" и „далаве-
рите". Това рязко разграничаване по принципа на „ножицата"
отразява крайно точно и трезво не само реалното състояние на
нещата на рязко разграничаване между „съществуващо" и
„дължимо", между „това, което е" и „това, което трябва да бъде",
което е характерно за морала, но и разголената ос на основното
противоречие в преходното общество — разминаването между
обществените очаквания и реалната действителност.

Макар и източник на развитието, всяко преминаване на прага
на обществена търпимост в това противоречие крие взривоопасен
елемент. Българското общество днес е пред изпитанието да устои
или да премине този праг с всичките последици от това — за
политическия елит, за реформите и бъдещето на страната.
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Д-р. ф. н. Елена Петрова

ПРЕХОДЪТ: ИНСТРУМЕНТАЛИЗАЦИЯ
НА МОРАЛА И АМОРАЛИЗАЦИЯ

НА НАЧИНА НА ЖИВОТ

Summary

The pass from normative-substantial to instrumental principles is an im-
portant character of the morality of the society in transition. The absolutisation
of the relative, singular and particular establishes the domination of the instru-
mental and situational ethics in moral practice. The last object of the moral
instrumentalism is direct service to the practical interests. The relative situational
ethics contribuates to justify the antihumane and antisocial choice and behaviour.
Morality reveals its character in the antisocial, antideontical and pragmatical-
hedoniste orientation.

При интерпретирането на морала в преходното общество е
необходимо да се отчита фактът, че в историческото развитие
на обществата периодически, от древността до днес, са извърш-
вани социални преходи със съответстващите им теоретически
обяснения. Отбелязването му ни освобождава от дефинирането
на прехода в Централна, Източна и Югоизточна Европа, в която
географски се намира и България, като нещо изключително уни-
кално в човешката история. Преходите показват, че конкретните
общества съществуват в определени пространствено- времеви
граници, в които се зараждат, достигат своя разцвет, изчерпват
се и отмират. В анализът им винаги могат да се открият и общи
и специфични за дадено общество особености, в които се е обек-
тивирал духът на съответната епоха. В аксиологически аспект
замяната на един обществен строй с друг се разглежда като
следствие от делегитимацията и дискредитацията на ценностната
система на отиващото си общество в индивидуалното и
обществено съзнания.
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Делегитимацията е израз на скептицизма и нихилизма към
съществуващите ценности, които вече не се възприемат като
хуманистични и релевантни на различните типове новооформили
се интереси. Тяхната йерархична скала не отговаря на изграж-
дащата се, вследствие на социалното преструктуриране и конс-
труиране, нова субординация на интересите в обществото. Нере-
левантността най-силно се проявява в съзнателната им дискре-
дитация от различните типове съзнание — масово, обществено,
общностно, групово и индивидуално.

Дискредитирането на ценностите, както отбелязва К. Ман-
хайм, означава съзнателен отказ от историческото минало и
неговите културни идеали. В политиката и практиката на
демократизиращите се страни, ценностният отказ от предшест-
ващия строй е може би най-силно демонстриран в българското
общество. Неговото близко минало продължава да бъде считано
за нехуманно, неморално и несправедливо. Заслуженото
разрушение на идеологическите институти, които проповядваха
комунистическият ценностен модел, е съпроводено с унищожи-
телна критика и атака към институтите за традиционното соци-
ално наследяване и утвърждаване на обществените ценности,
каквито са: църквата, семейството, училището и медиите. Пре-
небрегва се обстоятелството, че традиционното морално мис-
лене, което винаги е неадекватно при смяната на обществените
системи, може да изпълнява и позитивна роля. В неговите ус-
тойчиви стереотипи е съхранено общечовешкото и общозначи-
мото в моралните системи на даден народ, което не би позволило
отхвърлената етика на социалния ред да бъде заменена от
инструментализацията на морала и ситуационната етика в
начинът на живот на хората. В периодите на неустойчивост и
конфликти на общественото битие, породени от бързата смяна
на ценностите, ролите и статусното положение, тези институти
би трябвало да получат широка обществена подкрепа като
транслатори на общочовешки ценности. Необходимостта от
тяхната подкрепа е предизвикана главно от едностранчивото
възприемане на моралния феномен. Той не се схваща като
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единство на: устойчиво и неустойчиво; абсолютно и относително;
единично, особено и общо. Преоценката на ценностите и кон-
версията на доброто и злото на макроравнище доведоха до нова
ценностна преориентация на индивидите, при която акцентът е
поставен върху относителното, единичното и особеното в
морала. Те са абсолютизирани. Абсолютизацията им, на свой
ред, довежда до господството на инструментализмът и ситуаци-
онната (индивидуалистична) етика в моралната практика. До-
минирането на инструментализма в моралът може да се раз-
глежда като двустранен резултат от:

Първо, компенсаторната реакция на индивидуалното и
групово съзнания, които отхвърлят външно наложените им в
продължение на половин век, императиви на социално-колекти-
вистичната етика;

Второ, засилването на инструменталната власт над хората
в обществото изпаднало във всеобхватна и продължителна криза.

В прехода операционализмът на мисленето става ново сред-
ство за морална ориентация, а институционалните и неинститу-
ционални механизми за контрол, демонстрират непосредствено
обслужване на определени интереси. Въпросът, който възниква
е: какви интереси обслужва функциониращият в него морал-
общественозначими или групово-личностни? По своята социал-
на роля моралът е призван да осигури равновесието между об-
щозначимите и хетерономно-относителни ценности на мо-
ралните системи в обществото. Ако това равновесие е нарушено,
то в моралните системи доминира или етическият абсолютизъм-
универсалните императиви, или етическият релативизъм —
ситуационните норми. Общозначимият характер на ценностите
е израз на легитимирането на социалната необходимост-
потребности и интереси на обществото. Обикновено в общест-
вата, които са с утвърден нормативен ред, социалните потреб-
ности са легитимирани като морални, а на тези в преход легити-
мацията им е изпреварена от тази на индивидуалните и груповите
интереси в ситуационните норми. Доминирането на тези норми
е, по своя характер, доминиране на етическия релативизъм.
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Според Дж. Флетчър „стратегията на ситуационната етика се
явява прагматична, а нейната тактика е релативистка"(6, с 107).

Етическият релативизъм дава право на личността да се ръ-
ководи от свои относително-изменчиви принципи, норми на
поведение и етически решения, които й позволяват да направи
най-оптимален морален избор и да намери най-подходяща линия
на поведение в съответната ситуация. Моралните нормативи са
инструментални и пряко обслужват практическите интереси,
които не винаги са с хуманна насоченост. Релативизмът може и
най-вече се използва за оправдаване на техният антихуманен и
антиобществен избор и поведение. Той е предпочитан, както от
групите и индивидите с девиантно поведение, така и от тези,
които са пострадали от тяхната дейност. Последните нагледно
демонстрират връзката на релативизма с нихилизма. Те, които
са нихилистично настроени към представителите на съдебната
и изпълнителната власт, се ръководят от свои нормативи и
принципи за справедливо и добро, при извършване на собствено
правораздаване- издаване и изпълняване на съответни присъди.
Мащабното разрастване на използването на релативизмът за
оправдаване на антихуманното поведение е последица от девал-
вацията на легитимността на посочените две власти в страната,
които са силно политизирани, бюрократизирани и корумпирани.
Независимо, коя от трите негативни черти доминира в тях,
резултатът е забавено или опорочено правосъдие, което за хората
лишени от всякакви социални илюзии и очаквания, означава
даване на път за намиране на алтернативно и главно бързо и
морално оправдано практическо решение. Още в началото на
XX век, известният прагматик У Джеймс, отбелязва взаимоза-
висимостта между инструментализма и прагматизма в морала.
В „Прагматизмът" той пише: „истинно" е това, което е полезно
в начина на мислене, също както „правилно" е това, което е по-
лезно в начина ни на поведение"(3, с 208). В края на същият век
известният изследовател на етическият релативизъм В. Пазенюк
подчертава, че „ инструментализмът на прагматизма се явява
откровено тържество на етическият релативизъм" (4, с 134). Той
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определя прагматизмът като отричане на „нормативната зна-
чимост и ценност на морала", „обективната оценка на моралните
явления" и като съдействие за „теоретическата оправданост на
аморализма" (4, с. 134).

Доминирането на основния принцип на прагматистката мо-
рална философия в преходното общество - „постигането на лич-
ната полза" съответства на етапът, на който то се намира и на
ценностите, които утвърждава. Материалният успех днес се въз-
приема като постигане на една от най-важните морални ценности
на новото общество. Затова никак не е случайно, че ползата става
основа на нормативността. В преходното общество максимата
на Ч. Пирс, че „всички действия на човека се ръководят от пос-
тигането на личната изгода" (8, Vol. 2, p. 116), преживява нов
ренесанс. Но фактът, че всеки индивид преследва свои цели и
има свои представи за моралните норми, ни кара да оценим реа-
лизираната от него етика като крайно егоистична.

Господството на егоистичният морал, базиран на индиви-
дуалните интереси и собствената оценка, води до доминирането
на егоцентризма в стила и начина на живот. Индивидите прак-
тически реализират Хобсовият принцип на „война на всички про-
тив всички" (5, с 139). Те не желаят да съчетаят личните си инте-
реси и цели с колективните и обществените. Единствената висша
ценност, която признават е ценността на своята личност — ней-
ните стремежи и цели, водещи до постигането на личното или
най-много на груповото благо и полза. Релативисткият принцип
на ценностна значимост на своето поведение става основата на
индивидуалистичната и груповата етика на прехода. Другият —
човек или група, е възприеман само като средство за постигане
на личните цели или като крайна цел, която трябва да бъде уни-
щожена, защото пречи на постигането на първите. Другостта не
е разглеждана като значима за цялостната себереализация, раз-
витие и идентификация на Аза-ценност, която трябва да бъде
уважавана и съхранявана. Възхищението от другият намира израз
в остойностяването му по скалата на негативността. Възприе-
мането на човека, единствено като инструментална ценност, е
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отражение на съществуващата ситуация на преходност, в която
всички ценности (политически, културни, морални, религиозни)
са придобили инструментален характер. В преходът всичко
изглежда релативно — договори, принципи, норми, критерии за
оценка, социални нагласи и установки. Човекът възприема като
константа само собственото си Аз.

Егоизмът и егоцентризмът се превръщат в норма на пове-
дение и в житейски принцип за ориентация в прехода. Основен
постулат на егоистичният индивидуалистичен морал е макси-
мата: „Разчитай на себе си"(на собствени принципи, избор и кри-
терии за оценка) за да можеш успешно да се бориш, отстояваш
и защитаваш своето място и социална позиция в обществото.
Както отбелязахме по-горе, индивидуалните действия се оценяват
само през призмата на полезността им. Принципът на личната
изгода заляга в основата на конституирането на човешките
отношения, силно повлияни от пазарният характер на ценност-
ната ориентация на новото общество. Моралните чувства,
убеждения и идеали за справедливо и несправедливо, добро и
зло, приятелство, любов, съпричастност, състрадание и помощ,
на съвременният етап, се оценяват като пречка за успеха, реали-
зацията и просперитета на личността. Превръщането на соци-
алните отношения в пазарни намира израз в теоретическото
обосноваване и практическото дифузиране на бизнес етиката в
социалното пространство. Пазарният характер на поведението
не отминава и новоформираните институции. Те не се възприе-
мат, от по-голямата част от индивидите, като социални образу-
вания за помощ и защита на интересите, а като чужди и враж-
дебни на тях. Политиката им доведе до съществуването и фалитът
на различни финансови пирамиди, които ограбиха и последните
стотинки на хиляди хора. Грабежът не би бил възможен, ако
институциите на трите власти упражняваха контрол и налагаха
санкции над извършителите му. В атомизираното общество чув-
ството за общност, за общи ценности-принципи, норми, задъл-
жения и отговорност няма основа за съществуване. Социалната
етика на реда и отговорността е туширана от егоистичните

25



индивидуална и групова, опиращи се на лични и групови инте-
реси. В публичното пространство на обществото много се говори
за: финансова криза породена от липсата на пари и инвестиции;
насилие (убийства, малтретирания; грабежи, рекет) и корупция;
влизане в ЕС и НАТО и много малко, или никак, се говори за:
щастието и смисълът на живота; дългът и отговорността; правил-
ността и справедливостта на ставащото. Общество, в което лич-
ното, отново както в близкото минало, е жертвано в името на
общественото, няма необходимата ценностна значимост за
отделната личност. Индикатор за загубата на неговата стойност
е величината на емиграцията. Статистически факт е реалната
емиграция на 700 хиляди млади и предимно образовани българи
- специалисти през последните 10 години и потенциалната емиг-
рация на 400 хиляди желаещи да получат зелена карта за Америка,
Западна Европа, Африка (ЮАР), Австралия и Нова Зеландия. За
1/8 от населението България е загубила ценностната си значимост
и ценностната му ориентация е свързана с преследването на цели
и идеали в чужди страни.

Аксиологическата девалвация на национално равнище се
реекспонира в антисоциалната, антинормативна, антидеонтична
и прагматико-хедониетична насоченост на индивидуалистичната
и груповата етики. Нихилистичното отношение към обществения
характер на морала и заличаването на границите между морал-
ното и аморалното в индивидуалната и груповата практики прев-
ръщат съответстващите им етики в ситуационни. Доминирането
на ситуационната етика в стила на живот на хората е адекватно
отражение на съществуващата криза и аморализация на общест-
вото. Битуващият в прехода дух на уплашеност, обърканост, не-
идентифицираност, скептицизъм и огромното желание за успех
най-точно се изразяват в крайния утилитаризъм на ситуацион-
ната етика, според която няма никаво значение дали „човек краде,
лъже и убива, стига подобно действие да е резултатно и да доведе
да желаната социална цел" (7, р. 2). Тази етика разглежда
„етическите правила и кодове" като „естествена пречка за успеш-
ни постижения", защото уникалността на всяка ситуация не

26

позволява да се прилагат каквито и да било социални правила и
деонтологически ограничения. Изследователите на ситуацион-
ната етика, свързват епохата на нейното господство, в общест-
вената практика, е продължителното „разрушаване в масови ма-
щаби на чувството за отговорност на личността" и „потискането
на индивидуалната етика"(7, р. 9-13).

Ние характеризираме възникналата морална система в но-
вото общество като система на негативния морал, в която се е
извършило преминаване от нормативно-субстанциалните му ос-
нования към инструменталните. Утвърждаването на негативният
морал е израз на: „синдрома на загуба на вярата" в обществото;
песимизма и отчуждението между хората; тотална девалвация
на основните морални ценности. Той е показател за забавено
или отложено конституиране на истински, общозначими и
хуманистични морални нормативи на обществото. По своята
дълбока същност дифузията на негативния морал в множеството
стилове на живот е индикатор за разрастване на антихуманната
същност на моралния инструментализъм. Главното условие за
неговото битуване, във всекидневния, а и в целия начин на живот,
е съществуващият мафиотски тип структура на обществото и
породената от нея криза на нравствено-духовната му атмосфера.
В нея рефлектира настъпилият разрив между социалната и кул-
турната структура на макроравнище и между ролята и личността
на микроравнище. Кризата най-общо се проявява в разкъсаност-
та на съзнанието, моралното отчуждение и фрустрацията на
личността, девиантното поведение, социалният и морален лу-
дизъм на младежта (1, с 480). Тя се показва като освободеност
на различните типове съзнания и поведение от антиномичността
между дължимото и съществуващото.

Негативният морал и неговото опредметяване, в престъп-
ното поведение, са поддържани от битуващата социална струк-
тура. Тя, както външно, от други страни, така и вътрешно от
индивидите, групите и общностите, е оценявана като кримино-
генна, непрекъснато възпроизвеждаща го на всички равнища,
включително и в сферата на властта.
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Патрилинеалният тип власт се движи отвъд границите на
реалните структурирания, занимавайки се единствено с власто-
вите преструктурирания, напомнящи за тези при семейната
камора. Външно те са умело прикрити под формата на бюро-
кратизираната дейност на корумпираната държавна админис-
трация, която по своята същност е номенклатурна, безотговорна
и аморална. Крахът на морала обхваща всички висши етажи на
властта - от министри и висши полицейски и военни шефове до
обикновените общинари, които се оказват подкупни и разслед-
вани за корупция. В преходът дори личностите с най-малък влас-
тови статус се поставят извън всякакви морални норми. Те по-
веденчески се ръководят от такива норми на поведение които
предизвикаха дехуманизацията на начина на живот и деграда-
цията на личността. Тези норми са: цинизмът, жестокостта, без-
срамието, лицемерието, бездушието и безотговорността. Стилът
на живот на властимащите е огледално отражение на прагма-
тично-партийната насоченост на политиката им. Той доведе до
сегашното тотално криминализиране и превръщане на общест-
вото в престъпно общество - без чест, съвест и покаяние. Няма
социална сфера от политиката до бизнесът, в която да не са из-
вършени кражби, отвличания и убийства.

Забавянето на процесът на конституиране на нови хуманис-
тични, антирелавистки морални ценности наложи в масовото
съзнание възприемането на моралното не само като релативно
и инструментално, на и като поведенчески архаично и демоди-
рано. Преодоляването на подобно отношение към морала, спо-
ред нас, може да се извърши само по пътя на проникването в
същността на антиномичността на съществуващото, а не по пътя
на етическата просвета или на етическия инструктаж. Необхо-
димо е, на основата на опознаването на антиномичния характер
на човешките интереси и изградените върху тях отношения, да
бъде създадена широкообхватна социална програма за посте-
пенно преодоляване на отчуждението на личността в обществото.
Тя трябва да отчита, че аутизмът на личността е резултат от
настъпилите: обедняване; открито и завоалирано експлоатиране
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на човека; непрекъснато растящата корупция, престъпност и раз-
лични видове насилие над нея; несинхронните действия на раз-
личните власти и институции, които осъществяват социалния
контрол. Изпадналото в криза общество се оказва неспособно
да осигури условия, при които гражданите да могат да упражня-
ват правото си на труд, отдих, образование, защита на непри-
косновеността си и други. Печален факт е, че декларираните пра-
ва и свободи не са станали реални ценности в начина на живот.
В масовото съзнание девалвацията на новите либерално-демо-
кратични ценности се изразява в тенденциите на песимизма и
скептицизма по отношение на настоящето и в отхвърляне на
идеята за социалния и нравствения прогрес по отношение на
бъдещето (2, с 13). Те се реекспонират в замяната на личностната
реализация от духът на личното и групова притежаване на бо-
гатство и власт. Придобитото лично благостояние не е резултат
от реализацията, а от безогледно използване на властта в си-
туацията на криза. Преобладаващото във всекидневното съзнание
отрицателно отношение към новобогаташите е базирано именно
на възприемането му като получено по нечестен и несправедлив
начин, а не като израз на типичната за българския характер завист
или на егалитаристката му нагласа, от която в прехода българи-
нът, без всякакви задръжка, се е освободил.
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Гл. Ас. д-р. ф. н. Валентина Драмалиева

„ДНЕС МОРАЛ НЯМА"
ИЛИ МОРАЛЪТ НА ПРЕХОДА

Summary

The article is concentrated on the phrase „There Is No Morality Nowa-
days", considered as a characteristic of contemporary society and, moreover, of
society in transition. The questions, which this phrase raises, are observed, and
the main accent is put on the possibility whether society can exist with no moral-
ity at all. Throughout the text, arguments are given to support the thesis that law
could not be the only possible regulative system for society. It brings up the
conclusion that both law and morality are necessary for harmonizing the social
ralations. Later on it is analyzed what the signification of the phrase „There Is
No Morality Nowadays" is by pointing out three practically possible meanings.
These meanings could be: 1) The morality nowadays is quite different from the
one in previous times; 2) People are unsatisfied with the functioning of morality
in society nowadays; 3) The familiar stereotypical and conservative morality
could not be practically used as a pattern in all spheres of social life nowadays.

Моралът е една от най-старите регулативни системи в об-
ществото. Неговото възникване, оформяне и налагане се отнася
към зората на човечеството. През дългото си съществуване той
се очертава като един от най-надеждните регулатори на поведе-
нието, независимо дали става въпрос за сфери и дейности, където
той е почти единствен регулатор, или за такива, където главните
регулативни системи са правни, административни, технологични
и т. н. , а моралът само допълва тяхното действие.

При всички исторически промени в обществения живот
моралът изпълнява своите регулативни и оценъчни функции като
основната цел е хармонизиране на обществените отношения.
Твърде дългото му съществуване е една от причините за неговата
адаптивност, за развитието на специфични механизми за само-
стоятелно действие, за приспособяването му към различни други
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начини на действие /например в комбинация с други регулативни
системи/, за спонтанното формиране, систематизиране и про-
мяна на определени морални ценности, критерии, норми, прин-
ципи и т. н.

И заради всичко това толкова странно звучи често чуваната
напоследък фраза: „Днес морал няма" - твърдение, сочено като
съществена и точна характеристика на съвременното общество
и особено на обществото в процес на преход.

Фразата „Днес морал няма"
и въпросите, които тя поражда

Възниква въпросът: Възможно ли е изобщо съществуването
на общество без морал? Ако отговорът е „да", това все още не
означава, че обществото остава без всякаква регулация - подобен
вариант едва ли влиза дори и в най-смелите футуристични пред-
стави. Затова този отговор поражда друг въпрос: Кой поема фун-
кциите на морала да регулира обществените отношения в
определени граници и да бъде надежден оценител, коректор
и често дори мотиватор на човешкото поведение"] Като че ли
най-често очакванията в тази посока се насочват към правото и
неговите надеждни механизми за действие в обществената среда.

Основанията за тази позиция са разбираеми и те са свързани
най-вече с предимствата на правото като обществен регулатор.
Сред тях са: множеството институции, чрез които се творят и
налагат правните норми; пределната яснота на тези норми като
формулировка, текст, изисквания; съществуването на нормите в
писмен вид и тяхната обичайна недвусмисленост; наличието на
възможности за бързо изменение на тези норми при смяна на
обществената парадигма или при необходимост; санкциите, кои-
то предварително са предвидени при неизпълнение на нормите;
безусловността на нормите; поставянето на всички хора в
обществото в равностойно положение пред тези норми, т. е. пред
закона и т. н. В съвременното общество тези предимства на
правния регулатор раждат една нагласа, която може да се нарече
правен позитивизъм.
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Правният позитивизъм
като отрицание на морала

Тази позиция, навлязла дори в теоретичната етика като ети-
ка на правния позитивизъм, се свежда най-общо до тезата, че в
днешно време моралът не може да бъде надежден регулатор
поради това, че характеристиките му не се вписват в съвремен-
ната обществена ситуация и затова не могат да й въздействат.
По тази причина функциите на морала в обществото се поемат
изцяло от правото.

В и без това усложнения обществен живот моралните норми
стават по-скоро неприложими поради своя незадължителен, не-
принудителен и предимно пожелателен характер; поради голя-
мото поле за избор, което те оставят; поради множеството ши-
роко„отворени врати*в тълкуването и приложението им; поради
липсата на строга систематизация; поради трудността да се
изнамерят основания за тяхната безусловност; поради консер-
вативността им, заради която обикновено изостават от изисква-
нията на бързо променящото се общество и т. н.

Тези „слабости" на морала затрудняват особено действието
му в сферата на формалното общуване - бизнес, институции,
политика и т. н. Затова очакванията са, че обществените отно-
шения в тези сфери могат да се регулират много по-надеждно
от правото. И дори нещо повече - за правния позитивизъм там
правото е единствения възможен регулатор, което не оставя мяс-
то за морала. В подкрепа на тази констатация се сочи и тезата,
че чрез правото действието на морала се опосредява - тъй като
голяма част от моралните ценности и норми изграждат основа-
та на правните закони, то тяхното присъствие и влияние в об-
ществото остава в този снет вид.

Незаменимостта на правото се екстраполира и върху оста-
налите сфери на обществения живот и така се стига до заклю-
чението за изместването на морала дори от сферата на битовите
отношения - тези, които са мотивирани от доминацията на
емоционалното и са свързани с човешката екзистенция.
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Налагането на правото като единствен регулатор в известен
смисъл „улеснява" човешката дейност, защото я освобождава
от множеството морални отговорности, които произтичат от взе-
мането на свободно, доброволно, нерагламентирано от правния
закон решение. Придържането единствено към правните закони
често е начин за прехвърляне на отговорността към законотвор-
ците и за оправдаване и омаловажаване на постъпки, които са в
противоречие с традиционните морални разбирания на общес-
твото. Това е особено характерно за сферата на деловото об-
щуване, бизнеса, политиката - там несъобразяването с моралните
норми често дори се сочи като сигурна стратегия за излизане
напред в условията на засилена конкуренция.

Така се стига до убеждението, че в модерното демократично
общество от всеки се изисква единствено и само спазване на
правните закони. За да отговори на тези очаквания правният
регулатор насочва развитието си по линията на все по-голяма
точност, прецизност и обстоятелственост. Наблюдава се тенден-
ция за превръщането на всеки значим /а какъв е критерият за
значимост?/ житейски казус в правна норма. Така се образува
огромна лавина от правни казуси, закони, регулации, постанов-
ления, допълнения, тълкувания и пр., което затруднява не само
обикновените хора, които трябва да ги спазват, но дори юристите,
от които се очаква да ги познават в дълбочина и подробности.
Оказва се обаче, че многото като брой и като детайли закони, не
са гаранция за по-демократични, справедливи и ефективно регу-
лирани отношения в обществото. В определени случаи се полу-
чава точно обратното, най-малкото защото хората не са в със-
тояние да познават цялостно, детайлно и задълбочено законите
и част от нарушенията се дължат именно на това, а в правото
непознаването на законите не е извинение.

Правото не може да изпълни големите очаквания като един-
ствен регулатор в обществото. Въпреки своята прецизност прав-
ните закони не решават всички реални проблеми, които възникват
в човешките отношения, защото многообразието на житейски
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ситуации не може да се обхване абсолютно пълно. Поради раз-
лични причини правните закони не могат винаги и цялостно да
отразяват богатата ценностна система на обществото, духа и
нуждите на времето. Понякога те могат дори да са в противоре-
чие с човешките морални норми.

Въпреки, че най-значимите морални ценности и норми стоят
в основата на правните закони, няма гаранция, че спазването на
правните закони същевременно е и автоматично съобразяване с
морала на обществото. Двата вида норми /правни и морални/
си взаимодействат и влияят, но те не са тъждествени, не могат
да се изчерпват взаимно и да се подменят.

И правото, и моралът

Обществото все още има нужда и от двете регулативни сис-
теми за своето оцеляване и функциониране. Колкото и да е кон-
кретен, правният закон също оставя място за избор на свободния
гражданин. В тези случаи изборът на поведение се мотивира от
моралните ценности, норми, принципи и цели на личността.
Колкото и да е ясен и недвусмислен, правният закон често изисква
и тълкуване - от една страна, от хората, които го изпълняват, а
от друга - от магистратите, които се занимават с неговото при-
лагане във всяка отделна ситуация /т. нар. съдене/. В тези случаи
тълкуването също се базира на установени морални ценности,
норми и принципи.

Посочените примери показват невъзможността правото да
се установи като единствен регулатор в обществото и да измести
напълно морала с изградените му уникални механизми . В този
смисъл „слабите страни" на морала като обществен регулатор
се превръщат в негови предимства. Това се отнася най-вече до
допускането на по-голяма свобода при тълкуването на моралните
норми и взимането на решения, което осигурява гъвкавост и
адаптивност на тази регулативна система. Липсата на принуди-
телен характер при морала извежда на преден план други, по-
силни сапопринудителни механизми.
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Ролята и значението на морала за обществото не намаляват.
Благодарение на своята гъвкавост и изключителна устойчивост
той функционира във всички сфери на съвременното общество,
макар и с различна степен на влияние. Неговата регулативна
роля е насочена предимно към съчетаване и хармонизиране на
индивидуалния и обществения интерес. Оценките и нормите, с
които моралът борави, акумулират дълъг исторически опит и
мъдрост и затова тяхното следване обикновено е изпитан ра-
ционален начин за постигане на определени цели, които хората
си поставят в процеса на своите взаимоотношения. Затова наред
с правните норми в съвременното общество твърде много се
разчита и на морала. Нещо повече, днес съвсем съзнателно и
целенасочено се търси приложимостта на специфични морални
норми в различни сфери на обществения живот - особено в биз-
неса. Съвременните мениджъри разчитат на регулативните въз-
можности на морала и искат да го превърнат в ключ за съвре-
менното бизнес управление като го превръщат в средство за пос-
тигане на типично икономически цели - печалба, ефективност,
разрастване. По тази причина те насочват усилията си към из-
работването на умения за вплитане на моралните ценности, нор-
ми и принципи при взимането на всяко предприемаческо реше-
ние; към действия, които са рационално приемливи за всички
страни, участващи в бизнеса по пряк и косвен начин; към пре-
дотвратяване, а при нужда - решаване на конфликтите със сред-
ствата на взаимноприемливите морални решения и т. н.

Но ако все пак можем да защитим тезата за мястото на мо-
рала в съвременното общество, защо тогава твърдението „днес
морал няма" е така широко разпространено? И какво точно би
могла да означава тази фраза, след като моралът, като специ-
фична регулативна система, и днес, както и вчера, присъства във
всички сфери на обществения живот?
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Какво означава фразата
„Днес морал няма"?

В отговор на този въпрос могат да се посочат поне три групи
обяснения като предположение за смисъла на тази фраза. Като
казваме „днес морал няма" обикновено имаме предвид някое от
следните неща: първо, констатираме, че днешният морал е твърде
различен от морала вчера; второ, даваме израз на неудовлетво-
реността си от начина, по който реално функционира моралът
днес и от резултатите, които той постига в обществото; трето,
отчитаме факта, че познатият ни стереотипен и консервативен мо-
рал е неприложим като шаблон към всички сфери на обществе-
ния живот. Ще се спрем по-подробно на тези смислови значения.

1. Днешният морал е твърде различен от морала вчера.
Сравнението на моралните ценности и норми от миналото

със съвременните им аналози естествено фиксира различия,
които понякога са толкова съществени, че сме склонни да зак-
лючим: „днес моралът като че ли е изчезнал и следователно днес
морал няма". Най-често стигаме до този извод, когато не нами-
раме в съвременността определени традиционни морални сте-
реотипи или фактори, осигуряващи през вековете безусловното
функциониране на морала. Всъщност обаче става дума за един
променен морал - и като съдържание на някои понятия, и като
базисни ценности, и като норми, и като приоритетни начини за
проявление на моралните механизми.

Причините за тези промени са естествени и обясними. Мо-
ралът не е неизменен и даден веднъж завинаги. Всички негови
елементи търпят промяна, което е видно от историческия преглед
върху развитието на този феномен. Променящата се обществена
среда безспорно води и до промени в морала - явление, което
всички наблюдаваме, но също така и явление, което много други
преди нас са наблюдавали.

Голяма част от промените в механизмите за действие на
морала се коренят в съществено променените днес условия на
живот за човека. Фактът, че характерна особеност на съвремен-
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ното общество е неговата „отвореност", мобилност и взаимо-
свързаност на всички сфери, естествено дава отражение и върху
морала, най-малкото защото води до една значително по-голяма
освободеност на всеки морален субект. Човекът вече не е обречен
да се роди, живее и умре в определено географско място и в
тесните рамки на едно затворено общество. Поради обективните
дадености на съвременната икономическа среда той се развива
и реализира в множество различни общности /професионални,
семейни, приятелски, политически, творчески и т. н. / и има пред
себе си безброй възможности за избор на местоживеене, среда,
изяви и всякаква реализация. Тези обективни характеристики на
средата безспорно правят усвояването и налагането на морал-
ните критерии твърде по-различно от това, което е било харак-
терно в миналото при едно „по-затворено" общество. Моралният
субект не приема нормите и ценностите така безпрекословно,
както е правил това преди. Изправен пред различни предизви-
кателства, той все повече се съмнява, експериментира, сменя сре-
дата, играе различни социални роли. Всичко това ни води към
заключението, че днес моралът е коренно различен от преди или
ако сме по-крайни - че днес морал няма. Но това просто де-
монстрира, че моралът днес се е променил в сравнение с този от
вчера поради променилите се обстоятелства и в това едва ли
има нещо необичайно.

Друга причина за променения характер и съдържание на
морала, водещи към неговото отрицание в съвременността, са
свързани и със забележимото отделяне на морала от религията.
В миналото те обикновено ни се представят така здраво обвър-
зани, че дори се налага убеждението за изначалното пораждане
на морала като социален феномен от религията и за тяхната
абсолютна неотделимост. Днес обаче моралът демонстрира и
възможност за самостоятелно съществуване - извън определена
религия, както и извън всяка религия. Това не може да не даде
отражение върху неговия цялостен облик и върху възможностите
му да регулира обществените отношения. С отграничаването си
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от религията всяка морална система губи нещо, което винаги й
е осигурявало по-надеждно налагане и функциониране в общест-
вото, а именно - безусловността на моралните ценности и нор-
ми. Връзката с божественото осигурява тази безусловност, неос-
поримост и лесна възприемчивост на моралните елементи, за-
щото тяхната задължителност е подкрепена от вярата. Когато
моралната система не се подкрепя от вярата, а е базирана един-
ствено на рационални аргументи, тя поражда едно естествено
съмнение, съпротива, желание за промяна от страна на морал-
ните субекти. Това също прави моралът да изглежда различен от
този, който е бил вчера - дори само за това, че моралните норми
вече се схващат като променящи се и лишени от божествената
подкрепа и гаранция.

2. Когато казваме „днес морал няма" може би просто даваме

израз на неудовлетвореността си от начина, по който реално

функционира моралът днес и от резултатите, които той постига

в обществото.
Това недоволство има своите основания. Днес по-остро от

всякога се чувствува необходимостта от надеждна регулативна
система, която да хармонизира отношенията в обществото като
цяло и във всяка обществена сфера или общност в частност.
Ценностите на съвременния морал, неговите норми, поведен-
чески механизми и оценъчни критерии не съответствуват напълно
на нуждите, които съвременното общество има. И това също е
обяснимо и отговаря на характера на морала. Известно е, че той
е един твърде консервативен обществен феномен, който много
бавно и трудно се променя - отчасти поради това, че особено
много разчита на обичаите и традициите при своето функцио-
ниране. При това положение обикновено става така, че моралът
изостава от изискванията на обществения живот и винаги се
налага да „наваксва". Това се дължи и на факта, че моралът няма
свои институции, които да са отговорни за бързото организиране,
реорганизиране и налагане на определени адекватни на общест-
вените изисквания норми, както това е налице при правото, на-
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пример. Особено остро „изоставането" на морала се чувствува
в исторически периоди, които са свързани с радикални промени.
В тези случаи видимо се наблюдава несъответствието на същест-
вуващите морални критерии и драстично променените общест-
вени условия и съвсем естествено е да не можем да очакваме
моралът да бъде максимално ефективен като обществен регула-
тор и критерий за оценка в новата ситуация. „Старият" морал
вече не ни служи както бихме искали, а „новият" все още не се е
формирал. Промяната е доста дълъг и постепенен процес, който
не може да бъде изкуствено форсиран. Получава се особена
ситуация на „морален вакуум"', която също ни навежда към
печалното заключение, че днес морал няма.

Сега изживяваме подобна ситуация, но едва ли сме пионери
в това отношение. Хората в предишни епохи също са забелязвали
нарастващото несъответствие между историческите периоди с
радикални промени и бавно променящия се морален регулатор.
Вероятно точно това е имал предвид и Ницше, когато се е опитвал
да отрече морала /т. е. „стария" морал/ и да направи една прео-
ценка на моралните ценности, отивайки „отвъд доброто и злото".
Но дали тази естествена, макар и неприятна ситуация е доста-
тъчно основание да твърдим, че днес морал няма? И дали бихме
намерили това, което търсим „отвъд морала"?

3. Когато казваме „днес морал няма", може би просто от-
читаме факта, че познатият ни стереотипен и консервативен мо-
рал е неприложим като шаблон към всички сфери на обществения
живот и особено към сферата на бизнеса, която е толкова значима
за съвременната икономика, а оттам и за цялото съвременно
общество във всичките му аспекти.

Действително, абсурдно е да се мисли, че може да същест-
вува един стандартен морал, който без усилия може да се прилага
като шаблон към всички сфери на обществения живот. Безспорно
бизнесът /като всяка особена обществена сфера/ изисква свои
специфични морални ценности и норми, които да отговарят на
неговата същност и основни цели, без да им противоречат. Ши-
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рокото тълкуване на понятието бизнес насочва към дейности, с
които човек се ангажира, за да си осигури средства за същест-
вуване, т. е. печалба. Затова не можем да очакваме, че всичко,
което приемаме като ценности и норми в ежедневието може да
се прилага директно и в трудовата среда на бизнеса, където
ситуациите са коренно различни и затова изискват специфично
регулиране. Но това са азбучни истини и трябва да е ясно, че
бизнесът си има свой морал, свои ценности, свои принципи и
модели на действие, с които на теоретично равнище се занимава
бизнес етиката. Това обаче е тема за друг анализ. Тук трябва да
подчертаем, че различията в характеристиките и елементите на
морала при действието му в различни сфери на обществения
живот също са причина за заключението, че днес морал няма.
Но всъщност това само показва, че моралът в бизнеса е различен
от морала в сферата на неформалното битово общуване.

Приложимостта на морала в сферата на бизнеса у нас си
има и своите допълнителни усложненйя.'свързани с прехода на
икономиката ни от напълно централизирано и тоталитарно
стопанство към свободния пазар. В този процес на коренни
промени всичко се мени, но като че ли все остава същото - па-
радокс, в който се съдържат трудностите на прехода. Съвсем
естествено е за всички ни да се чувствуваме объркани, тъй като
условията действително не са „нормални", а и нашата икономи-
ческа реалност трудно може да се подведе под някой от досега
познатите ни обществени модели на икономическо развитие. В
случая отново наблюдаваме гореспоменатия проблем - ради-
кални промени и бързо променяща се среда и бавно налагащ се
морален регулатор в новите условия. Към това трябва да при-
бавим и липсата на традиции в това отношение, които, ако бяха
налице, безспорно щяха да подпомогнат промените на моралните
норми в тази сфера. Именно съмнението и негативизма по от-
ношение на морала в бизнеса водят много хора до абсолютизи-
ране на печалбата и до идеята, че за бизнеса единствено важно е
да се реализира печалба днес на всяка цена.
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Но практиката вече е доказала нееднократно, че несъобра-
зяването с моралните ценности и регулатори в която и да е сфера
на обществения живот я прави в голяма степен непредсказуема
и я обрича на непредвидими последици. И това особено важи за
бизнеса. Затова съвременните развити икономики, в които биз-
несът е поставен в „нормални", а не екстремални условия, обръ-
щат все по-голямо внимание на бизнес етиката и се опитват да я
използуват не като ограничител, налагащ забрани и възпрепятст-
ващ бизнеса, а като надеждно, леснодостъпно и евтино средство
за хармонизиране на отношенията в тази сфера и постигане на
класическите икономически цели.

В крайна сметка, фактът, че в условията на преход моралът
не може да намери бързо своя адекватен образ в бизнеса, също е
обяснимо и това съвсем не значи, че в бизнеса по принцип няма
място за морал, а още по-малко е основание да се твърди по
отношение на цялото общество, че „днес морал няма". Явно е
обаче, че тази фраза /с разгледаните по-rope значения/ се оформи
като нарицателно за морала на прехода поради особената
актуалност на моралната проблематика през този период и
недоволството от резултатите, които се постигат в усилията за
хармонизиране на обществените отношения.

Не можем да очакваме моралът да бъде един и същ през
всички исторически периоди и във всички сфери на обществения
живот. Напротив, неговата способност да се променя е в основата
на адаптивността му към различните времена, условия, общест-
вени нужди, а това го прави адекватен регулатор на човешките
отношения и поведение. За съжаление тези промени са твърде
бавни, поради което и резултатите от моралната регулация не
винаги ни задоволяват. Но това не означава, че негативистичното
отношение към съвременния морал или романтичното бленуване
за завръщането на строгите и безусловни правила на морала от
вчера са някакво решение.

Не бива да забравяме, че макар да разглеждаме оформянето
на морала и неговите елементи като спонтанен процес по

41



отношение на обществото като цяло, то по отношение на всеки
отделен индивид моралът безспорно е свързан най-вече със
съзнанието като висша сфера на човешката същност. С разви-
тието на обществото тази връзка вероятно ще става все по-акту-
ална, защото действието на морала не е автоматичен или ин-
стинктивен процес, а е зависимо от съзнателните усилия на
всеки морален субект при постигането на определени морални
цели. Затова аналитичното и целенасочено отношение към
морала, както и рационалните човешки усилия за оптимизиране
на неговото действие стават все по-значими. Същевременно и
днес, както винаги до сега, моралът остава свързан със свободния
избор на човека да постъпва по определен начин, да оценява
чрез променливи критерии, да осмисля света, себе си и собстве-
ното си съществуване чрез преходни ценности.
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Център по наукознание и история на науката при БАН

ЕТИКАТА В ПРЕХОДА ИЛИ ЗА ИЗЛИШНИТЕ
НЕОБХОДИМИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Summary

All great historical Changes are connected with important transforma-
tions on the level of massconsciousness and it's a paradox, that the Tender Revo-
lution of 1989 didn't determined moral changes in the spiritual paradigm of
thinking and acting. If „Culture is Ethics" (A. Schweizer), democracy can't deny
the ethical aspects of daily life and of the political reality. The Theory has also
not interests in Ethics and the so called eternal moral virtuous like goodness,
politeness, honour, dignity are interpreted as old-fashioned. The Man or Hero
of the Time is the Man of Success ore the Homo Consumens. But the coming
New Age as Epoch of democracy and culture (not only of high civilization)
needs the Man with ethical virtuous, able to transform the mankind and reha-
bilitated the meaning and importance of moral Values in the contemporary
world

Всички големи исторически промени закономерно се свърз-
ват и с радикални промени в общественото съзнание на равни-
щето на масовата психика, отразяваща в поведението и мис-
ленето на субектите на Прехода степента на усвояване и автоле-
гитимацията им. Като правило новите епохи налагат и нов стил
на обществено поведение и мислене или поне кокетират с въз-
можностите за цялостна личностна трансформация. Доста-
тъчно е да си припомним в тази светлина християнската и рене-
сансовата мисловна парадигма или в по-ново време за претен-
циите на Великата френска революция за форсиране процеса на
създаване на нов морал и за потребност от коренен преврат в
етическото самосъзнание на масите.

Затова още по-парадоксално е, че Нежната революция от
1989 г. не е свързана на теоретическо и практическо ниво с
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никакви изисквания за ПРОМЯНА в моралното съзнание. Де-
мократичният преход като съзнателно и целенасочено движение
към демокрация като обществено-политическо състояние и
историческа самоценност не включва дори декларирането на
необходимост от положителна трансформация на субективния
фактор. Като се изключи негативната оценка на личностните
установки от тоталитарното минало с акцент върху преодоля-
ването им. Липсва обаче конструктивна програма за нов тип об-
ществено възпитание и човекотворчество. Налице е едно от
често мултиплицираните теоретични прегрешения в историята
на етиката, когато голото отрицание на дадени негативни факти
се третира и като път за преобразуване нравствения профил на
човечеството.

Това, което не може да не направи впечетление на изкушения
от етическата теория в съвременната ситуация на преход към
демокрация (и характерно впрочем и за постмодерната епоха
въобще), е (поне) привидното пълно равнодушие към нравстве-
ната проблематика, очевидно не принадлежаща към приорите-
тите на мисленето от края на XX и началото на ХХу век. Никъде
в страните от Централна и Източна Европа не е прозвучал гласът
на един нов Шри Ауробиндо Гхош, обявяващ, че „Новият свят
се нуждае от ново човечество". Теоретичните анализи се фоку-
сират като правило в действието на пазарните механизми и в
проблемите на политическите ходове на отделните партии, но
остават без съответното внимание нравствения им контекст,
както и етическата им релевантност спрямо задачите и целите
на прехода, както и спрямо хоризонта на очакванията на хо-
рата и съответно - тяхната търпимост или нетърпимост към
извършващите се процеси. И обуславящи личната им екзистен-
циална удовлетвореност или тревога.

Остава открит въпросът дали това теоретическо нехайство
по отношение на етическата проблематика е мнимо и се обуславя
от засенчването и от жизненоважните въпроси на Прехода или е
пряко обусловено от разбирането за чисто политическо-
икономическия характер на детерминираните от него промени.
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Още повече, че самото определение на демокрацията като тип
социално устройство се представя твърде едностранчиво като
установяване и регламентиране на пазарното стопанство и на
пазарните отношения за водещи в социалната система. Което
е най-малкото некоректно в културно-исторически план, тъй като
представлява забравяне - съзнателно или несъзнателно, на
генезиса и същността на понятието, свързвано с модела на
Атинската демокрация като НАРОДОВЛАСТИЕ.

Демокрацията като ценност, а не просто като форма на
обществено устройство или път за социални преобразования в
духа на целокупното либерализиране на обществения живот е
несравнимо повече от постулирането на належаща потребност
от икономическа реформа и политически промени. Понеже
включва и мотивацията на реформите, и разбиране смисъла
им по посока тоталната промяна не само в управлението и в
икономическата сфера, но и осъзнаване хуманното значение на
демократичния обществен ред като гаранция за правата и
свободите на гражданите.

А именно така започна гражданското движение за демокра-
ция в България. Воден от идеята за обновление, за повече демо-
крация и по-висок стандарт, българският народ посрещна съби-
тията от 10 ноември 1989г. с надежда и упование в бъдещето. За
него Промяната означаваше и ликвидиране реалните недъзи на
реалния социализъм като : наличието на привилегии за избра-
ници, липса на свобода на словото, печата, сдруженията и веро-
изповеданията, съществуване в рамките на Затвореното общест-
во и липсата на пряка културна комуникация с Европа и със света.
Всички тези очаквания бяха натоварени и с определен етичен
контекст, предполагайки не само и не единствено социо-поли-
тическа и икономическа трансформация на общественото ус-
тройство, но и създаването на нов нравствен климат.

Затова и всички изненади, свързани с упражняването на
волята на избирателите и народните протести от 1990 г. насам
неизбежно са свързани с морално недоволство и етически
искания, а не само с меркантилни очаквания (неизбежни впрочем
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в условията на недостиг на най-необходимото за живот за поне
две трети от населението) и политически пристрастия. При това
става дума не само за морала в политиката и морала на полити-
ците, а пред всичко за нравствената, респ. безнравствената
атмосфера в обществото и за мястото и дълга на всеки като
член на гражданското общество. Именно такава личностна
позиция е най-голямото доказателство, че народът е дораснал
за демокрацията като начин на живот и че, за съжаление, неговата
нравствена и интелектуална зрялост не рядко изпреварва тен-
денциите на равнище „институционализирано съзнание".

Не може да не направи впечатление и колко рядко теорети-
ците на Прехода говорят за ролята на моралния фактор, за
етиката на човешките взаимоотношения и изобщо за ценности.
Доколкото се дискутира за последните, те биват сведени до
еворатлантическите цивилизационни ценности, а извън обсега
на внимание остават ценностите на културата. Ако следваме
логиката на един от най-големите хуманисти на XX век Алберт
Швайцер, провъзгласил тъждествеността на културата и
етиката, самото разбиране на ЕТИКАТА КАТО КУЛТУРА
задължава към интерпретациите на понятието "демокрация" да
се подхожда от гледната точка на значимото за човека.

Демокрацията следва да се разглежда като висш хуманизъм
и в този си аспект предполага да не бъде свеждана прагмати-
чески (една от любимите категории на новата политическа класа!)
до прерогативите на социо-политическото развитие, а понятието
за нея да бъде последователно разширявано с разбирането за
формиране на демократичния тип личност. Като власт от на-
рода, на народа и за народа (или демоса), тя също така следва
да възпитава в духа на демократичните ценности, предполагащи
преди всичко равнопоставеност на гражданите, за да могат те
да бъдат пълноценни субекти на демократичното управление,
толериране и гарантиране на техните права и не на последно
място - култивиране на уважение към изконните или вечни
човешки ценности и добродетели, без които са немислими ху-
манизмът и човешкото общежитие изобщо.
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Отминаващото столетие негласно обяви за старомодни и
едва ли не излишни ДОБРОДЕТЕЛИТЕ и твърде малко са онези
мислители и хора на изкуството, които, без страх да изглеждат
демодирани и без снобистични усилия да бъдат авангардни на
всяка цена, се осмеляваха да говорят за тях и да теоретизират и
проблематизират епистемологичната им значимост и чисто
нравствен смисъл и са по-скоро изключения в една действител-
ност, където тържествува Човекът без свойства на Роберт Му-
зил, а утилитаризмът и скептицизмът превръщат изкуството и
литературата в Игра на стъклени перли - изящна, но безплодна.

Ако в историята на най-новото време от Изтока тръгна
идеята за синтеза със западната разсъдъчност върху основата
на възвисените от интелекта чувства, на Запад Духът на модер-
ността заложи върху еманципацията, жертвувайки морала за-
ради свободата. Многото проявления на това движение за все-
общо освобождение или доброволното подчиняване на идеоло-
гемни представи за свободата като постигната чрез насилие -
от болшевизма до фашизма и червените кхмери, дискредитираха
в очите на мнозинството самото понятие за следване на готови
образци и модели на поведение. Анархизмът от вчера и днес,
наравно с волунтаризма на авангардиетите в изкуството и в живо-
та, както хипидвижението и постмодерните му еквиваленти, за-
лагащи на бунта срещу общоприетото и общозначимото, сякаш
лишиха от правото на глас на вярващите в общочовешкия хума-
нен смисъл на т. нар. „Вечни ценности" или добродетели. И за-
това последните бяха обявени за традиционалисти в етиката, за-
лагащи не на робуването на етически норми, а на съблюдаване
на доказалите своята дълговечност, мъдрост и необходимост
нравствени качества и свързаните с тях правила на поведение,
които в изчистения си вид на аксиоматични стойности и опера-
ционалистични поведенчески правила улесняват и оптимали-
зират човешкото общуване, придавайки му не само външно
цивилизован стил, но и залагайки на човечността като култура
на станалата видимост богата душевност . При тълкуване
на тълкуване на добродетелта като придобита склонност за
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твориш добро и да съществуваш в самото благо на духа и ис-

тината.
Новите реалии в сложността и противоречивостта си са

важният изходен пункт за актуалните паралели и новаторски
постановки, свързани с политическата реалност, самочувствието
на хората и наложителността от приемственост, но и от актуа-
лизация на нравствените стойности. Понеже вежливостта, прос-
тотата или щедростта например сравнително по-малко се
влияят от конкретните обстоятелства и остават относително кон-
стантни във времето и като съдържание, и като конкретна пре-
ценка на значението им. Историчността, в съюз със автор ефлек-
сията, са изначалното средство за виждане днес в различна свет-
лина от древните, проблемите за благоразумието, смелостта,
състраданието и милосърдието, смирението, толерантност-
та. Тяхното осмисляне не може да не се свързва с конкретните
социо-политически условия и с изпитанията на ежедневието. И
е естествено нашата епоха да третира по коренно различен начин
от елините солидарността и справедливостта, търсейки
еквивалент при интерпретациите от миналото и настоящето в
социалните взаимоотношения и в еволюцията на общественото
съзнание.

Онова, което обаче остава неизменно при всички задълбо-
чени трактовки на проблема за добродетелите е свързано с даде-
ния историческия момент и с особеностите на обществено-поли-
тическата ситуация. Като специално в посттоталитарния преход
на страните от Източна Европа проличава твърде ярко днес ро-
лята на милосърдието и алтруизма като коректив на социал-
ното неравенство, сложността при определяне границите и въз-
можностите на социалната справедливост, прекалеността или
недостатъчтността на признателността и антиконформизма
в свят, където блоковостта е преодоляна, но не и йерархията на
„по-равните" (Дж. Оруел). Поразителен е недостигът на чест и
достойнство в съвременния свят, привикнал да възприема сла-
вата като „извънбрачна дъщеря на скандала", стъписай пред про-
извола на масмедиите, не признаващи праг на дискретността
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и равнодушен към често смехотворните претенции за толерант-
ност от страна на скудоумни ментори и продажни вернопода-
ници, за които не е трудно да се съгласяват с всеки, които твърди,
че живеем в „най-добрия свят от световете".

Стига се до прецедентът почтеността да се възприема като
излишно и обременяващо личността изискване, както стават
излишни включващите се в понятието добродетели като поря-
дъчност, добросъвестност, лоялност. Оспорва се съществуването
на любовта извън биологичното и битие - секса. Не се признават
добродетелите и ценностите на вярата в тяхната безкорист-
ност, но се плаща дан на фарисейската показност, дори когато е
публична тайна, че атеистът е наметнал мантията на вярващия и
е влязъл в храма с лицемерно наведена глава с единствената цел
да допринесе за положителния си имидж. Да не говорим за
десетките примери на безочлива липса на съвест, тъй като ампу-
тираните от нея, както и от скромността, се сочат като образец
на пробивност, адаптивност, обреченост на успех, способност
да създаваш подходящи връзки. А неоправдано се подценяват
добротата, стоицизма в понасяне на житейските бури, таланта
с хумор да посрещаш изпитанията, достойнството да не униваш
и да се предаваш.

Но безспорно най-слабо се цени днес чувството за чест.
Превърнато в разменна монета за низки страсти и евтини сделки,
то просто е изключено от списъка на качествата, уважавани от
преуспяващите като герои на нашето време. Човекът, ориентиран
изключително към комерсиалното и хедонистичното, правещ от
собствената си личност въображаем център на всемира, дори
когато се представя за убеден демократ, уважаващ правата на
другите има предвид Дени дьо Ружмон, заявяващ в извънредно
популярната си книга „Бъдещето е наша работа", за неотлож-
ността на процеса по създаване на хуманна и отговорна лич-
ностна позиция у всеки член на гражданското общество, ако иска-
ме цивилизацията и човечеството да оцелеят.

В тази светлина се поставя с цялата отговорност и проблемът
за типа човек, способен съхранявайки всичко положително от
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културната традиция, да скъса решително с негативите на мина-
лото. Но особено тревожно е, че проблематиката се изплъзва
съзнателно или несъзнателно от кръгозора на изследователите
и изобщо не присъствува в масовото съзнание като еталон.
Доколкото имплицитно се оформя някаква представа - образец
за човека от края на хилядолетието, то това безспорно е ЧОВЕ-
КЪТ НА УСПЕХА, без значение от цената, на която е заливащите
ни през последните години куриозни или по-скоро комични
класации в престижни западни медии на 10-те най-известни
личности на XX век, сред които на първо място са светски знаме-
нитости като Мадона, Джаки Кенеди и Лейди Даяна в компанията
на тирани като Сталин или Хитлер, за да разберем колко
конюнктурно и повърхностно е мисленето на болшинството от
онези, които по силата на Четвъртата власт са призвани да
формират общественото мнение и обществените нагласи. И
колко голям е моралният дефицит в хуманитаристиката днес,
щом няма и намек от достойна реакция-отговор на празноду-
мието, издигнато в ранг на социален законодател.

Преуспелият е идеалът не само на рекламата, а на всички
поколения днес. А това може да бъде потенциално всеки един
политик или бизнесмен, спортист или манекен (манекенка),
човек от шоубизнеса или рекламата. Важното е да бъде богат,
шумно известен и да бъде шампион по потребление на всякакъв
възможен лукс. Духът срещу претенцията на материалното за
всеобща значимост в съвременното общество - това е противо-
речието между идеала на консумативното общество и идеала за
самоценност на човешката личност. Съвременността кога
срамежливо и мълчаливо, кога подчертано демонстративно се
отказва от търсене и посочване на един етически еталон за човека
на демокрацията. Забравяйки, че автоматически и сами по себе
си човешките права не могат да осигурят и гарантират нравст-
вена социална атмосфера, която да съдействува за формирането
на етичен климат в глобален мащаб.

Обезкуражаващо е на емпирично ниво, че въпреки повторяе-
мостта на моралните съвети и принципи от древността до днес,
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няма достатъчно зрими белези, че човечеството е станало по-
нравствено като цяло. Без да са забравени, прекрасните
нравствени прозрения на античността, следвани понякога дори
буквално по формулата, че след Аристотел нищо ново не е
създадено в науката за нравствеността, не са допринесли за
видими промени в моралния му ръст. И древните и модерните
автори не са ни научили да преодолеем егоизма и меркантил-
ността си, да изграждаме живота си върху здравите основи на
лоялността, „честната игра", неизменната вежливост и уважение
към другите, предполагаща толерантност, съчувствие, активна
доброта и, разбира се, пълно отсъствие на злоба, завист, клю-
карство, подлост Повторяемостта във времето и неувяхващата
им актуалност не са направили хората по-мъдри и готови да ги
следват, вслушвайки се в гласа на собствената си съвест и целе-
съобразността им, изключваща ексцесиите на моментния интерес
за сметка на общочовешки значимото и уважение правото на
всеки човек да се отнасят с него винаги като към цел, и никога
като към средство, а самият той да превърне категоричният
императив в свое верую, нравствено кредо и универсална моти-
вация за практическите си действия.

В този контекст нашата епоха се нуждае особено много от
една екология на нравствеността, която да възвърне значението
на нравствените понятия и да реабилитира значението на
етиката в обществото и в интимното битие на личността. Това
е едновременно задача теоретическа, но и практическа, призвана
да накара субекта на нравствеността да се замисли за своята
морална отговорност, като същевременно третира всички край
себе си като обекти, достойни за морално въздействие и спо-
собни на етическо прераждане в духа на Христовите думи, че
всеки ден от живота на човека може да стане негово второ раж-
дане или шанс за постигане истинския смисъл на живота.

Тук изключително много може да помогне актуализирането
на т. нар. вечни нравствени принципи и норми, илюстриращи
приемствеността в сферата на етическото, представяйки пот-
ребностите на човешкото еърце от повече морал и от естети-
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ката на доброто във всекидневието. Понеже, както подчертават
всички етически учения и всички религии, същинското назначение
на нравствеността е да помогне за трансформирането на
низшето Себе във висш и съзнателен духовен Аз, избиращ сво-
бодно, т. е. без външна принуда моралните действия като
единствен възможен вид достойно поведение.

Във крайна сметка моралната зрялост на делата и помислите
на отделната личност и на човечеството като цяло са най-сигур-
ният белег за културен прогрес, предполагаш градивните усилия
да ставаш по-съвършен и да налагаш разумни ограничения на
собственото си нежелание за позитивна промяна.

Само тогава необходимите за всички епохи вечни доброде-
тели и етически принципи няма да се разглеждат като излишни
и демодирани, а ще реабилитират значението си на универсален
регулатор на човешкото поведение и мислене. И ще утвърдят
разбирането, че ценностите на културата са по-важни от цен-
ностите на цивилизацията. Понеже истинската демокрация е
немислима без етиката.
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ПОЛИТИКАТА И МОРАЛЪТ НА ПРЕХОДА
(ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ)

Доц. д-р Тоньо Кисьов

ИДЕОЛОГИЯТА И МОРАЛЪТ
В ЕТАПА НА ПРЕХОД

Summary

The changes both in the ideological and thee moral consciousness of the
society in the transition period are analyzed in this essay. These changes are
observed on the background of transformations both in the economic and the
political field. It's mentioned that the bipolar structure of the moral system. As
a typical moral trait of those who have are determined his corruptibility, his
inhumanity and egoism and the morality of the persons deprived of property -
with growing consciousness of the going on economical processes' and phenom-
ena' nature.

In the political field of the society the changes on the morality conscious-
ness and morality conduct of the people are going into in the light of the so
called „democratic" transformations in the society, the attitude of our country
to the EC and NATO. The managed political elite's moral define as a moral of
national nihilism and national treachery.

The finally part in the essay are determined the reactionary character of
this ideology, which express and base on only priority of own interest regarding
to the public, underline the necessity of taking everything positively from sepa-
rate ideological system, need to liquidate of those metaphysical resisting.

Както във всяко общество, така и в етапа на настоящия пре-
ход, измененията в идеологията и в моралното съзнание и пове-
дение се детерминират в последна сметка от икономическите
преобразувания в неговата система. Тези преобразувания в ико-
номическата област в най-общ план се свеждат до приватиза-
цията, реституцията и структурната реформа. Макар и да имат
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различна икономическа природа, те притежават и общи из-
мерения — свързани са със съсредоточаване на икономическата
собственост в ръцете на една ограничена социална общност, в
това число и в тези на отделни личности. Налице е процес на
раздържавяване, на първоначално натрупване на капитал,
необходим за възстановяването на модерното предприемачество.
В резултат на това се извършва преразпределение на обществе-
ното богатство между относително малка част от населението
при символичното участие на широките слоеве, ако се има
предвид използването на масовата приватизация (работническо-
мениджърска, ваучерова, бонова). От друга страна, реституира
се собственост, за която не се знае при какви условия е придобита.

Всички тези изменения в икономическата сфера на об-
ществото са определящата детерминанта във формирането на
моралното съзнание и моралното поведение на хората. Каквато
е икономиката на прехода, такъв е и моралът на обществото.
Разбира се, тази взаимовръзка не е еднозначна, но все пак в най-
общи линии двуполюсният модел на икономическото битие
определя и двуполюсния модел на моралната система. На единия
полюс е моралът на имащите, а на другия — на лишените от
собственост. Водещият е обаче моралът на концентриращите в
себе си все повече и повече национално богатство. Той определя
и акцентът върху моралния облик на нашето общество в етапа
на прехода към новата социална организация.

С какво се характеризира този морален облик?
Макар и да изразява морала на една малка група от хора,

той се провъзгласява за морала на цялото общество. Ето защо е

реакционен морал.
Второ, доколкото е свързан с изразяването и обосноваването

на частни интереси (на отделни личности или на отделни
обособени социални групи от хора) придобива характеристиките
на частнособственическия морал. Ето защо се характеризира с
алчност, егоизъм, егоцентризъм и дехуманизация1. Той е преста-
нал да бъде обърнат към проблемите на човека, както е например
по времето на Ренесанса и Реставрацията2.
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Главен негов прицел е капиталът. Всичко се извършва в
името на капитала, на натрупване на пари. Затова главен герой
на нашето време е корумпираната личност — личността, която е
съгласна да извърши и най-престъпното дело, стига само да
получи достатъчно придобивки.

Промените в икономическата сфера на обществото доведоха
и до съществени изменения и в политическото съзнание и пове-
дение на хората. Сега, когато се съпоставят предшестващата и
настоящата политическа система у нас, като най-съществено и
значимо достижение в политическия живот на нашето общество
обикновено се посочва победата на демокрацията, „свободата"
в поведението и мислите на хората.

Действително, по своята най-дълбока същност демокрация-
та се характеризира със своята виртуалност3. За съжаление обаче
в нашето ежедневие невинаги наблюдаваме събития, които отго-
варят на нейната истинска природа. Ние сме свободни, можем
да говорим каквото си искаме, имаме право да изразяваме него-
дуванията си чрез протестни действия, а всъщност чрез безброй
невидими нишки сме привързани към някаква неосезаема и де-
терминираща абсолютно всичко световна сила.

А защо изразяваме несъгласие, а понякога и протестираме
срещу взетите решения от страна на управляващите? Не е ли
това проява на действителната природа в нашия живот на т. нар.
„демократични" промени? Не са ли те своеобразна стръв, чрез
която се примамват огромни маси от хора в защита на интересите
на една ограничена група от хора.

Съществуващата сега демокрация е абстрактна демокрация,
лъжедемокрация, демокрация, която няма нищо общо с конк-
ретните демократични взаимоотношения между хората, с техните
реални действия и поведение. Тя утвърждава общи за съблюдение
в живота на хората принципи, които нямат нищо общо с
конкретната социална реалност. А къде е това общо, което
съществува самостоятелно, вън и независимо от единичното. Със
сигурност в постановките на елейските мислители, в Платоновата
философия и в твърденията на сегашните философи „демократи".
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Реално обаче такова общо (вън и независимо от конкретните
неща) не съществува. Ето защо няма демокрация без демокра-
тични взаимоотношения между хората. И когато се твърди колко
тоталитарно е предишното и колко демократично е сегашното
общество, всъщност се изказва една полуистина, една лъжа. А
това несъмнено е доказателство за псевдоморала на политичес-
ката класа. Говори се за едно, а се върши друго. Огромната маса
от хора чрез средствата за масова информация се манипулира,
психически се обработва, за да не може да осмисли съществува-
щата социална реалност или да намали интензитета й на съпро-
тивление срещу негативните последици от извършващата се
социална реформа в нашето общество.

Във външнополитическите отношения на нашата страна ос-
новен алгоритъм в поведението на политиците са техните инте-
реси. Моралът им се представя за морала на цялото общество.
Според „демократите" утвърждаването му в поведението на все-
ки гражданин е реална предпоставка за възходящото ни развитие.
Реално обаче този морал е отражение на интересите на полити-
ческата върхушка. Това особено ярко проличава, когато си
зададем въпроса — дали приемането ни в НАТО е нашия
цивилизован избор, израз на нашите национални интереси?

Разбира се, не. Защо, първо, трябва да влизаме в тази орга-
низация, след като е преодолян двуполюсния модел на световната
общност и не съществува друга от подобно естество? Второ,
нали страните-членки на НАТО — са носители на миролюбието,
хуманизма и техническия прогрес? Тогава кой ще ни напада?
Може би африканците и азиатците. Трето, ако НАТО действи-
телно няма определени агресивни намерения не може ли да съ-
действа за осъществяване на сътрудничеството между народите
върху друга основа — икономическа, техническа, духовна,
културна и др.

Практиката доказва, че НАТО преследва свои собствени
интереси (особено тези на САЩ), като не се съобразява с инте-
ресите на други народи, и ги поставя под свой диктат. В този
смисъл може би трябва да се тълкуват думите на С. Талбът —
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първи зам. държавен секретар на САЩ, че „НАТО това са САЩ
и САЩ това са НАТО". И тъкмо в това се проявява неговият
агресивен морал — моралът на войнстващата капиталистическа
върхушка. А когато нашите политици залагат всичко само и само
да станат членки на тази организация, това те правят не за да
извадят страната ни от изолация, да повдигнат жизнения уровен
на народа, да осигурят по-благоприятни условия за нейното
развитие, а за да осигурят за по-продължително време своето
властване. За тази цел лакейничат пред западните „властелини",
продават душата и националното си достойнство, за да се къпят
перманентно и необезпокоявани във водите на своето лично
благоденствие.

Всичко в обществото се отразява в кривото огледало на лич-
ния им интерес. Ето защо техният морал е егоцентричен, корис-
тен, морал на националния нихилизъм и национално предател-
ство.

НАТО би могло да докаже, че не е агресивна организация,
че неговото разширяване на изток не е насочено срещу Русия,
като положи максимум усилия и за нейното приемане и включ-
ването й в своите структури. Разбира се, само това не е доста-
тъчно. Необходимо е и руската страна да прояви съответното
желание и убеденост от извършването на този акт. Такава въз-
можност съществува, като се има предвид, че на въпроса, който
задават на В. Путин, дали Русия би желала да бъде приета за
член на НАТО, той отговаря: Защо не. Няма съмнение, че включ-
ването й в тази военна организация, наред с другите условия,
предполага и нейната равнопоставеност в цялостната й йерархия.

Възможността да се извърши подобно действие (при жела-
ние и искреност от двете страни) би било събитие с изключително
голяма историческа значимост. По най-категоричен начин би се
доказало, че НАТО няма за цел да води война против Русия, а да
осигури националната независимост на всяка страна, която
членува в него, да помага за разрешаването на локални сблъсъци,
да се превърне в действителен отбранителен щит на европейския
континент при възможни сблъсъци с други военни съюзи.
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Включването на Русия в Северноатлантическия блок крие в
себе си няколко възможни последици:

- пълна координация на военните цели на САЩ, на сегаш-
ните страни-членки на НАТО, и на Русия и противопоставянето
им на всички други военни блокове, които не споделят тези на
алианса. С други думи ще се извърши смяна на противника;

- трудно е да се приеме, че САЩ ще се съгласят с приемането
на Русия в НАТО, защото при известни обстоятелства този военен
съюз в името на отстояването на европейските приоритети може
да бъде насочен и против интересите на Америка4.

По друго значение имат усилията ни за присъединяване на
страната ни към европейската общност. Но и в този процес могат
да се посочат редица положителни и негативни страни. Поло-
жителните се изразяват в следното:

- приемането на България за член на Европейския съюз при
нужната добронамереност от страна на Западните държави ще
й даде възможност да се съизмерва и да сътрудничи със страни,
които са много по-напред в икономическо, духовно и културно
отношение. Взаимстването на всичко положително от тях не-
съмнено ще благоприятства за по-ускореното нейно социално
развитие;

- този процес ще се гарантира и от непосредственото включ-
ване на гражданите на нашата страна в живота на европейската
общност. Ние ще имаме възможности не просто да наблюдаваме
протичащите в нея социални процеси и явления, но непосредст-
вено да участваме в тях, да ги изживяваме и осмисляме, като
набелязваме позитивните и негативните страни, и преодолявайки
негативното й развитие и обогатяваме положителното, да спо-
собстваме в по-малка или в по-голяма степен за неговото не-
прекъснато развитие и усъвършенстване;

- разделението на труда и тясното сътрудничество между
страните-членки на европейската общност ще позволи, от една
страна, всяка от тях да се специализира в онези отрасли на мате-
риалното и духовното производство, за които има най-добри
природни дадености, а то друга — тесният обмен на опит във
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всички области в живота ще бъде мощен катализатор за разви-
тието на всички страни на социалната общност.

Що се отнася до отрицателните моменти в този процес, те
могат да се търсят в следните насоки:

- нашата страна няма необходимата степен на развитие, а
нейните ръководители непрекъснато пледират да бъде приета с
втората вълна за редовен член на европейския дом. Не разпола-
гаме с необходимите количествени и качествени измерения в раз-
витието на материалната, идеологическата и духовната сфера
на обществото, а перманентно тръбим колко бързо трябва да
станем европейци. Всъщност нямаме нужните качества, а искаме
да бъдем с първите. И на чии интереси отговаря това? На дър-
жавите-членки вече на съюза? Едва ли, като се има предвид, че
интересите на напредналите страни винаги влизат в проти-
воречие с тези на изостаналите. Реално погледнато, за какво сме
им? Да ни носят на гърба си ли? В действителност най-голяма
полза имат само такива страни като нашата, и особено техните
ръководители, защото със собствени сили, без помощта отвън,
не биха могли да решат вътрешните си противоречия и да запазят
за по-дълго време управленското си статукво. Ето защо чрез
средствата за масова информация непрекъснато се проповядва
необходимостта от евроинтеграцията. Но що за морал са по-
добни постъпки? Когато не отговарят на определени изисквания.
Не е ли това морал на грубия практицизъм, нахалството и без-
скрупулността? Ето защо западните политици съвсем основа-
телно изискват процедура за водене на преговори за приемането
на дадена страна в европейския дом. Когато изпълним поставе-
ните пред нея показатели в различните области на обществения
живот, тогава включването й в съюза е съвсем естествено и дея-
нията й са морални.

Съществува обаче и друга възможност за реализация на
взаимоотношенията между Европейския съюз и страните-
кандидатки за интегриране в него. Страните-членки на съюза,
понякога предявяват унизителни условия (изисквания) по отно-
шение на страните кандидатки, например с България. Реализи-
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рането им е свързано с разбиването на икономиката, енергети-
ката, селското стопанство и образованието в нашата страна. И
въпреки това нашите държавници послушно приемат всяко
предложение на Запада, мило и драго дават, за да бъдат включени
в европейските структури. Но това не говори ли за раболепския,
предателския им морал, за хищническата природа на водещите
западни държави, на САЩ.

Разбира се, моралът на властващите не е моралът на цялото
общество. Съществува и морал на угнетените и потиснатите.

Какво е характерно за този морал в етапа на прехода?
Естествено, грешките, които се допуснаха в марксистката

идеология и строителството на социалистическото общество, спо-
собстваха за формирането у една част от населението на омраза
към всичко комунистическо. Създаде се убеждението, че „де-
мократичният" път на развитие е истинският път, по който нашата
страна трябва да тръгне, за да осигури своето нормално функ-
циониране и развитие. Допуснатите сега обаче грешки от уп-
равляващите в областта на икономиката, политиката и култура-
та карат масите все повече и повече да осъзнаят какви всъщност
процеси се разиграват на социалната сцена, да погледнат в дей-
ствителната социална картина и да видят, че една шепа от хора
владеят и контролират всички сфери на обществения живот, из-
вличайки за себе си безмерни богатства. Този процес на осъзна-
ване обаче протича изключително бавно, което се определя от
редица фактори: 1) от невъзможността по силата на природата на
обикновеното съзнание, което е присъщо на по-голямата част от
хората, да се проникне в най-дълбоката същност на социалните
процеси и явления5,2) от манипулирането на съзнанието на масите
и 3) от мястото, което те заемат в структурата на обществото,
непозволяващо им да се развиват пълноценно в познавателно и
нравствено отношение. В момента съзнанието на една голяма част
от хората се характеризира със своята отчужденост, обърканост,
съзерцателност и пасивност. Мото на тяхното поведение е
разбирането „Не ме интересуват никои, едните и другите са
мошеници. Няма да гласувам нито за едните, нито за другите".
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Дали обаче тази позиция е най-радикалното решение във
виждането, подхода и поведението на тези хора? Дали тази група
от хора, тяхната осреднена линия в поведението и мислите им
чертае тенденциите в развитието на бъдещето общество? Естест-
вено, не. Тъкмо обратното — бягството от политическата сцена,
от парливите въпроси на деня, е и бягство от историческия двубой
между прогресивната и реакционната идеология, между прогре-
сивния и реакционния морал, изпъква като спирачка в по-ната-
тъшното развитие на обществото.

Особено ярко политическият и морален нихилизъм се проя-
вява в емиграцията на много млади хора в чужбина (най-вече в
САЩ). Досега са емигрирали 700 000, а нови 400 000 са кандидати
за получаване на зелена карта.

Разбира се, тази тяхна стъпка е детерминирана от социал-
ните неуредици в нашето общество, но не може да бъде морално
оправдана. По-скоро е израз на национален нихилизъм, на на-
ционално предателство, на пренебрежение към многовековната
култура на нашия народ и преклонение пред всичко чуждо.
Всъщност младите господа искат да ни кажат: „Оправете си
нещата в държавата и ние ще се върнем да живеем в нея".

Въпросното мнение показва, че се е формирало поколение,
което е със завиден пиетет към удоволствията и забавленията,
което иска да живее, но някой друг да осигури социалните пред-
поставки за реализирането на всички тези техни желания. Но,
господа, можем да Ви запитаме: Нали сте най-мъдрите, най-
умните, най-интелигентните, най-културните, защо не помогнете
за преодоляването на трудностите в нашето общество, за създа-
ване на нормални условия за неговото функциониране и развитие.
Кой трябва да направи това? Извънземните, представители на
други националности. Вашата пасивност и съзерцателност към
съдбата на родината, вашият морал не е ли морал на готованци
— морал, индиферентен към съдбите на отечеството.

И така — господстващият морал в етапа на прехода е мора-
лът на управляващата политическа класа. Моралът на обикно-
вените хора, на управляваните все още се характеризира със
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своята неразвитост незрялост, с недостатъчната си определеност,
поради това, че не осъзнават своето място в обществото и
позицията си към другите социални общности. В тях обаче
„дреме" способността, усетът, моралната интуиция да застанат
на тази страна на барикадата, която позволява да се надделее
тяхната съзерцателност, търпимост и раболепие, най-активно да
участват в преодоляването на трудностите на прехода, за
победата на новото и прогреса в живота. За това способстват и
непрекъснато нарастващите трудности в живота на масите (на-
растващата безработица, нерешените проблеми в здравеопазва-
нето, образованието, социалното осигуряване и др.), активната
разяснителна работа сред широките народни маси. Те все по-
надълбоко проникват в природата на разиграващите се пред тях
социални процеси и явления, осъзнават, че не като изчакват, а
активно се намесват в хода на тяхното изменение и развитие,
способстват за ускоряването на прогреса в обществото, за
утвърждаването на един нов, по-прогресивен морал.

От казаното по-горе може да се направи заключение, че в
етапа на прехода съществуват в основни линии два вида идео-
логии: идеология на класата (респективно на класите), осъщест-
вяваща управлението на страната, и идеология на управляваните.
Тези два вида идеологии се различават принципно по своето
съдържание и предназначение. Идеологията на ръководната сила
е насочена преди всичко към изразяването и утвърждаването на
частнособственическите потребности и интереси. Като червена
нишка в икономическите идеологически теории преминава
идеята, че единствено върху основата на частната собственост
може да се гради, функционира и развива обществената система,
защото частният собственик знае как да се грижи за нея, да полага
грижи за нейното непрекъснато усъвършенстване и обогатяване.

Действително не може да се отрече мястото и ролята на
частната собственост в процеса на развитието на обществото,
но не бива и да се абсолютизира нейната значимост. Защото
едрите собственици са твърде малко, а те съсредоточават в ръ-
цете си огромно количество богатство, като по този начин
обричат огромни маси от хора на мизерия и глад. Причина за
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тази нищета на народа според нашите държавници е господст-
ващата близо петдесет години в нашата страна на комунис-
тическа идеология. Сега трябва да се преустроим, да платим, по
израза на премиера, необходимата цена.

Съвсем разбираемо е, че в марксистката идеология има мно-
го заблуждения, породени от субективни и обективни причини,
но не можем да отречем и факта, че за разрухата и хаоса в
сегашното наше общество в голяма степен допринесоха и
идеологиите с дясна ориентация, които непрекъснато размътваха
съзнанието на хората и бяха ръководно знаме на много управ-
ленски кадри. Идеологическото оправдание на приоритета на
частния интерес по отношение на обществения доведе до
небивалия в историята на нашата страна грабеж на общественото
богатство. Нещо повече — правосъдието оправдава крадците,
кредитните милионери, убийците, които по един несправедлив
начин искат да натрупат огромно състояние. В политиката и
морала, както видяхме, алгоритъм в поведението на отделни
ръководни дейци или на ръководна общност е също частния
интерес. Обличането на този интерес в обществени одежди е само
прикритие на техните користни цели и намерения. Вярно е, че
поставят и решават определени обществени проблеми, но ги ре-
шават в полза на малцина. Ето защо тяхната идеология се харак-
теризира със своята интравертност, с насочеността си към из-
разяване и обосноваване интересите само на отделни групи от
хора. Такива идеологии обаче не са прогресивни. Те не могат да
доведат до радикални промени в обществото, до извършването
на тази толкова препоръчвана „прословута" структурна реформа.
Защото рано или късно стават прозрачни и се вижда, че служат
не на обществото като цяло, а само на една малка част от него.

Постановката, че трябва да платим необходимата цена, съ-
що не издържа критика, защото когато дадено социално явление,
процес или събитие е с прогресивна насоченост, то не може да
не породи и съответните положителни кълнове. А такива липсват,
не се забелязват. Денят, както гласи народната мъдрост, личи от
сутринта.
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„Левите" идеологии в етапа на прехода също са изправени
пред големи трудности. От една страна, комунистическият модел
на устройство по една или друга причина показа невъзможността
да бъде реализиран в живота, а от друга — в съзнанието на при-
вържениците на комунистическият ред все още тегне неприязъ-
ността към капиталистическите обществени порядки. Оттук и
неизбежността на възникващите пред тях въпроси: какво да се
прави? В каква посока да се върви по-нататък? Пак ли на ляво,

или на дясно?
Трудностите, които идеолозите на социалистическата и

комунистическа доктрина срещат при решаването на тези
въпроси, породиха и съответен разнобой в лявото движение.
Оформиха се различни комунистически партии, отделни групи-
ровки в социалистическата партия (Открит форум, Марксистка
алтернатива), които изповядват свои идеологически виждания
при решаването на отделните конкретни социални проблеми.
Понякога някои от тях вземат решения, които са много близки
до тези на десните партии. Това разнообразие във вижданията
на ръководните леви сили внася смут и объркване сред симпа-
тизантите и привържениците на социалистическата идея. Ето
защо много често не знаят каква позиция да отстояват, какви
действия да предприемат. Затова е необходимо час по-скоро да
се определи действителната същност и основните параметри на
социалистическата идея. Нужно е да се определи какво ще вземе
и какво ще изключи от едната и другата идеология. Струва ни
се, че метафизичното им противопоставяне създава условия за
правилното решение на социалните проблеми.
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Н. с. д-р Алекси Апостолов

ИСТОРИЦИЗЪМ И МОРАЛ

Summary

One of the dimensions of Popper's critique of historicism concern moral-
ity. It's word about theory, who is form of ethical posivism, because stay that
right is in the side of the furure force. The critique of the historicist understand-
ing of morality permit formulation of conclusion that responsibility about social
system and its institutes belong to citizens.

С името на Карл Попър се свързва критиката на истори-
цизма, едно твърде влиятелно направление в съвременната со-
циална философия. Едно от измеренията на тази критика е свър-
зано с морала и по-конкретно с моралната теория на марксизма.
Основата е разкриването на противоречието между историцизма
и активизма, което позволява да се предложи алтернатива на
подобен подход.

Всички историцисти си приличат по това, че се стремят към
разкриване на неумолимите закони на развитие на обществото.
Те обаче не си поставят за задача да открият икономическите
закони, които може да се използуват в областта на социалната
технология. Не се прави опит нито за анализ на икономическите
условия, позволяващи да се реализират определени социални
цели, нито се прави опит те да се анализират и уточнят.

Заслугата на Маркс е решителното отхвърляне на утопич-
ните методи за обществено преобразуване и на всички опити за
морално обосноваване на социалистическите цели. Неговата
теория за морала се съдържа в неявен вид, като включва морална
оценка на обществените институти и на тази основа морално
обвинение против съществуващата система. Според Попър
Маркс „не въстава против богатството и не слави бедността.
Той ненавижда в капитализма не натрупването на богатство, а
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неговата олигархическа същност. Капитализмът предизвиква от-
вращение у него, защото богатството в тази система подразбира
политическа власт в смисъл на власт над други хора"1. Може да
се направи извода за голямото значение на нравствената страна
на обществените институти, което обуславя отговорността на
хората за по-отдалечените последици от своите действия.

Съгласни сме с оценката на Попър, че Капиталът е труд по
социална етика, чиито идеи имат съвършено очевиден смисъл.
Нетърпимостта към моралистите и проповедите се съчетава с
разбиращи се от само себе си хуманизъм и порядъчност. Това
обуславя критиката на поклонниците на либерализма за тяхното
самодоволство и отъждествяване на действителната свобода с
формалната. Въпреки че е холист, Маркс съвсем не е колективист,
което се доказва от неговата теза за отмирането на държавата с
течение на времето. Според критическия рационализъм влия-
нието на Маркс върху етиката може в определени отношения да
се сравни с това на М. Лутер. Двете фигури са въплъщение на
предизвикателство и в своята дейност водят до преразглеждане
и преоценка на етическите норми. Етическият ригоризъм на марк-
сизма го поставя сред важните реформаторски идеи на епохата
и обяснява неговото голямо морално влияние.

В ранните произведения на Маркс особено се отделя иска-
нето за това хората да се проявят в действие, което не е нищо
друго освен активизъм. Това е известния тезис, че досега фило-
софите само по различен начин са обяснявали света, но задачата
се заключава в това той да се промени. Активистката тенденция
твърди, че социализмът е царство на свободата, където човек
става господар на своите собствени отношения. Той е епоха, ко-
гато хората в значителна степен се освобождават от господството
на ирационалните сили и човешкият разум може активно да
контролира човешките дела. Като изхожда от тази нравствена
позиция марксизмът би приел хората сами да определят съдбата
си, а не да се задоволяват с ролята на пророци.

За съжаление силните активистки тенденции са неутрали-
зирани от историцизма, под чисто влияние Маркс става пророк.
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Това намира израз в тезата, че при капитализма хората трябва
да се подчинят на неумолимите закони, като е по силите им само
да смекчат и съкратят родилните мъки на естествените фази на
развитието. Според Попър съществува дълбока пропаст между
историцизма и активизма на Маркс, която се задълбочава от
доктрината за подчинение на хората на чисто ирационалните
сили на историята. Така се формулира гледната точка, че всички
опити да се приложи разума за разработка на проекти за бъде-
щето са утопични. Следователно той не може да играе каквато и
да е роля в създаването на по-рационален свят. Попър оценява
подобна позиция като неотстоима и неизбежно водеща към
мистицизъм. Съществува обаче теоретична възможност да се
прокара мост над пропастта между историцизъм и активизъм и
това е историцистката теория за морала.

Марксистите не признават , че техните собствени етически
идеи представляват завършена и самодостатъчна система.
Тяхната теория твърди, че хуманистичните идеи са отражение
на обществените обстоятелства. Оттук се извежда тезата, че
етичните понятия на всеки реформатор за справедливост и не-
справедливост са странични продукти на социалното развитие
и представляват съставна част на механизма за самореализация
на общественото развитие. Като пример се изтъква, че управля-
ващите класи имат определено разбиране за справедливостта,
което кардинално се различава от това на потиснатите класи.
Тези представи са продукти на класовото положение и играят
важна роля в класовата борба. Те вдъхновяват всяка от противо-
борствуващите страни със съзнание за правотата на собствено-
то дело.

Тази теория за морала е историцистка, защото в нея всички
морални категории се считат за зависими от историческите
условия. С други думи това е исторически релативизъм в област-
та на етиката. Класическа формулировка на тази концепция е
схващането на Ф. Енгелс за различните видове морал в съвре-
менното общество, които изразяват различни класови интереси.2

Разбира се, историческият характер на марксистката теория за
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морала не се свежда само до това. В тази връзка Попър задава
следните въпроси: защо марксистите постъпват именно така?
Защо смятат за недостоен и отвратителен отказа от революци-
онната борба? Марксисткият отговор се свежда до твърдението,
че във всеки конкретен случай се постъпва по собствено усмот-
рение или под влияние на обстоятелствата. Несъмнено е, че прак-
тическите решения се основават на определени морални изиск-
вания.

Нравствените убеждения, които образуват ядрото на истори-
ческата теория за морала съвпадат с марксистката убеденост за
необходимостта да се помогне на угнетените. Издига се пози-
цията, че нравствените идеи са оръжие в класовата борба. Уче-
ният може да ги обсъжда, без да ги приема, но в същото време е
невъзможно да се избегне присъединяването към една от боре-
щите се страни. Всяка позиция, даже и безразличието, означава
тъкмо това. Изводът е, че изборът в полза на определена страна
е равнозначен на разрешаване на въпроса за собствения морал.
На човек непременно се налага да усвои морална система, свър-
зана с интересите на тази класа, която е решил да поддържа.
Преди това основополагащо решение той не е свързан с никаква
подобна система при положение, че е могъл да се освободи от
моралните традиции на своята класа. Такъв подход е необходима
предпоставка за всеки осъзнат и рационален избор между кон-
куриращи се морални системи. Всяко решение е едновременно
морално спрямо предварително приет кодекс и научно.

Според марксизма решаващият избор е в полза на угнете-
ните класи и техния морал. Това решение се основава само на
научното предвиждане на хода на историята. Става дума за ос-
новополагащ акт, който не е емоционална нагласа да се помогне
на угнетените и експлоатираните маси, а е научно и рационално
решение да не се оказва напразна съпротива на законите на об-
щественото развитие. Приетата нравствена позиция е равно-
значна на необходимо оръжие в борбата за това, което във всеки
случай задължително ще стане. Така човек приема реалностите
на бъдещата епоха в качеството на свои жизнени норми. Създава
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се парадоксална ситуация, когато по-рационалният свят ще на-
стъпи без участието на разума в разработката на неговия проект.
Нали съгласно установените етични норми, бъдещият свят трябва
да бъде по-добър и следователно по-разумен. Взетото решение
означава ликвидиране на разрива между активизма и истори-
цизма. То се състои в откриване на естествен закон, който опре-
деля движението на обществото. Човек не е в състояние да от-
мени естествените фази на общественото развитие, но е в него-
вата власт активно да съдействува за съкращаване и смекчаване
на родилните мъки.

Този отговор е прекрасен образец на историческата теория
за морала. Марксистите полагат в основата на социалистичес-
ките стремежи рационалния икономически закон за развитие на
обществото. Вместо да се обосновава с морални доводи стре-
межът към ново общество, самото това общество се провъзгла-
сява за историческа необходимост. Тази теория има твърде много
привърженици, макар че рядко се изразява ясно и точно. Всичко
това прави нейната критика особено необходима.

Разглежданата теория съществено зависи от възможността
за правилно историческо пророчество. Тази възможност обаче е
под въпрос и следователно, теорията се лишава от голяма част
от своята убедителност. Предпоставката на Попъровия анализ
е, че историческото предвиждане, макар и ограничено, е уста-
новен факт.

Следствието от това е обсъждане на основополагащото
изискване на историцистката етика, а именно че приемането на
дадена морална система не се явява морално решение и се базира
на научно-историческо предсказание. Попър пише, че подобно
искане е несъстоятелно. Принципът на поведение, произтичащ
от подобно основополагащо решение съвпада с усвояване на
нравствените принципи на тези, чиито действия са най-полезни
за създаване на бъдещето. Няма никаква необходимост човек да
се ръководи от изискванията на подобен принцип. Уверените
предсказания за идването на затвореното общество, което на
практика означава връщане в животинското състояние, съвсем
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не са пречка гражданите да се борят за „запазването на своите
хуманистични идеали, като в дълбочината на душата си се надя-
ват за възраждане на своя морал в някакво мъгляво бъдеще".3

Първото изискване на историцистката теория за морала се
оказва несъстоятелно, защото нито предвиждането, нито социо-
логическите или психологически закони изключват възможността
човек да вземе решение. Целият проблем е в това трябва ли да
се приеме моралът на бъдещето само защото е морал на бъде-
щето. Следователно, основополагащото решение не може да се
изведе от каквото и да било знание за бъдещето. Именно това
обаче се опитва да направи етическият позитивизъм като теория,
която утвърждава, че няма никакъв друг морален стандарт освен
сега съществуващия. Основната теза е, че всичко действително
е разумно и благо и затова правото е на страната на силата.
Практическата страна на тази теория е, че моралната „критика
на съществуващото положение на нещата е невъзможна, защото
самото това положение и определя моралните критерии".4

Историцистката теория за морала е разновидност на етическия
позитивизъм, защото твърди, че правото е на страната на бъде-
щата сила. Цялата разлика е в това, че бъдещето замества тук
миналото. На практика тази теория означава невъзможност за
морална критика на бъдещото положение на нещата, доколкото
то определя действуващите нравствени критерии. В тази светлина
Попър формулира следната теза: „Моралният консерватизъм,
моралният модернизъм и моралният футуризъм са тъждествени
по своята теоретична структура. Те предоставят небогат избор
и в това, което засяга нравствените позиции".5 Моралният футу-
рист критикува страхливостта на моралния консерватор, който
стои на страната на сегашната власт. От друга страна, за морал-
ния консерватор моралният футурист се явява лишен от смелост
човек, който заема страната на утрешните управници.

Марксисткият социализъм е резултат на нравствения порив,
на желанието да се помогне на угнетените и се освободят експлоа-
тираните. В този нравствен призив, съчетан с отказа от абстракт-
ни морални проповеди, се заключава секрета на въздействието
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на подобно учение. За Маркс пророческата социална наука се
явява най-надеждния авторитет по моралните въпроси. В тази
практическа етика категориите свобода и равенство играят главна
роля.

Марксистите обаче не притежават подобна страстна любов
към човечеството. Изповядването на морален футуризъм от тяхна
страна се обуславя от факта, че те са приспособленци, които се
стремят да се окажат на страната на бъдещите победители.
Широката разпространеност на моралния футуризъм се дължи
не само на опортюнизъм, но и на вярата, че добродетелта в край-
на сметка ще възтържествува над порока. Неговите привърже-
ници обаче забравят, че на хората не е съдено да станат очевидци
на крайния изход на днешните събития. Така се издига критерият,
че историята ще бъде съдия или че успехът ще разсъди. "Прек-
лонението пред успеха и бъдещата сила служи като висш
стандарт за мнозина, които никога и мислено не биха допуснали,
че правото е на страната на днешната сила. Те забравят, че
настоящето - това е бъдещето на миналото".6В основата на та-
кова поведение лежи малодушният компромис между морален
оптимизъм и морален скептицизъм. Вярата в човешката съвест
се утвърждава трудно, което води до лесното поддаване на по-
рива за присламчване към побеждаващата страна.

Досегашните критични бележки не противоречат на пред-
положението, че може да се предскаже бъдещето. Отхвърлянето
на подобна съвършено фантастична теза води до там, че
историцистката теория за морала напълно се лишава от прав-
доподобност, а това води до отказ от нея. Не съществува никаква
пророческа социология, която да окаже помощ в избора на
морална система. Следователно хората не могат да прехвърлят
на никого отговорността за направения от тях избор.

Марксовата историцистка етика е резултат от неговия со-
циологически детерминизъм като разбиране на метода на
обществените науки. Това е широкоразпространената теория,
според която човешките убеждения, вкл. и моралните норми, са
обусловени от обществото и неговото историческо състояние.
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Те са продукт на обществото или на определено класово поло-
жение. Така се формулира постановката, че образованието е осо-
бен процес, чрез който дадено общество предава на своите члено-
ве нормите, по които би искало те да живеят. Образованието
зависи от господствуващия строй, а науката е обусловена от со-
циалното положение на учените.

Попър оценява като вярна постановката, че човекът и него-
вите цели се явяват в определен смисъл обществен продукт. Кон-
тратезата гласи, че обществото е продукт на човека и неговите
цели и става такова във все по-нарастваща степен. Възниква въп-
роса: коя от двете страни във взаимоотношението човек-общест-
во е по-важна?Според натуралистичната гледна точка човекът и
неговите цели представляват продукт на наследствеността и
средата. Противоположното мнение е, че обкръжаващата среда
във все по-нарастваща степен се явява резултат от дейността на
преследващия своите цели човек. Отново се поставя същия
въпрос: коя от двете страни е по-важна?По-конкретно това звучи
така: кое е по-важно в дадено поколение-ролята на наследстве-
ността или на възпитанието?

Възпитанието оказва значително, но не и пълно влияние.
Ако тази роля е абсолютна, начинът на възпитание от предшест-
вуващото поколение ще определи начина на възпитание в
следващото. Обаче за щастие това далеч не е така и следователно,
проблемът за възпитанието на подрастващото поколение може
да се реши с методи, които са по-добри от тези, които са били
използувани в досегашното възпитание. Аналогичният подход
утвърждава, че човешките убеждения са в значителна степен про-
дукт на обществото. Езикът и мисленето са социални феномени,
но хората могат да изучават мислите, да ги критикуват и усъвър-
шенствуват. Нещо повече, те могат да променят и усъвършен-
ствуват обкръжаващата среда в съответствие с промените и усъ-
вършенствуванията на мисълта. Същото може да се каже и за
социалните фактори на човешката среда.

Всички тези съображения съвършено не зависят от метафи-
зичния проблем за свободата на волята. Индетерминизмът до-
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пуска определена степен на обусловеност на човешките възшеди
и действия от наследствеността и влиянието на факторите на
средата. За детерминизма човешките възгледи и действия не са
предопределени всецяло и напълно от наследствеността, обра-
зованието и социалните фактори. Такива явления като уникалния
жизнен опит също определят човешките възгледи и действия.
По-пъровата теза е, че приемането на детерминистки или инде-
терминистки позиции, ако не се смесват с метафизиката, не оказва
влияние върху решението на проблема за отношенията човек-
общество. Метафизическият детерминизъм може да поощрява
социологизма, но съпоставена с опита тази теория разкрива
своята несъстоятелност.

Критиката на историцистката теория за морала позволява
да се формулира извода, че отговорността за социалната система
и нейните институти се носи от хората. Провалът на социоло-
гическия детерминизъм в никакъв случай не бива да води до
заглъхване на чувството за обществена отговорност и на любовта
към свободата.
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Ст. н. с. д-р Татяна Батулева

ЕТИКА НА ДРУГОСТТА, ИЛИ ЕТИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА ПОСТМОДЕРНАТА ФИЛОСОФИЯ

Summary

The article defines the postmodern ethics like ethics of the difference.
Thinkers like Levinas and Ricoeur consider the ethics like „the first philosophy"
which is the way to create a new type of unity and equality saving but not de-
stroying the differences.

Дали под формата на един трансцендентен Бог, на съвсем
другото, на другия срещу мене или на другия аз - в една или
друга степен въпросът за другостта присъства у много автори и
течения в историята на философията. Различните системи
акцентират било върху външния, било върху вътрешния аспект
на проблема. За разлика от тях постмодерната философия, която
до голяма степен е центрирана върху проблема за другостта,
разглежда двата аспекта взаимосвързано. Преодолява се разри-
вът между външно и вътрешно и на тази основа се изгражда един
от етическите аспекти на постмодерния тип мислене. Преплитане
на външна и вътрешна другост в едно общо движение, непре-
станна диалектика на същото и другото в една непредвидима
игра на силите, която не създава системи, а поражда „гънки" и
неуловими преходи. Неслучайно терминът „различие" стои в
основата на~текстовете на постмодерните мислители. Самото
различие обаче също не е застинало, веднъж завинаги дадено.
То има своите многобройни лица и превъплъщения. Изначална
конституираща другост, предшестваща битието, пространстве-
но-времево изместване, предадено от въвеждането на неологизма
differance или път към преодоляване на разрива в културата и
мисленето, ключ към реабилитиране на въображението и изт-
ласканото, чиито невидими, но незаличими следи остават
вписани в магическия блок на паметта (1).
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В рамките на класическата перспектива срещата с другия
протича в два варианта. Най-често тя е отъждествяване, при кое-
то другият бива уподобен, асимилирай, съотнесен с предвари-
телно зададен идеален модел. Или пък приема формата на про-
ециране, при което другият се редуцира до изтласкани, несъзна-
вани и най-често негативни съдържания. И в двата случая аз-ът
е центриран към себе си, той става хоризонт и модел, срещата
губи своята спонтанност и се превръща в насилие над другия за
нуждите на собствената ми кауза. Тази намеса води до липса на
равнопоставеност и своеобразно реконструиране на другия и
неговата другост на основата на едно въображаемо заместване.
Самотата на Декартовия познаващ субект, вътрешната диалек-
тика на конфликта между господаря и роба у Хегел акцентират
върху различни аспекти на срещата между две съзнания, в която
другият е само огледало на собствения аз.

У някои постмодерни мислители срещата с другия се разг-
лежда главно като вътрешен опит, а не като стремеж за о-позна-
ване и с-хващане по пътя на рационалното познание. В случая
акцентът е поставен върху равнопоставеността, другостта се раз-
глежда като самостойна, необективируема, извън общоприетите
схеми и предварително зададени хоризонти.

Подобен подход има своите предшественици в екзистенци-
алната философия. Според Сартр погледът е първото общуване.
Моят поглед измерва моята сила. Но върху себе си аз усещам
погледа на другия. Той ме прави уязвим. Погледът на другия ме
обективира, свежда ме до ранга на предмет. Под въздействието
на чуждия поглед аз-ът губи своята трансцендентност (2).

Морис Недонсел подчертава, че подобен конфликт на съз-
нанията възприема другия само дотолкова, доколкото го
разрушава. Той създава една отбранителна стратегия, която по-
скоро скрива и изопачава, отколкото разкрива (3).

Все пак в определени рамки бихме могли да потърсим по-
значими паралели с т. нар „количествена етика" на Албер Камю.
За Камю другият - и този в мене, и този срещу мене - е просто
чужденец. Чужденец съм и аз в един свят, който дори и с красо-
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тата си ме отрича. В случая значение има не качеството, а коли-
чеството на срещите със света, които стават извън каквито и да
било ограничения и очаквания. Екзалтация на различното и
количественото за сметка на дълбочината и вечността. Подобен
морал изправя човека с лице срещу света колкото се може по-
често, но тази среща си остава само целувка, без никога да
прерасне във взаимна прегръдка и себеотдаване. Лицата в мене
и срещу мене са само повърхност, срещата с тях носи моментна
наслада, за миг успява да ме изтръгне от самотата, но само за
да ме тласне още по-неумолимо в нея. Чужд за о-познаване по
пътя на разума, другият си остава чужд на трайното единение и
избавление от самотата (4).

В етически план постмодерната философия се свързва и със
структурализма. Неслучайно Жан-Мари Беноа нарича структу-
рализма „философия на свободата". Това е свобода, изстрадана
по пътя на признаването и уважението към другостта, поставени
по-високо от любовта към собствената личност (5). Според вид-
ния френски философ и етнолог Клод Леви-Строс издигнатият
от структурализма „демократичен хуманизъм" е обобщен и се
различава от хуманизма, свързан с трансценденталната субек-
тивност. Аристократичният, а също така и буржоазният хума-
низъм поставят в привилегировано положение определени ци-
вилизации. За разлика от тях „демократичният хуманизъм" се
простира върху цялото човечество и отправя апел за примирие
между човек и природа (6).

Но в рамките на структурализма уважението към другостта
е не само отърсване от субекта в качеството му на „разглезено
дете", но и стремеж към интегриране и реинтегриране, „разтва-
ряне" на човека. Философският смисъл на подобна позиция е
пределно ясен - тя стреми да открие единството на нещата, което
остава скрито зад простото описание на фактите. Затова в
структуралисткия демократичен хуманизъм отношението с
другия не винаги се отличава с реципрочност и равнопоставеност.
Понякога в него надделява повикът за своеобразно екстатично
отъждествяване с другия. Или пък другият се оказва средство за
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по-добро разбиране на самия себе си, на собствената култура,
аргумент в полза на твърдението, че не сме напълно идентични
на самите себе си.

За разлика от структуралисткия подход постмодерните
мислители търсят не просто другостта, а равнопоставеността
на елементите в етическата релация, едно парадоксално рав-
новесие, чийто основен акцент е неравенството и различието.

Подобен усет за равенството като неравенство е особено
характерен за философи като Еманюел Левинас и Пол Рикьор.
Очевидно Пол Рикьор не би могъл да се вмести в тесните рамки
на някаква дефиниция. В движението на мисълта си той се движи
на границата между философията на съзнанието и „лингвистич-
ния обрат". Но толерантността и хуманизмът му до голяма степен
го свързват и с етиката на постмодернизма.

Необходимостта от съхраняване на множествените езикови-
те форми философът успява да свърже и с етически намерения и
проблеми. В този смисъл философията следва да се раздели със
стремежа към наукообразност, типичен за логическия позити-
визъм и за цялата аналитична философия. Повествованието
разтваря унитариската представа за историята на метафизиката.
Съществуват само множество разкази, отделни възгледи за света,
културни поведения, типични за определена група. Затова зада-
чата на философа е преди всичко да осмисли връзките и прехо-
дите между теория и действие, между етика и политика. От тук и
привилегироването на понятието „действие". Всяко действие
създава свързана лингвистична игра, мрежа, където се срещат и
пресичат причинност, мотивации и решения. Животът е само
текст, който трябва да бъде прочетен, а философията, както и
литературата, са само средството за този прочит (7).

Затова неслучаен е и интересът му към творчеството на Ле-
винас. В своята най-нова книга Другояче Пол Рикьор подчертава
необходимостта от изграждане на етика, основана върху идеята
за отговорността в отношението към Другия. Етиката следва да
придобие първостепенна роля. Тя трябва да „се освободи от своя
неуморен сблъсък с онтологията", от това абсурдно съперни-
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чество, което води началото си от Аристотел. Какъв е пътят към
това освобождаване? Откъсването на етиката от онтологията
практически не може да се осъществи по друг начин освен чрез
и в езика. То трябва да започне от различаването на „казването"
и „казаното", доколкото първото е свързано с етиката на отговор-
ността, а второто с онтологията (8).

Подобно на Рикьор, Левинас също разглежда етиката като
първата философия, защото връзката с биващото предшества
разбулването на битието. Досега етиката е била подчинена на
метафизиката, на един външен на самата нея авторитет - „про-
изход и алиби на всяко потисничество изобщо" (9). По този начин
тя е изгубила своята специфика, а именно отношението към
другия и другостта изобщо. Етиката търси единичното, стреми
се към изграждане на мислене, вярно единствено на непосред-
ствения опит, който не се поддава на редукция. Тя е стремеж
към преодоляване на насилието множеството да бъде мислено
като подчинено и произтичащо от едното. На безличната колек-
тивност на „един до друг" Левинас противопоставя колектив-
ността на „мене-тебе" (moi-toi), която не търси посредничеството
на някакъв трети термин. Подобно отношение запазва своята
специфика и предполага диалектика на близост и дистанцира-

ност (10).
У Левинас размяната на погледи крие и равнопоставеност,

и неравенство. Моят поглед е моята сила. Но срещайки погледа
на другия, аз не оставам на нивото на силата, на стремежа да с-
хвана и о-позная другия. Срещайки чуждия поглед, аз осъзнавам
собствената си отговорност, която обаче е реципрочна. И тази
„епифания" на лицето, неговият израз, „тоналността" му надхвър-
ля рамките на материалността. Така лицето на другия не е нещо
застинало, а движение към себе си, императив, който ми налага
„Не убивай!". Затова срещата у Левинас носи главно етически
заряд. И за разлика от Сартр тя не се анализира от гледна точка
на две несъвместими една с друга свободи, а от гледна точка на
отговорността. Нейната мистерия е в това, че бидейки среща, тя
винаги си остава раздяла, а не съприкосновение. Непреодолимо
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дуалистична, неподдаваща се както на властта на субекта, така
и на неговото размиване, другостта в случая не се полага като
свобода. В този смисъл тя не е борба, сливане или познание и
винаги се осъществява извън аз-а, извън отношението „идентич-
но-противоположно (11).

Според Левинас отношението към другостта в нейния
абсолютен вид стои в основата на етиката. Другостта в качество-
то й на другия, доколкото неговата идентичност не се поддава
на овладяване и посредничеството на вещи или понятия. Подобна
етика далече надхвърля рамките на обикновената равнопоста-
веност. Да приема другия като абсолютен приоритет, без сметки
и очаквания - това е същността на отношението между две
човешки същества. Затова желанието, отправено към другия не
може да бъде вместено в тесните рамки на обективирането или
притежаването му. В това, според Дерида, се състои основното
противопоставяне между Левинас и Хегеловата икономия, която
по същество е икономия на аз-а и на същото. В рамките на тази
икономия нещата не оказват абсолютна съпротива, а се вместват
и уподобяват (12).

Докато според Хегел уподобяването и асимилирането е
необходимо и вътрешноприсъщо за съзнанието движение,
Левинас въвежда понятието „желание" като основа на метафизи-
ческата трансцендентност. Като движение и копнеж към абсо-
лютната, несводимата другост, която не е просто външност. Же-
лание отворено, надхвърлящо рамките на тоталността и концеп-
туализирането. За разлика от Хегел Левинас разглежда окото не
като неутрализация, теоретично отношение, установено чрез
посредничеството на светлината, а като първото насилие, среща,
при която погледът на едно безсловесно лице прекъсва желанието
и става негова граница.

Ето защо постмодерната етика се изгражда като метафизика
на безкрайната раздяла. „Безкрайна раздяла" с „безкрайно дру-
гото". Пример за това е изграждането на културната самоиден-
тичност на даден народ. В търсенето корените на собствената
самобитност всеки народ преминава през тази среща-раздяла с
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абсолютната другост. Абсолютно другото става начало и повод
на едно вътрешно движение към самоидентификация. Но уподо-
бявайки и асимилирайки го в съответната културна среда, то в
значителна степен бива изопачено. Изследователите на българ-
ската философска култура са се сблъсквали нееднократно с много
примери от този род.

Постмодерният начин на мислене въведе нови, чисто ети-
чески аспекти и в отношението към знанието и науката. На прага
на новото хилядолетие стана ясно, че когато са превърнати в
самоцел, дори и най-гениалните открития могат да бъдат пагубни
и нечовешки. Самото знание също се свързва с властовите отно-
шения. То не е противоположно на съществуващия социален ред,
не е бягство от този ред, а негова същност и изява. Доколкото в
съвременните общества властта не е привилегия на определена
група лица, а е органично втъкана в цялата социална структура,
тя не може да се вмести в простото и еднозначноопределимо
вертикално отношение „господар-подчинен". Затова и като израз
на определен тип власт, и в резултат на собствената му специ-
фика, изразяваща се в стремеж към истината, знанието престава
да бъде универсален метадискурс.

Това създава нови функции и отрежда ново място на инте-
лектуалеца в постмодерното общество. В книгата си Да осмислим
Европа Едгар Морен подчертава, че най-важната роля на
интелигенцията е да откликва, да бъде съпричастна към т. нар.
„общи проблеми" на времето, каквито са войната и мирът, исти-
ната и справедливостта, екологията и обединяването на съвре-
менна Европа. Тази роля е далеч по-значима от конкретните уме-
ния и способности, които представителите на различните области
на знанието и културата развиват в своите специалности. (В
случая не можем да не отдадем дължимото и на българските
възрожденски мислители, чиято социална позиция и теоретични
търсения отразяват колкото конкретно-историческите въжде-
ления на тогавашното българско общество, толкова и неговата
съпричастност към една универсална ценностна система) (13).

В този смисъл съвременният интелектуалец би трябвало да
следва пътя на просветителите и клерикалите, чиято роля е била
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разискването на определен кръг общи проблеми. В това според
Морен се крие и ключът към обединена Европа, който по своя
дълбок смисъл е ключ към едно общо съзнание в очакване на
новия Ренесанс. Подобен реверанс към общите въпроси за сметка
на или поне успоредно със собствено научните приноси е
свидетелство за признаване значимостта на етическата пробле-
матика като първостепенна за днешния уморен от господството
на рационализма свят.

Основният патос на мислители като Левинас и Рикьор по-
чива върху идеята за другостта и примата на етиката по отно-
шение на другите философски дисциплини. Това е „опит да след-
ваме лудия по пътя на неговото изгнание", без посредничеството
на един обезличаващ клиничен изказ, стремеж колективността
да запази независимостта на" мене" и „тебе", търсене на нов тип
равновесие на отношението с другия, на едно парадоксално
равенство, чиято сърцевина си остава неравенството. По този
начин се преодолява както тоталното му отрицание в рамките
на етноцентризма, така и прекаленото му остойностяване в
рамките на един русоистки възглед. В случая е налице не просто
култ към другостта, а опит за равнопоставеност на термините,
за постигане на равновесие между същото и другото, между аз-
а и другия. Естествено подобна претенция не винаги води до
успех. Основната опасност в случая е, че най-често се достига
до преобръщане на опозициите, до издигане в култ на ново
трансцендентално означавано - нещо, с което т. нар. млади де-
мокрации многократно се сблъскват, както в теорията, така и в
социалната практика. Не по-малка опасност крие и установява-
нето на привидно равновесие чрез включването на някакъв трети
термин, което реално води до обезличаване както на едното, така
и на другото. Наличието на равноправни монолози не винаги
прераства в диалог. Преодоляването на расизма и презрението
към други етноси понякога е просто път към капсулиране,
приемане на другостта, но само когато тя не надхвърля опреде-
лени рамки, а не за равностойно и взаимнообогатяващо общу-
ване. Затова в рамките на постмодерната етика равнопоставе-
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ността е не толкова среща, колкото раздяла, разнобой от гласове
и култури, а не хармонията на полифонично многогласно пеене.

Или може би движейки се в „граничните пространства" на
философията (Дерида), превръщайки философстването в разно-
видност на литературата (Валери), постмодерните мислители
без да подозират създадоха нов тип единство, специфични „ба-
рокови" творби, в които собственотеоретично и историкофило-
софско, поетично и метафизично вървят ръка за ръка (14). При-
чудливи и разнопосочни, тези творби следват определена вът-
решна логика, която се оказва и път към определена етическа
ориентация. Не е ли това преддверие на така желания синтез
между аналитична и континентална философия, между непод-
даващия се на концептуализация вътрешен опит и понятието,
преход към нов Ренесанс на прага на новия век?
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Ст. н. с. II ст. Станка Христова

ПОД ВЪНКАШНОСТ МОРАЛНА ИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ НА ПРЕХОДА

Summary

The article analyses the mechanisms for the transformation of political
conflicts into moral and the means used for their moral justification.

„The ideology" of the political conflict is full of connotations to the „moral
indignance of the masses", „the century old vile of the slave", „the people's
revolt", „in the name of the people", „a people against a party", using the whole
specter of shades of the relationship between „morality" and „people".

Political conflicts in Bulgaria exist under the conditions of dichotomy sepa-
ration of the system of beliefs into two fundamental oppositions: good-evil; good-
bad. This dichotomy of good and evil is a basic trait of crisis periods and it
underlies and presupposes political polarization and confrontation.

The party privatization of good and evil and the attribution of the evil to
the opponent, politicize morality and the criteria for moral and immoral. The
drawing of strict moral boundaries among the subjects of the political conflict
has clearly pronounced integrating and consolidating functions

The moralization of political conflicts is achieved through their generali-
zation or personification, or through their perception outside the conflict gener-
ating environment.

These characteristics of political conflicts are demonstrated through an
analysis of the three great „winters of the student indignation" - „Lukanov's
winter" and the winters of 1997 and 1999.

В политиката наистина има вечни интереси, а не вечни прия-
телства, но всеки нов интерес се легитимира чрез някакво ново
„приятелство".

„Идеологията" на политическия конфликт е изтъкана от пре-
пратки към „нравственото възмущение на масите", „вековната
злоба на роба", „народното недоволство", „в името на народа",
„един народ срещу една партия" с цялата гама от морални
конотации на понятието „народ". Неслучайно практиката,
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включително и нашата през последните десет години показва,
че политическата целесъобразност винаги приема образа на
идваща „отдолу" нравствена необходимост, а неразрешимостта
на един чисто политически конфликт (властови, институциона-
лен, легитимационен, идентификационен) го транслира в соци-
алното пространство, осигурявайки му морално оправдано ре-
шение чрез подмяна на субектите и ситуацията. Когато борбата
за власт се изнесе на улицата, политическият субект делегира
пълномощия на социалния или конституира „онародностен"
парциален, партизиран, електорален социален субект, който
поема върху себе си експресията на „народното недоволство"
или, както у нас е прието да се казва - на „по-добрата част от
народа". С морални заклинания се легитимира преобръщането
на фактическото състояние - инспирираната от политическия
субект „спонтанност" на народния гняв се използва за нравствено
оправдание на поведението на същия този субект. При това
преобръщане на нещата единият от инициаторите на конфликта
заема позицията на арбитър между „народа" и другия
политически субект. Така моралният субект бива асимилирай от
политическия или по-скоро превърнат в политически.

Истинската спонтанност изкарва на улицата разнолик и не
винаги лицеприятен субект на конфликта. Уличните протести като
правило имат неестетично, нефотогенично и нетелегенично лице,
което изглежда нравствено нечистоплътно - изкривени физио-
номии, завален говор, камъни в ръцете, чупене на витрини, на
видео- и кинокамери. Впрочем, режисираната спонтанност също
може да има преднамерено вандалски форми, насочени към
сплашване и демонстриране на сила, както стана при подпалва-
нето на Партийния дом или да придобие такива, излизайки от
контрол, когато се изпусне „духът от бутилката", както стана при
щурма на Парламента.

Политическите конфликти у нас протичат в условията на
крайно опростено, дихотомично разделение на системата от
вярвания, в това число и на морала, до две базисни опозиции -
добро-зло, добър-лош. (1) Тази дихотомия на доброто и злото,
идваща от примитивното мислене, е характерна за кризисни пе-
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риоди. Тя стои в основата на политическата поляризация и кон-
фронтация и може да бъде открита в историята на революцион-
ните движения и масовите недоволства. „Лошите" изнасят
житото и парите в чужбина, „изяждат хляба на народа" и му
предлагат да „яде пасти". „Дневниците" на Елена Чаушеску и
„харчовете" на Мария Антоанета са примери за безнравстве-
ността на „лошите". И тези примери не могат да бъдат морално
опровергани от факта, че въпросните дневници се оказаха мис-
тификация, а по време на Великата френска революция разяре-
ните парижки жени, нахлули във Версай, зяпнали от почуда пред
скъсаните чаршафи на дофина. Впрочем нашата най-нова исто-
рия също отказа да признае морална релевантност на „кърпените
чорапи" и „старото одеало".

Коварството на дихотомията на доброто и злото обаче, се
състои в това, че всеки е добър от своята и лош от чуждата гледна
точка. В този смисъл „лоши" са и тия, които премахват безплат-
ното здравеопазване, искат да ни вкарат в НАТО, докараха ни
до просешка тояга, превърнаха кофите за боклук в супермаркет,
т. е. инверсията на доброто и злото е детерминирана от позицията
на политически субект. Затова всяка от двете страни в конфликта
се изживява не като по- или най-добрата, а като единствено „доб-
рата" , представяйки другата не просто като „лоша", а като въз-
можно най-лошата чрез „образа на врага". В конфликтни ситуа-
ции моралната легитимация на собствената позиция се оттласква
от моралната делигитимация на позицията на опонента не с
аргументация по същество, а чрез „охаризматяване" на собстве-
ния и „омаскаряване" на чуждия имидж. Лансираната от управ-
ляващите идея за „безалтернативност" на управлението е израз
точно на такъв тип капсулация на доброто на собствения поли-
тически полюс. Опозицията няма морално право на алтернатива,
тъй като се е провалила не само управленски, но и морално.
Очевадните случаи на собствена неморалност (корупцията,
арогантността, демагогията) при дихотомичното разположение
на доброто и злото се представят като „по-малкото зло", което
в този контекст се интерпретира като добро.
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„Образът на врага" съвсем не е продукт само и единствено
на негативната оценка на качествата на опонента. В създаването
му се използват реални и мними прегрешения, очевидни и не
съвсем очевидни истини, постъпки и простъпки, политически
действия и интерпретации на политически действия, заблуди и
самозаблуди, откровени лъжи и какво ли още не. „Образът на
врага" е не просто морално негативният образ на опонента, а е
моралният негатив на собствения образ. Колкото по-харизма-
тичен е собственият имидж, толкова по-диаболичен е този на
съперника. Върху образа на врага се проектират също и собст-
вените негативни качества - извършва се нещо като символично,
ритуално очистване за сметка на опонента. Така собственото
поведение се оправдава морално чрез очаквано, възможно или
въображаемо поведение на съперника.

През последните години тази схема за ескалация на конф-
ликта беше използвана няколко пъти - при „градовете на исти-
ната" и „танковата касета", при подпалването на Партийния дом
под лозунга „Комунизъм или гражданска война", при разбива-
нето на Парламента от „Един народ срещу една партия". Наси-
лието в тези случаи не беше отговор на реално насилие от другата
страна, но беше морално оправдавано чрез предозиране на
очакванията за насилие.

Прокарването на твърди морални граници между субектите
на политическия конфликт има ясно изразени интегриращи,
консолидиращи функции. БСП спечели едни от първите избори,
успявайки да идентифицира съперника си със злото в образа на
затворника и заложи на страха от отмъщение и разправа. СДС
консолидира електората си преди последните парламентарни
избори, включвайки го в един ескалиран до физическа агресия
конфликт, използвайки заплахата от полицейските палки. Зап-
лахата капсулира субектите на конфликта до степен, генерираща
агресия, оправдавана морално като непримиримост към злото.
Капсулацията обаче, прави невъзможен компромиса при бъдещи
действия. Затова всяко парламентарно мнозинство у нас в пос-
ледна сметка е обречено на монологичност и самота. Диалогът
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между политическите сили е нежелан, липсва изградена спо-
собност за сътрудничество, всяко мнозинство се изживява като
единствено достоен субект на прехода. При всеки политически
конфликт у нас опонентът бива делегитимиран морално, в
резултат на което политическите коалиции са нестабилни -
трудно се създават и лесно се разпадат. Ако вече си представил
възможния си партньор в „негатив", не можеш да го промиеш
до „позитив", а още по-малко да убедиш привържениците си, че
коалицията с него е принципна. Под лозунга „Който не е с нас е
против нас" няма място за трета страна, буфер, арбитър.

Проблемът за несъстоялия се център в нашия политически
живот е проблем за невъзможността да се намери арбитър между
основните политически сили, поради липсата на неутрален терен.
Илюзията, че арбитър може да бъде президентът, беше срината
в момента, в който той призова за „затваряне на фабриката за
илюзии". Президентът не може да бъде арбитър, не само защото
не „мели брашно" с премиера, с главния прокурор, с вътрешния
министър или с когото и да било друг представител на властта,
както беше преди последните парламентарни избори, а защото
липсва политическа база за компромис, върху която да гради
арбитражните си функции. Президентът не може да бъде арбитър
и поради идентификацията си с политическата сила, на която
дължи номинирането и избирането си. „Арбитър" е качество на
„президента на всички българи", а не на президента, самоиден-
тифицирал се като „седесар". Арбитърът може да бъде само човек
и(ли) институция, заинтересовани от разрешаването на конфлик-
та, но не представляващи страна в него.

Дихотомията на доброто и злото позволява те да се опре-
делят не съдържателно, а едно чрез друго. Така доброто и злото
функционират като общи, интуитивни, съдържателно недифе-
ренцирани категории, което дава възможност за различни ин-
терпретации, реинтерпретации и редефиниции в различно време
и в различни условия. Стачките веднъж са нещо добро, друг път
- не, уличните протести също. Интелектуалците ту са „съвестта
на нацията", ту „не разбират от политика". Говоренето за тези
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събития става изцяло оценъчно - „справедливите искания" се
заменят с „шантажирането на държавата" - като управляващите
се идентифицират с държавността, „подкрепата на хората" с „хо-
рата страдат от стачките".

Партизираната приватизация на доброто и отчуждаването
на злото в полза на противника политизират морала и критериите
за морално и неморално. Парадоксът на политизацията на
морала се състои в това, че първоначалният избор на полити-
ческа принадлежност се оценява като високо морален акт, който
освобождава от необходимостта от следващи морални избори,
т. е. човек престааа да действа като морален субект, тъй като с
политическия избор вече е отчуждил моралната си субектност в
полза на партийната. В този смисъл между „Нравствено е това,
което служи на интересите на пролетариата" и „Нравствено е
това, което служи на цивилизационния избор на НАТО", разли-
ката е само във времето и в обстоятелствата, не по същество.

Политизацията на морала на равнището на всекидневието
обикновено е свързана с морализация на политиката, но в един
по-скоро дискурсивен, отколкото реален план. Колкото повече
реалната политика се освобождава от морални сантименти в
името на чистата политическа и икономическа целесъобразност,
толкова повече се морализират властовият и медийният дискурс
върху политиката. Този морализиран дискурс е политически ин-
струментален и едва ли трябва да познаваме Вебер, за да го иден-
тифицираме като демагогия. Той вменява безнравственост -
„алчни старци изпълзяха на припек", когато властта не може да
удовлетвори определени искания, но изразява синовното отно-
шение - „увеличението позволи на нашите родители да купят
подаръци на внуците", когато удовлетворява, макар и симво-
лично, някакви нужди. В този контекст демонстративният анти-
популизъм не е „необходимата дистанция от вещите и хората",
която стои в основата на етиката на отговорността (2), а опит за
морално оправдаване на невъзможността за удовлетворяване на
високите очаквания.

Морализация на политическите конфликти се постига и чрез
персонификацията им. Винаги когато конфликтът е трудно
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разрешим или неразрешим на своя собствена база, когато усло-
вията и причините, които го пораждат не могат да бъдат от-
странени или поне заобиколени, се прибягва до морални аргу-
менти „ад хоминем". Проблемът не е в това, че такива аргументи
не съществуват, че един или друг представител на властта не е и
не може да бъде безнравствен, а в това, че тези аргументи се
използват за мистифициране на истинските причини на
конфликта.

Конфликтите между институциите, между различните власти
са заложени от принципа на разделение и взаимен контрол на
властите. Когато една от институциите не упражнява конститу-
ционните си задължения, когато се опитва да разшири своя пе-
риметър на действие и(ли) да ограничи властта на някоя от
другите институции не само може, но и трябва да възникне меж-
дуинституционален конфликт. Ако при тези обстоятелства няма
конфликт, това означава, че някоя от властите не упражнява
конституционните си пълномощия и че липсва ефективен взаимен
контрол. Затова при институционалните политически конфликти
е много важно да се диференцират причината, поводът, обек-
тивните, субективните, личностните източници, обстоятелствата
и т. н. и едва тогава да се търси адекватното им разрешаване.
Обичайната практика у нас е вместо изходът да се търси в от-
страняване на причините, причините да се подменят с морални
квалификации. „Боянските ливади" бяха приписани изцяло на
морала на тогавашния президент и доведоха до нравственото
му заклеймяване като предател и дори се използва етнически
образ на враг, на чужденец - турчин. Конфликтът между прави-
телството и главната прокуратура се представяше като конфликт
с бившия главен прокурор, който „яде и пие с бандитите", „водят
му 14-годишни момиченца", „грижи се повече за котката си, от-
колкото за вкарването на престъпниците в затвора". Адресат на
тези морални квалификации беше не главният прокурор, а нрав-
ственото съзнание на обикновения човек, традиционните му доб-
родетели, устойчивите морални ценности. Така един неразрешим
в дадено време и място конфликт между институциите, чиято
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ескалация може, наред с другите причини, да се дължи и на лични
морални качества, се експонира в публичното пространство. Цел-
та на този ход е „народът", „хората", „нашите избиратели" да се
присъединят емоционално и морално като страна в този конф-
ликт, да се ангажират в полза на „правилната страна". Създаде-
ното по този начин обществено мнение се използва впоследствие
като средство за разрешаване на конфликта или поне за морална
легитимация на стремежа на една от страните да отстрани
другата. И обратно, решението на политически конфликти,
свързани с недостиг на ресурси, се търси в личните морални
взаимоотношения. Преди няколко години една министърка,
запитана как ще реши конфликта с финансовия министър по
повод средствата, отпуснати от бюджета за нейното ведомство,
отговори съвсем чистосърдечно - „Ние сме от една политическа
сила, той ми е приятел и ще ми влезе в положението."

Трансформирането на един политически конфликт в мора-
лен се осъществява и чрез пренасянето и локализирането му в
среда, различна от конфликтогенната. Едновременно се подменя
и някой от първоначалните му субекти. Това осигурява на
заинтересованата страна отстраняване от конфликтната ситуация
и дори заемане позата на арбитър, което й дава възможност да
насочва решението му в своя полза. Нещо подобно се случи със
стачката на локомотивните машинисти срещу политиката на
правителството в областта на доходите. Беше създаден паралелен
конфликтен субект в лицето на железничарите, които „макар и
да получават по-малко, не стачкуват", и следователно „не е
морално машинистите да искат 700 000 лв. заплата", също както
при стачката на миньорите не беше морално „700 миньори да
хранят 6 000 души администрация". Така се осъществи тройна
подмяна - на ситуацията, на субекта и на арбитъра. Конфликтът
беше затворен в рамките на ведомството, правителството отказа
да бъде страна в него, влизайки в ролята на арбитър чрез локаут,
но накрая прехвърли арбитражните си функции на съдебната
власт, която инициира съдебни процеси срещу законността на
стачката.
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Чрез генерализация на един локален конфликт също може
да се постигне морализирането му. Това става чрез игнориране
на конкретните причини, субекти и цели и превръщане на ло-
калния субект в изразител на „народната воля", на недоволството
на хората от лошото управление, несправедливостта, корупцията,
престъпността и т. н. През последното десетилетие почти всички
парламентарни избори у нас бяха предшествани от такъв тип
генерализации, тръгващи от някакъв конкретен повод или конк-
ретна форма на протест - „градове на истината", „гладната стач-
ка на 39-те", покушението срещу Парламента. Крайната форма
на генерализацията е нравственото оправдаване на политичес-
ките конфликти чрез превръщането им в социални кризи на до-
верието. Социалните кризи на доверието могат да бъдат изразени
в законните форми на протест, в ескалираните форми на уличен
натиск и ексцеси или в политическите форми за разрешаването
им, каквито, според нашата конституция, са парламентарните
избори. Политическият изход от тях обикновено се търси в
„подписването на нов обществен договор" между управляващите
и народа.

Типичен пример за някои особености на политическите
конфликти представляват „зимите на студентското недоволство"
- „Лукановата зима", зимата на 1997 г. и зимата на 1999 г. (3)

Младежкият протест от „зимата на Луканов" и младежкият
протест от зимата на 1997 г. си приличат главно по това, че и
двата бяха „младежки". „Лукановата зима", обаче, изкара на
улицата „представителна извадка" на българската младеж по
възрастов, образователен, професионален ценз. Mix-съставът на
протестиращите младежи през 1991 г. беше почти равномерно
разпределен между работещи и неработещи, учащи и неучащи,
студенти и ученици. Протестът не беше оглавен от една обособена
група или част от младежта, той беше „младежки" изобщо.

„Лукановата" младеж не беше самостоятелен субект на
протеста, тя беше разтворена в общото недоволство от управ-
лението или по-скоро от последиците от управлението на Лука-
новото правителство. В този смисъл нейният протест беше пре-
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димно „анти", той не съдържаше специфични социални, иконо-
мически или политически искания от един обособен субект на
недоволството, т. е. през 1991 г. „младежките" искания не се раз-
личаваха съществено от исканията на останалата част от бъл-
гарските граждани. Иначе казано, младежите бяха повече „за
цвят", отколкото равноправен партньор на другите възрастови
групи. Неслучайно на единия митинг скандираха „Много сме", а
на другия - „Млади сме". Противопоставянето „млади-стари"
беше в контекста на генерационното представителство на двете
основни политически сили. Младежкото присъствие се използ-
ваше като символ на новото, прогресивното, но само в качест-
вото му на идентификационен и разделителен белег между „чер-
вени" и „сини".

Протестът от 1997 г. неслучайно беше наречен „студентски".
Ако използваме терминологията на масовите изригвания на со-
циална енергия, „движеща сила" на този протест бяха студентите.
Останалата част от младежта не беше представена като самос-
тоятелен субект, тя по-скоро присъстваше като „масовка", макар
че „квотно" сигурно беше представена в по-голям обем от сту-
дентите. Студентството доминираше цялото младежко прост-
ранство, налагайки му своите искания като общи, (макар и нес-
пецифично студентски и неспецифично младежки, а политически
искания за смяна на субекта на управление), или, казано иначе,
идентифицирайки своите интереси като общи за цялата младеж,
В този смисъл то наистина в този протест се прояви, ако не по
същество, то поне формално, като класически субект на конф-
ликта.

През 1991 г. младежите по улиците се самоидентифицираха
като по-добрата част от своя народ, а политическия субект на
своите въжделения персонифицираха партийно. През 1997 г.
самоидентификацията беше от типа - „равнис по първите" или
ако използваме един от любимите на първокурсниците иденти-
фикационни критерии, според който „студенцията е квинтесен-
цията на интелигенцията", страната беше залята от „студентска"
вълна дори и там, където изобщо няма висши учебни заведения.
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Политическият субект, към когото студентите отправяха
своите надежди през 1997 г., вече не беше един. Него го сполетя
участта на типичното за българския преход „раздвояване", но в
много специфичен вариант - чрез партийна и личностна
персонификация в лицето на СДС и президента. Внимателният
„прочит" на сюжета на протеста през януари 1997 г. показва, че
като послание, искане, визия за бъдещето и дори като чиста
форма, този протест беше изцяло доминиран от личността на
президента и контекстуиран в рамките на неговата предизборна
кампания. Гарант за промяната стана не директно политическата
сила, излъчила президента, а президентът и чрез него индиректно
политическата сила, към която той принадлежи. Това прехвър-
ляне и делегиране на субектност на промените върху президента
беше съчетано с персонифицирането на младежта в лицето на
студентството. И в двата случая беше извършена една промяна
или подмяна на субектността - в първия случай на младежта
със студенцията, а във втория - на политическата партия не с
една надпартийна институция като президента, защото като
надпартийна тя, в качеството й на институция, не би имала
правото по конституция да оглави протеста или да крачи с него
по улиците, а с президента в лично качество - като „Той е", като
Петър Стоянов или, както тогава все още беше или беше възм-
ожно да бъде - като Петьо.

И през двете зими младежкото недоволство не „съчини"
само формите на своя протест. Те не бяха оригинални, спонтанни,
а директно заимствани, пренесени и адаптирани. През 1991 г.
формите, символите, ритуалите на протеста повтаряха в общи
линии нереализирани у нас преди 1989 г. дисидентски похвати и
методи, ръководени от „трибуната" - да си спомним шествията
със свещи, пренесени от страни с католическа традиция. През
1997 г. те преповтаряха като организация, режисура и сюжет
протестите в съседна нам страна. Една бивша опозиционна
лидерка и днешен министър осъществи трансфера на опит в
масовите протестни акции, подскачайки като наблюдател на
трибуната при съседите и като „народен трибун" у нас.
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И двата протеста бяха организирани, а не спонтанно въз-
никнали като реакция на ставащото. В този смисъл не трябва да
се объркват формите на спонтанна себеизява и емоционалност
с формата на организация. През 1991 г. обаче те бяха и режиси-
рани от политическата сила, която ги организира, докато през
1997 г. , студентите се саморежисираха. Става дума за това, че
през 1997 г. формите на протеста наподобяваха телевизионен
„сериал" или „четиво с продължение", интересна беше не само
конкретната форма, но и сюжетът, следващото, „ставането" на
събитието, хепънингът. Политическите искания не само бяха
заявени, изречени и изговорени, те бяха и изиграни.

И двете зими на младежко недоволство показаха висок емо-
ционален градус, но през 1997 г. той до голяма степен беше ра-
ционализиран като съдържание, естетически „емоциониран" и в
този смисъл много по-въздействащ като послание, но пък в
замяна на това не толкова спонтанен като през 1991 г. През 1991
г. младежкият протест приличаше много повече на групова
психотерапия, докато през 1997 г. той наподобяваше ако не
автосугестия, поне автотренинг.

Студентското движение през зимата на 1997 г. по своето
въздействие, форма, сюжет и като въздействие, форма и сюжет
не би било възможно без средствата за масово осведомяване и
главно на телевизията. Медийният дискурс върху ставащото беше
елемент на самото „случване" на протеста и в известен смисъл
го конституираше. През 1991 г. , спонтанността на проявата в
някои свои форми беше наистина неестетична, нефотогенична и
нетелегенична, а в някои случаи такава я правеха да изглежда
камерата, ракурсът. През 1997 г. формите на протеста бяха двойно
режисирани - веднъж като спектакъл от страна на самите
студенти и втори път като репортаж от страна на телевизията.
Телевизионното, медийното лице на протеста през януари 1997
г. беше младо, интелигентно, красиво, естетично и естетизирано.
Медийният образ представи „нашите деца", умните, добрите,
бъдещето на България. Те предизвикваха умиление, съпричаст-
ност, съучастие. Те, това бяхме всички ние, експонирани в
бъдещето. Барикадите по улиците по-скоро ни умиляваха, от-
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колкото възмущаваха и масово прекосявахме София пешком с
разбиране и без да протестираме. През 1991 г. темата за „нашите
деца" не беше изведена медийно. На барикадите, в окупациите
на университети и институции участваха „другите", „чуждите"
или в краен случай нашите заблудени и подведени деца.

Студентските шествия през 1997 г. бяха изцяло издържани
в духа на „Естетиката, това е етиката на бъдещето". Играта, па-
родията, карнавалът, фарсът сами по себе си се превърнаха в
политически послания с нравствен заряд. Едно рационално,
добре режисирано, естетически „емоционирано" послание беше
изпратено към нравствените чувства на баби, дядовци, майки,
бащи, каки и лели.

През зимата на 1997 г. младите хора като че ли бяха готови
да вземат съдбата си в свои ръце. Иронията на такъв тип соци-
ална активност като протеста обаче е в това, че високият
емоционален градус, пристрастността, съучастието, в което се
изживяваш като „герой на своето време", много бързо се сблъсква
с реалността, която, дори когато се променя, никога н/е се про-
меня с желаната скорост, а това по принципа на махалото води
до резигнация.

Последната зима на студентското недоволство беше зимата
на 1999 година. Този студентски протест остава малко встрани
от двете големи протестни зими и едва ли буди някакви значими
спомени в масовото съзнание. Впрочем, на него изначално му
беше отказана значимостта на първите два и в този смисъл той
беше обречен на забрава. Стачката на студентите от Славянския
университет по повод закриването му илюстрира игнорирането
на един потенциален политически конфликт, поради незаинте-
ресованост на политическите сили от неговото развитие и най-
вече поради незаинтересованост от разрешаването му.

Този до голяма степен спонтанен студентски протест имаше
за непосредствен предмет едно по същество неполитическо ис-
кане, но неговата причина беше политическа. Политическото по
същество решение за закриването на този университет беше
обосновано чрез морални аргументи. В този университет всичко
- от процедурата по приема на студенти, до учебната програма,
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крамолите в управителното и преподавателското тяло - беше
целенасочено оценено като неморално. В този план нямаше как
стачката на студентите да не бъде квалифицирана като немо-
рална, тъй като тя настояваше за възстановяване на едно фак-
тическо положение, на което беше отказана не само юридическа,
но и морална легитимност.

Политическите сили, не само двата мастодонта, но и всички
останали, отказаха да припознаят стачкуващите студенти като
свои деца. Те бяха заблудени деца на своите заблудени родители,
при това коварно заблудени от някакви корумпирани и полити-
чески нечистоплътни лица. През тази зима нито една от полити-
ческите сили не пожела да жертва крехкото политическо равно-
весие в името на една малка, в сравнение с масовостта на пре-
дишните две младежки зима, студентска стачка. Тя преднамерено
беше локализирана и като искания и като проява. Медиите не
проявиха интерес към този протест, изхвърляйки го по този начин
отвъд борда на значимите събития в страната. Тези студенти не
бяха нужни никому в този момент и всички техни опити за
театрализиране на протеста, за „изиграването" му по законите
на изкуството бяха обречени на провал. Те оставяха привкуса на
нещо вече видяно, неоригинално, неинтересно не защото сами
по себе си бяха такива, а защото нито един журналист, нито една
медия, нито една телевизионна камера и нито един микрофон не
пожелаха да режисират вторично посланието на младежите и да
го превърнат в социален и политически факт. В масовото съзна-
ние тази стачка просто не се е състояла, а не се е състояла защото
изначално й беше отказано правото на морална легитимност
както от управляващите, така и от опозицията.

Съзнателното игнориране на стачката на студентите от
Славянския университет, свеждането й до протест на една малка,
изолирана, манипулирана група студенти, беше знак от страна
на управляващите. Знак, че всеки протест, който не обслужва
собствено политическите им интереси, независимо от предиз-
викалите го основателни причини, в бъдеще ще бъде игнориран,
локализиран и маргинализиран. Този знак като че ли беше пра-
вилно разчетен, за което говори и фактът, че независимо от теж-

96

кото битие на студентската младеж, повишените такси за обу-
чение, отнемането на стипендиите, липсата на кредитиране и
т.н., не изригват студентски вълнения. Мотивът за въздържане
от протести не е някакъв нов договор между управляващите и
младежта, не е разбирането, че преходът изисква жертви, а усе-
щането за безсмислието на всеки протест, който предварително
е осъден на неуспех.

Сам по себе си фактът на съзнателно игнориране на един
политически конфликт е част от тактиката за неговото поддър-
жане или сдържане в зависимост от интересите на участниците.
В този конфликт „другата" страна отказа да се включи или по-
скоро съзнателно се самоизключи. Тактиката на самоизключване
беше успешно прилагана при всички последващи потенциални
огнища на конфликтност и доведе до парадокса обществото да
е бременно с протести, недоволства, напрежения, а правителст-
вото и управляващите на всички равнища съзнателно да отказват
да ги „забележат", докато също толкова съзнателно експонират
незначими лични конфликти, генерализирайки ги до едва ли не
стълкновения „на живот и смърт" в името на електората.

Морализацията на политическите конфликти и политиза-
цията на моралните конфликти са способи, стари като света и
всеки добър политически играч би трябвало да умее да ги управ-
лява и да се възползва от тях. Начинът на употребата им има
общи правила и на политиците на прехода не им се налагаше да
измислят топлата вода. Но десет години след „Голямото начало"
българинът се интересува не кой е измислил топлата вода, а с
какво да я плати.
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Н. с. д-р Николай Михайлов

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ

Summary

What is the elit? The elit is an specific net of persons, holding the power
and having an ideology. The elit expresses the individual comportment and ori-
entation of certain quantity of people. The real nature of the changes in the
government is relief of the dominating elit. Only the elit is able to take posses-
sion and hold the power

Понятието елит е едно от най-обсъжданите в съвременната
философско-политическа литература. Бернар Кюлеман намира,
че всяка общност и колектив, всяка относително самостоя-
телна група има тенденцията да се формира пирамидално.
Тази пирамидална форма притежава висша страта, на която
принадлежат богатството от духовно-символични представи
и способности да организира. Именно тази висша страта на
което и да е общество формира елита. Самият Б. Кюлеман
приема, че една такава дефиниция е вдъхновена интелектуално
от Е. Дюркем и от Т. Парсънс, или с други думи, тя е едно-
временно функционална и систематична. Елитът преди всичко
изразява индивидуални нагласи на определено количество хора.
Така се осъществяват вътре в общността неравни размери
между елита и базата. От горното определение е ясно, че
елитът разполага със символични /духовни, интелектуални,
менаджерски/ средства за въздействие, елитът организира при-
емствеността и разпространението на необходимите материални
и духовни блага.

Как се формират елитите? Могат ли те да се маргинализи-
рат? Каква е вътрешната динамика на изменението на елита? В.
Парето счита, че „циркулацията на елитите" е постоянно
движение на хора през човешката история. Точно така се
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заражда знаменитата теория на елитите на В. Парето, според
която историята, прогресът и управлението на обществото се
осъществява само и единствено от елит. Смяната на ф о р м и т е

на управление по дълбоката си същност е смяна на господстващи
елити. Човешката история е история на неравенството, а пос-
ледното може да бъде осъществено само чрез превъзходството
на елита.Единствено елит може да владее и упражнява власт-
та. И само елит може да изразява цялата мощ на властта
Елитът е специфична мрежа от личности, ангажирани със
силата на властта и ползващи идеология, чрез която най-
често се идентифицират. Според италианския мислител
историята е циклично движение, описващо смяна на различни
елити. Еволюционното развитие не е характерно за историята
Почти подобно е становището на Б. Кюлеман. Според него
„движението на елитите" в историята на човешките общества
има четири характеристики: стабилност, циркулация без мобил-
ност, мобилност без циркулация и накрая — едновременно ста-
билност и мобилност. Първият случай е характерен, според френ-
ския изследовател, за политическото управление на Венециан-
ската република от 13 до 18 век. Вторият — за Византийската
империя, третият — за някои тайни общества, каквито са масо-
ните, четвъртият е най-разпространен в новото време.

Обща характеристика на елита. Политически елит. За
Вилфредо Парето съществуването на елитите е безспорен факт
Той смята за свой предшественик Николо Макиавели, от който
научава, че държавата и политиката могат да бъдат дело само
на определен тип хора, че властта изисква специални умения и
нагласи. Изследванията върху Жан-Жак Русо пък окончателно
го убеждават, че в обществото съществува йерархия и тази
констатация е същностна характеристика на самото общество
Именно йерархията е форма, определяща наличието на елит
на разграничение между хората, на зависимост на едни хора
от други. Така понятието елит е следствие не само на реалната
йерархия в обществото, но преди всичко на качествата, които
трябва да притежават принадлежащите към елита. А качествата
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са възможностите и способностите за изпълнение на социални
очаквания и социални функции.

Затова може да има аристокрация и елит както при светците,
така и при бандитите, елит на учени и елит на подземния свят.
Човекът на елита и елитът като цяло притежава ансамбъл от
качества, спомагащи за просперитета и доминацията на една
класа в обществото. Тази класа може да бъде наречена елит. Така
В. Парето посочва три характерни черти на елита: 1) понятието
елит отговаря на действителен социален факт; 2) то описва
значимостта на елита за обществото; 3) елитът се характеризира
чрез властта или доминирането.

Истинският елит обаче е политическият. Именно разгра-
ничаването между висш или низш пласт /съсловие/ на об-
ществото, между аристокрация и простолюдие е най-харак-
терното. В. Парето обаче смекчава тази дистинкция, като опре-
деля елита като класата на управляващите, а останалите — като
управлявани. Неговият известен сънародник Гаетано Моска през
1884 г. изследва формирането и организирането на политическия
елит /класа/ на Италия. Но В. Парето никога не елиминира
ценностния аспект на изследването на елита.

Политическият елит обаче има своя специфика. Гаетано
Моска определя специфичността на политическия елит като ре-
зултат от избори, където се селекционират и пресяват различните
политически представители. Конкуренцията на политическия
пазар и гарантираното изборно право на населението стоят в
основата на политическия елит. Следователно реалните поли-
тически и демократични процеси на съвременния свят като че
ли са източникът за формирането на политическия елит. Не бива
обаче да се забравя, че и политическият елит влияе обратно върху
демократичните процеси.

Влиянието на В. Парето и донякъде на К. Маркс може да се
забележи в книгата на американеца Райт Миле „Елитът на
властта". Според него елитът на САЩ се състои от три подгрупи:
политически ръководители, военни шефове и бизнесмени от
деловия свят.
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Тези елити управляват американското общество, като трите
групи представляват един хомогенен ансамбъл, който при това
е затворен. В недрата на тази група управляващите циркулират
от една група в друга и по този начин управляват масовото об-
щество, каквото е американското. Произходът на този елит може
да бъде различен. Тук се намират и представители на стари
аристократични фамилии, на новозабогатели хора, на образо-
ваните интелектуални среди. Обаче „капитаните" на индустрията
и банкерите предпочитат обединение от институционален харак-
тер и тъкмо затова в сътрудничество с други елитарни членове
на обществото се появява елитът на властта. Идеята на Р Миле
е, че наред с институционалното проникване елитите се формират
без класови особености. Елитът и неговата идентификация е
възможността, способността и нагласата да се ръководи, да се
вземат и прилагат значимите решение за обществото.

Като следват Н. Макиавели, В. Парето и Г Моска търсят
психологическите елементи, насочващи поведението на поли-
тическия елит. Двамата стигат до съгласието, че доминиращият
характер, който неоспоримо присъства във формирането на
политическата класа, се състои в намерението и поведението да
ръководи. Според двамата философи на политиката тази кон-
статация принадлежи на Сен Симон, според който нагласата (ати-
тюдът) за управление и господство е присъща на известно
множество от хора, това множество от хора обаче притежава
такива личностни качества, които са определени от епохата и
народа си. Към тази нагласа трябва да се прибави волята за
доминация и превъзходство, съзнанието, че се притежават
съответните качества. Но качествата на управляващите се про-
менят, защото се променят духовните, моралните, икономичес-
ките и военните изисквания на народа в определена епоха.

Тази непрекъсваща промяна непременно е свързана с моди-
фикациите на политическата организация на всеки народ и дър-
жавата. Така елитът балансира между променящите се исторически
обстоятелства и индивидуалните нагласи. Елитът е специфична
историческа конфигурация, изразяващи необходимите изисквания
на обществото да бъде насочвано, направлявано, ръководено.
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Типове политически елит. Теориите за елита на властта
решително се различават от класическите демократични идеи.
Привържениците на елитското обяснение и изследване оценяват,
че ако пряката демокрация и участието в нейните различни фор-
ми, които представителната демокрация предлага, се приемат
за действителен модел на националната воля, тогава се игнорира
важният фактор: властта винаги се е оспорвала от различни
елити, властта принадлежи само на елитите. Властта е пос-
тоянен и ключов фактор, отношение на господство и подчинение,
свидетелствуващо за реалността на действителната политическа
доминация, която не може да се замести или преоцени чрез
различните демократични модели.

В противоположност на тази монистична елитистка
теория се появи интерпретация, ориентирана към плурализма
и представяща се като възможно „сливане" между тради-
ционни демократични теории и изследването на елитистите.
Народът естествено не може да се самоуправлява, но затова тези,
които разделят властта, формират множество специализирани
елити, които при това се конкурират. Макс Вебер, един от първите
социолози, акцентирали върху специфичната роля, която играят
висшите функционери в институциите на държавата, професио-
нализиращи политическите личности, посочва, че съществуват
три типа политически елити: традиционен, бюрократичен и ха-
ризматичен. R Мичел показва неизбежното формиране на съв-
ременния политически елит, произлязъл от големите левичарски
партии. Г. Моска също настоява върху специфичността на
политическия елит, произлязъл от различните политически
партии благодарение на избори, конкуренцията на политическия
пазар и гарантираното изборно право на населението. По такъв
начин реалните демократични процеси в съвременното общество
като че ли „срещат" формирането на един политически елит,
това са два процеса, които взаимно се стимулират. Според М.
Вебер спецификата на политическата личност се намира в
професионализма, но това е личност парламентарна, с опре-
делени функции на локално и национално равнище. Следователно
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можем с известни уговорки да приемем, че политическият елит
в съвременни условия се формира чрез мобилност на полити-
ческите личности, усвоили политически идеи до степен на лично
убеждение, възпитали у себе си висок професионализъм и въз-
можности да организират и да управляват.

Съвременната теория за елита еднакво разчита на изу-
чаването на елита като самоорганизация, но в същото време
акцентът се поставя и върху типа държава, в който се конс-
титуционира и функционира един или друг елит. Така анализът
на елитите може да се обвърже със сравнителната социология
на държавите. В силни и добре институционализирани държави
професионалният политически елит произлиза от големи партии
и се състои най-често от адвокати, журналисти и преди всичко
от специалисти, използващи своите знания в полза на висши
функционери. В страни, където държавата е слаба, различните
социални групи са представени в политическия елит.

Изглежда затова Томас Пейн показва, че съществуват раз-
лични основания както за класификация за формите за управ-
ление, така и за класифициране на управляващите или елита.
Според него такова „първично деление" е класификацията: 1)
управление, основано на избори и представителност; 2) управ-
ление, основано на наследственото предаване на властта. Прин-
ципът на класификацията, според Т. Пейн, очевидно е принципа
на образуване на правителството или на управляващите. Пър-
вият вид управление съответства на онова, което се нарича обик-
новено република, а второто — на монархията и аристокрацията.

Наследствената власт според американския мислител
няма право на съществуване, нито отделното лице, нито
семейство не притежават права, за да наложат своя власт
и да я предадат по наследство. Наследствената власт не
притежава никаква правна основа, тази власт по своята природа
е тираническа. При такава власт народът се разглежда като
наследствено имущество. Това положение противоречи на
природата и на принципа на равенството на правата. Управление,
основано на наследственото предаване на властта според
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американския политолог е най-неправилната и несъвършената
при всички системи на управление. При тази система елитът може
да се окаже неспособен за управление. Аристократичният елит е
дал достатъчно примери за неспособност да управлява. Т. Пейн
критикува твърдението на Е. Бърк, че английската нация през
1688 г. за вечни времена се отказва от своите суверенни права в
полза на краля. Според Т. Пейн нито едно поколение не може да
монополизира правата на следващите поколения и всяко след-
ващо поколение има право да изменя съществуващата форма
на управление. В съчиненията на Т. Пейн „Здравият смисъл" и
„Правата на човека" е направен анализ на държавния строй в
Англия. Според него английската конституция е съчетание на
порочните елементи от две древни тирании — монархията и
аристокрацията — към които са присъединени новите републ-
икански елементи. Тиранията се запазва в лицето на краля и
палатата на лордовете, а новите републикански елементи са
представени в лицето на членовете на палатата на общините.

Това, което се нарича република — отбелязва Томас Пейн —
не може да бъде някаква частна форма на управление. Според
американския автор понятието „република" характеризира
направление, съдържание или цел, за която се създава държава.
Тази цел трябва да бъде „обществено дело" или „обществено
благо". Според Пейн общественото благо за всеки. Доколкото
общественото благо е концентрирано благо на всяка личност,
дотолкова и общественото благо е концентрирано благо за тези
личности. Т. Пейн пише, че общественото благо има за основен
принцип справедливостта. Затова постигането на благото от едно
лице не трябва да се отразява на интересите на другите лица.
Републиката е длъжна да удовлетворява интересите и на бедните,
и на богатите.

Ръководен от тези идеи, Т. Пейн е на мнение, че републи-
канското управление е управление, учредено за интересите на
обществото и се осъществява в името както на индивидуал-
ните, така и на колективните интереси. В такъв смисъл
републиканска може да бъде система, основана само на избори
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и на представителства. Или с други думи, представителна
управителна система. При представителната система
суверенната власт на народа се осъществява по пътя на изборите
и делегира на определено число хора правото да представляват
целия народ и да действат от негово име и за негови интереси. Т.
Пейн счита, че народът е в правото си да отзове едни представи-
тели и да избере други, ако първите не реализират своите пъл-
номощия справедливо и в интерес на народа. Отново избраните
представители могат да коригират онова, което са извършили
немарливите или корумпираните представители. Затова той
отбелязва, че формата на управление, при която управлява
обществото, не оставя място за въстания, защото тя е определена
и насочена за отстраняването на несправедливостта, предвижда
и създава законни средства, правещи ненужни въстанията.
Болшинството винаги може да отстрани това, което по неговото
мнение е несправедливо.

Освен класическото разграничение между монархо-
аристократичен и републиканско-демократичен елит през 20
век широко се обсъжда темата за тоталитарните елити.
Претенциите на тоталитаризма за общество на всеобщото благо
според много изследователи се основават върху обезличаването
на десетки и стотици милиони човешки същества с неразвито
чувство за отговорност за собствено самосъхранение и морал-
ност. Разграничаването между тоталитарните елити и
масата хора, живеещи в тоталитарните държави, според
Карл Густав Юнг, се намира в обстоятелството, че мнозин-
ството се оказва в пълно подчинение на властта и особено от
подчинението на органи, близки към лостовете на властта и
ръководени от държавната политика. Само членовете на
политическия тоталитарен елит имат възможност да използват
своята индивидуалност. Индивидуалността и нейното запазване
се превръща в основна характеристика, позволяваща на други
личности да се откъснат от официалната държавна идеология и
дори да й се противопоставят. Но според К. Г Юнг, в тотали-
тарните държави хората, облечени във власт, са по правило част
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от елита, служещ на официалната идеология и притежаващ оп-
ределени нагласи. Според К. Г Юнг тук се намира парадоксът
на тоталитарния елит: социално функциониращите единици от
масата, както и техните управници задължително се подчиняват
на една и съща идеология. Разликата между тях е в това, че гово-
рителите са само специализирани рупори на държавна доктрина.
От този политически елит не се изискват личностни качества,
даващи възможност за самостоятелно съдене и оценяване на
реалната действителност. От тоталитарния елит се изисква освен
подчинение и преданост, още и добро овладяване на специал-
ността, достатъчно ограничаваща широкия социален и хума-
нитарен поглед.

Според К. Г Юнг в това отношение историята на тотали-
тарните страни е достатъчно поучителна. Силната личност на
тоталитарния режим, чиято воля се превръща в закон, а идеите
й са официална идеология, е необходима за тоталитарните
държави. Тогава се поражда по-специално отношение между
вожда и неговото политическо обкръжение или елита. Но когато
държавата укрепва и с помощта на политическия елит, а вождът
умира, то тогава „култа към личността" бързо се осъжда и на
негово място идва „колективното ръководство". Но новите ли-
дери просто се стремят да удовлетворят само наглед изисквания
на мнозинството от хората, но не отстъпват нито от идеологията,
нито заместват управляващия елит. Последният продължава
да се състои от бюрократи, партийни апаратчици, специа-
листи в различните области на икономиката, управлението,
образованието и културата, чиито функции са апологетични
и поддържащи тоталитарната държава. За тоталитарния
елит главната опасност се състои от чисто човешка гледна точка
опитът да се деструктира индивидуалност. Личността се счита
излишна и неуместна, ако тя не се подчинява и не възпроизвежда
установените правила от официалната идеология. Така, според
К. Г. Юнг, при тоталитарния елит по парадоксален начин се
извършва деструкция на самата индивидуалност на лич-
ността като ценност, на интелигентността като само-
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битност. Историческото, културното и икономическото раз-
витие от последните четири века, което започна под знака на
борба за индивидуално достойнство и свобода, се зачерква от
тоталитарния елит. Нещо повече — даже тези средства, които
индивидът е изобретил за защита на ценности в своя полза, се
обръщат срещу него. Той открива себе си като изолиран и
превърнат в нищожна частица от масата. Както отбелязва Ж. П.
Сартър, за да преодолее своята изолираност, индивидът в
тоталитарните общества се организира, но организацията, както
постепенно се изяснява, само увековечава неговата изолираност
и с помощта на процедурно отчуждаващ ефект, още повече се
подчертава неговата нищожност. Индивидът се открива като
политически безпомощен, неспособен да постигне своите цели,
с политически средства. За да удовлетвори своята воля към власт,
той поддържа абсолютната държава, която го тероризира и
недвусмислено му дава да разбере, че неговата политическа сила
и значение са равни на нула.
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Ст. н. с. I ст. д. ф. н. Димитър Станков

БЮРОКРАЦИЯ, БЮРОКРАТИЗЪМ
И КОРУПЦИЯ

Summary

This is one of the most burning topics in our social life. The report inves-
tigates the immoral nature of bureaucracy and bureaucratism, its splendid vest-
ments, visible characters, forms and faces. The corruption, infecting the ruling
circles, is the most ubiquitous and inveterate impedient to our development in
the way of democracy.

В нашето преломно време бюрокрацията носи зловонния
дъх на корупцията. Това е една от най-злободневните теми на
деня. Не случайно въпросът за реформата в административната
система, подета от „сините", сега е един от най-щекотливите и
парливите при обсъжданията в Парламента. Пробуждащото се
демократично съзнание търси в тези явления — политическите,
социално-икономическите, психологическите и моралните устои
на казионните, ретроградните, тоталитарните и антидемокра-
тични прояви. Изглежда, най-опасните врагове на развитието у
нас засега са именно бюрокрацията и свързаните с нея прояви
на корупцията. Борбата срещу командно-административната
система е важна обществена задача. Критиките и емоционално-
нравствените послания във вестници и списания, дискусии и
разговори по радиото и телевизията, обаче, са недостатъчни.
Така се разкриват и бичуват преди всичко пищните одежди, ка-
муфлажа, зримите черти и признаци, или само някои мета-
морфози на бюрокрацията и корупцията, но не и тяхната най-
дълбока безнравствена същност, съдържание, нрави и прояви. В
тази връзка сред проблемите, които поставя пред обществените
науки, в частност пред етиката, процеса на преустройство на
обществото ни, особена актуалност придобива изследването на
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същността, формите, лицата и превъплъщенията на бюрокра-
цията и корупцията.

Необходимо е да се поведе безпощадна и безкомпромисна
борба с бюрокрацията и корупцията. Първо, по законодателен
път чрез реформата в съдебната и административната системи.
Второ, като се разкрият техните причини от социално-икономи-
чески, политически и нравствен характер. Трето, със средствата
за масова информацията да се извадят на показ с оглед тяхното
преодоляване и изкореняване.

Бюрокрация, бюрократизъм, номенклатура; чиновници,
бюрократи, номенклатурчици и апаратчици: какви ли не „пле-
вели" са се навъдили и избуяли на нашата плодна обществена
нива? Тонове хартия изхабихме да казваме и да доказваме колко
и доколко командно-административната бюрократична система
е зловредна, но това са само приказки-залъгалки на поредното
правителство, признавайки неявно своето безсилие. Всъщност
бюрокрацията и съпътствуващите я аморални явления представ-
ляват манна небесна не само за всички тъмни субекти на сенчес-
тата икономика от рода на кредитните милионери, мафиоти, мут-
ри и престъпници, но и за самите наши бояджии-политици, вклю-
чително и за управляващите. Премиерът Иван Костов трябва
„да започне незабавни енергични действия срещу корумпираните,
некомпетентните и самодоволни управници, независимо колко
висок пост заемат те, дали са членове на правителството и колко
големи са заслугите им към СДС". Това следизборно изявление
на президента Петър Стоянов за пореден път направи печалната
равносметка, че корупцията е ужасна язва, трудно лечима болест
на обществото ни.

Днешната, надминала с йезуитщината си бюрокрация,
спекулира с чувствата, мислите, убежденията и вярата на хората,
превръщайки ги в жалки пионки и винтчета, в бездушни марио-
нетки, в тесногръди и казионни чиновници или безскрупулни
граждани. Ето защо наша насъщна национална задача е да
разгромим и демонтираме командно-бюрократичния апарат,
бюрокрацията, бюрократизма и корупцията, които като раково
заболяване са заразили всички клетки на обществения организъм.
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1. Относно природата на бюдокрацията и бюрократизма

Терминът „бюрокрация" и „бюрократизъм" водят началото
си от френски език. Те са производни на думата „бюро" /фр. bu-
reau/, която означава някакво помещение с маса, където се
уреждат щекотливи правни, социални, икономически и морални
въпроси, като се вземат различни решения по тях. Така че в
превод термините „бюрокрация" и „бюрократизъм" означават
господство, но не каквото и да е, а тотално и безпределно, на
канцеларията и канцеларщината. Разбира се, бюрокрацията и
бюрократизмът съществуват, макар и в зачатъчна форма отто-
гава, откогато съществува и държавата. Например, в древен Рим
е съществувала специална служба за събиране на данъци. Друг
типичен пример е Луи XIV /"кралят-слънце"/, който назначава
„индустриални инспектори", чиято единствена задача е да следят
за изпълнението на разпоредбите по отношение на индустрията.
Особено бурно развитие бюрокрацията и бюрократизма полу-
чават след промишлената революция в Англия. Всичко започнало
след като няколко от първите парни котли експлоадирали.
Наложило се държавата да се намеси, да назначи контрольори.
Така колелото се завъртяло и днес никоя държава и съответно
правителство не могат да минат без едни или други служби, без
администрация и бюрокрация.

Бюрокрацията се разраства, тъй като differentia specifica на
меркантилистката държава е преразпределение на богатството
в зависимост от нейните фискални и политически интереси, което
води до насърчаването на отделени икономически дейности чрез
налагане или освобождаване от някакви данъци или налози.' Да
се вземе решение кой ще има надмощие и пълномощно, било
трудно не само за кралете, но дори и за държавата. Такова реше-
ние изисквало компетентния анализ и документация на юристи,
счетоводители и служители, които да докажат, че техните пред-
ложения ще бъдат от най-голяма полза за държавата и нейните
поданици.

Меркантилизмът в Европа постепенно изчезва. Капитализ-
мът си създаде свой тип бюрокрация, която стана хегемонна сила
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в тоталитарните общества. Най-ироничен, най-остро саркастичен
анализ на американската и английската бюрократична система
са направили Лоурън Питър и Реймонд Хал в нашумялата им
книга „Принципът на Питър". Също така задълбочен анализ на
бюрокрацията на правителствения апарат на Великобритания
прави Н. С. Паркинсон. Както е известно, той открива ред закони
в развитието на бюрократичните системи. По-конкретно поня-
тието „бюрократизъм" изразява не толкова градивния, колкото
задушаващия дух на бюрокрацията. Как се е стигнало до раз-
двояване на термина? То е предизвикано от една забелязана дис-
кретна особеност на бюрократичните структури — да водят свой
„втори живот", насочен навътре към собственото си възпроиз-
водство. Това особено нагледно се вижда при т. нар. „номенкла-
турна бюрокрация" в тоталитарното общество до преди едно
десетилетие, а даже и сега в периода на преход при трансформа-
цията му в капиталистическото.

Изглежда бюрокрацията с нейното следствие е необходимо
социално и морално зло, върху което се крепи цялото съвременно
капиталистическо глобализирано общество. САЩ като най-
развита и най-мощна капиталистическа страна е и държавата с
най-мощен административно-бюрократичен апарат. Голям
административно-бюрократичен апарат имат всички най-разви-
ти капиталистически страни: Германия, Франция, Англия, Япо-
ния, да не говорим за Русия и Китай. А какво да кажем за под-
чертано негативната роля на бюрокрацията у нас и в бившите
соцстрани в период на преход. Всички перипетии около него се
намират в пряка зависимост от наличната бюрокрация, която
препятства и деформира почти всички процеси на трансформа-
ция с оглед на своите икономически изгоди и дивиденти при при-
ватизацията и преструктуриране на икономиката. Съвсем нало-
жителна се оказва реформата в държавната администрация.

Впрочем проблемата за бюрокрацията и бюрократизма е
една от централните теми в буржоазната соци° л о г и я - Ако в свое-
то време Макс Вебер еднозначно свързва бъдещето на индуст-
риалното общество с триумфа на бюрокрацията, то в следве-
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беровския период този изходен оптимизъм значително помръква
и се заменя с умерен песимизъм. През 50-те години У. Байт, Ж.
Елюл и Р. Нисбет критикуват бюрокрацията от гледна точка на
защита на индивидуалните ценности. През 60-те години като
продължение на тази линия възникват амбициозни проекти за
преодоляване на „формалния", „йерархическия" мениджмънт със
средствата на неформални или „постбюрократически" организа-
ции. У Бенин, Д. МакГрегор и К. Арджирис издигат тезиса, според
който разкрепостяването от бюрократичните ограничения трябва
да се търси в плоскостта на т. нар. „метрични структури", където
вертикалните / „йерархични"/ отношения се допълват от хоризон-
тални /демократични/ канали за предаване на информация.2

Бюрокрацията е конкретно-историческо явление, което има
политически, икономически, идеологически, социално-психичес-
ки и морални аспекти. Тя не може да се обясни нито с някакви
вечни и неизкореними особености на социалната организация,
нито с някакви вродени инстинкти за господство и лидерство у
човека. Необходимо е да се прави разлика между бюрократизма
като негативна форма на проява на служебната дейност и бюро-
крацията като необходима за управлението — администрация.
Безспорно е, че не всяка канцелария, т. е. управленски орган или
институция, може да се нарече бюрократична. Дадена служба се
превръща в бюрократична тогава, когато използва всички мето-
ди, принципи, прийоми и средства не за общественото благо, а
за да се живее за сметка на обществото, паразитирайки върху
труда на хората. Например, носят се документи насам-натам,
решават се някакви привидно много важни задачи, които обаче
са насочени към собственото си обогатяване, а не толкова към
изпълнение на обществените задачи. Според Е. Фром, най-
лошото „от всичко е, че чиновниците са също така необходими
и неизбежни, както тоновете хартия, употребявани при тяхното
господство".3 Бюрокрацията се разглежда като порочен кръг, от
който никой не може да излезе: премахването й щяло да доведе
до социален разпад".4Бюрокрацията се сравнява с „непоклатима
скала", в която напразно се бият и разбиват политическите бури.5
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Формите на бюрокрацията са исторически обусловени, но
те съдържат някои общи черти, а именно: откъсване на изпъл-
нителската власт от волята на народното мнозинство; утвърж-
даване на привилегирован слой, откъснат от хората и стоящ над
тях; формално изпълнение на правилата, нормите и законите от-
горе; робско послушание и подчинение на нисшестоящите пред
висшестоящите. Бюрокрацията е продукт и катализатор на от-
чуждението на управляващата номенклатура от обикновените
хора.

Днес в условията на преход, „бюрокрацията е „най-злият,
най-опасният враг на революционното преустройство" на тота-
литарното общество.6 А преустройството и демокрацията не мо-
гат да придобият плът и кръв без ограничаване и преодоляване
на бюрократичните форми, методи и средства на управление,
както и свързаните с тях традиции на голо администриране.7 Това
е така, защото бюрокрацията превръща държавните и общест-
вените задачи в канцеларски. Бюрократичният формализъм и
свързаната с него канцеларщина имат ясно определено пред-
назначение — да поддържат отношения на господство и подчи-
нение, на експлоатация, на духовен и морален гнет в епохата на
настъпващото глобализирано общество и нов световен ред. Глав-
ното в системата на бюрокрацията и бюрократизма е обезвлас-
тяването на гражданите, превръщането им в бурмички и винтчета
от един тотален командно-административен апарат. По такъв
начин се постига „спиритуализма" на държавата: тя поглъща
обществото, а апаратът поглъща държавата. Администрацията
се превръща в шайка от корумпирани чиновници. Бюрокрацията
се изражда в бюрократизъм и корупция.

2. Безнравствената същност
на бюрокрацията и бюрократизма

Бюрократизмът обхваща всички видове сфери на социалната
дейност. Преди всичко той е начин на мислене и начин на дейст-
вие. Главното в случай се състои в това, че той символизира
монополизацията на политическата и Икономическата власт. За-
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това е толкова уродливо у нас всевластието на чиновниците, по-
точно на апаратчиците, утвърдено с порочния идеологически
принцип „Кадрите решават всичко", довеждайки до всевластието
на бюрокрацията, до диктатура на номенклатурата.

С други думи, носител на бюрократизма е бюрокрацията,
колкото и тавтологично да звучи. Бюрокрацията не е толкова
социална група, колкото йерархически организираната в пира-
мидална система на управление — социална прослойка от
чиновници и апаратчици. Тя идва, за да запълни колкото се може
повече от социалното пространство и време. Всичко, което по-
пада в нейното силово поле се превръща в нейна съставна част
— в звена, колелца, бурмички и винтчета на тази система. Сър-
цевина на тази система е апаратното манипулиране с цел
обособяването; от една страна, на елит от чиновници, чийто
избор, назначаване и ротация, се подчиняват само на един
единствен критерий, а именно — верност към властимеющите;
от друга страна, превръщане на обикновените хора в овчедушна
маса, лишена от реално участие в управлението и живота на
обществото. Като продължение от обособяването е създаването
на система от привилегии за висшите, а след това и за по-нисшите
чиновници, в която, с цел смекчаване на моралното отчуждение
на вторите, се допускат „знатни" и от техните среди.

Когато се говори за бюрокрацията не бива всеки образован
човек с висше и над висше образование да се зачислява към нея.
Разбира се, няма знак на тъждество между бюрокрацията и ин-
телигенцията. Безспорно, интелигенцията у нас е сложен кон-
гломерат, състоящ се не само от интелигенти, но и от полуинте-
лигенти. Тъкмо от тази част на интелигенцията се отделя по-
голяма част от бюрокрацията и бюрократите, или по Джилас, т.
нар. „нова класа". Бюрокрацията не притежава своя собствена
култура, нито реална производителна сила и способност. Ако се
разгледа състава на бюрокрацията може да се види, че нейната
по-голяма част се състои от групата не толкова на лумпените-
полуинтелигенти, които стават най-образцовите апаратчици и
номенклатурчици. Изкушаващата рефлексия на тема „власт" се
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превръща за тях, като новоизлюпени парвенюта, в болезнен син-
дром. 8 Те постоянно парадират с местоименията „аз", „ние" и
„те", особено „ние" и „властта", „ние" и „народът", „ние" и „Бъл-
гария". Става дума не само за социални, но и за професионални
недъзи на апаратчиците-бюрократи, които не са никак компе-
тентни, но и се отличават с абсурдни претенции и болезнени ам-
биции. Фактът, че бюрокрацията е ориентирана не „надолу" към
реалните потребности и жизнени интереси на трудещите се, а
„нагоре" към формално и бездушно изпълнение на указанията
„отгоре", откъдето зависи служебния просперитет на отделния
апаратчик, я прави безлика и бездушна.

Бюрократичната система нанася особено тежки удари на
интелигенцията, която има важна мисия в преустройството на
обществото на демократични основи. Уви, интелектуалците се
свеждат до статут на държавни чиновници и служители, изпит-
ващи постоянна несигурност за своите позиции с отреденото
им жалко социално положение. Те са на границата на бедността.
Към това се прибавя психологическата преса и непрекъсната
идеологическа обработка. Всичко това довежда до деформиране
на интелигенцията, не само на онази част, която структурира
ядрото на бюрокрацията в администрацията и номенклатурата,
но и тази, която има свои творчески планове, потенции, способ-
ности и сили. Работата се състои в това, че разделението на
интелигенцията и властта по протежение на най-новата история
от петдесет години насам, е било само скрито, което напоследък
има симптомите на явен разрив. Така няма нищо чудно в това,
че различните неформални движения и някои нови политически
партии, които се оглавяват от интелигенцията, насочват своята
критика срещу бюрокрацията и номенклатурата, с оглед техния
демонтаж. Окончателно бе доказана несъстоятелността и без-
перспективността на опитите да бъде осъществена радикална
реформа на нашия обществен живот по отъпкания път на бюрО"
кратичните промени.

Истинското преустройство не може да се прави с бюрО"
крати-апаратчици от стария тоталитарен тип номенклатура
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готови на всякакъв нравствен компромис, на всякаква морална
деградация и низост. Така не бива да си правим илюзията, че
съвременният бюрократ и номенклатурчик, само за няколко дни,
тайно и полека, ще порасне с няколко европейски века и ще стане
нормален чиновник.

В бюрократичното възприятие светът е опростен и доведен
до абсурд, до своеобразен театър на абсурда, където всеки играе
такава социална роля, доколкото в своята мимикрия е принуден
да възприема нещата и явленията през призмата на двата цвята:
бял и черен. Всичко е бяло или черно, които, обаче, са си разме-
нили местата: бялото е черно, а черното — бяло; доброто е зло,
а злото - добро; добродетелта е порок, а порокът — добродетел.
Съответно добрият и кадърен човек се оценява от него като лош
и некадърен. Затова колкото си по-лош и бездарен, толкова по-
добре. Почтеният и честен човек бива бавно, но сигурно отравян
от зловонната безнравствена атмосфера около него, където вла-
деят чувствата на страх, подозрителност, мнителност, бездушие,
овчедушие, равнодушие, грубост, пошлост, цинизъм, дебелащи-
на, простащина, омраза, злоба, завист и ненавист. В психиката
на хората се насажда мафиотския принцип: „Който не е с нас,
той е против нас". Бюрократите казват не без умиление: „Той е
наш човек", което значи, че като единомишленик, трябва да бъде
устроен на по-добра и платена работа или служба, докато онзи,
който не е с тях да му мисли, тъй като ще бъде низвергнат и
гонен до „дупка", до пълно унищожение. Като прибавим и цената
на похабените нерви, на изгубеното морално-психично здраве,
душевно спокойствие и равновесие, моралната стойност на
обществените и личностни загуби става неизмерима.

Бюрократизмът е отрицание на всякакъв морал. Неговата
питателна среда е безнравствеността, която убива всичко човеш-
ко. Затова няма бюрократ, който да не е способен на всякаква
низост, подлост, безсъвестност, безсърдечност и безчовечност.
Той дори няма остатъци от „рудиментарна" съвест, която на-
пълно и завинаги и закърняла. Ето защо лицемерния морал на
бюрократа включва органична неприязън, злоба, омраза и завист
към всичко честно, почтено, морално и достойно.
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Бюрократизмът е генератор на такива отрицателни аморал-
ни явления като еснафщина, кариеризъм, келепирджийство, фор-
мализъм, грубо бездушно чиновническо отношение към нуждите
на гражданите. Той формира специфичен тип личност. Това е
личността на бюрократа, чиито типични нравствено-психични
черти са: бездушие и безразличие към обикновените хора,
издевателство и жестокост към слабите, бездушно господарско
отношение към подчинените, грубост, самонадеяност, гордели-
вост, надменност, високомерие и самохвалство; от друга страна,
самоунижение пред началството и властимеющите, раболепие,
подлизурство, угодничество, доносничество и ласкателство.
Бюрократът по нищо не се отличава от другите хора, когато е на
улицата, стадиона, магазина или в някакво превозно средство.
Той изглежда съвсем нормален човек. От него могат да се чуят
находчиви, дори цветисти изрази на морално възмущение и не-
годувание по адрес на бюрокрацията, от липсата на ред, от де-
фицита на стоки, от неуредиците и ходатайствата в една или друга
област на живота. Той изглежда досущ като всички останали хора
до момента, в който звънеца на работното му място удари. И
тогава, той, който вчера на опашката в плод-зеленчука се е
възмущавал от предимството, което продавачката е дала на свой
познат, той, който дълго се е гневил, че са затворили магазина
под носа му, който отскачайки през работно време до съседната
служба, е беснял от безразличието и бездушието на служителя,
изведнъж се преобразява като става неузнаваем, властен,
недостъпен и безчувствен чиновник, сиреч бюрократ.9

3. Лица на бюрократизма

Бюрократичните прояви не са еднозначни, те са многолики.
Едно е безспорно, че бюрократизмът влече след себе си форма-
лизъм, некомпетентност и безотговорност. Най-напред зад бю-
рократизма може да стои воинствуващият дилетантизъм на
чиновника, поради неговата некомпетентност. В това отношение
„принципът на Питър" дава най-ироничен и саркастичен смисъл
на некомпетентността на чиновниците. Ето и самият принцип
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на Питър: „в йерархията всеки се стреми да достигне своето
равнище на некомпетентност". С други думи, всички опити за
отстраняване на „некомпетентните" от бюрократическата йерар-
хична стълбица са съвсем напразни и безсмислени. Две са след-
ствията от принципа на Питър.

Общата тенденция, че с течение на времето всяка длъжност
ще бъде заета от чиновник, който е недостатъчно компетентен
да я изпълнява. И още — работата се извършва от тези, които не
са достигнали степента и равнището на своята некомпетентност.
Изключенията от принципа могат да се подредят така: мнимо
изключение номер едно се състои в това — неспособният да бъде
повишен. Но той на новата си работа не може да бъде повече
компетентен, отколкото на първата. С това псевдоповишение се
постигат три резултата: а/ ръководителят на учреждението по
този начин маскира своята грешка, че вече е повишил некомпе-
тентен чиновник; б/ по този начин той поддържа у другите под-
чинени, тъй наречения „полезен оптимизъм"; в/ уволненият може
да се раздрънка, затова е по-добре да се повиши, за да му се
запушат устата. Изключение номер две — без да се повишава
некомпетентния, се привежда в друг кабинет, по-просторен, къ-
дето му се запазват ранга и заплатата, но му се възлага трето-
степенна задача. Мнимо изключение номер три: сестра буди бол-
ния с думите: „Събудете се, трябва да вземете приспивателно".
Това е т. нар. „професионален автоматизъм", характерен за онези
служители, които не си позволяват никакви отклонения от пред-
писанията на инструкцията „отгоре".

Кой определя равнището на некомпетентността? Разбира
се, не обществото, а този, който стои на по-горното стъпало на
административно-бюрократическата стълба. Ако въпросният на-
чалник още не е достигнал равнището на своята некомпетент-
ност, той може все още точно и вярно да оцени компетентността
и грешките на своите подчинени. Ако пък е достигнал степента
на своята некомпетентност, той вече се задоволява да оценява
тяхната работа в смисъл, доколко изпълняват своите задължения
по форма, а не по качество и по съдържание. Такъв началник
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цени само усърдието на своя подчинен и затова скоро го
повишава. От гледна точка на йерархията това е признак на
компетентност и получава повишение, който ще се движи нагоре
дотогава, докато някоя по-нова длъжност или служба не го накара
да вземе самостоятелно решение, признак че е достигнал своята
некомпетентност. Изключение номер четири: когато изключи-
телно способните биват уволнявани, защото със своите действия
подриват устоите на бюрократичната йерархия, погазвайки пър-
вото основно правило на всяка подобна система — йерархията
да бъде опазена на всяка цена. За бюрократичната йерархия
свърхкомпетентните и способните са много по-вредни от
некомпетентните.10

Другото лице на бюрократизма е кариеризмът. На равни-
щето на здравия разум, когато се говори, че някой е бюрократ,
фактически той се заклеймява като отявлен кариерист. Лакму-
совата хартия за откриване на кариеристичните амбиции е имен-
но стремежът към пост в обществото." Отнемете на такъв човек
перспективата към пост и сан, и той ще се устреми към друг
пост, тъй като все на някой от властимеющите ще направи впе-
чатление: в него се цени това, че той е много ловък, хитър, под-
лизурко и подмазвач. Неговото нравствено съзнание е един без-
краен лабиринт от комбинации и компромиси, той е готов на
всяка комбина.

Бюрократът подчинява цялата си жизнена и морална енергия
на безпринципното пълзене и издигане в бюрократичната йе-
рархия. Той е готов да изпълнява всякакви нареждания, стига
това да допринася за подобряване на служебното му положение,

"като мечтае за главоломно изкачване по стъпалата на бюрокра-
тичната стълба да направи блестяща кариера. Затова кариериз-
мът не случайно е една от безнравствените прояви на бюрокра-
тизма. Днешният бюрократ е много по-страшен и по-опасен от
някогашният добричък чиновник по своите морални уродства.
Той гледа на своя служебен стол като на трамплин, откъдето
може да прескочи на стола на своя началник, на когото се е клел
във вярност и преданост за цял живот.
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Върху основата на административно-бюрократичната
йерархия на обществото възникват високомерието, неуважител-
ното-презрително, надменно, феодално-бейско отношение към
другите хора. Преувеличаването на собствените мними достойн-
ства, себелюбието, тщеславието, алчността, грубия материали-
зъм, вулгарно-прагматичното отношение към света са все отвра-
тителни черти от моралния облик на бюрократа.

Третото, или едно от най-негативните и безнравствени лица
на бюрокрацията, е корупцията. По дефиниция на Съвета на Ев-
ропа, корупцията „е подкуп и всякакви други действия, в които
са замесени лица от обществения или частния сектор, за които
се смята, че са нарушили задълженията, произтичащи от заема-
ния от тях служебен пост като държавни чиновници, служители
в частния бизнес, самостоятелни агенти или някаква друга по-
добна длъжност с цел получаване на незаконни облаги за тях
самите или за други лица". Сиреч незаконни облаги означава
неморални облаги, добиване на блага по безнравствен, нечестен
път. По прозрението на писателят Стефан Цанев корупцията е
онова аморално положение, при което „народът плаща на хората
във властта, а те /разбирай чиновниците — б. а./ се държат с него
като господари, наставници и благодетели" на човешкия род.
Той ги сравнява с келнери, които ти поднасят яденето „със
самочувствието, че те хрантутят, и си искат бакшиша, макар че
ти си плащаш прескъпо и за слугуването и за храната" едновре-
менно. Свеждайки морала и правото уж до стриктното изпълне-
ние на законовите наредби и на указанията на висшите „санов-
ници", той всъщност изтръгва от нравствеността и законода-
телството тяхното дълбоко човешко съдържание и хуманен сми-
съл. Съблюдаването на задълженията, произтичащи от норма-
тивните актове, се свежда до педантичното изпълнение на бук-
вата, а не на духа на един или друг закон. Някъде дълбоко в него
е скрита страшна корист и сметка.

Налице е „двойно счетоводство" в морала. Защо тогава ни
е чудно, че много бизнесмени у нас водят „двойно счетоводство"
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— едни сметки за пред администрацията, за да го облагат с по-
малко данъци, и други сметки за своя реален бизнес. В семейст-
вото, в приятелският кръг отношенията се регулират от неписани
нравствени правила, понякога много силно деформирани в такава
степен в каквато са недомислени редица правни норми и закони.
„Приятелството" се цени само като отстъпление от едни или
други обществени предписания, изисквания и задължения, които
са валидни за всички. Така деформираните фамилно-групови и
приятелски или шуро-баджанашки интереси са основата и
питателната среда на корупцията с нейните безнравствени
прояви, форми и лица, като протекцията, опекунство™, рушвет-
чийството, бакшиша, подаръка. Изобщо „шуро-баджанащината"
чрез „мрежата на груповите привързаности" се оказва извън-
редно силно детерминираща различните бюрократични извра-
щения и отстъпления от нормите на правото и морала, от еле-
ментарните правила на правната и нравствената култура. В този
смисъл бюрокрацията и корупцията препятствуват изграждането
на модерен стопански етос, на формирането на делови морал у
нас . и

Корупцията, уви е „смазочното масло" на демокрацията,
както го пише във всеки учебник по криминология. В смисъл, че
колкото е повече демокрацията в едно общество, толкова по-
дълбоки са корените на корупцията в него. В този смисъл Бълга-
рия е „образцова държава" с „високоразвита демокрация", която
дори била в челната десятка в Европа. Това го казваме не ние, а
директорите на най-големите компании във Великобритания,
скандинавските страни, Германия, Франция и САЩ, поради което
не искат да инвестират у нас. Според едно проучване, публику-
вано във в. „Гардиън", страната ни е на осмо място сред десетте
най-корумпирани държави, в които отказът да се плащат подкупи
води до загуба на сключени договори, на липса на инвестиции.
Може би, поради тази причина бавно върви приватизацията,
преструктурирането на икономиката, прираста на националния
продукт.
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У нас всяка власт мултиплицира желаещите да седнат на
сладката държавна трапеза. Защото сме бедни и всеки, който
дойде на власт гледа най-първо да „се наяде", т. е. да се обогати
като Алековия БайТаньо. Не случайно за корупция се заговори
още в зората на демокрацията от десет години насам и продъл-
жава до ден днешен, която като многоглавата Лернейска хидра
й израстват все нови и нови глави, а изглежда Херкулес все още
не се е родил. Ще се преборим ли някога с тази многоглава ламя;
дано да не е на куково лято. След партийните секретари, съвет-
ници и червени атамани, сега май на бял свят се пръкнаха и сини
атамани и велможи. „Съборихме партийните секретари, а сега
създадохме сини атамани..." — под тази декларация, изпратена
на 13 март миналата година до премиерът И. Костов, са се раз-
писали 23-ма сини люлински активисти. Нищо не се е променило,
защото в материалите на току-що завършилата национална
конференция на сините, една от основните и щекотливи задачи,
която се подема на нов глас е борбата с корупцията.

Образът на корумпираният служител-бюрократ, като съби-
рателен социален и нравствен тип, който се характеризира с
настървеното преследване на келепира и обогатяването в периода
на прословутия преход към пазарна икономика, трудно се обри-
сува само с един щрих от цифри. Изглежда статистиката, правена
с анкети сред населението от „НЦИОМ", „MBMD", „СОВА-5" и
други социологически агенции, не дава реалния обем на коруп-
цията, тъй като тя все повече се превръща в стил на живот на
известна немалка част от управляващите и властимащите. Обаче
налага се мнението, че най-корумпираните са сред висшите чинов-
ници, правоимащите юристи /прокурори, съдии и адвокати/,
следват митничарите, лекарите и нисшите чиновници.

Корупцията в управлението е много стар проблем, но е нова
тема за специалистите, които изследват ръста на икономическия
растеж и процеса на реформите. От една година световните фи-
нансови организации, като Световната банка и Международният
валутен фонд подчертават, че корупцията може да провали
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инвестициите и да забави растежа в страните от Югоизточна
Европа, включително и у нас. Наскоро МВФ преустанови изпла-
щането на 220 млн. долара на Кения поради неуспеха на прави-
телството й да намали или поне да ограничи корупцията. Според
нововъзприетата политика на Световната банка и МВФ в бъдеще
„случаите на лошо управление, което може да има значителни
макроикономически последствия, помощта може да бъде пре-
установена или силно редуцирана". На какво разчитаме ние
тогава?

България живее в условията на валутен борд. Служителите
с непосредствена, всекидневна власт над обществото — полиция-
митници и данъчни органи — се нуждаят все повече от що-годе
нормално заплащане, за да бъде намалено изкушението да
приемат подкупи, твърдят експерти от МВФ. „Ще вземаме ре-
шение за всеки отделен случай поотделно" каза Масуд Ахмед от
Световната банка. Той посочва, че банката не прави опит за „мо-
рален кръстоносен поход", но иска да убеди правителствата, че
корупцията спъва /е препъни камък/ икономическото развитие,
стабилизация и растеж. „Научно е доказано, че корупцията има
ужасни отрицателни последици върху най-важните индикатори
на прогреса и социалния напредък: икономически растеж, при-
тока на чужди и вътрешни инвестиции, „равнище на бедността",
- заявява вездесъщият икономист на банката във Вашингтон,
Даниел Кауфман. Дали това се знае у нас?!
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
НА МОРАЛА НА ПРЕХОДА

Гл. ас. д-р Катя Личева

БИЗНЕС-ЕТИКАТА И ФОРМИРАНЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ

В БЪЛГАРИЯ

Summary

The work is dedicated to the introduction of business ethics as an prob-
lem, concerning the formation of futur economists and the new approach to the
business. The most interesting question is the evaluation of the difficults, dan-
gers and challenges in the develepment of this new subject of study, the under-
standing of the relation between the field of social and commercial. So the busi-
ness ethics is not only an academic scientific subject, but an activity with practi-
cal orientation and utility, wich becomes important factor of the new culture
and consciousness increasing the importance of economic relations and ethos in
Bulgaria.

Краят на XX столетие е уникален момент в човешката ис-
тория, определян като преход към нова цивилизация. Свръхин-
тензивните темпове на развитие поставят редица сложни проб-
леми и дилеми, чието разрешаване изисква фундаментални из-
менения в самата същност на човека, облагородяване на човеш-
ките отношения, „очовечаване" на битието. Обнадеждаващ е
фактът, че в областта на икономиката започва процес на посте-
пенно осъзнаване нуждата от смяна на приоритетите. Откроява
се моралната парадигма, обвързана с разбирането за развитие
на „цивилизован бизнес", при който икономическите принципи
се съвместяват с етическите. В условията на формиращата се
пазарна система в България въпросът за развитието на деловата
култура и деловия морал е особено актуален.
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Преминаването на морала от сферата на теоретичните абс-
тракции към тази на реалните отношения в бизнеса у нас се
съпътства от редица трудности, възпрепятстващи проявлението
на пазарния механизъм. На неразвитостта на конкурентното
начало в икономическата практика и липсата на достатъчно опит
във фирмената дейност съответства и неразвитост, незрялост в
начина на осъзнаване на важни елементи на пазарната система.
В установилата се ситуация основните проблеми произтичат от:
господството на формализма и ограничеността при подхода към
въпросите от хуманитарно-приложен характер и тяхното не-
дооценяване в социален и стопански план; абстрактното боравене
с водещи идеи в съвременния световен мениджмънт, недостигане
до действителния им практически смисъл; неизживяността на
едностранчивото разбиране за бизнеса като „правене на пари" и
средство за максимизация на индивидуалната изгода; непозна-
ването на собствено българските традиции във воденето на сто-
панство и заложените в тях положителни нравствени моменти.
От своя страна преобладаващата инженерно-техническа квалифи-
кация на досегашното ръководство в икономическата област
предопределя насочването към по-строгия модел на фирмено
управление — административно-бюрократичния.

Като актуална се разкрива необходимостта от цялостна
трансформация на съзнанието на субективния фактор, за да може
българското общество да отговори на високите изисквания на
времето. В тази връзка изключителна значимост придобива въп-
росът за осъществяването на позитивни изменения в обучението
на кадрите и особено на бъдещите икономисти на страната. Върху
тях ще попадне основната тежест в икономическата област. Тъй
като образованието е продукт на бъдещето, ефектът от него се
проявява след определени периоди от време. Ако в настоящия
момент не бъдат извършени инвестиции в икономическото
образование и не бъде постигнато принципно ново качество в
подготовката на специалисти, то това определено ще подронва
основите на икономическото развитие на обществото като цяло
(1, с 10). В настоящия кризисен момент у нас е засилена
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опасността практиката да диктува на образованието твърде
утилитарни, тясно прагматични изисквания, което деформира
представата на бъдещите икономисти за тяхното действително
предназначение. Групата на лансираните в Икономическите ВУЗ
тясно специализирани дисциплини не е в състояние да осигури
адекватност в новите реалности.

Новите реалности, с които трябва да бъде съобразена под-
готовката на бъдещата икономическа интелигенция са свързани
с процесите на глобализация. В стопански план това засяга
формирането на глобалната икономика, изразяваща се във все
по-силното обвързване и взаимозависимост на отделните
икономики, в отвореността на националните икономики една към
друга. Все повече нараства и сложността на самата икономическа
практика, а функционирането и развитието й във все по-голяма
степен се осъществяват във взаимовръзки с другите дейности и
явления на обществения живот. Това налага интегриране на уси-
лията в различните области, в т. ч. и разгръщането на интегра-
тивната тенденция в съвременната наука и образование (10, с.
33-36). Осезателно се чувства потребността от преодоляването
на стереотипни представи и от развитие на нов стил на мислене
като отрицание на традиционното"тунелно мислене". Изграж-
дането на специалисти с "широк профил" и хуманитарна култура
е от голямо значение с оглед на усложнената социална практика
и комплексния характер на възникващите проблеми (6, с 63-64).
Като положителна стъпка в това отношение трябва да бъде оце-
нено взаимодействието между учебни дисциплини като: управ-
ление, икономическа психология, икономическа социология,
философия, право, стопанска история и др., както и формирането
на нови проблемни области от хибридно естество, запълващи
„празните пространства" в науката. Като цяло това допринася
за комплексната подготовка на бъдещите икономисти, увелича-
вайки шансовете им за успех в практиката. В процеса на преодо-
ляването на нехуманните и ограничени подходи, третиращи
човека като „homo—икономикус", особено отговорна се оказва
мисията на бизнес-етиката. Още от своето възникване тя започва
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да се утвърждава едновременно като учебен предмет и като кауза
за спечелването на широката публика в името на една бъдеща
цивилизована бизнес-практика.

За официално начало на бизнес-етиката в света се приема
1974 г., когато в Канзаския Университет е проведена конференция
по въпросите на морала в деловите отношения. След известен
период на подготовка тя е въведена в системата на обучение.
Учредена е организацията „Общество за бизнес-етика", която се
ангажира с координиране на усилията в тази насока. 80-те години
на XX в. бележат ..големия бум" в бизнесетикообучението в САЩ.
В настоящия момент тази учебна дисциплина фигурира в прог-
рамите на най-реномирани университетски центрове като водеща
е ролята на Харвардския Университет. В нашата страна бизнес-
етиката е въведена непосредствено след 1989 г., когато бе проз-
ряна, макар и от малко хора, една необходимост. През учебната
1990/1991 г. в Стопанска Академия „Димитър А. Ценов" — гр.
Свищов е на лице цялостен курс на обучение под названието
„Делова етика". Много важен е фактът, че той е възприет с пови-
шен интерес от студентите, поставяйки едно добро начало.*

Бизнес-етиката намира място в онзи комплекс от дисцип-
лини, които формират интегрални социално ориентирани и со-
циално отговорни индивиди. Най-ценна е способността й да раз-
вива критичното мислене, интелекта, усета за работа с хора. В
този ред на мисли трябва да отбележим, че дисциплините имат
значимост в контекста на една всеобща мисия на образованието:
да се изградят зрели личности, подобни на Кантовата — рацио-
нални, самостоятелни, морално действащи, способни да заемат
място в моралната общност.

Бизнес-етиката е призвана да преодолее традиционния не-
гативизъм в разбирането за морал в бизнеса. Тя трябва непре-

* Необходимо е да се посочи, че в другите Икономически ВУЗ-ове, (а и
не само в Икономическите) също са формирани и успешно функционират по-
добни курсове на обучение. Без да омаловажаваме тяхното значение, по съоб-
ражение продиктувано от личен преподавателски опит, ще спираме вниманието
си главно върху обучението в Стопанска Академия „Димитър А. Ценов".
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къснато да обосновава социалната значимост на този род дей-
ност. Според Норман Боуи бизнес-етиката кара студентите да
осъзнаят „какво значи да бъдат членове на човешката общност",
развива у тях алтруистичното начало (11, с 54).

Като академична дисциплина бизнес-етиката е свързана с
популяризирането на един нов подход към бизнеса, почиващ
върху идеята, че наред с всичко друго той трябва да се превърне
в сфера на човешки отношения, да удовлетворява в максимална
степен човешки потребности, да зачита човешкото достойнство,
да реализира някаква справедливост (7, с 7). Тя помага за пра-
вилното разбиране на връзката между комерсиалното и социал-
ното и учи, че в съвременните условия борбата за печалба е не-
делима от борбата за доверие. Целта е да се наложи „коректив"
на парадигмата на индустриализма, да се противодейства на
„продуцирането" на „едномерни" хора с тясно икономическа
подготовка и грубо прагматична ориентация на мисленето.

Бизнес-етиката е важен фактор за формирането на ново
икономическо съзнание, икономическо мислене и икономическа
култура. Тя поставя проблемите в един по-широк социокултурен
план, което изискват сложността и многомерността на съвре-
менната икономическа практика. В тази връзка следва специално
да се подчертае, че бизнес-етиката не е абстрактна академична
област, а има изразена практическа насоченост и практическа
полезност. Обучението по нея се свързва с необходимостта от
знания за това как да бъдат прилагани моралните теории в
практиката.

В духа на най-новите разбирания на Запад бизнес-етиката
се определя като своеобразна „стратегия на успеха", „стратегия
на печалбата". Това има ключово значение за правилната
интерпретация на нейния смисъл. Единствено реалистичният
подход към моралните проблеми на деловия живот би могъл да
ги направи обект на сериозно отношение и да се окаже приемлив,
полезен за съвременно мислещите хора. По тази причина без да
се идеализира моралната страна на бизнеса и без да се отрича
колко важно за него е да носи печалба — е потребно да се
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обосновава преди всичко предимството, ефективността на един
по-цивилизован начин на функциониране и придобиване на
изгодите. Това би допринесло за доверието в етиката на бизнеса.
Последната не е „панацея" на всички проблеми в деловата сфера,
но може да допринесе за „смекчаване" проявленията на егоизма,
за „облагородяване" на конкуренцията и като цяло за огранича-
ване на негативните явления. Доколкото доброто и злото съжи-
телстват у човека и са неизкореними в неговата природа, проб-
лемите на морала в деловия живот ще продължават да бъдат
актуални. Безусловно необходима ще бъде и съответната тео-
ретична рефлексия върху тях от страна на етическата наука.

Опитвайки се да се самоопредели и утвърди като академична
област пред останалите изучавани от икономисти дисциплини,
бизнес-етиката преминава през сериозни трудности (различни
форми на „академична дискриминация", борба срещу предраз-
съдъци, съмнения в обективността й). Самото отношение към
нея силно еволюира. През първите години на въвеждането й в
нашите ВУЗ, подобно на световната практика, на бизнес-етиката
не се гледа с необходимата сериозност (често самото й наиме-
нование буди недоумения). В последствие постепенно се формира
мнението, че това е една територия с богати възможности и перс-
пектива. Към бизнес-етиката се насочват големи амбиции, вклю-
чително на хора, нямащи нищо общо с нейния дух и начин на
мислене, въпреки другите си компетенции. *

Така утвърждаването на бизнес-етиката върви успоредно с
опитите за поглъщането й от други по своята насоченост дис-
циплини. Тази опасност е твърде сериозна, тъй като под „благо-
видна форма", с деклариране на положително отношение към
значимите й цели, се отнема правото на самостоятелно същест-
вуване, подменят се акцентите и основната теза за морален биз-
нес. Загубва се сърцевината на въпросите. Източникът на този
проблем се корени в самия обект на дисциплината, съвпадащ с

^ Типичен пример за това са някои преподаватели по Основи на управлението
за тях етиката на бизнеса не е нищо повече от „вид управление".
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този на икономическите науки. Това е приложна философия, но
характерът й е интердисциплинарен. Тя отчита постиженията на
две научни области (като се обогатява и с резултатите от много
други). Същественото, обаче, не е трупането на знания относно
икономическите отношения, а по-скоро оценъчният момент,
специфичната интерпретация на тези знания, през призмата на
етическите категории, осмислянето им във връзка с проблемите
на съзнанието, отговорността, човешките ценности. Това пред-
полага философски по своя характер анализ. Недоброто позна-
ване на философските основи на дисциплината би лишило от
възможността за изграждане на правилен подход към цялостната
проблематика. Не случайно в световен мащаб бизнес-етиката е
успяла да се наложи като област на философите (а в някои случаи
и на добре запознатите с нравствената проблематика теолози).
Залагайки на оценяването, на практическия аспект, тя отстоява
своя статут на приложна философия и част от системата на хума-
нитарните науки.

С бизнес-етиката икономическото образование в края на XX
в. придобива все по-професионален характер. В това отношение
показателна е протестантската етико-религиозна традиция —
влагането на водещ нравствен елемент в смисъла на самото поня-
тие „професия", акцентът върху „служенето", „дълга". Според
А. Флекснер едно от основните изисквания дадено занимание да
се определи като професия, е то да бъде „пропито с алтруистичен
дух" (11, с 18). Важно в обучението е освен специализирани знания
студентите да развиват усещането за собствената си професио-
нална идентичност, да оценят моралните си задължения, което
ще допринесе и за по-етично професионално поведение (9, с 11).

Изключително съществен е въпросът за съдържанието на
учебната програма по бизнес-етика. Стремежът към построяване
на цялостни лекционни курсове със съдържание, съответстващо
на академичните изисквания и на предявяваните от страна на
широката публика претенции — се сблъсква с липсата на стройна
теория, на конкретни изследвания и образци. Самата проблема-
тика е все още в процеса на своето формиране. Особено трудно
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е изработването на насоките, достигането до определена яснота
в учебните програми. Така пътят на утвърждаването на бизнес-
етиката върху академичното пространство на ВУЗ-вете е път на
пробите и грешките, на творческия риск.

Ако резултатите от обучението винаги са плод на взаимо-
действието между преподаватели и студенти, то за каузата на
бизнес-етиката в максимална степен се изискват съвместните
усилия на двете страни — един задълбочен съвместен размисъл
върху морала. Благоприятно се оказва включването на дисцип-
лината в горните степени на обучението, което да позволи об-
вързването със съответните икономически специалности, да заси-
ли интересът и оттук ефективността на обучението. Независимо
обаче от връзките с различни икономически функции (от профила
на специалността), в основата на всеки лекционен курс по необхо-
димост следва да присъства едно почти „твърдо ядро" от базови
теми, от което по-нататък да се разгръща цялата проблематика.

Самата програма по бизнес-етика може да се реализира в
няколко тематични цикъла (етапа). По наше мнение в най-общ
вид би било удачно това да изглежда така:

Първи тематичен цикъл: въвеждане на етическата проблема-
тика — моделиране на понятието за морала и неговите функции
в обществото; изясняване на основни етически категории, чието
приложение към бизнеса ще се изследва по- нататък. Този цикъл
има компенсационен характер, тъй като се засягат проблеми,
неизучавани по останалите учебни дисциплини.

Втори тематичен цикъл: представяне на връзката „икономи-
ка—морал" — разкриване на закономерностите в развитието на
деловия морал; открояване влиянието на фактори върху социо-
културен контекст; засягане на етически направления, повлияли
най-силно върху идеите на бизнес-етиката, като утилитаризма и
деонтологията; представяне на основните подходи в еволюцията
на управленската мисъл и в непосредствена връзка с това — въз-
никването на бизнес-етиката; изясняване на същността и задачите
й. Целта на този тематичен цикъл е формиране на общата
позитивна нагласа към моралната страна на икономическите
отношения.
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Трети тематичен цикъл: изследване различните проявле-
ния на морала в съвременната делова практика, в съответствие
с това — разгръщане структурата на бизнес-етиката с акцент вър-
ху фирмената етика. В съдържателен аспект това е най-богатият
тематичен цикъл, върху който би могла да се принесе и nag_
голямата тежест.

Четвърти тематичен цикъл: специализиран — прокарване
на връзките с различни икономически специалности, при което
се изследват моралните аспекти на конкретни икономически
функции (застраховане, търговия, реклама и др.). на този етап
обучението по бизнес-етика се обвързва непосредствено с
избраната от студентите икономическа специалност, придобива
завършен вид и най-голяма практическа приложимост.

Трябва да се отбележи, че един единствен лекционен курс е
почти невъзможно да обхване пълноценно цялата тази значима
проблематика. Очевидна е нуждата от внасяне на корекции.
Правилно според нас, би било да се осъществи разпределение
на тематичния план в няколко обвързани помежду си курса на
обучение като по този начин се увеличи делът на бизнес-етиката
при подготовката на икономическата интелигенция. Това би мог-
ло да се извърши върху основата на различните нива на обучение.
За по-пълно разкриване на нашия замисъл си позволяваме кон-
кретно позоваване на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов"
— гр. Свищов. Считаме Стопанска Академия за подходящ при-
мер, защото около нея се формира една уникална икономическа
структура, включваща различни нива на обучение. Това са учебни
заведения на разстояние само около няколко стотин метра силно
обвързани в единен комплекс. *

* Показателен е фактът, че всички учебни заведения по икономика в града са
създадени от дарения. Актът на дарителство има морална насока и свидетелства
за развито чувство за социална отговорност , за дълбоко осъзнат нравствен
дълг. Това е важно, защото се поставя началото на традиция. Самите създатели
— свищовските търговци Димитър Хадживасилев, Тодор Миланович и Димитър
Ценов са вложили този висок морален дух във фундамента на образованието
по икономика (5, с 19-21).
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На Гво ниво на обучение, представено от Държавна Търговска
Гимназия — понастоящем Икономически Техникум, изучаването
на етиката липсва. Самата етика се губи в общата съвкупност на
философските науки. На 1Грониво — Полувисш Икономически
Институт, впоследствие Колеж по Икономика и Управление, е
засилена прекомерно прагматичната насоченост в подготовката
на кадрите. За каузата на бизнес-етиката, обаче, на тази степен е
осъществен един пробив в специалността „Икономика на общи-
ните", където е въведен учебен курс с тенденцията да се обхванат
и други специалности. Върху НГ™ ниво от обучението, осъщест-
вяващо се в Стопанска Академия — висше образование бакала-
върска степен, е изнесена основната тежест. Налице е съществено
разширяване дела на бизнес-етиката чрез обхващане на няколко
специалности (Социално дело и застраховане, Икономика на
търговията, Икономика на кооперациите и Публична админи-
страция). На IV™ ниво — магистърска степен и следдипломна
квалификация, бизнесетикообучение отсъства.

От приведеното добре личи, че подобна структура на обу-
чението по икономика предоставя възможност за разширяване
дела на бизнес-етиката с оглед засилване на ролята й при фор-
мирането на кадри със съвременно икономическо мислене. На-
шата идея е именно тази — да се реализира последователност и
да се затвори цикълът на бизнесетикообучението, което да стане
чрез обхващането на различните специалности и всичките нива
на подготовка на кадрите. Целесъобразно е изучаването на
етиката да започва още от средното образование и да завършва
в магистърските програми по икономика. Това би могло да се
извърши в съответната последователност:

Първо ниво — етическа проблематика: формиране на поня-
тията, открояване на моралния аспект и засилване присъствието
на етиката (ако е необходимо това да стане за сметка на общата
философия).

Второ ниво — приложно-етически аспект: разширяване на
обучението по посока към самата етика на бизнеса; намаляване
на „чистата" етика като съдържание при запазване и използване
на основните понятия за анализ на икономическата практика.
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Трето ниво — задълбочаване на връзката с икономическите
дисциплини.

Четвърто ниво — изследвания, силно обвързани с практика-
та: работа върху конкретни проекти, ангажирани към реалните
морални проблеми в икономическата област у нас.

Докато в по-късно насочилите се към пазарна икономика
страни се разсъждава предимно върху основанията на подобен
род дисциплина, за развитите страни като особено актуални се
налагат разискванията около самото й развитие. Твърде сериозен
проблем е как да не бъде изопачен смисълът на бизнес-етиката
при положение, че към нея все повече се насочват различни
интереси. Въпросът, който основателно се задава е: „Ще провали
ли успехът бизнес-етиката ?", а отговорът му зависи от това дали
тя ще запази своята „чистота" и доверието на обществото.

В заключение е необходимо да се подчертае, че изучаването
на бизнес-етиката се явява изключително важен компонент в
подготовката на новата икономическа интелигенция на България.
Очакванията от тази млада научна дисциплина са големи. Ако
тя успее да съхрани обективността и критичния си тон, то заедно
с други фактори, би могла да съдейства ефективно за издигане
нивото на икономическите отношения у нас, изменяйки съзна-
нието на икономическите субекти.
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Д-р ф. н. Ирина Мирчева

ЖИВОТЪТ КАТО ЦЕННСТ:
ЕКО-ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Summary

The giving reasons for ethical issues which obgectives are preservation of
worldwide environment and survival of the man like biological spece need to see
the nature as a whole, the part of which is a human diversity. The solution for
ecological problems have to be search of redress the balance in the whole for
what the main terms is accepting the life in evryone form sanctuary.

В еко-етически аспект българското общество в годините
непосредствено преди прехода носи всички характеристики на
индустриално общество от Втората вълна (Тофлър): технологи-
чен детерминизъм — висок статус на науката и техниката (тежката
промишленост), икономически детерминизъм и идеология, в
основата на която е залегнало убеждението, че човекът е в
непрестанна война с природата.

Науката в индустриалното общество се развива според
възгледа на Бейкън, в който тя е в ролята на ценностно-необвър-
зано и следващо собствените си закони средство осигуряващо
превъзходство и придобиването на власт на човека над приро-
дата. По този начин науката на индустриалното общество става
една от причините за екологическата криза, тъй като нейните
принципи противоречат на принципите за съхраняване на живота
в глобалната екосистема, за което е необходимо равновесие меж-
ду частите в цялото. Науката, която не включва човека и неговата
дейност като част от Природата, а го разглежда като феномен,
който е независим от нейните функционални взаимозависимости,
не може да постулира принципа на хармония и в този смисъл
вярата в научно-техническата революция, като фактор на прог-
реса и като възможност за преодоляване на екологическата криза,
е неоснователна.
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Индустриалното общество се обвързва с пазара. Всичко, кое-
то може да бъде продавано и носи печалба независимо от въздей-
ствието върху Природата се произвежда. Както технологията,
така и икономиката се подчиняват на собствените си закони и
не се съобразяват с екологическите. Ценностната система е ори-
ентирана към пазара и се определя и съвместява с принципите
му. Природата се разглежда като неизчерпаем източник на
ресурси, които са вградени в системата на технологиите, от своя
страна целящи успеваемост на пазара.

За българското общество в периода на преход икономичес-
кия детерминизъм има приоритет и решаването на екологичес-
ките проблеми се разглежда въз основа на икономическите да-
дености и възможности на страната. Разчита се на чужди инвес-
тиции, търгуване с емисии и отпускане на заеми по метода „дълг
срещу околна среда". От анализа на пресата( 1997-1999) личи, че
основните екологически проблеми за страната са: санирането
на уранодобива; производството на атомна енергия и съхраня-
ването на радиоактивни отпадъци; високото съдържание на прах-
пепел, серни и азотни окиси вследствие на промишлената дей-
ност и транспорта, преработването на индустриалните отпадъци
и техногенните изменения на геоложките терени в районите на
рудниците.

Уранодобивът е спрян през 1992 година. Санирането (лик-
видация с необходимите дейности по ограничаване на радиое-
кологичния риск) не е извършено поради липсата на пари и руд-
ниците и отпадъкохранилищата са изоставени (Бухово, Брезово,
Елешница, вилната зона на Сливен). В районите около тези руд-
ници и отпадъкохранилища радиацията превишава допустимите
норми. При сондирането за находища на уран в Тракийската
низина (4000 сондажа) поради неспазване на технологията за
неутрализиране на разтворите са застрашени най-големите
запаси от подпочвени води за България, а почвата е напоена със
серните разтвори на урана.

Мерките, които се предприемат за опазването на околната
среда на институционално ниво са мотивирани от приемането
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на страната в Европейския съюз и съответните им изисквания
към страните членки за екологичен стандарт и налагането на
глоби за уреждането на глобалната екосистема. Изводът, който
се налага за българското общество в периода на преход е, че
икономиката и икономическата мотивация са първични сили и
съхраняването на живота се разбира не като следване на еколо-
гическите закономерности, а на икономическите. Технологичес-
кият и икономически детерминизъм обричат човека на механично
съществуване, разпространява се вулгарен материализъм и се
формира възгледът за живота като последователност от дого-
ворни сделки. За да преуспее в обществото човекът трябва да
стане част от системата, от икономическия механизъм, който
привидно поддържа, а в същност унищожава живота. Човекът е
фрустриран от механизма на икономическия детерминизъм. При
тази нагласа на съзнанието животът не се възприема като само-
ценност. Достига се до загуба на ценностна ориентация и в този
смисъл екологическата криза може да се разглежда и като част
от кризата на личността.

Без екологичен морал не могат да се разрешат екологи-
ческите проблеми, тъй като дейността на човека не се съобразява
с екологическите закономерности. Човекът трябва да осъзнае
единството с природата и необходимостта от морално отноше-
ние към нея. Ако приемем, че дължим морално отношение само
към носителите на интелект изпадаме в абсурдната ситуация,
при която действията ни към машина, която притежава изкуствен
интелект трябва да се оценяват морално. Етиката и особено
екологическата етика не може да обосновава необходимост от
морално отношение въз основа на наличие на интелект или спо-
собност за разсъждение. Морално отношение би трябвало да се
изисква не към носителите на интелект, а към носителите на
живот. Природата като цяло (като глобална екосистема) е именно
носител на живот и постулатите на екологическата етика се
извеждат съобразно закономерностите в нея. Обосноваването
на етическите принципи, ценности и норми на поведение, които
целят опазването на околната среда и оцеляването на човека като
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биологичен вид изисква разглеждането на Природата като
взаимосвързано цяло, част от което е човекът и неговата дейност.
Разрешаването на екологическите проблеми трябва да се търси
в поддържането (възстановяването) на равновесието в цялото,
като необходимо условие за това е приемането на всичките му
форми за самоценност.

Парадигмата на индустриалната организация лежи върху
убеждението, че човекът може да управлява природата и значи
не е необходимо да се съобразява с функционалните взаимоза-
висимости в цялото. По този начин се стига до нарушаване на
екологическото равновесие и унищожаване на различните форми
на живот. Ако животът се приема като самоценност, то би след-
вало дейността на човека да се съобразява с функционалните
взаимозависимости в Природата, като по този начин се избегне
унищожаването на живот. Индустриалната цивилизация обаче,
като проекция на сциентизма и технократството е в противоречие
с естеството на живота. Поради това се стига до постепенно
самоунищожаване, тъй като човекът като всеки биологичен вид
има определени граници на поносимост в измененията на сре-
дата. Въпреки това дейността на човека продължава да не се
съобразява с функционалните взаимозависимости в Природата
и продължава да бъде заплаха за живота. Ако животът на човека
се приема за самоценност то би трябвало дейността, която го
заплашва да бъде преустановена. Използването на откритията
на науката и техниката за създаването на оръжия за масово
унищожаване е много показателен факт, че животът не се
възприема като самоценност. Приемането на човешкия живот
като биосоциална ценност предполага опосредстване чрез со-
циалното/ общественото, т. е. човешкия живот може да бъде уни-
щожаван, ако общественият интерес го изисква. В този случай
човешкият живот не е равнопоставена, а субординационна цен-
ност. Индустриалното общество всъщност поставя материалните
ценности над живота като ценност. Тъй като животът на човека
е предпоставка на всички ценности се стига до противоречие и
ценностна дезориентация. Ценностите на индустриалното об-
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щество са в противоречие със същността на живота като природ-
но явление, поради което се достига до дилемата за оцеляване
на човечеството и изобщо за живота на планетата. Човекът обаче
не може да не приема своя живот като ценност, въпреки че при
субординацията се предпочитат материалните Ценности.
Индустриалното общество налага притежателния Модус, при
което животът сам по себе си не се схваща като ценност, а като
реализиране на цели определяни според материалните ценности.
Разбирането на „житейската реализация" като обществена успе-
ваемост свързана с материалните ценности показва, че животът
не се разбира като ценност в смисъл на природно явление. Но
човекът като част от природата, независимо дали го осъзнава
или не, е ценностно ориентиран според принципи, противоре-
чащи на принципа за хармония в Природата, които не могат да
го удовлетворят, защото тази ценностна ориентация унищожава
живота. Принципите за увеличаване на мощта и властта, за
себеналагане и доказване превъзходството над другите противо-
речат на принципа за хармония в природата, според който
различията се допълват в цялото.

Загубата на връзка с природата води до разбирането на ней-
ните закономерности според антропоцентрични представи като
се стига до там, че се изхожда от явления в обществото при обяс-
няването на природни явления. Еволюционната теория на Дарвин
се осмисля чрез принципите за придобиване на мощ и власт в
обществото казср по този начин „борбата за оцеляване" и ))Вътре-
видовата борба" се разбират не като еволюционни процеси за
усъвършенстване с цел оптимално приспособяване към средата,
а като необходимост от превъзходство и победа в борб а т а с ъ с

себеподобните и с Природата. Причинно-следствената връзка
се обръща, като се приема, че дадените обществени отношения
са следствие от природните естествени отношения, че т е з и при-
родни отношения заложени в човека като инстинкти са причина
за общественото състояние на борба за надмощие. Еволюцион-
ното учение на Дарвин се схваща чрез теорията на Хобс за иВойна
на всички срещу всички" като естествено състояние на хората в
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обществото. Подобно третиране предизвиква загубването на
значението му на биологична теория, която обяснява природни
процеси. Еволюционната етика основаваща се на това учение не
стига до изясняването на моралното отношение на човека към
природата, а обяснява обществените отношения чрез биологични
явления като изходна позиция за разбирането на тези биологични
явления не са природните закономерности, а обществените
механизми. Така прието Дарвиновото учение не води до
разбирането на природните функционални взаимозависимости,
при които животът се поддържа и усъвършенства. За да еволюира
животът системата трябва да бъде животоподдържаща, т. е. да
бъде в динамично равновесие. Състоянието на непрестанна война
или борба за надмощие премахва възможността за установяване
на равновесие, тъй като идеята за война или борба за надмощие
предполага унищожение.

Ценностната дезориентация на човека на индустриалното
общество се получава вследствие на взаимоизключващи се прин-
ципи, тъй като принципите за съхраняване на живота изключват
принципите водещи до унищожаването му, а принципите на
ценностното ориентиране на индустриалното общество, възприе-
мани като изведени от естествените процеси всъщност са в про-
тиворечие с тях и като резултат унищожават живота. В никакъв
случай не може да се приеме и противоречието между общест-
вото и природата като нормално и съответно принципите на
ценностно ориентиране да бъдат антагонистични. При дилемата
за съхраняване на живота не може да се говори за „борба на
противоположностите" и изобщо принципът за борба характе-
ризиращ парадигмата на индустриалното общество трябва да
се замени с принципът за хармония. Принципите за съхраняване
на живота действащи при ценностната ориентация в българското
общество в периода на преход са нравствено-религиозни, до-
колкото човекът не е загубил сакралното светоусещане и връзките
си с Природата. Тези принципи не са присъщи на парадигмата
на индустриалното общество и са пренебрегвани и отричани от
него. Въз основа на тях се търси изходът от ценностната
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дезориентация. Това са принципите на почитане на тайнството
на живота, любов, взаимопомощ, уважение, съчувствие и със-
традание.

За да се решат дилемите за съхраняването на живота той
трябва да се приеме за самодейност и да се разглежда като
природен феномен. Тези дилеми са породени и от разбирането
за прогреса като едностранен и непрекъснат растеж. При този
растеж не може да се постигне равновесие със средата, тъй като
не се отчитат функционалните взаимозависимости в Природата:
нарушава се принципа за хармония и се застрашава живота на
планетата. Човекът трябва да се подчинява в своята дейност на
хармонията. Той е част от Природата не само като биологично
същество, а и като социално. Неговата дейност се извършва в
околна среда, която е част от нея. Тази околна среда не е изоли-
рана, а е във функционална взаимозависимост с цялото. Затова
дейността на човека не може да се разглежда независимо от
функционалните взаимозависимости с Природата. Досегашното
разглеждане на човека като природен и обществен феномен пред-
полага отделянето на биологичното от социалното. Те се раз-
глеждат или независимо или съподчинено. По този начин дей-
ността на човека се разграничава от биологичната му същност
и от Природата. Това довежда до несъобразяване на дейността
му с природните закономерности, а от там до нарушаване на
равновесието в Природата. Разрешаването на дилемите произ-
тичащи от функционалните взаимозависимости в Природата
предполага съобразяване с тях, т. е. развитие съобразно тези
взаимозависимости. Предложеният от Римския клуб модел за
ограничаване на растежа има предвид именно такова развитие,
което се съобразява с природните взаимозависимости и при
което глобалната система е в равновесие. Концепцията за грани-
ците на растежа следва от факта, че при неограничен растеж се
изчерпват природните ресурси, чието наличие е ограничено и
съответно моделът на неограничения растеж е несъвместим с
физическия свят, който има граници. Този модел на развитие
изчерпва физическия свят и трябва да бъде променен, тъй като е
достигнал до невъзможност.
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Функционалните взаимозависимости и закономерности в
Природата съставляват екологическа необходимост. Съобразя-
ването с тях е екологически необходимо, в противен случай е
невъзможно възстановяването на екологическото равновесие.
Проблемът за свободата трябва да се разглежда в смисъл на мо-
рална свобода на личността във взаимозависимост с околната
среда и съответно като възможност да се избира между налични
ценности. Именно поради това дилемите произтичащи от функ-
ционалните взаимозависимости в Природата са свързани с цен-
ностната дезориентация. Като причина за нарушеното равно-
весие се посочва и моделът на Западната демокрация, при който
всеки е свободен да преследва личния си интерес и обществото
като цяло просперира, което обаче е несъвместимо с екологи-
ческото равновесие. Свободата на личностното развитие не може
да се ограничава от обществото и проблемът е в разбирането на
моралното усъвършенстване на личността. Личностното и
обществено развитие трябва да се приемат като взаимосвързани,
но не отделени от взаимозависимостите в глобалната екосистема.
Свободата на личностното развитие ориентирано към еко-цен-
ностите ще доведе до промяна в общественото развитие в съот-
ветствие с природните закономерности. Свободата на личността
не може да се определя като причина водеща до дилемите за
съхраняване на живота. Свободата на личността е възможност
за избор на ценности и ако животът като природно явление се
приеме за самоценност, то дилемите за неговото съхраняване
ще могат да намерят своето решение., т. е. свободата на
личността е предпоставка за решаването на тези дилеми, но
самото решаване зависи от ценностната ориентация. При цен-
ностната ориентация според принципите на благоговение пред
живота (Швайцер) и състраданието (Шопенхауер), съобразя-
ването с природните взаимозависимости ще бъде избирано като
ценност, тъй като предполага съхраняване на живота. Човекът
ще се съобразява с природните взаимозависимости не защото е
несвободен или защото свободата му се ограничава, а защото
съобразяването с тези взаимозависимости означава съхраняване
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на живота считан за самоценност. Екологическата необходимост
се приема не като ограничаване или отнемане на свободата, а
като условие за съхраняване на живота. Същностният аспект на
свободата да се избира се запазва и се проявява именно като
избор на екологическата необходимост. Именно ценностите като
ориентири на цоведението са определящи за решаване на диле-
мите за съхраняване на живота. Дали човечеството ще продъл-
жава да се унищожава и неговата дейност ще продължава да
бъде заплаха за живота на планетата не зависи от историческата
ситуация, социалните структури и политическата власт, а от
личното убеждение на всеки човек в самоценността на живота и
в ценностното ориентиране според етическите принципи на със-
традание и благоговение пред живота, от наличието на еколо-
гично съзнание и екологичен морал, от избирането на екологи-
ческата необходимост. Самите исторически ситуации, социални
и политически структури зависят от съответната нагласа на
съзнанието и ценностната ориентация — те са такива, каквито
човекът ги избира.

Екологическият морал е невъзможен без поемането на
отговорност за действията ни спрямо природата. Това означава
осмислянето на тези действия спрямо функционалните взаимо-
зависимости и мотивация определена от благоговението пред
живота и неговото съхраняване. Поемането на отговорност на
личностно ниво не означава, че обществото и институциите могат
да действат в противоречие с екологическите закономерности,
тъй като се следят и развиват свои собствени закономерности
различни от природните. Обществените процеси също трябва
да се съобразяват с екологическите взаимозависимости, но това
е възможно при наличие на екологично съзнание на личностно
ниво. Обществото и институциите му се състоят от хора, които
са свободни да избират между дадени ценности. Ако масовото
съзнание е насочено към избора на екологическите ценности и
преди всичко се приема живота като самоценност, то могат да
се задействат обществени и институционални механизми за
съхраняването на живота като цяло. Обществото отразява
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насоката на масовото съзнание и институциите функционират в
негова защита. При положение, че обществото е ориентирано
като независещо и противостоящо на закономерностите в Приро-
дата, то институционалните решения не могат да бъдат еко-съоб-
разни. Взимащите решения в областта на икономиката, техноло-
гиите и политиката имат пряка отговорност за влиянието на тези
решения върху екологическата ситуация и затова всички останали
интереси трябва да бъдат подчинени на опазването на живота и
възстановяването на хармонията. Онези, които взимат решенията
са точно толкова отговорни, колкото и тези, които им предоста-
вят възможността. Затова отговорността за опазването на живота
е всеобща. Не може да се очаква, че обществените институции
могат да решават екологичните проблеми независимо от лич-
ностния интерес. Опазването на живота би трябвало да бъде в
основата на личностната мотивация, като се има предвид, че
живота на индивидуално ниво е част от живота в глобалната
система. По този начин човечеството би могло да организира
общественото си развитие така, че личните, обществените и еко-
логическите интереси да не бъдат в противоречие, подчинявайки
се на една по-обща цел — опазването на живота.
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Васил Колев

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА
И НОВАТА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

„Здравеопазването е политика,
а политиката е медицина от висок клас"

Рудолф Вирхоф

Summary

Not only the conditions of the transsitional society, but also the changes of
the healthprotection in the advanced countries raise the slogan: „From health
for the people to health through the people" (15). The patient isn't pleased with
his passivety role and he wants an attitude in accordance with his possibility for
an independent choice. The social healtprotection, which is necessary for Bul-
garia, supposes an equal in rights dialogue among the participators, publicity
and public discussions for a guaranty for the patient's rights.

Преминаването от старата към новата обществена система
влезе в страниците на историята чрез термина „ преход „. Соци-
ално-икономическата реформа е негов задължителен атрибут,
но не изчерпва съдържанието му. Преходът е неопределим във
време и пространство. Реформата преследва точно формулира-
ната цел. Не всяка реформа е преход към нова морална пара-
дигма. Демокрацията поставя проблемите, а не ги решава.

След Десети ноември пороците на социалистическото здра-
веопазване налагаха цялостно преустройство. Това обаче не беше
прецедент — България не за първи път провежда здравна рефор-
ма. Историята познава три такива : след Съединението, следво-
енното възстановяване 1923-1930 г., и тази от 1950 г. /9/.

Честите промени в здравната система не са характерни само
за България. В края на века са малко развитите страни, които не
реформират здравеопазването си. В САЩ опитите медицинската
помощ да се постави на основата на бизнес - отношения доведоха
до сериозни финансови и морални к о н ф л и к т и j g / Това принуди
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президента Клинтън през 1997 г. да назначи Комисия за защита
на клиентите и качеството на здравната индустрия, която да
изготви национална декларация за правата на пациента. Общест-
вените интереси наложиха трансформирането на понятието
„пациент" в „потребител на здравни услуги". Обосноваването и
направляването на този вид промени се означава като „здравна
политика".

Общата теория за общественото здраве е предмет на соци-
алната медицина т. е. теория за здравето на социално ниво. Тази
наука има дескриптивна част — аналитична социална медицина.
Друго ниво е приложната социална медицина, чиито съставни
части са здравната политика и мениджмънт. Здравната политика
е система от дългосрочни директиви за функциониране, промяна
и развитие на здравната организация /3/. Системата има прио-
ритети, обусловени от политическите, културни и религиозни
традиции в обществото. Очевидно правата на пациента са такъв
приоритет за САЩ в момента.

Кодифицирането права на пациента е нов етап в развитието
на медицинската етика. Той бележи отстъплението на патерна-
лизма пред автономния модел в отношенията лекар-пациент(16).
При първия случай пациентът е пасивната страна. В името на
принципа „Прави добро" на лекаря са позволени дори лъжа и
принуда. Моралните конфликти са за сметка здравето на паци-
ента. В автономния модел лекар и пациент са независими лич-
ности. Те са способни да осъществяват и защитават права, да
правят избор и да поемат отговорност за него /29/. По този начин
медицинската практика е приложно поле на теориите за свобо-
дата на личността /12/.

Правата на пациента са рожба на 60-те години. В САЩ дви-
жението за социални права на негърското население пренасочи
вниманието си от затворите към психиатричните клиники. Па-
ралелно във Великобритания възниква движението „Антипси-
хиатрия", основано на работите на Фуко, Сартр и неофройдизма
/11/. Същността на промените в медицинската етика се състоеше
в това, че едни и същи морални категории преминаха от лекарски
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задължения в права на пациента. Освен деонтологически, тези
права са икономически и социо-културно обусловени.

Социалистическият „двоен стандарт" не подмина и здравео-
пазването. Признатите от закона права не бяха обезпечени в прак-
тиката. Като се пропусне мистериозното премахване на Хипо-
кратовата клетва от 1952 г. /5/, България беше страна на мно-
жество международни съглашения като Всеобща декларация за
правата на човека /1948 г. /, Европейска харта за правата на паци-
ента в болницата и др. /10/. Вътрешното законодателство следеше
този въпрос чрез Конституцията на НРБ, НК, ЗНЗ, Наредбата за
СМП и други нормативни актове. Как здравната система удов-
летворяваше тези изисквания ?

Общите условия се изразяваха в държавен монополизъм,
централизирано управление и бюрократизирани структури.
Моделът на Семашко ощети поравно и двете страни на здравната
помощ. Пациентът не избираше лекар, място и начин на лечение.
Лекарят беше окован в професионален калъп. Превъзходството
на социалистическото здравеопазване беше една от идеологиче-
ските опори на системата /4/. Социалната ориентация на здравео-
пазването беше реален факт, но нейната достъпност се плати на
неоправдано висока цена. Безплатната медицинска помощ беше
издигната в култ, но изискваше огромни инвестиции. Жертва на
„безплатността" бяха и лекарите, доколкото изгубиха стимул за
творческо мислене и търсене на поле за професионална изява.
Лоялността към професията и пациента се подмени от лоялност
към партията и държавата. Липсваха дебати за здравното със-
тояние на нацията, смъртността и самоубийствата. Цяла дис-
циплина , психиатрията, обслужваше политически цели.

След Десети ноември нямаше правителство, което да не зая-
ви реформа в здравеопазването. Бързо се изясни, че нормативни
документи без социална подкрепа са гола абстракция. Страте-
гията „Здраве за България"/17/ остана добро пожелание. Здрав-
ното осигуряване е с неясно бъдеще още преди да е започнало
/7/. Здравната каса изготви Кодекс за правата на пациента, а БЛС
— Харта/25/. В каква обстановка ще се реализират те ?
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За няколко години най — хуманната професия се превърна
в най — подкупна. Спекулата с човешко здраве е всекидневие в
болниците. Корупцията на всяко ниво се допълва от държавата,
която изисква от болния собствени медикаменти, храна и др.
Медицинският персонал се сдоби с чиновнически задължения и
съответния манталитет. В същото време лекарят е и админис-
тратор, докато по света с това се занимават икономисти и мени-
джъри. Като частник българският лекар отъждестви пазарния
механизъм с бързата и лесна печалба. Така обективните затруд-
нения около реформата сериозно застрашиха правата на пациен-
та. Най-често обаче ставаше дума за пренебрегване на самооче-
видни морални принципи.

Бялата лястовица на демокрацията се яви в здравеопазва-
нето с Наредба № 2 от 1990 г. за либерализация на аборта. През
1973 г. това право беше ограничено. Частичната либерализация
от 1974 г. не можа да прикрие отнемането на възможността за
личен избор, семейно планиране и принципа на осъзнато само-
определение. Българската жена беше подложена на унижения от
бюрократични институции, а семейната чест — поставена под
въпрос.

Тук моралните проблеми са два. Първо — нравствени
измерения на изкуственото прекъсване на бременността. Второ
— лишаването от избор /31/. Налице са класически случаи на
конфликт на интереси. Единият — правото на живот на фетуса
срещу правото на жената на автономност върху тялото си /30/.
Другият — сблъсък между интересите на общество и индивид .
Наредбата от 1990 г. разреши тези проблеми отчасти. Бремен-
ността може да бъде прекъсната, но само в посочените от дър-
жавата места. Липсва избор на лекар и място на медицинската
помощ. В противния случай законът декриминализира разкри-
ването на професионална тайна. Но освен правна страна, лекар-
ската тайна има и етически смисъл — укрепва доверието на па-
циента и го предпазва от недобронамерени лица. Дали общест-
вените интереси са по - значими от риска за душевна травма у
пациента ? Трябва ли личното нещастие да бъде обект на
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обществен интерес ? Поверителността на информацията и въз-
можността за обществен натиск са в основата на множество кон-
фликтни ситуации в последните години.

През 1999 г. лекарска грешка превърна в трагедия живота
на едно младо семейство. В деня на раждането майката беше
обявена за болна от СПИН /2, 24/. По — късно беше разкрит
пропуск в документацията. Неясно остана чия отговорност е той
и как нелепата вест е изскочила буквално за минути от клиниката.
Освен като случай на лекарска немарливост, моралното престъп-
ление тук е в нарушаване правото на пациента да разчита на
поверителния характер на сведенията, които лекарят получава
за него. Наяве излезе и друга истина: въпреки двадесетгодишните
дискусии на проблемите за и около СПИН българинът е твърде
убеден, че ако заболелият е морално безотговорен, то заслужава
и подобаващо отношение. От морална гледна точка дискрими-
нацията заради заболяване не се различава от тази по пол, етнос
и религия. Обществото трябва да разбере, че серопозитивните
имат равни права с всеки друг гражданин.

Чумата на века беше в основата на един случай от много по
голям мащаб. През 1996 г. пресата го нарече „СПИН-гейт", а
здравният министър- „раздухай скандал" /20/. При кръвопрели-
ване бяха заразени със СПИН три деца хемофилици. Направените
проверки откриха недопустими пропуски в дейността на МЗ от
най - високо ниво през цялата републиканска мрежа за взимане,
преработка и преливане на кръв. Налице се оказаха лична
безотговорност, небрежност, отказване на медицинска помощ,
посегателство върху неприкосновеността, укриване на инфор-
мация. Разбра се, че години наред ръководни постове са били
давани на хора, удобни не за самия пост, а за други цели. За
общественото съзнание остана фактът, че кръвопреливането е
свързано със заразяване. Така пряко и косвено бяха накърнени
правата на цяла социална група — хемофилиците. Държавата не
гарантира сигурността на трима пациенти, а какво остава за
общността на всички хронично болни ? Способна ли е държавата
да защити обществото като цяло ? Изводът се налага сам : Об-

151



ществото не може да следва държавата. То трябва да я контро-
лира.

Инцидентът от 1996 г. кореспондира с десетилетия наред
насаждана традиция. Същата, която е причина за плачевното
състояние на българското кръводаряване. Рискът от заразяване
се дължи на дефицитната преработена консервирана и прясна
кръв в България. Причините за този недостиг са следните :

Българинът не прави разлика между даряване и преливане.
Иначе щеше да знае, че донорството е 100 % защитено от зара-
зяване. Другата причина е ценностна.

Донорството беше поставено на порочни начала. Бяха
загърбени основните принципи на доброволност, анонимност,
безвъзмездност и безкористност. Морални задължения се
заместиха с принуда, отпуски, екскурзии и др. /1/. След промените
безвъзмездните донори логично намаляха до 40 % /1995 г. /.
Излиза, че Златното правило /34/ е елемент само от религиозното
съзнание на българина, но не и от народопсихологията. Той не
разбира, че ако не даде за другия, няма кой да даде за него. Като
акт на милосърдие дарителството не може да се пропагандира
или преподава. Това вътрешно убеждение се възпитава в семей-
ната или религиозната общност. Платеното кръводаряване е жест
на отчаяние за социално слабите. Буквално и преносно платената
кръв е с ниско качество.

Един друг вид донорство—органното, стана популярна в
пресата тема след февруари 1997 г. Изменението в ЗНЗ /чл. 34/
въведе регистрация на несъгласие за вземане на органи, изразена
приживе с печат в паспорта /1999 г. — в здравната книжка /. Об-
ществото за първи път се сблъска с този проблем. Стана ясно, че
по света той се решава и по други начини: 1/ Вземане на съгласие
от лицето приживе /Белгия, Румъния/ или 2/ Регистриране на
несъгласие от близките след смъртта на лицето /Дания, Швеция/
/8,18/. Българският вариант е липса на несъгласие т. е. предпола-
гаемо съгласие. В действителност обикновеният гражданин не
разбра за какво става дума. Това стана причина за проблемни
ситуации в медицинската практика и естествено публикации в

152

криминалните хроники /13/. Смущение предизвиква и свързва-
нето на желанието за донорство с официален документ като
паспорта. Правото на личен живот има обективна страна на
разгласяване на информация. Субективната страна е интимният
избор на ценности, чието разгласяване би навредило на личния
интегритет. От друга страна, необходимо ли е да се заявява нещо
саморазбиращо се — правото на лична неприкосновеност и след
смъртта ? /27/ Докога човек има права върху тялото си ? Дали
човек е самото тяло или — негов собственик ?

Социалистическото законодателство беше дало отговор на
тези въпроси. До 1997 г. законът не изискваше съгласие на близ-
ките или лицето за вземане на органи. Държавата, т. е. болницата
се явява собственик на труповете на починалите. Пренебрегва
се правото на личен избор, възражението по религиозни причини,
символното отношение към тялото на покойника. Независимо
от законодателното решение, тук моралните дилеми са неизбеж-
ни. Правото на живот на болния по необходимост влиза в конф-
ликт с правото на уважение към автономността на трупния донор.
В случая позицията на реципиента е хедонистична, а тази на
лекаря — утилитаристка /33/. Моралните проблеми на донорст-
вото не се коренят в отношенията лекар — пациент. Те са въпрос
на позицията на обществото спрямо самото себе си. Нравстве-
ният дефицит в периода на прехода превърна трупното донорство
в ябълка на раздора за самите лекари.

Разпределението на оскъдни финансови средства стана по-
вод за приватизиране на проблемите около трансплантацията.
Конфликтът се превърна в личностен, дори се политизира. През
1993 г. ПК по здравеопазване констатира разрив между звената
за подготовка на болните, за осигуряване на органи и екипите за
трансплантиране /21, 22/. След организационните промени от
1998 г. стотици болни си възвърнаха надеждата за спасение. Ста-
тистиката подсказва доколко бъбречната трансплантация е взаи-
мосвързана с общественото статукво. В периода 1989-1997 г. са
извършени 80 операции, а само за 1998 и 1999 г. — 101.
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В последните години практиката на СЗО наложи термина
„здравословна подкрепяща среда" /28/. Тя ся отразява в:

1 / Действаща нормативна база в здравеопазването
2 / Качество на здравните услуги
3 / Позитивно обществено мнение
4 / Участие на групи с общи интереси в здравеопазването
5 / Подкрепа от средствата за масова информация
Как българското общество удовлетворява тези критерии ?
Нормативната база показва положително развитие — либе-

рализация на аборта, организация на трупното донорство, соци-
ална подкрепа за хронично болните деца /14/. Не липсват и от-
рицателни примери. Новите изменения в НК тотално кримина-
лизират употребата на наркотици дотолкова, че наркоманите да
очакват по — тежки престъпления от наркобароните/26/. В края
на 1999 г. се разкри сенчесто разпределение на финансите за со-
циалнозначими болести / диабетици, туберкулозни, инвалиди /23/.
Държава и частни фирми си размениха обвинения, но отговор-
ността за липсващите средства потъна в небитието.

Въпреки високия професионализъм зачестяват случите на
лекарска небрежност, неспазване на конфидециалността и др.
Кризата в здравеопазването се развива успоредно с криза в здрав-
ното състояние на нацията. Защитата на социални права изисква
големи инвестиции, които държавата не може да осигури в
момента.

Обществото не е в състояние да заеме позиции по пробле-
мите на здравеопазването. Липсва здравна култура, интерес и
осведоменост. Алтернативната медицина преживява небивал
разцвет. В публичното пространство въвеждането на здравната
каса изтласква въпроса за структурната реформа. Лекарското
съсловие изразява противоречиви становища за собственото си
бъдеще.

Гражданите ползват и заплащат здравните услуги, но нямат
контрол върху управлението, на системата. Здравеопазването е
държавно, а не обществено /19/. Сдруженията на хронично бол-
ните имат за помощно средство главно собствения си ентусиа-
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зъм. За разлика от другите големи течения, православието не е
изразило публично мнението си по въпроси като донорството,
аборта, изкуственото възпроизводство и др.

Ролята на средствата за масова информация за коментиране
правата на пациента е незадоволителна. Реалното съдържание
на медицинската практика често е жертва на сензацията. Пренеб-
регва се правото на запазване на анонимност в случаите на лекар-
ска грешка, трупно донорство, присаждане, смяна на пола и други
морални ситуации. Малка страна като нашата не може да си
позволи такива граници на журналистическа етика.

Същинска реформа в здравеопазването може да започне при
нови отношения между лекарското съсловие, държавата и об-
ществото. Не само условията на преходното общество, но и про-
мени в здравеопазването в развитите страни издигат лозунга :
„От здраве за хората към здраве чрез хората" /15/. Пациентът
вече не е доволен от своята пасивна роля и иска към него да се
отнасят според възможностите му за самостоятелен избор. Об-
щественото здравеопазване, необходимо за България, предполага
равноправен диалог между участниците, гласност и публични
дискусии за гарантиране правата на пациента.
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II. с. д-р ф. н. Емилия Маринова

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ ДИСКУСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ

НА МОРАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Summary

The value desorientation and desintegration in a transition society call for

discussion of the main problems and priorities in moral education. Naturally

moral psychology is connected with the theory education. The explanation of

moral development is consistent with the educational practice, with the ligics of

moral education and with the stategy, recommended to the parent, to the educa-

tor, to the teacher.

Ще покажем, че ценностните характеристики на преходното
общество, социалната и педагогическата ситуация са ясен знак,
че е необходима дискусия по проблемите на моралното възпи-
тание.

Ценностната регулация

Много се писа в последните години за състоянието на „цен-
ностна аномия", в което се намира нашето общество днес.' Обез-
силването на действащите морални ценности и несформираност-
та на онези, които ще дойдат на тяхното място стана христома-
тийно за морала на прехода. В етическите анализи се посочва,
че „липсата на съгласие за общоприетостта и общовалидността"
на ценностите (норми, принципи, цели и идеали, оценки и кри-
терии) дезинтегрира обществото и нарушава неговия стабили-
тет.2 Социологическите проучвания свидетелстват за „ценност-
ната хетерономност на българското общество". Дискутира се
възможността да се изработи национален модел на моралните
ценности. 3Има достатъчно основания да твърдим, че национал-
ната специфика, въпреки че по всяка вероятност може да бъде
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изведена, не доминира и не определя ценностния облик на нашия
съвременник. Допуснахме, че социално-икономическите процеси
на преходното общество са тези, които диктуват основните про-
мени в ценностните нагласи на българина. В този смисъл бъл-
гарският модел беше определен като модел на морала в кризис-
ното или преходното общество.4

Ще обърнем внимание на още една особеност на ценностите
на преходното общество — това са измененията, които настъпват
в тяхната йерархия. С отпадането на регулиращите функции на
ред общоприети в миналото принципи, идеали, цели и норми,
структурата на моралните ценности претърпява изменение. От
гледна точка на развитието на регулативните процеси аномията
е състояние на регулативно обезсилване на действащите цен-
ности, което се отразява на интегритета на личността. Съгласието
около нови морални ценности се формира бавно и мъчително. В
резултат на това обществото се оказва дезинтегрирано, а лич-
ността — объркана, дезориентирана и демотивирана.

Едва ли е необходимо да се доказва, че сред моралните цен-
ности, които имат значение за реализацията на морално поведе-
ние моралната оценка е онтогенетично най-елементарния социа-
лен регулатор. Първоначалното въздействие върху поведението
на детето се реализира посредством забраната и одобрението (в
неговата емоционална и вербална форми). С някои уговорки
същото твърдение е в сила и в контекста на филогенетическото
развитие. Моралната оценка отново напомня за своята сила като
регулатор на поведението и в периоди на „ценностна реконст-
рукция" на обществото. Фигуративно казано, в условията на „цен-
ностен вакуум" моралната оценка заема освободеното простран-
ство, като завоюва лидерската позиция.

Ако това предположение е вярно, то би могло да се намери
рационално обяснение на факта, че моралната среда у нас е на-
ситена с морални оценки. В политическото пространство — отля-
во и отдясно. В междуличностните отношения — от едно поколе-
ние към друго. Всекидневно чуваме упреци за лекарите, за
учените, за политиците. С негативните оценки, негативизма и
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нихилизма като че ли вече свикнахме. Но дали няма да свикнем
и с тяхната безкомпромисност, с това, че те се стоварват като
присъда?

Далеч сме от мисълта да оспорваме значението на морал-
ната оценка — нейната санкционираща, коригираща, регулираща
и пр. функции. Само обръщаме внимание на прекомерното
разрастване на санкциониращата й функция в условията на
ценностна аномия. Консолидирайки около себе си общественото
мнение, оценката (или по-точно оценките), като че ли по-скоро
допълнително допринасят за ценностната дезинтеграция на
нацията, отколкото за нейното хомогенизиране. Казано с други
думи, оценката (в отсъствието на съгласие за моралните прин-
ципи, цели и идеали) не може да изпълнява ролята на духовно и
ценностно ядро за националния интегритет.

Санкцията е основното средство на въздействие на морал-
ната оценка. Приписвайки положителни или отрицателни харак-
теристики на минало, настоящо и бъдещото поведение тя е в
състояние да въздейства на поведението. Но тогава, когато лич-
ността няма устойчиви морални ориентири, когато тя е разколе-
бана в моралните си цели, в принципите, които е следвала и нор-
мите, които е съблюдавала, то моралната оценка се превръща
изцяло във „външен", социален регулатор на поведението. Това,
от своя страна, доближава моралната санкция до моралната ма-
нипулация. А манипулираната личност, както знаем, е с ограни-
чен избор и с ограничени възможности за саморегулация. Мани-
пулираната личност впоследствие налага своята позиция силово.
Това е чуждо на социалната търпимост, толерантността към
чуждата гледна точка, нагласите за морален диалог, желанието
за взаимодействие и сътрудничество при решаването на общи
(на междуличностно, социално, регионално или глобално
равнище) проблеми.

Тревожността в обществото

Особеностите на ценностната регулация намират израз в
емоционалната нестабилност на личността. В преходното
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общество протичат сериозни икономически, стопански и соци-
ални промени, които се съпътстват от ред негативни явления.
Такива са ръстът на безработицата, на наркоманията и алкохо-
лизма сред децата, на детската и юношеската престъпност, агре-
сивността в семейството, в обществото, насилието срещу децата,
детската безпризорност и пр. На друго място бяхме изразили
становище, че тревожността е реален симптом за тежестта, която
поема отделната личност във време на социална нестабилност
и ценностна дезориентираност.5 А социологическите проучвания
показват значителен ръст на депресивната симптоматика, която
се проявява при 40 % - 73 % от възрастното население, докато в
европейската статистика тя варира от 23 % до 26 %. Особено
тревожно е, че най-податливи са жените, като с възрастта деп-
ресиите при тях нарастват.6 Сериозен социален проблем е и без-
работицата, която води до рязкото спадане на самооценката, до
тревожност и депресивни психични състояния.7 Икономическата
и социална нестабилност дават приноса си за разгръщането на
престъпността, на социалната и междуличностната агресия.8

Тревожността, ниската самооценка, агресивността и пр. се
вписват в картината на ценностната дезориентираност и
дезинтегрираност на нашето общество.

Педагогическата ситуация

На фона на ценностната аномия и социалната и емоцио-
нална нестабилност ще поставим два акцента в създалата се педа-
гогическа ситуация. Първо, училището също както и други со-
циални институции преживява крахът на своя безусловен авто-
ритет. Второ, сериозен социален проблем поражда кризата на
доверието на поколенията.

Фактът е, че като отрича утвърдените вече форми на възпи-
тание на демократичност на мисленето и поведението, съвре-
менното училище не предлага алтернативни педагогически фор-
ми на въздействие.

Училището като социална институция губи своя авторитет.
Негативните нагласи в обществото, от една страна, намаляват
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авторитета на учителя и на училищните норми на поведение
върху ученика. От друга страна, като се отхвърлят основните
педагогически принципи на моралното възпитание на социалис-
тическата личност, не се е утвърдила алтернативна система, коя-
то да осмисля целите и средствата на моралното възпитание.

В резултат на това се наблюдава тенденцията на оттегляне
от ценностите, свързани с колективния начин на живот, които са
присъщи на училището като стабилна социална институция. Не-
дооценяват се ценностите на взаимопомощта, уважението, то-
лерантността, които имат пряко влияние на моралното развитие
на индивида.

Автономното морално мислене се свързва в когнитивната
традиция със социалните отношения на взаимно уважение и
кооперация, със способността за цялостен анализ на проблемната
ситуация, с преодоляването на егоцентризма в мисленето и
осъзнаването на чуждата гледна точка, със съобразяването с
чуждите доводи и намирането на приемливо общо решение.
Детският колектив и училището са естествената среда, в която
могат да се развиват такива отношения на взаимно уважение.
Тези възможности са обект на нарастващ интерес в американ-
ската и европейската възпитателна система.

Те не могат да се реализират, когато училището и ценнос-
тите, свързани с общуването между равни, губят своя авторитет.
На преден план излизат междуличностните отношения между
приятелите, които се градят обикновено на друг принцип — на
основата на общите ценности и интереси.

Любопитно е да се отбележи една интересна тенденция.
Юношите в преходно общество отдават предпочитание на цен-
ностите, внушавани при общуването с родителите, а не на ценнос-
тите, които произтичат от общуването с приятелите.9Това озна-
чава, че авторитарният тип отношения и моралът, свързан с тях,
се установяват дори между приятелите и доминират в междулич-
ностното общуване. Този факт потвърждава мисълта, че игно-
рирането на социалните отношения на взаимно уважение не може
да не повлияе негативно върху ценностите, произтичащи от

161



общуването между равни и да хиперболизира значението на
авторитарния тип ценности.

Показателно за посочената тенденция е развитието на
етатичните и репресивните нагласи у младежта. През 1987 г. една
трета от младежите и мнозинството от възрастните са за жестоки
закони срещу престъпността и корупцията. През 1995 г. две трети
от младежите са за въвеждането на „Крумови закони". Разликата
между мненията на поколенията се е стопила.

Авторите считат, че очакването „да се въведат свръхзакони"
е обяснимо психологически с емоциите, които са предизвикани
от обществения хаос и беззаконието, а идеологически — с демо-
кратичния дефицит. Изследването потвърждава предположение-
то за нарастването на авторитарните нагласи при младежите.10

Разбира се, че ценностите на взаимно уважение могат да се
развиват и в семейна среда — отношенията между поколенията.
Могат, но това не е типично, тъй като по традиция отношенията
в българското семейство са авторитарни." Но дори да се допусне,
че има известна демократизация на отношенията между родители
и деца това и това далеч не би било достатъчно за моралното
развитие.

Дори самите отношения между поколенията се оказват
уязвени от неразвитостта на толерантността, взаимопомощта и
уважението. Липсата на уважение към чуждата гледна точка и на
стереотипи за изработване на обща позиция се допълва от авто-
ритарността на родителския контрол, тревожността на родителя
и икономическата нестабилност на семейството. Изследванията
показват една тревожна тенденция - конфликтите между поко-
ленията затихват през последните години не защото няма раз-
личия в позициите или младите са толерантни към ценностите
на възрастното поколение. Ценностите не се уеднаквяват, а из-
цяло се разминават. „Възрастните и младите са на различни цен-
ности орбити". Юношата проявява търпимост към близкия въз-
растен. Към останалите възрастни той често се отнася с прене-
брежение, с безразличие и неуважение. |2

Безпомощността на юношата да реши възникналите кон-
фликти все по-често води до агресивност и до самоизолация.
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Тревожна е тенденцията за употреба на алкохол и дрога. Търсят
се и алтернативни форми на общуване — секти (сектата е „като
семейство", в което общуването е „между равни"), безпризорност
(„усещане за принадлежност към хора като мен").

Въпреки тенденциите към демократизиране на социалните
отношения в обществото, училището все още не може да утвърди
адекватни форми на педагогическо въздействие, чрез които да
се формират толерантност в социалните отношения. Това е една
тенденция, която създава педагогически предпоставки за фор-
мирането на манипулативно съзнание.

Педагогическата задача

Психологията на морала естествено е свързана с теорията
на моралното възпитание. Обяснението на моралното развитие
има пряка връзка с възпитателната практика и с логиката, която
ще следват институциите, които са ангажирани с моралното въз-
питание и стратегията, която евентуално ще бъдат препоръчана
на родителя, на възпитателя, на педагога.

Без съмнение социалният опит, развитието на социалните
роли, моралните образци на поведението, внушението и подра-
жанието, моралното познание, моралното мислене, и пр. имат
важно значение за моралното развитие на личността. Но извеж-
дането на определени процеси, феномени и механизми на преден
план още не може да ни ориентира в основните цели и средства
на моралното възпитание.

Дали социалният опит, социалните дилеми и социалните
роли допринасят за моралното развитие чрез формирането на
моралната обратимост. Или от съществено значение е съдър-
жателната страна на социалното въздействие — какви ценности
се внушават на индивида, какви са обстоятелствата на социал-
ното въздействие, какво е моралното съдържание на социалните
стимули и на социалните модели на поведението. Или пък
социалният опит, роли и пр. са от значение поради това, че в
процеса на тяхното развитие се развива социалната дейност. А в
междуиндивидуалните отношения се зараждат онези тенденции
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и процеси, които са от решаващо значение за моралната саморе-
гулация и за формирането на моралната автономия.

Едни са педагогическите изводи при формалната интерпре-
тация на моралното развитие, и съвсем различни — при социал-
но-когнитивната или при дейностната. В първия случай педагоги-
ческата задача е да се формират обратимостта на когнитивните
и на социалните структури, което би трябвало логично да доведе
до „пораждане на конкретното морално съдържание".

Във втория отново се срещаме с анализа на социалния опит,
на социалната роля и на моралния конфликт. Но погледа към
тях е коренно различен, от където произтича и една напълно
различна педагогическа стратегия за моралното формиране на
личността. Като изхожда от разбирането за особеното значение
на социалното въздействие и на процеса на интериоризация за
реализирането на моралното поведение, социално-когнитивният
анализ залага на една изцяло съдържателна стратегия на педа-
гогическо въздействие. Педагогическите усилия са насочени към
моделиране на адекватна на моралните цели социална среда, в
която присъствуват действени и ефективни морални стимули,
най-подходящите социални условия и социални модели.

Дейностната психология на морала апелира към развитието
на мотивационно-потребностната сфера и на ценностната йе-
рархия, което е гаранция за моралната устойчивост на поведе-
нието.

Не е достатъчно да се каже, че моралната дискусия, напри-
мер, има решаващо значение за моралното развитие. Трябва да
се даде отговор на въпроса, с какво моралната дискусия допри-
нася за моралното развитие. Интерпретациите в психологията
на морала, разбира се, че са различни. И ние трябва да сме
ориентирани в тях. Така например, особено актуална в момента
е формалната интерпретация на моралната дискусия. За едни
автори тя е средство за развитие на операционалната обра-
тимост. Други считат, че решаването на хипотетични и реални
морални дилеми води до формирането на онзи формален апарат,
който е необходим за вземането на конкретни морални решения
и реализирането на реални морални действия. Голяма популяр-
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ност придоби тълкуването на моралния дискурс като формално
средство за вземане на конкретни морални решения.

Но от гледна точка на социално-когнитивната интерпрета-
ция моралната дискусия и социалният опит са необходимо
условие за развитието на когнитивната основа, на която се
реализира моралното поведение. Това е възможност да се осъзнае
чуждата позиция и пр. когнитивни цели, които благоприятстват
(по виждането на Дж. Аронфрид) емпатията да прерасне в
симпатия (или емоционалната причастност в реално просоциал-
но действие). В същото време се посочва, че централно значение
за реализацията на моралното поведение имат действащите
социални модели на поведението. Те са решаващ фактор за реа-
лизацията на агресивно, просоциално, алтруистично и пр.
поведение. Акцентът в стратегията на моралното формиране е
пренесен върху социалната среда като носител на социалните
модели и стимули на поведението.

В дейностната интерпретация моралната дискусия е сред-
ство за развитие на социалните отношения. Счита се, че послед-
ните имат решаващо значение за моралното формиране.

Проблемът може да бъде формулиран и така. Каква е цен-
тралната задача в процеса на морално възпитание? Дали ако
развием у подрастващите способността за равноправен диалог,
за решаване на морални дилеми, дали ако постигнем дискур-
сивността на мисленето в условията на демократични социални
отношения, то това ще е решаващата стъпка за моралното
формиране на личността. В по-глобален план може да се постави
въпросът за ефективността на етиката на солидарността, към
която се апелира в контекста на решаването на глобалните проб-
леми на съвременността.

Друг кръг въпроси се групира около идеята за решаващото
значение на социалния фактор в реализацията на моралното
поведение. Би трябвало да се помисли така силно ли е въздейс-
твието на моралните модели на поведението, както се твърди в
социално-когнитивната теория? Действително ли агресивните
модели с голяма вероятност формират агресивни нагласи у лич-
ността? Тогава как трябва да се реагира към експонирането на
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агресивните модели в средствата за масова информация и в кул-
турата? Какво трябва да е отношението към агресията в соци-
алното общуване, в семейството, в училището?

Демократизирането на социалните и хуманизирането на
междуличностните отношения, пропагандата на просоциален тип
поведение на всички нива (социален живот, култура, общуване и
пр.) ще разреши ли проблемите, пред които е изправено морал-
ното възпитание?

Състоянието на ценностна дезориентираност и дезинтег-
рираност на обществото в преход изисква да се поставят и да се
дискутират проблемите на моралното възпитание, основните
задачи и приоритети в него.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Семейството

Религията

Президенството

Армията

Правителството

Бизнеса

Масмедиите

Парламента

Съдебната система

Политиката

Таблица № 1
Смятате ли, че има морал в:

—

••17,8%

• • 6,8%

• 1 <>,5%

•И 4,6%

щ 3,3%

• 2,8%

0% 10%

^ ^ М М Н Н Н Н Н 80,8%

ШЯШШ 3 0 < 6 %

••25,8%

• 20,8%

|

|

2(1% 3(1% 40% 50% 60% 70% 80% %

Таблица № 2
В какво вярвате днес?

В семейството

В бог

В приятелите

В парите

В жизнеността на бълграскиядух

В демокрацията

В социалната справедливост

В масмедиите

Във властта

В партиите

0% 10% 20« 40% 50% 6(1« 70% 80» 40%
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На себе си

На приятелите

На късмета си

На парите

На държавата

На връзки със силните на деня

Таблица № 3
На какво разчитате днес?

1

^

1
••••121,6%

• Н в з %

^ 2 , 7 %

3% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Та С лица № 4
Какво считате за най-важио в живота днес?

Здрави и благополучие в семейството 1

Материална обезпеченост 1

йбота 1

Социална справедливост I

Вэд и сигурност 1

Лична свобода I

Професионална реализация и успех в кариерата I

Социално признание 1

0%

•••ННВИИНМННВ 34-ft*

ШШШШШЛ 17'7%

ШШШШ 13'1%

В И Ц 7,9%

Я Н 7'х%

ШЛ 7,4%

Щ 3,5%

1,4%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 407,, 45%
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Таблица № 5
Благодарение на какво Вае или хора, които познавате лично,

успяха в последните години?

Далавери

Предприемчивост

Връзки

Кражба

Корупция

Реституция

Риск

Честен труд

Професионализъм

Кариеризъм

Интелигентност

Политика

10% 40%

Кои са пай-roj

Беззаконие и безотговорност

Корупция

Нскадърност на управляващите

Неуспех и липса на реформи

Алчност и егоизъм

Търпимост и равнодушие

Бсзпсрспектнвност

Отчаяние и нихилизъм

Таблица № 6
1емите пороци на българското общество?

• • • • • • • • • 47,1%

ЩШШШШШШШШ 31,2%

ЩШШЯШ^Л 213%

P^HBflHI 19,3%

• Н И 14,4%

••8,1%

• 1,8% |

1% 10% 20% 30% 4 0 % 5 0 % 60% 70%
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Таблица № 7

Кои от посочените качества прябва да притежава човек, за да успее

дпес?

Предприемчивост ШНШЯ^ЯЯШШШ^^^^ШШШЯЯШШШШШШвЯНЯШ 66,7%

Трудолюбие М^ИННННШ^НННМ^Н^^Н^НННННН 57,5%

Интелигентност И^ННН^^НННННННННЯЯМНН 45,6%

хитрост

Деловитост ШШЯШЯШЯШШШЯШШЯШШШЯШ 39,7%

Отговорност

Чеснет

Агресивност

Бечкруполност

Нагаждачество

Корумпирапост

^.'>'''"

28,6%

20% .1096 40% 5096 60% 70%

Таблица № 8

Кои, според вас, са типичните характеристики на българина?

Трудолюбие

Завист

Пракгичност

Алчност

Хитрост

Примирение

Ишелигенгност

Равнодушие

Доверчивост

Беэскрупулност

Безотговорност

Толерантност

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%,
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Таблица № 9

Хитрост

Трудобюбис

Корумпнраност

Предприемчивост

Агресивност

Бсзскрупулност

Какви качества проявява българина днес?

шшяшшшшвшяяшяшшшшш 5<з%

Нагаждачсство ЩШШЯЯЯШШШШШШЯШШШЯ/Ш $А%

Завистливост МНННЯИИЯНННННН1 4,9%

Алчност ••••ННЯИН 3,1%

Търпение ШНШЯЯ^ШЯШ--1-^

Интелигентност НЯННИ^Н 2,3%

Егоизъм ННННН '•^'^

Примирение | ^ щ щ щ 1,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
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