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УВОД

Настоящата колективна монография е израз на стремежа на секция 
“Етика” при Института за философски  изследвания за широка диску-
сия по моралните проблеми в нашия обществен живот. Изборът на темата 
е продиктуван от последните събития в политическия живот на България 
– провеждането на поредните парламентарни избори и приемането на стра-
ната ни в Европейския съюз – акт, който се оказа в голяма степен зависим 
от мъдростта и  националната отговорност на нашия политически елит. В 
този смисъл дискусията за морала в българската политика е изключително 
навременна и актуална. 

В желанието да се разчупят рамките на тясно етическия дебат, беше 
привлечено вниманието на действащи политици, историци, политолози, 
социолози, журналисти и общественици. Техният оригинален поглед към 
обсъждания проблем сполучливо допълва етическия анализ и създава 
усещането за многоплановост, преднамерено търсено от организаторите. 
Като се разсъждава за политическия морал и политическата етика; за кри-
териите за моралност в политиката; за взаимодействието на политическия 
морал и всекидневния морал; за политическата целесъобразност и мора-
ла, изследването далеч не се ограничава в рамките на етическата теория. 
Търсят се най-вече моралните измерения на българския политически жи-
вот. Дискутират се основните дейности и ценности на политическия морал 
– политическите практики в България; моралните ценности в историята 
на българската политика; моралът и политическата манипулация; инстру-
ментите, механизмите и институциите за морален контрол на политиката 
и политиците у нас. Очертават се контурите на моралния портрет на бъл-
гарския политик – неговите мотиви и ценностни приоритети; извеждат се 
моралните модели на политическото му поведение. Това е поглед към мо-
рала на човека от политическата улица, люлеещ се между политическата 
агресия и политическата апатия; опит да се проследи динамиката в морала 
на българския политик.

Темата е апробирана успешно на Втората национална конференция по 
етика, проведена на 4 и 5 април 2005 в Залата на София-прес и организира-
на от секция Етика към Института за философски изследвания, БАН със 
съорганизатори катедра Логика, етика и естетика към СУ Св. Климент 
Охридски и Академичен Форум 2007.
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ÌÎÐÀËÚÒ Â ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ  
(Âñòúïèòåëíî ñëîâî íà ïðåçèäåíòà  
íà ÐÁúëãàðèÿ Ãåîðãè Ïúðâàíîâ)

Óâàæàåìè ïðîôåñîð Ïðîäàíîâ, 
Óâàæàåìè ãîñïîæè è ãîñïîäà, 

Ïðåäè âñè÷êî áèõ èñêàë äà ïîçäðàâÿ îðãàíèçàòîðèòå è ó÷àñòíèöèòå 
â äíåøíàòà êîíôåðåíöèÿ ïî òåìà, êîÿòî áåç ñúìíåíèå å îñîáåíî âàæíà 
è âèíàãè àêòóàëíà. Óáåäåí ñúì, ÷å òÿ èìà ïúðâîñòåïåííà âàæíîñò è çà 
ïîëèòèöèòå, è çà íàóêàòà, è çà îáùåñòâîòî êàòî öÿëî. 

Âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó  ïîëèòèêàòà  è ìîðàëà  çàñÿãàò  êëþ÷îâè 
âúïðîñè íà íàøàòà îáùíîñò, ôîðìèðàò îòíîøåíèåòî íà ãðàæäàíèòå êúì 
áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà è êúì áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè, êàêòî è îòíîøåíè-
åòî íà ïîëèòèöèòå êúì òÿõíàòà ïðîôåñèÿ è ïðèçâàíèå, ïî ñïîëó÷ëèâàòà 
ôîðìóëèðîâêà íà Ìàêñ Âåáåð. Íå ìîæåì äà ñè çàòâàðÿìå î÷èòå ïðåä íà-
ðàñòâàùîòî îò÷óæäåíèå íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè îò ïîëèòèêàòà è ïîëè-
òèöèòå, ïðåä îòëèâà íà äîâåðèåòî èì îò âàæíè ïîëèòè÷åñêè èíñòèòóöèè. 

Àç ñå íàäÿâàì, à êàòî ãëåäàì ðåñïåêòèðàùàòà ïðîãðàìà, èìàì îñíî-
âàíèå è äà î÷àêâàì äíåøíàòà äèñêóñèÿ äà äàäå îòãîâîð íà âúïðîñà çà ðàç-
øèðÿâàùèÿ ñå íèõèëèçúì ïî îòíîøåíèå íà ïîëèòèêàòà, â ÷àñòíîñò – è çà 
ìÿñòîòî íà ìîðàëà. Ìîæå áè ÷àñò îò îòãîâîðà ñå ñúäúðæà â ïîâåäåíèåòî 
íà ïîëèòè÷åñêàòà êëàñà, ÷èèòî ïðåäñòàâèòåëè ïîêàçâàò, ÷å íèùî íå å â 
ñúñòîÿíèå äà ãè òðîãíå, íåçàâèñèìî îò äåáàòà, íåçàâèñèìî îò óïðåöèòå, 
íåçàâèñèìî îò ôàêòèòå, êîèòî ïîíÿêîãà ñå èçíàñÿò â ïóáëè÷íîòî ïðîñò-
ðàíñòâî. 

Äîáðå ïîìíÿ åäèí ïîëèòèê îò çîðàòà íà ìîèòå çàíèìàíèÿ ñ ïîëèòèêà 
(íÿìà äà ìó ñïîìåíàâàì èìåòî ïî ïîíÿòíè ïðè÷èíè), êîéòî â åäíà èçîñò-
ðåíà äèñêóñèÿ çàÿâè: “Êîéòî íå óìåå äà ïðàâè ïîëèòèêà, ãîâîðè çà ìîðàë”. 
Äíåñ òîçè ïîëèòèê å â “Á”, äàæå áèõ êàçàë âúâ “Â” ãðóïàòà. È àç ìèñëÿ, ÷å 
åäíà îò ïðè÷èíèòå å òîâà. 
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Êàòî ïîäòåìà íà äèñêóñèÿòà â òúðñåíåòî íà ïðè÷èíèòå çà íèõèëèçìà 
àç ñìÿòàì, ÷å òðÿáâà äà ñå îïèòàìå äà îòãîâîðèì è íà âúïðîñà çàùî íå 
óìååì äà ïîêàçâàìå äîáðå ïðåä îáùåñòâîòî, îñîáåíî ïðåä ìëàäèòå õîðà, 
äîáðèòå, ñèëíèòå ïðèìåðè íà ìîðàë, íà ïî÷òåíîñò â ïîëèòèêàòà è â îá-
ùåñòâåíàòà äåéíîñò. Çà ðàçëèêà îò äðóãè íàöèè, êîèòî ïîêàçâàò ìíîãî 
äîáðè  ñïîñîáíîñòè.  Òå  ïðàâÿò  îò  íèùî  íåùî. Íèå  äîðè  ìàëîáðîéíèòå 
ïðèìåðè, êîèòî èìàìå â òîâà îòíîøåíèå, íå óñïÿâàìå äà ïîêàæåì äîñòà-
òú÷íî óáåäèòåëíî. 

Äðóãà âàæíà ïðè÷èíà äà ñúì òóê å ðåñïåêòèðàùèÿò ñúñòàâ íà ó÷àñò-
íèöèòå – ïðåäñòàâèòåëè íà àêàäåìè÷íàòà ìèñúë, óòâúðäèëè ñå ïðåç äåñå-
òèëåòèÿòà ñ ïóáëèêàöèè ïî òàçè è áëèçêè äî íåÿ òåìè, ó÷åíè, êîèòî ôîð-
ìèðàò ïîçèöèèòå íà íàóêàòà ïî îòíîøåíèå íà ìîðàëà â ïîëèòèêàòà. 

Çà ìåí òîçè ôîðóì å è ñâîåîáðàçíî ëè÷íî ïðåäèçâèêàòåëñòâî. Áåç 
ñúìíåíèå å äàëå÷ ïî-òðóäíî òåìàòà äà ñå êîìåíòèðà ñúñ ñïåöèàëèñòè, â 
åäèí ðàçáèðàåìî î÷àêâàí ñèëíî êðèòè÷åí äåáàò, îòêîëêîòî ìîíîëîãè÷íî 
– â òåëåâèçèîííî ïðåäèçáîðíî îáðúùåíèå, êàêòî ÷åñòî ñå ñëó÷âà. Ñ äðóãè 
äóìè, ñåãà ìó å âðåìåòî è ìîæå áè òóê ìó å ìÿñòîòî äà âúçîáíîâèì òîçè 
äåáàò. 

Íèå ñìå ÷àñò îò åäíà ïðîäúëæèòåëíà åâðîïåéñêà òðàäèöèÿ, òðúãíàëà 
âåðîÿòíî îò Àðèñòîòåë, ñâúðçàíà ñ ïðåäñòàâàòà, ÷å ïîëèòèêàòà îçíà÷àâà 
ôîðìèðàíå íà îáùíîñòòà íà áëàãîòî çà âñè÷êè, à ñëåäîâàòåëíî è ñ ïðåäñ-
òàâàòà, ÷å óïðàæíÿâàíåòî íà ñâúðçàíàòà ñ íåÿ âëàñò å ïîä÷èíåíà íà ïîñòè-
ãàíåòî íà îáùè öåëè, à íå íà ëè÷íè îáëàãè, ïðèâèëåãèè è ïðåäèìñòâà. 

Ñïîðåä ìåí îáà÷å òåìàòà èìà íÿêîëêî íèâà íà àíàëèç. Ïîçâîëÿâàì 
ñè ñêðîìíî äà ïîäñêàæà èäåè ïî íÿêîè îò òÿõ. 

Ïúðâî,  âúïðîñúò  çà  öåííîñòèòå è  èäåàëèòå. Èçõàáÿâàíåòî  òóê  å 
òâúðäå ãîëÿìî – êúäå îò ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà íà ïîíÿòèÿòà, êúäå îò 
øèðåùèòå ñå ñïåêóëàöèè. Àç ñè ñïîìíÿì íàïðèìåð, íå áåøå äàëå÷ âðå-
ìåòî, êîãàòî åäèí ñúâðåìåíåí ïîëèòèê îáîñíîâàâàøå ó÷àñòèåòî íè âúâ 
âîåíåí êîíôëèêò ñ èäåèòå íà Ëåâñêè. Â ñëó÷àÿ íå êîìåíòèðàì äàëè òîâà 
ó÷àñòèå, òîçè àíãàæèìåíò å ïðàâèëåí èëè íå ïðàâèëåí. Íî åäèí ïîëèòèê 
òðÿáâà äà èìà äîáëåñòòà, êîãàòî îòñòîÿâà íåïîïóëÿðíà ïîçèöèÿ,  à òîâà 
íà ïîëèòèöèòå èì ñå ñëó÷âà íå ðÿäêî, äà íå ñå êðèå çàä øèðîêèÿ ãðúá íà 
íàøèòå ïðåäöè, îñîáåíî êîãàòî ñòàâà äóìà çà ëè÷íîñò êàòî Àïîñòîëà. 
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Âòîðîòî íèâî å çà ïðèíöèïèòå, çà öåëèòå, çà åòè÷íèòå íîðìè, êîè-
òî äà ðåãóëèðàò äåéñòâèÿòà íà ïóáëè÷íèòå ëèöà. Íå ñúì çàáðàâèë è íå 
ïîäöåíÿâàì òâúðäåíèåòî íà åäèí îò ñîëèäíèòå àâòîðè ïî òåìàòà, ÷å ìî-
ðàëíîòî ïîâåäåíèå íå ìîæå äà áúäå ãàðàíòèðàíî ñ ðàöèîíàëíà ïîäðåäáà. 
È âñå ïàê ìîæå áè ñè ñòðóâà è â áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà äà âëåçå â ðåàëíî 
äåéñòâèå åäèí ñâîåîáðàçåí åòè÷åí êîäåêñ, ïîäîáåí íà íàáîð îò ïðèíöèïè, 
èçðàáîòåíè ïðåäè ãîäèíè â Êîìèòåòà ïî ñòàíäàðòèòå íà ïóáëè÷íèÿ æèâîò 
íà áðèòàíñêèÿ ïàðëàìåíò. 

Àç ñàìèÿò ñúì ñêåïòèê, ÷å åòè÷íè íîðìè êàòî áåçêîðèñòíîñò, ïî÷òå-
íîñò, îòêðèòîñò, îòãîâîðíîñò, ëèäåðñòâî è äðóãè ìîãàò äà äåéñòâàò ñàìî 
îò ïîæåëàòåëíîòî èì, ìàêàð è óáåäèòåëíî, èçëàãàíå íà õàðòèÿ. È âñå ïàê 
ñìÿòàì, ÷å òðÿáâà äà ñå ïîñòàðàåì äà ãî íàïðàâèì. Óñïîðåäíî ñ òîâà òðÿá-
âà äà ïîòúðñèì, íàäÿâàì ñå è äà íàìåðèì, ìåõàíèçìèòå çà êîíòðîë âúðõó 
ïóáëè÷íàòà âëàñò, çà ïî-ðàöèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ íà äåéíîñòòà íà èíñòè-
òóöèèòå. Çà äà îãðàíè÷èì çëîóïîòðåáèòå ñ ïóáëè÷íàòà âëàñò çà ëè÷íà îá-
ëàãà, çà äà ïðåñå÷åì ïðîÿâèòå íà ïîëèòè÷åñêàòà êîðóïöèÿ (íÿìà çàùî äà 
áÿãàìå îò òåçè ïîíÿòèÿ). Òîâà îçíà÷àâà äà íàìåðèì ôîðìóëàòà çà ïî-ÿñíî 
ðàçãðàíè÷àâàíå íà ïîëèòè÷åñêîòî îò àäìèíèñòðàòèâíîòî ðàâíèùå, çà äà 
èçáåãíåì çàâèñèìîñòòà íà äúðæàâíèÿ àïàðàò îò ïàðòèéíèòå ðúêîâîäñòâà. 
Àç íÿìàì ïðåòåíöèÿ çà èç÷åðïàòåëíîñò íà âñè÷êî, êîåòî ìîæå è òðÿáâà 
äà ñå íàïðàâè. 

Òóê îòâàðÿì åäíà ñêîáà çà íåùî, êîåòî ìå ñìóùàâà. Êîãàòî ñìå äàëå÷ 
îò ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ, îò äàòà íà èçáîðè, âñè÷êè ñìå ìíîãî ãðúìêè â 
ñâîèòå àíãàæèìåíòè, ìíîãî ùåäðè ñìå â îáåùàíèÿòà äà íàìåðèì ïîäîáíè 
ôîðìóëè è ìåõàíèçìè. Îáèêíîâåíî îáà÷å, êàêòî âïðî÷åì è ñåãà, ñå îêàç-
âà, ÷å âðåìåòî íå ñòèãà, è òåçè èäåè íå çàëÿãàò â íîâîòî èçáîðíî çàêîíîäà-
òåëñòâî èëè â ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè. Òàêà ÷å çà ñúæàëåíèå òîçè ïðîáëåì 
íÿìà äà áúäå ðåøåí è ñ îãëåä íà ïðåäñòîÿùèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè. 

Íåîáõîäèìà å ïî-äúëáîêà ïðîìÿíà âúâ ôèíàíñèðàíåòî íà ïàðòèèòå: 
ñ îãðàíè÷àâàíå íà äàðåíèÿòà – äúðæà äà ïîä÷åðòàÿ òîâà, ñ èçêëþ÷âàíå 
íà àíîíèìíîòî ñïîíñîðñòâî, ñ ÿñíè ìåõàíèçìè çà êîíòðîë è ïðîçðà÷íîñò 
– ìåõàíèçìè, êîèòî ñà èçâúí ñåãà ñúùåñòâóâàùàòà ñèñòåìà. Çàùîòî å íà-
èâíî äà ñå î÷àêâà, ÷å ïàðòèèòå, ëèäåðèòå ìîãàò äà êîíòðîëèðàò ñàìè ñåáå 
ñè, íàïðèìåð ÷ðåç ñòðóêòóðà êúì èçïúëíèòåëíàòà âëàñò. Çàòîâà ïðîäúë-
æàâàì äà äúðæà íà èäåÿòà ñè êîíòðîëúò âúðõó òåçè âúïðîñè äà ñòàâà îò 
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íåçàâèñèì, ðàâíîîòäàëå÷åí îò ñåãàøíèòå âëàñòè îðãàí. Èìà íà÷èíè, èìà 
ïðèìåðè, êîèòî áèõìå ìîãëè äà çàèìñòâàíå è äà ïðèñïîñîáèì êúì áúë-
ãàðñêèòå óñëîâèÿ è òðàäèöèè. 

Èçëàãàì âñè÷êèòå òåçè èäåè, çà äà ïðîâîêèðàì äèñêóñèÿòà. Êàòî ïîä-
÷åðòàâàì îùå âåäíúæ ðàçáèðàíåòî ñè, ÷å íå âèíàãè è íå òîëêîâà çàêî-
íèòå, ïèñàíèòå íîðìè ñà îñíîâíèÿò ìîòèâ çà äåéñòâèå íà ïîëèòèöèòå. Íå 
ïèñàíè íîðìè íàêàðàõà Êîëüî Äîáðåâ äà âúðíå ìàíäàòà âúïðåêè ïðîòè-
âîäåéñòâèåòî íà îãðîìíà ÷àñò îò ïàðòèÿòà è íåðàçáèðàíåòî íà ÷àñò îò 
îáùåñòâîòî. Íå çàêîíè èëè ïèñàíè íîðìè íàêàðàõà Ïèðèí Âîäåíè÷àðîâ 
äà ñòàíå îò ñìúðòíî ëåãëî, çà äà ïîäïèøå Êîíñòèòóöèÿòà. Áèõìå ìîãëè äà 
äàäåì ìíîãî ïðèìåðè è âÿðâàì, ÷å â äíåøíàòà äèñêóñèÿ, êàòî ñå çàïî÷íå 
îò çîðàòà íà Òðåòàòà áúëãàðñêà äúðæàâà, ïðåç ñúâðåìåííàòà íè èñòîðèÿ, 
äî äíåñ, òàêèâà ïðèìåðè ùå áúäàò äàäåíè. È ñå íàäÿâàì, ÷å òåçè ïðèìåðè 
÷ðåç äíåøíàòà äèñêóñèÿ è ÷ðåç ïðåäñòîÿùè ïîäîáíè ùå áúäàò äîñòàòú÷íî 
êàòåãîðè÷íî ïîïóëÿðèçèðàíè. 

Îùå  âåäíúæ  áëàãîäàðÿ  çà  ïîêàíàòà.  Ïîæåëàâàì  óñïåõ  íà  âñè÷êè 
ó÷àñòíèöè â äèñêóñèÿòà. 
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Глава първа

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е МОРАЛЪТ  
В ПОЛИТИКАТА? 
Васил Проданов

1. Ïðåäâàðèòåëíè ìåòîäîëîãè÷åñêè ðàçìèøëåíèÿ
2. Ðåôëåêñèè âúðõó ìîðàëà â áúëãàðñêàòà ïîëèòèêà
3. Ìîðàëúò â ïîëèòèêàòà â åïîõàòà íà ãëîáàëèçàöèÿ

1. Предварителни методологически размишления

1.1. Типове морално говорене за политиката
Моралното говорене за политиката се различава при различните со-

циални групи и участници в политиката и поради това помежду им неп-
рекъснато възникват конкурентни и конфликтни ситуации. В модерните 
демократични системи ще срещнем като най-разпространени следните 
шест типа говорене за морала в политиката:

– Моралният дискурс на масите – те съдят за политиката и полити-
ците главно през морална призма. Ситуациите, в които нараства ролята 
на гражданите в политиката водят до интензифициране на моралното 
говорене за политиката.

– Моралният дискурс на управляващите – те са склонни към по-
литически реализъм и макиавелистки дискурс за политиката, при който 
политическата ефективност е водещата цел.

– Моралният дискурс на опозицията – обикновено силно морали-
зира политиката: опозицията много повече от управляващите е склонна 
да си служи с моралната реторика като инструмент за пропагандата.

– Моралният дискурс на медиите – те създават публичното прос-
транство и публичното мнение, чрез което функционират съвремен-
ната политика и морал и в този смисъл са посредници между морала 
и политиката, между масите и политиците. Участват с различни лица 
в този процес. От една страна, чрез тях функционира публичното мне-
ние, което е ключов инструмент на морален контрол върху поведението 
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на политиците. От друга страна, чрез тях се проявяват икономически и 
политически интереси, които могат да насочват или ограничават един 
или друг морален дискурс за политиката. От трета страна, те са и ос-
новен инструмент за публичното функциониране на информацията за 
обществото и конкретно за политиката, което ги тласка към неутрална и 
обективистка позиция, към претенции, че са просто екран, върху който 
се отразяват обществените реалности такива, каквито са. Поради всичко 
това и в медиите ще срещнем различни жанрове – както силни потоци 
морална реторика за политиката, така и аналитични жанрове, при които 
оценъчният компонент е минимизиран. Сред политолозите, подвизава-
щи се в медиите, има различни стилове. Едни предпочитат оценъчния 
стил, други си служат с относително неутрален език, когато говорят за 
политиката.

– Моралният дискурс на интелектуалците хуманитаристи – мо-
дерната епоха създаде феномена интелектуалец, който претендира да 
бъде “съвестта на нацията”, особено във връзка с поведението на поли-
тиците. От Емил Зола през Жан-Пол Сартр във Франция до Светлин Ру-
сев, Недялко Йорданов и Стефан Цанев в България те са склонни да пи-
шат моралистични възвания. Използват във висока степен морализиран 
език и погледът към политиката е почти изцяло през призмата на морала. 
Това обаче може да бъде нож с две остриета – както да играе пречиства-
ща роля за политиката, така и да внася в нея такива изисквания, които тя 
да не може да реализира и които да я тласкат към конфронтационност. 
Не е случайно, че за острата конфронтация в българското общество през 
90-те години особена роля играят интелектуалците и езикът, който те на-
лагат в медиите при възприятието и говоренето за политиката.

– Говоренето за морала в политиката от учения – дискурсът на 
учения по дефиниция трябва да изследва един или друг проблем и има 
описателно-обяснителни измерения. Той търси на първо място съот-
ветни причинни, функционални, целеви обяснения на съществуващите 
отношения между морал и политика. От тях обаче не следват морални 
оправдания на съответните събития, макар че обясненията водят до от-
криване на “смекчаващи вината обстоятелства” и предпазват от демони-
зиране на субектите в политиката.
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1.2. Подвижните граници между морала и политиката
Различните типове говорене за морала в политиката са възможни, 

защото границите между едната и другата сфера не са натуралистично за-
дадени, а се виждат по различен начин от различните социални субекти, 
характеризират се с историческа динамика, зависят от промените както в 
политиката, така и в морала. В същото време обаче това са две различни 
области на човешката жизнедейност и свръхакцентът върху едната носи 
със себе си опасността да се пренебрегне другата, да се отхвърли нейната 
специфика и относителна самостоятелност. Както изолирането на мора-
ла от политиката в абсолютно независима от нея сфера, така и прекале-
ната намеса на политиката в морала могат да бъдат опасни и да водят до 
неефективност на всяка от тях. Политиката и моралът си взаимодействат 
и взаимно се ограничават, но както подчинението на политиката спрямо 
морала, така и на морала спрямо политиката може да доведе до деформа-
ции и да бъде опасно. Границите между едното и другото обаче съвсем не 
са очевидни и не може да се предложи еднозначна рецепта за това откъде 
минават или трябва да минават те. За това допринася и фактът, че в едни 
или други ситуации, в различни социални периоди, при различни пар-
тии и политици има тенденция за промяна на границите и на моралното, 
и на политическото.

Всичко това е неотделимо също от факта, че моралната оценка за 
едни и същи политици или едни и същи политически събития е силно 
повлияна и от идеологически фактори, в зависимост е от това кой я прави. 
Като два екстремни типа политическо поведение можем да разграничим 
това на политическия морализъм и на политическия реализъм. Полити-
ческите моралисти са склоннни да боравят в политиката с морален език 
и да извеждат на преден план в политическата дейност морални цели. 
При тях моралът заема прекалено голямо място в политиката. Обратно, 
при политическите реалисти стратегиите на поведение се формират не 
от морални съображения, а от „политическите реалности“ – силовите от-
ношения и взаимоотношенията на интереси, в които те са включени. Ако 
политическите моралисти са склонни да подценяват силата и интересите 
за сметка на морала, пренебрегвайки автономията на политическото, то 
политическите реалисти са склонни да отиват в протиоположната край-
ност и да подценяват ролята на морала.
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1.3. Структура на политическата етика, основаваща се  
на три типа дейности в политиката, подлежащи  
на морална оценка и регулация
Бих разграничил три типа дейности в политиката, които се разли-

чават по степента на ангажираност и проявление на морала в тяхното 
функциониране и формите на контрол върху политиците, като на всяка 
от тях отговаря различно равнище на политическа етика – обща полити-
ческа етика, идеологическа етика, специални политически етики.

1.3.1. Обща политическа етика и личен морал
Общата политическа етика регулира дейности, свързани в различ-

на степен с частния живот и частните интереси на политика и дър-
жавника. Тя се основава на факта, че освен носител на ролята на политик 
или държавник, участвуващият в политиката има цял ред други социал-
ни роли – съпруг, приятел, родител, син, евентуално учен, бизнесмен и 
т.н., които обаче могат да бъдат в конфликт или в съгласие помежду си. 
Сигурно могат да се намерят достатъчно примери на значими размина-
вания между личен морал и резултати от политическата дейност, които 
са основен индикатор и за политическа етика, но отношението между 
моралните регулатори в публичната и частната сфера съвсем не е едноз-
начно – нито е възможно тяхното пълно обособяване, нито пък сливане-
то им би било най-подходящият тип взаимоотношения.

В тази област са напълно валидни общите морални изисквания на 
обществото и в общи линии не би трябвало да говорим за специфична 
политическа етика, макар че може да съществуват спорове за това какви 
са тези морални изисквания и дали те трябва да се прилагат към поли-
тиците. Но дори когато съществуват твърдения, че към политиците те 
трябва да се прилагат по различен начин, то най-често очакванията са 
политиците да са образец за тяхното спазване в много по-висока степен, 
отколкото останалите граждани. Във всички случаи става дума за вза-
имовръзките между личния живот и личните интереси на политика и 
неговите функции на политик.

Първо. Морална регулация на частния живот на политика. Става 
дума за личния морал на политика, който засяга характера на личните му 
отношения с останалите, но който може да е независим от резултатите 
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на неговата публична дейност. По този въпрос се води дискусия, като 
различията в гледните точки могат да се видят както при разграничени-
ето на американския и европейския тип политика, така и при визиите 
на републиканците и десните партии в САЩ, от една страна, и тези на 
демократите, от друга. За американската традиция личният живот на по-
литика, неговата частна сфера е много по-малко отделена от публичния 
му живот, поради което нагласите, че тя подлежи на контрол, са много 
силни. Смята се, че определени отклонения в частната сфера имат същ-
ностни следствия и за публичната сфера. Затова и в историята с отноше-
нията между президента Клинтън и Моника Люински консерваторите 
настояваха, че личният морал не може да бъде откъснат от публичния 
и ако той лъже жена си, не можем да очакваме, че няма да лъже и изби-
рателите си. Неморалността на поведението в една сфера се пренася и 
в останалите. От своя страна демократите се придържаха към противо-
положната позиция на пълна разделеност между публичната и частната 
сфери, отхвърляйки поради това стремежа за публичен морален контрол 
над частната сфера. В България традицията може би е по-близка до ев-
ропейските стандарти на отделяне на публичния от частния живот на 
политика.

Второ. Активности по използване на политиката за лични мате-
риални цели или за службогонство, за удовлетворяването на личната 
амбиция за власт без оглед на общественото благо. Подчинението на по-
литиката за частни цели на политика във всички съвременни държави се 
възприема негативно. Затова и не се гледа като нормално политиката да 
се използва за лично обогатяване, а борбата срещу облагодетелстването 
от политиката и срещу корупцията е ключов елемент на всички кодекси 
по парламентарна етика и етика на държавния служител в съвременните 
държави.

Политикът разполага с ресурси, неговата дейност предполага изку-
шения и той лесно може да използва политиката за лично облагодетелс-
тване, за частните си сфери. Той бърка в кацата с меда и неограничената 
власт може да доведе и до неограничена корупция. Бивайки член на пар-
ламента, той прави законите и може да си създаде законови привилегии, 
които го облагодетелстват – например възможност да си купува евтини 
жилища. Може да използва информация и ресурси, свързани с полити-
ческата му роля, за лични цели. Предотвратяването на такава опасност 
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от началото на модерната политика става чрез инструментите за ограни-
чаване и контрол на властта на политика – конституционни, разделение 
на властите, законови ограничения, политически ограничения и накрая 
морални ограничения в политиката, които през последните години се 
налагат във всички развити страни чрез етически кодекси и механизъм 
за спазването им във всеки от клоновете (изпълнителен, законодателен, 
съдебен) на властта.

1.3.2. Идеологическа етика
Особеностите на идеологическата етика са свързани с факта, че 

различните политически идеологии предлагат различни етически свето-
ве на избирателя. Има такива, които предлагат свят, в който държавата 
активно се намесва в морала и моралното възпитание, и такива, които 
гледат на нея като на неутрална в морално отношение институция. Има 
такива, които предлагат една политика под флага на политическия мора-
лизъм – с ясно изразени морални цели, и такива, които предлагат поли-
тика на реализъм, в който моралът е оставен на заден план. Има идеоло-
гии, които ни предлагат един по-егалитарен свят, и такива, в които нера-
венството се разглежда като предимство. Има такива, които акцентират 
на негативната свобода и такива, които наблягат на позитивната свобода. 
Едни идеологии поставят в своя център солидарността, колективността, 
братството, други извеждат на преден план значимостта на индивидуа-
лизма. Политическият избор на избирателя именно поради това е избор 
и на моралния свят, в който ще живее.

1.3.3. Специални политически етики
Специалната политическа етика се отнася до дейности със собст-

вено политическо съдържание, необходими за осигуряване на успешното 
функциониране на държавата и политиката. При тези дейности поли-
тикът се разглежда като човек, който носи отговорност пред нацията, 
гражданите, поданиците, избирателите, човечеството и пр. Изправен 
пред различни политически алтернативи, той трябва да избере онази 
от тях, която би била в най-висока степен полезна за тези, пред които 
носи отговорност. Всеки избор засяга големи групи от хора, при което е 
възможно решението да е добро за едни, но зло за други. За да осигури 
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благото на големи групи от хора политикът може да използва средства и 
да извърши действия, които не би направил като обикновен гражданин. 
Алтернативите, които е пренебрегнал, или средствата, които е използ-
вал, сами по себе си може да имат и негативни от морална гледна точка 
значения. Така се появяват ситуациите на “мръсните ръце” на политика 
или на политиката като избор между по-голямото и по-малкото зло. Във 
всекидневните отношения човек не се сблъсква с подобен тип ситуации 
и затова и тяхното морално регулиране предполага специална полити-
ческа етика, типична за политическата дейност.

Имено във връзка с тези дейности възникват въпросите дали поли-
тиците и държавниците трябва да се оценяват със същите морални кри-
терии, както и обикновените хора. По тези въпроси се води дискусия от 
античността до днес и се дават различни отговори.

Основната цел на този тип дейности е политическа, разбрана като 
благото на някаква общност, чиито интереси са в конфликт с благото на 
други общности. Политиката е един от инструментите за разрешаване 
на тези конфликти. Моралът в най-добрия случай може да бъде евентуа-
лен ограничител при избора между определени алтернативи, но не и цел 
на политическата дейност. Така например моралът може да формулира 
нормата “не убивай”, но откакто възникват, държавата и политиката уби-
ват – както чрез смъртното наказание, така и чрез войни, и досега не са 
съществували държави, които да не са го правили. Очевидно е, че дори 
индивидуалният човешки живот като висша ценност може да бъде по-
жертван от държавата в името на още по-висши ценности – тези на об-
щността, нейната сигурност и просперитет. Политикът и държавникът 
защитават именно по-висшите интереси на общността като цяло, при 
което в определени ситуации отделният индивид може да бъде пожер-
тван. Но очевидно е, че в случая понятието за морал в политиката ще 
надраства ценността на живота на отделни индивиди в името на общ-
ностни интереси. В случая моралът като че ли влиза в остър конфликт с 
политиката, но в същото време чрез политиката може да се осъществи и 
едно по-висше равнище на морала. Това осъществяване обаче става чрез 
жестока жертва – индивидуален човешки живот. В този смисъл полити-
ката не просто отхвърля морала, тя се превръща в поле на драматични 
конфликти и жертви.
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Всъщност този синдром, при който защитата на благото на опре-
делена общност не може да стане без да се нарушат определени всекид-
невни морални норми, е обсъждан още от Платон, известен като първи 
най-ярък защитник на тезата, че управляващите трябва да въплъщават 
в себе си най-висшите добродетели. Той се опитва да покаже, че нормата 
“Не лъжи!”, която е ключова морална норма, може да бъде неефективна и 
вредна от политическа гледна точка. Въпреки че в неговата идеална дър-
жава управляващите притежават най-високите възможни добродетели 
– мъдрост, мъжество, умереност, справедливост, – според Платон при 
определении случаи те могат да лъжат като лъжата в политиката е оправ-
дана в името на защита на държавата като политическа общност: “Поз-
волено е да лъжат и управниците на държавата, ако изобщо е позволено 
на някои други, било поради враговете или поради гражданите в полза 
на държавата: всички други не бива да се докосват до лъжата. Лъжата 
на частния гражданин пред такива управници ще наречем равен, дори 
по-голям грях от невярното сведение на болен пред лекар или на ученик-
спортист пред своя учител относно техните усещания… Затова, ако 
управник залови някого в държавата да лъже…ще го накаже като човек, 
който въвежда в държавата обичай, от който за държавата следват 
разрушение и гибел…”1 Тезата на Платон е, че лъжата на политиците е 
оправдана, но само в определени случаи – при защитата на общите инте-
реси на държавата, т.е. в името на справедливостта като същност на дър-
жавата. Идеята е, че между различните ценности може да има противо-
речия, при което приоритет има интересът на държавата, общото благо, 
справедливостта, в името на които държавникът би могъл да излъже. Не 
е оправдано лъгането за лична облага, а само в името на общото благо.

Ако не разберем подобни ситуации в политическата история, ще 
морализираме повърхностно за политиката, така както правят полити-
ческите моралисти, които настояват, че моралът във всяко от многото 
му измерения на защита на отделни индивиди трябва да бъде цел на 
политиката. Но независимо дали става дума за политически моралисти 
или политически реалисти, и едните и другите смятат, че има определени 
действия, които сами по себе си може да се разглеждат като зло, като мо-
рално негативни, но могат да бъдат оправдани от гледна точка на ролята 

1 Платон. Държавата, С.: Наука и изкуство, 1981, с. 96-97.
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им на средство към определени цели. За политическите реалисти тези 
цели са политически, а за политическите моралисти те са морални и уни-
версални. Джордж Буш например може да е политически моралист, но 
съвсем не изключва силата на бомбите за достигането на своите морални 
цели, както не ги изключват и политически реалисти като Хенри Кисин-
джър. И в единия, и в другия случай обаче се предполага специфика на 
политическата етика, различна от другия тип етики.

Тъй като при този тип дейности става дума за избор между различ-
ни средства, оценявани морално като по-добри или по-лоши, като по-го-
лямо или по-малко зло, то при този избор има най-голям драматизъм и 
спор доколко той е морално оправдан или не. Става дума за пет основни 
групи дейности и свързани с тях етики:

Първо. Партийна етика, отнасяща се до дейности, свързани с отно-
шенията в политическите партии и завоюването на определени позиции 
в тях – отношения между отделните членове на партиите, отношения 
между членовете и идеите, принципите и ценностите на партиите. Като 
цяло тези отношения се регулират от уставите на тези партии, но как-
то във всяка организация тук възникват серия и от собствено морални 
проблеми – за спазването на определени морални норми в отношенията 
между участниците в политическия живот на партията, за нормите на по-
литическа конкуренция вътре в партията, за лоялността към съответната 
политическа сила, решенията, които тя взема, нейните идеи и ценности.

Второ. Етика на междупартийните отношения и предизборната 
борба, отнасяща се до дейности, свързани с морала в междупартийните 
отношения както в предизборна ситуация, така и извън нея. Партиите са 
конкуренти, съперници, опоненти, противници и като такива характе-
рът на техните отношения и нормите на морала имат специфика, свър-
зана със стремежа към власт. Те могат да влязат в редица случаи в спора-
зумения помежду си, в коалиции, съюзи и пр., но това допуска някои ог-
раничени компромиси и отстъпления от принципите. При това именно 
поради битката за власт характерът на отношенията между различните 
партии в зависимост от степента им на близост може да варира. Тук се 
намесва политическата етика. При конфликт на интересите на полити-
ческите партии тя въвежда известни рамки в поведението.

Трето. Държавническа етика, свързана с дейността на вземащите 
основните решения в изпълнителната и законодателната власт, от които 
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зависят основни проблеми на гражданите, избирателите, държавата. В 
случая вече има ситуации, в които водещи са съображенията на полити-
ката, а не на морала. Кои от обещанията и доколко обещанията на поли-
тиците към избирателите, към народа им трябва да се изпълняват? Това 
са ситуации на избор на политиците между по-голямото и по-малко-
то зло, като в много случаи не е достатъчно ясно кое е по-голямото и 
кое по-малкото зло.

– При недостатъчно ресурси от страна на държавата, особено, когато 
тя е в бедстващо положение, всяко разпределение е жесток избор, защото 
предпочитанието за една група или едно направление е за сметка често 
пъти на средства, от които зависят съдбата и животът на много хора.

– При решения, свързани с обявяване на война, изпращане на хора 
на война, наказания, които са свързани с живота на милиони хора. В 
името на националната сигурност са възможни действия, от които могат 
да пострадат много хора.

Типичен в това отношение е случаят на вземане на решение от Дън 
Сяопин за пращане на танкове на площада Тянанмън. Дали да се поддаде 
на натиска на хилядите студенти и граждани, събрани на площад Тянан-
мън и да тръгне по пътя на Горбачовата КПСС, която вече водеше към 
дестабилизация и разпад своята страна или обратното, като се има пред-
вид, че в една необичайна по демографските си мащаби държава с около 
800 милиона селяни, това би имало още по-разрушителни последствия, 
да отстоява своя модел, да се противопостави на исканията на събралите 
се на площада, макар и с цената на определени жертви? В тази най-кри-
зисна ситуация предстои да се направи исторически избор – пътят на 
Горбачов и неговата катастрофа, водеща до огромни страдания на мили-
они хора, или залагане на политическата стабилност и смазване на всич-
ки опити за въвеждане на модел, който не е адекватен на състоянието и 
етапа, на който се намира страната? Под ръководството на Дън Сяопин 
колебаещият се генерален секретар на ККП Чжао Цзъян бе сменен и бе 
избран пътят на избягване на Горбачовия тип “перестройка”, която би 
била пагубна за развитието на страната. Този жесток избор изисква по-
литическо мъжество и огромна отговорност, защото алтернативите не са 
доброто и злото, а по-голямото и по-малкото зло. Дън Сяопин има опита 
и прозорливостта да го направи. А ККП остава мощна сила и особено 
благодарение на уроците от 1989 г. на Тянанмън и на тези от разпада на 
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СССР не позволява малките инциденти и противоречията да прераснат 
в големи политически кризи.

От подобен тип е изборът, пред който са изправени Николай Добрев 
и Георги Първанов на 4 февруари 1997 г. – да нарушат решението на соб-
ствената си партия и да се откажат от властта или да задържат властта с 
цената на всичко при положение, че няма ресурси за нея, независимо от 
тежките последствия, които може да има това решение за тях и собстве-
ната им партия. Това е избор между по-голямото и по-малкото зло. Те 
избират по-малкото зло.

Четвърто. Етика на международните отношения, отнасяща се до 
дейности, свързани с международната активност на държавата и полити-
ците. Тук по принцип се приема, че обхватът на действие на морала е още 
по-ограничен, тъй като основният принцип, с който трябва да се съобра-
зяват политиците, е защитата на държавата и собствената политическа 
общност, независимо от факта, че всяка война и инвазия се легитимират 
обикновено с морални аргументи. Това е типично за традицията на вън-
шнополитически морализъм в САЩ, боравеща с фрази по отношение на 
свои противници от рода на “империя на злото”, “ос на злото”, с което 
моралистично се разделя света на “злите” и на “добрите”.

Реално в отношенията между държавите водеща е идеята за сигур-
ността на твоята държава и благото на собствените ти граждани – една 
идея, която достига върховите си форми с развитието на силна нацио-
нална държава през ХІХ и ХХ век. Това е предпоставка за появата на по-
литическите реалисти, за които запазването и засилването на държавата 
стои над всички други аргументи. Това е особено характерно за дейност-
та на специалните служби, разузнаванията, тайните операции спрямо 
други държави, политиката на дезинформацията на противна страна. От 
70-те години на ХХ век обаче този тип политика на “мръсните ръце” все 
повече е подлагана на морални атаки. Типичен пример в това отношение 
станаха САЩ, където след мощен политически натиск на публичното 
мнение бяха наложени определени ограничения на “тайните операции”, 
а моралният натиск върху правителството доведе до изтегляне на амери-
канските войски от Виетнам.

Поначало още от средновековието се разгръщат определени норми 
на отношения между държавите, служещи като основа на етиката на 
международните отношения и етиката на външната политика. Тяхна ос-
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нова са теориите за справедливите и несправедливи войни от Августин 
Блажени насам, които през ХІХ и ХХ век обусловиха основите на между-
народното хуманитарно право, след Втората световна война послужиха 
като основа на законодателство за “престъпления срещу човечеството”, а 
през последните години са рамката, в която се оформят правните начала 
на Международния наказателен съд. Поначало демократизацията и гло-
бализацията в условията на третата индустриална революция от 70-те 
години на ХХ век насам налагат такава практика на международни от-
ношения, в която моралната легитимация на международната политика 
е много важна. Това е предпоставка за замяната на доминиращата в епо-
хата на силни национални държави през ХІХ и ХХ век нагласа на поли-
тически реализъм, пренебрегващ морала в международните отношения, 
с политически морализъм, който поне формално не може да направи и 
крачка без позоваване на етиката на международните отношения. 

Пето. Етика на съпротивата, свързана с дейности на съпротива 
срещу угнетяваща власт, с борба за национално или социално осво-
бождение и за формиране на своя политическа общност – дейнос-
тите на революционни и освободителни движения и нелегални групи. 
Всички те се изправят пред много по-силен в сравнение с тях в началото 
противник и използвайки насилие срещу него преминават определени 
морални граници. За характера на тези граници обаче се спори непре-
къснато, защото от тях зависи дали тези, които ги преминат, ще бъдат 
характеризирани като “партизани”, “бунтовници”, “борци за освобожде-
ние” или “терористи”. В техните военни действия срещу съществуваща-
та власт границите на морални ограничения са твърде подвижни. Най-
общо се приема, че борбата трябва да се води срещу представителите и 
институциите на властта, а не срещу невинни граждани, но в условията 
на съвременните демокрации, в които всеки гражданин носи отговор-
ност за политическата общност, на която дава подкрепата си, проблемът 
за това кой е невинен гражданин и има ли невинни граждани е силно 
дискусионен.2

В заключение към цялата тази трета група от собствено политичес-
ки дейности бих отбелязал, че приложението на морални ограничения 

2 Вж. Prodanov, V. Is the concept of innocent citizens able to explain us what 
terrorism is?, In: The Balkans as Reality, Sofia: IphR-BAS, 2004, pp. 81-87.
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и действието на политическата етика по отношение на тях е свързано с 
няколко фундаментални проблема, на които няма еднозначен отговор:

– Политиците са склонни да говорят, че използват определени сред-
ства или избират съответни алтернативи на действие в името на някакво 
общо благо или морално по-позитивна цел, но това е нещо, за което ви-
наги може да се спори. Още повече, че всеки избор може да има огромно 
количество непредвидени следствия, за които политиците могат да гово-
рят, че не са очаквали да се случат, но след като са направили съответния 
избор, те са длъжни да носят за това отговорност и нищо не може да оп-
равдае тяхната некомпетентност, липса на проницателност и неспособ-
ност да се намери най-сполучливото решение. Вярно е, че имайки пред-
вид трудностите да се предвидят резултатите от определени действия и 
да се носи отговорност за тях, Кант предлага политиците да отговарят за 
мотивите си, а не за резултатите от своите действия. Те са длъжни, според 
него, винаги да изхождат от добри мотиви, а не толкова да се грижат за 
следствията от тези мотиви. Следването на такъв съвет обаче би напра-
вило политиката твърде безотговорна и ирационална дейност. Народни-
те представители, които взеха решение в 36-то народно събрание за лик-
видационните съвети и насилственото разтуряне на ТКЗС-та, претенди-
раха да избират по-малкото зло, но степента на разрушителност от тези 
действия бе такава, че стои въпросът носят ли те някаква отговорност 
за това, че в селското стопанство бяха унищожени гигантски активи и 
дали това е бил най-адекватният избор? В политиката има непрекъснато 
такъв тип избори, което я превръща в дейност силно драматична, нато-
варена с огромна морална отговорност.

– При избора на средствата за постигане на политически цели, не-
зависимо дали тези средства се разглеждат като неутрални или като 
по-малкото зло, като по-голямото добро в сравнение с по-малко добро, 
съществуват и ще съществуват различни морални интерпретации на по-
ведението на политиците. Техните политически опоненти и противници 
винаги ще се стремят да делегитимират поведението им сред масите и 
ще наблягат, че е избрано по-голямото, а не по-малкото зло, по-лошия, 
а морално не по-добрия вариант. Поради това и участието в политиката 
е свързано с безспирни морални битки, противопоставяния и оценки, 
които могат диаметрално да се различават помежду си.
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2. Рефлексии върху морала в българската политика

2.1. Общи характеристики на морала  
в българската политика
Това, което предопределя българското морално говорене за полити-

ката, е резултат на няколко основни фактора:
– Късната модернизация на страната, догонващото развитие и пот-

ребността от силна държава и мощни преразпределителни процеси чрез 
държавата правят политиката и държавните служби привлекателен цен-
тър с висока ценност. Политиката е инструмент за натрупването на капи-
тали чрез държавата като колективен собственик – при това положение 
и партиите, и политиците се възприемат като инструмент за натрупване 
и преразпределение на средства, като немалка част от тях чрез лостовете 
на властта отиват у хора, свързани с партиите, а това поражда възпри-
ятието на партията като форма на келепирджийство. Затова мечтата за 
депутатстване е типична от времето на Иван Вазов до това на Христо 
Калчев.

– Резките геополитически промени и катастрофичният характер на 
развитието на страната, свързани с редуващи се радикални промени на 
политическия елит, водят до недостатъчна традиция в политиката и до 
коренни политически ресоциализации на големи групи от хора, които 
имат тежки морални следствия не само за политиката, но и за населени-
ето като цяло, като пораждат поведение на политически конформизъм и 
хамелеонство.

– Липсата на аристократично съсловие през последните столетия и 
сравнително доскорошната патриархално-селска традиция на едно до-
модерно общество пораждат силен егалитаризъм в българската поли-
тика – той подхранва популизъм и негативизъм към всяка по-значима 
социална диференциация.

– Закъснялата модернизация означава закъснение и в способността 
да се изграждат модерни организации, недостиг на организационна кул-
тура и на ресурс на доверие, които намират израз във факта, че големи 
партии и ефективни организации се създават трудно и най-успешното 
им формиране става с авторитарни средства в авторитарни периоди. За-
това толкова лесно в нашия политически живот се появяват феномените 
политически “мравки” и лидероманията. Способността за самооргани-
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зация, точността, дисциплинираността са качества, които изискват дъ-
лъг период на модерно развитие, който обаче у нас липсва.

– У нас има морализирано говорене за политиката, което от гледна 
точка на моралните изисквания, правила и критерии е твърде аморфно. 
Извършва се морално заклеймяване без ясни граници на поведението в 
ляво, дясно и център по основни въпроси, освен по степента на агресив-
ност и противопоставяне.

Моралните проблеми на политиците и на българската политика 
както при първия, така и при втория български капитализъм са зало-
жени онтологически във факта, че милионите граждани, притежатели 
на индивидуална или колективна собственост, които гласуват за парти-
ите, трябва да бъдат експроприирани и да изчезнат като собственици, 
а в същото време капитализмът се прави чрез държавата и от държа-
вата. Историческите функции на българската държава са на колективен 
експроприатор и гробокопач на дребния собственик, от чиито гласове 
обаче партиите се нуждаят, за да дойдат на власт. Оттук недоверието към 
държавата и андрешковщината. Иван Хаджийски описва по следния 
начин противоречията на една изостанала страна от дребни собствени-
ци, от които държавата трябва да изземва средства, за да осъществява 
развитие: “По този начин се създадоха противоречията: обществените 
интереси не бяха интересите на дребния собственик, а бяха противни 
на неговите, изборната сила бе в ръцете на дребния собственик, а сто-
панската и политическа сила – в ръцете на група, противоположна на 
този дребен собственик; дребният собственик търсеше спасение от една 
държава, която улесняваше историческия процес, който обричаше дреб-
ния собственик на гибел; дребният собственик, най-сетне, трябваше да 
избира едно управление, което щеше да работи не за него, а против него, 
той трябваше да върви след политически партии, които непрекъснато 
щяха да му обещават и да го лъжат, които непрекъснато щяха да го 
люшкат между надеждата и разочарованието.”3 Поради тази причина 
парламентът се възприема от най-широките маси като бутафория. Раз-
казват се анекдоти как от самото му създаване депутатите си крадат в 

3 Хаджийски, Иван. Бит и душевност на еснафа и дребния ни собственик. 
Част ІІІ. След Освобождението (Незавършен ръкопис), сп. Социологически проб-
леми, 1986, № 4, с. 94
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него галошите, използват бастуните за идеен аргумент, а на бастуна на 
един от тях, възпитаник на Робърт колеж, през 1881 г. е написано “Конс-
титуция”. Всъщност нравите в българския парламент след 1989 г. не са по 
различни – да си спомним как един депутат бе хванат да продава мара-
тонки на женския пазар, вътре в парламента имаше случаи на кражби.

2.2. Ролята на морала при прехода към многопартийна  
и плуралистична система на втория български капитализъм
Няколко са особено важните от етическа гледна точка проблемни 

ситуации на прехода от политическата и икономическа система на дър-
жавен социализъм към многопартийна представителна демокрация и 
втори български капитализъм:

Първо. Свръхморализацията е типична за началото на българския 
преход. Това е феномен, който се проявява в преходни и революционни 
периоди, когато масите започват директно да правят политика и в много 
отношения на мястото на политиката се настанява моралът, като всяко 
политическо действие се морализира. Тогава именно моралното съзна-
ние започва да диктува своите императиви на политиката. Това изглежда 
като пречистване на политиката. Но замяната на политиката с морала е 
действие, пълно с опасности. Неслучайно Ницше бе казал, че моралът е 
убил повече хора, отколкото оръжието. Защото при морала решенията се 
вземат в много по-висока степен по логиката на дизюнкцията, а в поли-
тиката много по-успешна е логиката на конюнкцията. Така в политиката 
се внася силна струя на конфронтация, която има дестабилизиращи за 
обществото като цяло следствия.

В тези условия нагласата е, че е достатъчно да се сменят определени 
хора, заемащи съответни места в социалната йерархия, с “нови”, “наши”, 
“неопетнени” и проблемите ще намерят решение. Всеки проблем се обяс-
нява със зложелателството на тези, които са сменени, с техните интриги, 
хитрини, коварство, а не с цялата сложна съвкупност от фактори, които 
са го породили.

Второ. Проблемът за отговорността и вината в началото на пре-
хода и за начините на тяхното снемане придобива двойствени измере-
ния. От една страна, вината и отговорността се възприемат като колек-
тивни, а не индивидуални феномени – отговорни и виновни са всички, 
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които са били носители на определени социални роли, независимо от 
тяхното индивидуално поведение. В този смисъл имаме връщане към 
периода на търсене на колективни отговорности и вини от предходни 
периоди, например втората половина на 40-те и първата половина на 
50-те години, когато класовият или семейният произход се възприемат 
като фактор за подозрение, вина и отговорност. Но по същество това е 
синдром на домодерното мислене, което не е дорасло до индивидуалната 
вина и отговорност, а вината на отделни индивиди в групата се проецира 
върху всички.

От друга страна обаче се налагат символно-ритуални процедури на 
освобождаване от вина и отговорност. Такава роля играе масовата вълна 
на “разграничавания”, “извинения”, пренаписване на биографии, смяна 
на идентичности, Декларации за вината и отговорността. Това е особено 
типична процедура на поведение в редиците на управляващата БКП, а 
след това БСП в края на 80-те и първата половина на 90-те години. Дъл-
гогодишни членове на висшето ръководство представят себе си за “бор-
ци срещу тоталитаризма” и се разграничават от “виновното за всичко” 
“обкръжение на Живков”. Партиен форум приема “Декларация за вината 
и отговорността”. Известни поети пишат публични писма на покаяние и 
заклеймяване (Веселин Андреев, Недялко Йорданов и др.).

Трето. Загуба на идентичност и пренаписване на биографии. Ради-
калните промени в различни периоди са водели до феномена неофити, 
еничари, ренегати. Още по време на Френската буржоазна революция в 
Националното събрание най-големите отрицатели на аристокрацията са 
бивши аристократи, а най-големите гонители на католическата църква са 
католически свещеници, които са влезли в парламента като представите-
ли на съсловието на духовенството. По същия начин се разкъсват връзки 
и променят идентичности и в периода след 1989 г. в бившите социалисти-
чески страни. Най-яростни отрицатели на “комунизма” са предходни не-
гови апологети, опитващи се да се впишат в него, използвали го, служили 
му. Бившият лидер на партията Тодор Живков е арестуван с измислени 
обвинения и пратен в затвора от най-близките му съратници, които едва 
след като го арестуват започват да търсят поводите за това, което са нап-
равили. Този тип поведение е израз на мощни процеси на делегитимация 
на предходната система, при което нейното отрицание става много по-
лесно, ако се персонифицират виновните за нейните недъзи.
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Четвърто. Появата на феномена Фуше в политиката. При ради-
кални промени в обществото, при революции, при които има делегити-
мация на предходния порядък и свързаните с него партии, се разгръщат 
и мощни процеси на политическа ресоциализация на големи маси от 
хора като се започва с политическия елит, при който има преминаване 
от една крайност в друга.

Процесът на радикални идейни и политически промени след 1989 г. 
в най-висока степен засяга бившата комунистическа партия, която се 
сблъсква с най-острите и нерешени проблеми на политическия морал, 
при това на най-високо равнище в своята политическа йерархия. От Вели-
кото народно събрание през 1990 г. до 1999 г. тя е напусната от четирима 
заместник-председатели на партията, 12 члена на висшето ръководство, 
46 депутати, от които 11 водачи на регионални листи. Голяма част от тях 
са бивши лидери на комсомола, които стават изведнъж антикомунисти. 
Типичен в това отношение е случаят с председателя на Софийската град-
ска партийна организация – най-голямата организация на БСП, който 
през 1997 г. напуска своята партия и се превръща в неин най-яростен 
противник, сътрудничещ в най-радикалния антикомунистически печат 
на неговите предходни противници. Но в не по-малка степен можем да 
го открием и в СДС, където за десет години се сменят три поколения 
активисти в политиката, а първите две поколения се разбягват по други 
партии. Причините при едните и другите за това състояние са различни. 
При БСП водещо значение имат процесите на делегитимация на бившата 
БКП и силният натиск срещу нея и привържениците ѝ, създаващ чувс-
тво за вина и отговорност, докато при СДС причината е преди всичко в 
първоначалната неясна идентичност на тази организация като формиро-
вание, създадено почти изцяло на основата на противопоставянето.

Фуше е първият знаменит образец за крайни метаморфози и непос-
ледователност в модерната политика – от революционер и републиканец, 
гонител на църквата и богатите, палач на контрареволюцията и на краля 
до министър на император Наполеон, реставратор на кралската власт и 
министър на Луи ХVІІІ, чийто брат Луи ХVІ е гилотиниран със собстве-
ния му глас. Изменя на всички, които падат от власт.

Стои въпросът за моралната оценка и санкция на такъв тип поведе-
ние, доколкото последователността в политиката и лоялността към оп-
ределена политическа общност са много важни от морална гледна точка. 
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На практика няма еднозначни оценки на този тип поведение. Поначало 
при различните типове партии този въпрос стои в различен контекст и 
с различна степен на строгост. При идеологическите и идеологизирани-
те, за разлика от прагматично ориентираните партии, той се възприема 
много по-остро и такова отстъпничество среща много по-силни морални 
бариери, за разлика от по-прагматично ориентираните партии, в които 
високата конюнктурност и приспособимост се възприемат като израз на 
политически реализъм и прагматизъм. Затова и той е най-безболезнено 
приеман при центристките партии и сили, с висока степен на толерант-
ност и подвижност в ляво и дясно на техните позиции и много по-болез-
нено приеман при ясно очертаните леви и десни партии, особено когато 
те са твърде крайни. В съвременния свят на глобален капитализъм и на 
рязко ограничени възможности за маневриране в политиката на левите 
и десните партии, чиито политики силно си приличат, моралната оценка 
на този тип поведение е свързана преди всичко с изискванията за лоял-
ност към съответната политическа общност.

2.3. Два етапа на моралното говорене  
за политиката след 1989 г.
Можем да разграничим два етапа на морално говорене на политика 

у нас след 1989 г. Първият е до края на 90-те години. За него са характер-
ни такива моменти като:

– Пресемантизация в моралните значения на основни понятия в 
публичното съзнание и говорене, чийто знак се променя от едната в дру-
гата крайност – думи като комунист и комунизъм, антикомунист и анти-
комунизъм, държавна сигурност, социализъм, капитализъм, либерали-
зъм, консерватизъм и т.н. радикално променят своя ценностен знак.

– Оформянето на големи твърди електорати и противопоставянето 
им на биполярна основа на принципа “добро-зло”, при което индиви-
дуалното е силно обвързано с колективното, индивидуалният морал се 
разглежда като неотделим от политическото поведение, индивидуалното 
и колективното в много отношения съвпадат. “Нашите” в политическо 
отношение се възприемат като “добрите” в морално отношение, както и 
обратното.
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– Морален разпад на социума и постигането на политическа и мо-
рална идентичност чрез противопоставянето на някакъв “враг”. Така 
бързо се образува идентичност, но тя е твърде едностранна – това е не-
гативна идентичност в една ситуация на разпаднали се предходни об-
щности и недостиг на колективни дейности, общи ценности и солидар-
ност. Партийните активи се възползват от тази ситуация и се опитват да 
формират общности чрез противопоставяне, чрез опасности от “враг”. 
Когато другият е “враг”, на всякакъв компромис с противната страна се 
гледа като на нещо абсолютно неприемливо. В тази ситуация вината и 
отговорността са преди всичко колективен, а не индивидуален феномен.

В много отношения преход към една втора морална ситуация на 
политиката започва да доминира от началото на това десетилетие. Тази 
ситуация се характеризира с такива моменти като:

– Рязко намалява противопоставянето на биполярен принцип на ос-
новата “добри-лоши”, “наши-ваши”; това остава характеристика, валид-
на за малки групи “твърд електорат”.

– Моралната реторика в медиите е силна, но има тенденция на пре-
ход от доминацията на политически морализъм към политически реали-
зъм в това говорене, което е предпоставка за рационализация на поли-
тиката, за опити да се анализират проблемите такива, каквито са, а не за 
просто противопоставяне на някой друг.

– Очертават се относителни граници между морал и политика, лич-
на сфера и публичен живот. Осъзнава се, че вината и отговорността в 
правния смисъл на думата са индивидуални, а не колективни феномени, 
а и в политическия, и в моралния смисъл простата принадлежност на 
човека към някаква общност не го натоварва автоматично с вина и от-
говорност, които са свързани с действията само на отделни индивиди в 
тази общност.

– Намалява ефективността на такова масово използвано в предход-
ния етап оръжие като феномена “компромат”, който е главен инструмент 
на негативната пропаганда и на черния PR.

– Умножават се ситуациите, при които се правят компромиси и се 
търсят общи решения.

– Радикализмът и моралният патос на отрицанието, играещи роля в 
началото на 90-те години за заемане на място на политическата сцена и 
избутване на политическия противник, не са повече ефективни средства 
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за влизане в политиката, за движение в политическата йерархия, за пра-
вене на политика. На тяхно място идва умението да вдъхнеш доверие, да 
изградиш имидж, да намериш коректния тон и език.

2.4. Експроприацията на колективния собственик  
и моралът на партиите
Това, което в най-висока степен може да ни обясни моралната си-

туация в политиката през последните 15 години, идва от факта, че тази 
ситуация в много отношения наподобява периода между 1879 и 1944 г. И 
преди 1944, и след 1989 г. основната част от избирателите стават жертва 
на извършваните икономически трансформации. Ако преди 1944 г. това 
е огромното море от дребни собственици, голяма част от които се проле-
таризират под натиска на държавата, опитваща се да прави капитализъм, 
то след 1989 г. това пак са собственици, но дребни колективни собстве-
ници на огромни държавни активи, които също биват експроприирани. 
Това, че са били собственици на тези активи по-рано се проявява във 
факта, че благодарение на тази собственост те имат безплатно образо-
вание и здравеопазване, гарантирана работа и символични цени на ток, 
парно, вода, телефон, ниски цени на храните. Сега те със собствеността 
губят и тези свои възможности.

При това в този процес участват и десните, и левите партии, но в 
особено трудна морална позиция се оказват левите партии, тъй като при 
тях това разминаване на резултатите с обявените ценности е много по-
голямо. Затова и през 90-те години след спечелени на два пъти избори 
БСП изпада в тежки кризисни ситуации, водещи до остри вътрешни 
стълкновения и разместване на кадровите пластове.

Така обикновеният гражданин се чувства измамен и разглежда пар-
тиите като келепирджийски свити. Сега обаче тези процеси протичат 
много по-бързо, отколкото преди 1944 г. Затова разочарованието от пар-
тиите и възприемането на политиците като келепирджии – “всички са 
маскари” – се утвърждава много по-бързо. Затова и моралният дискурс 
за политиката преди 1944 г. и след 1989 г. изглежда удивително еднакъв. 
Става дума не за възпроизводство на народопсхиологически матрици, 
а на сходен тип ситуации, с която се сблъсква преобладаващата част от 
населението в условия на догонващ тип развитие.
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Това ни обяснява особеностите на формиралата се партийна етика 
в България през последните 15 години. Възможностите за преразпреде-
ление на ресурси чрез политиката раждат за кратко време огромно коли-
чество – над 300 – партии в малка България, всяка от които претендира 
за дясно, ляво, центристко и т.н. “пространство”. Описвайки този про-
цес преди 1944 г., Иван Хаджийски стига до заключения, валидни и до 
днес, когато се възпроизвежда подобна ситуация: “Политически резерв 
у нас се образуваше: 1) чрез роене на старите партии, 2) чрез образуване 
на нови партии и 3) след като една паднала от власт партия проживее 
по-дълго или по-късо време в забрава и след това почне да си създава 
нов политически кредит чрез опозиционна борба, разчитайки на къса-
та политическа памет на масата и на предпочитане на сегашната помощ 
пред минала немощ.”4 “Създаването на политически резерв чрез роене на 
партиите е държавна необходимост. Условията, които способстват за 
това роене на партиите са: 1) изхабяване на старата партия и отделяне от 
нея на недоволни и разочаровани съмишленици; 2) неудовлетворените 
властнически амбиции на младите партийни честолюбци и кандидати за 
политическо безсмъртие и за биографии, в които да бъдат възвеличани 
като силни исторически личности, водачи на народ и държава, без да се 
оставят настрана и съображенията за материалните облаги от властта; 
3) неудовлетворените службогонци; изхабяване на старите партийни 
шефове, общо политически и лично, поради неумение да привличат и 
държат около себе си буйните и амбициозни млади хора с една ловка по-
литика на такт, зачитащ тези честолюбия.”5

3. Моралът в политиката в епохата на глобализация

3.1. Етически кодекси и морален контрол върху политиката
Политиката е сфера на действие с повишен морален риск. Това се 

проявява както във факта, че политикът е изложен на изкушения за ко-
рупция, на които обикновеният човек не е, така и в това, че той разполага 
с ресурси, разпределя ресурси, решава човешки съдби и негативните или 

4 Пак там, с. 122.
5 Пак там, с. 123-124.
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позитивни следствия от неговите действия за голямо количество хора 
могат да бъдат огромни. Съдбата на държави и милиони хора зависят от 
едно или друго решение на тези, които стоят начело, съставляват т. нар. 
политически елит. Факт е например, че начинът, по който бе проведена 
от Горбачов перестройката в СССР, доведе до гигантски последствия за 
стотици милиони хора и при друг тип поведение от негова страна тези 
следствия биха могли да бъдат съвсем различни.

Този огромен морален риск, с който могат да бъдат натоварени ре-
шенията на политиците, предполага използването на всички възможни 
средства за предотвратяване на последствията от нежелани действия. В 
глобален план една от посоките на засилващ се контрол върху полити-
ката е развитието на силни морални ограничители. Затова с Резолюция 
51/59 от 1996 г. на Общото събрание на Организацията на обединените 
нации бе приет Международен етичен кодекс на публичните служители. 
В преамбюла към резолюцията се изтъква, че всички държави-членки 
трябва да насочат усилията си към стимулиране на прозрачността и без-
пристрастността в управлението, включително и чрез въвеждането на 
етични кодекси за различните нива публични служители. В тях следва да 
се защитава общественият пред частния интерес, да се създава доверие 
към публичните институции, да се осигурява безпристрастно изпълне-
ние на обществените задължения, да не се позволява злоупотреба с власт, 
служебно положение или информация. На тази основа през последното 
десетилетие в десетки държави в света бяха приети етически кодекси на 
изпълнителната и законодателна власт и създадени различни етически 
комитети, които да контролират тези кодекси. Най-развит е този процес 
в САЩ, където към всеки от клоновете на властта има развити мощни 
институции не само за политически и правен, но и за морален контрол. 
През 1998 г. строг етичен кодекс прие и Европейската комисия, а в Пра-
вилника на Европейския парламент има специална глава Парламентарна 
етика. Организират се курсове, семинари, дискусии с парламентаристи, 
политолози, етици по въпросите на етическата регулация на политичес-
кото поведение.

Опитите за създаване на кодекси и етически комисии през послед-
ните петнадесет години в България – както в партиите, така и в органите 
на държавната власт – са относително ограничени и без достатъчно ре-
зултати. Най-напреднал е този процес в изпълнителната власт и то под 
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натиска на европейските институции, където бе приет Етически кодекс 
на държавния служител, но опитът от досегашното му функциониране 
сочи висока степен на формалност. Отделни министерства като това на 
МВР също са приели свои етически кодекси.

В един от предходните парламенти съществуваше Комисия по ети-
ка, която се опита да изработи свой кодекс, но това така и не се получи и 
оттогава българските парламенти предпочитат да действат без какъвто 
и да е сериозен морален контрол. През 2002 г. в ХХХІХ-то народно съб-
рание бе внесен законопроект на Закон за етичните норми в работата 
на народния представител, но той така и не бе разгледан изобщо. Затова 
партиите би трябвало да бъдат подтикнати да включат в своите програ-
ми създаването на етическа комисия в парламента и етически кодекс на 
депутатите като се ползва световният опит в това отношение, особено 
това, което има в американската политическа практика. Този кодекс по 
парламентарна етика очевидно би трябвало да регулира такива скандал-
ни в досегашните парламенти ситуации, каквито са:

– Подборът на депутатите, при който предварително би трябвало да 
се приеме някаква съвкупност от качества, които те би трябвало да при-
тежават – сега много от тях се крият зад пропорционалния вот и водача 
на листа, но на практика във всяка листа има включени хора, които са по 
принцип непознати и без нужните качества.

– В европейските парламенти депутатите не четат речите си, а ги им-
провизират и така се смята, че допълнително се тушират лобистки на-
бези сред тях. В този смисъл в правилата на парламентарен дебат да се 
отхвърли четенето на готови речи.

– Намиране на решение на проблема за отношението между партий-
на лоялност, политически морал и вот на избирателя. Съчетаване на мо-
рала на свободния мандат с партийната лоялност и блокира появата на 
непрекъснатите „мравки“ и „таралежи“ в парламента. 

– Контрол върху безпричинното отсъствие на депутатите и гласу-
ването с чужди карти, за което нито един председател на парламента не 
намери решение. Да се наказват не само отсъстващите, но и гласуващите 
с чужди карти. Да не се включват в бъдещи депутатски листи депутати, 
отсъствали без причина повече от пет пъти.

– Въвеждане на устно питане към премиера и министрите по време 
на парламентарния контрол, което сега липсва в нашата система, но го 
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има в основните европейски държави. Само в България в Европа няма 
възможност за устни въпроси към премиера и министрите.

– Забрана на сигнализации, призиви и инструкции към депутатите 
за това как да гласуват.

– Проблемът за отсъствието без повод от заседание на народното 
събрание. Каква трябва да бъде отговорността, ако върви дискусия и гла-
суване за значими закони, а депутатите са на кафе или на бизнес срещи в 
съседните заведения?

– Забрана за занимание с други дейности, от които се печелят съот-
ветни средства по времето, когато човек е депутат.

3.2. Глобални трансформации на ролята  
на морала в политиката
Една типична тенденция, разгръщаща се благодарение на съвре-

менните комуникации в условията на глобализация и демократизация, 
е рязкото увеличаване на възможността за въздействие на милиони хора 
върху политиците. Както чрез стотиците средства за масова информа-
ция, така и чрез непрекъснатите сондажи на общественото мнение за 
политиците, чрез интернет и различни интерактивни форми моралният 
фактор увеличава своето значение като ограничител на поведението на 
политиците. Същевременно новите морални проблеми, с които се сблъс-
кват хората в резултат на ускорените технологически и социални про-
мени, се превръщат в един от центровете на политическите дискусии и 
противопоставяния.

Израз на нарастващата роля на морала в икономиката и политиката 
е ускореното разгръщане от 70-те години на ХХ век насам в САЩ и За-
падна Европа на десетки центрове по политическа и бизнес етика, както 
и фактът, че кодексите в политиката и бизнеса стават масово явление. 
Политиката става все по-малко представителна и все по-пряка, а това все 
по-активно вкарва в нея моралния компонент. Процесите на демокра-
тизация и възход на електронните медии означават, че все повече хора, 
които не са на политически длъжности, се занимават с политика или се 
интересуват от политика и оттук натискът на моралното съзнание в по-
литиката става непрекъснат.
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Същевременно в условията на глобализация партии и политици 
имат стесняващо се поле на избор на политика и една от сферите на разг-
раничение помежду им става моралът. Феноменът „хуманитарни интер-
венции“, които не зачитат териториалния суверенитет, е едно от прояв-
ленията на тази тенденция на нарастваща роля на морала в политиката 
– така границите на държавата вече не са граници, в които действа мора-
лът, той има нарастващо значение и в междудържавните отношения.

През последните години именно поради това се засилва противо-
поставянето в световен план между консерватори и либерали по морал-
ните проблеми: консервативният акцент върху религията, традициите, 
общностните ценности, отговорностите, задълженията, моралната роля 
на държавата в утвърждаването им са противопоставени на либералното 
свръхподчертаване на значението на правата на човека, индивидуалния 
избор, мултикултурализма и партикуларизма; консервативният акцент 
върху религиозни, семейни и граждански асоциации се сблъсква с либе-
ралния индивидуализъм; религиозните ценности агресивно се опитват 
да изтласкват модерния секуларизъм. Възходът на неоконсервативната 
морална политика е свързан с рязкото увеличаване на ролята на морала 
в политиката и с исканията държавата да се меси по-активно в моралната 
сфера на обществото, да взема отношение към едни или други морални 
проблеми. Предходните ляво-дясно противопоставяния придобиват все 
повече морални измерения и проблемите на морала стават ключов еле-
мент на политическите дискусии. Отношението към хомосексуалистите, 
семейните ценности, аборта, евтаназията, смъртното наказание, ролята 
и мястото на жената, балансът между права и задължения се превръщат 
в разделителна линия между различни партии и политически сили.

Появява се феноменът “морални войни” като нов принцип на разде-
ление между ляво и дясно, демонстриран в американския политически 
живот в отношенията между републиканци и демократи. Именно “мо-
ралните войни” водят до радикални трансформации в социалните групи, 
подкрепящи леви или десни партии. Какво ще определя контурите на по-
литиката през двадесет и първото столетие? Според коментар на вестник 
“Вашингтон пост” това са етиката и културата: “Битките за легализация 
на аборта, контрола на оръжията и подобни идеологически схватки ра-
дикално промениха пристрастията на американския електорат. Традици-
онно поддържащите демократите бели работници станаха републикан-
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ци, а много бели, живеещи в доволство, се отказаха от републиканците в 
полза на партията на Рузвелт... Расовите проблеми като разпределението 
на учениците и “позитивната политика” подтикнаха към републиканци-
те избиратели от числото на “сините якички”; в същото време култур-
ните завоевания, преди всичко легализацията на абортите, осигуриха на 
демократите поддръжката на белите представители на творческите про-
фесии. Сред американците, заработващи петдесет и повече хиляди дола-
ра годишно, представляващи някога твърда база на републиканците, за 
Буш гласуваха само 7 процента. Американската колегия на адвокатите и 
Американската медицинска асоциация, някога смятани за бастиони на 
Републиканската партия, сега се превърнаха във враждебни територии. 
Същото се отнася и за мас медиите... Ако творческият елит мигрира на-
ляво, нископлатените бели избиратели се придвижват надясно... В девет 
от десетте най-бедни окръга победа постигна Джордж Буш...”6

В предходни периоди на развитие на националната държава функ-
ционирането на политиката е било много по-малко свързано с морални 
ограничения поради много по-високата степен на авторитарност и зак-
ритост на реализацията ѝ. Днес обаче живеем в ситуация, в която всяко 
политическо действие получава незабавна оценка, може да бъде и става 
факт не само на националното, но и на глобалното публично простран-
ство. Затова и по-рано политиците са си позволявали морални отклоне-
ния, които по-трудно могат да си позволят днес, а когато си го позволят, 
са подложени на мощен натиск на публичното мнение. Днес изборът на 
по-голямото или по-малкото зло в политиката почти веднага изисква оп-
равдание и легитимация и политиците, които не се съобразяват с този 
факт и не търсят обяснение и оправдание пред моралното съзнание в 
публичната сфера, не могат да осъществяват успешно своята дейност. 
В този смисъл натискът е към една все по-морална политика и за все 
по-ефективно участие на морала в политиката, което означава прибли-
жаването на политическата етика, отдалечена по-рано твърде много от 
ценностите и нормите, функциониращи в публичното пространство, 
именно към тези ценности и норми.

6 Бьюкенен, Патрик Дж. Смерть Запада, М.: Аст, 2003, с. 305-306.
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В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
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(Êîíñòàíòèí Êîñåâ)
2. Ìèòúò Ñòàìáîëîâ (Îðëèí Ñòåôàíîâ)
3. Çàðàæäàíåòî íà áúëãàðñêàòà îïîçèöèÿ ñëåä 1989 ã. 
(Ìàêñèì Ëàçàðîâ)
4. Ìîðàëúò íà ñòàðèòå (äî 1989) è íîâèòå (ñëåä 1989) ïîëè-
òèöè – îïèò çà ñðàâíåíèå (Èñêðà Áàåâà)

1. Моралът като стимулатор на политическо поведение
Моралните норми търпят еволюция през изминалите векове. Едни 

са те през античността, други – през средновековието, трети – през епо-
хата, когато се създават националните държави, другояче изглеждат в 
наши дни. Съответно се изменят и начините, по които моралът влияе на 
политиците. Това зависи от много неща: преди всичко от степента на ци-
вилизованост на обществото, от културното му равнище, от моралната 
атмосфера в околната международна среда, от характера на политичес-
ките субекти. Зависи и от това дали политическият субект е на власт или 
в опозиция. Историята изобилства от примери как едни и същи морални 
норми се възприемат и използват от сходни по характер политически 
субекти по различен и дори противоположен начин в зависимост от ин-
тересите им като управляващи и в опозиция. Особено любопитен при-
мер в това отношение е начинът, по който реагират някои политически 
субекти от европейските велики сили през 1876 г. във връзка с отзвука от 
Априлското въстание.

Нашето Априлско въстание предизвиква на времето, както е извест-
но, силен международен отзвук в цяла Европа. В почти всички европейс-
ки страни общественото мнение реагира по различни начини в дух на 
възхищение от самопожертвувателните действия на българите за осво-
бождение, в дух на съчувствие към страданията на пострадалите от реп-
ресиите след въстанието, в дух на порицание на палачите, в дух на съп-
ричастност към българската националноосвободителна кауза. Всички 
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тези реакции са проникнати от чисто човешки християнски добродетели 
в името на хуманизма, свободата и равноправието. Това е т.нар. морален 
фактор, който в дадения случай е призован чрез Априлското въстание 
да подкрепи делото на българското освобождение. Нека си припомним 
как моралният фактор се възприема и въздейства върху някои сходни 
по типаж политически субекти в Англия и Германия – две от великите 
сили, чиято политика е от особено важно значение във финалната разв-
ръзка на събитията. Така ще си изясним има ли и какъв е политическият 
ефект от моралния фактор, свързан с отзвука от Априлското въстание. 
Ще видим ясно различията в реакциите на политиците от управляващи-
те и опозицията спрямо една и съща морална норма, свързани с отзвука 
от събитията в България.

Както се знае отзвукът от Априлското въстание в Англия е изненад-
ващо голям. Английската общественост е добре информирана за съби-
тията в България, особено за репресиите след въстанието. Изключителна 
заслуга в това отношение имат многобройните дописки на знаменития 
Макгахан до вестник “Дейли нюз”. Видни английски интелектуалци–ху-
манисти от ранга на Ч. Дарвин и Ч. Дикенс издигат глас в защита на 
българите. В цялата страна се разгръща широко обществено движение, 
което добива целенасочен и организиран характер. То се оглавява от по-
литическите дейци на либералната опозиционна партия начело с нейния 
лидер Уилям Гладстон. Ала за разлика от чисто хуманните съображения 
в реакциите на Дарвин и Дикенс, либералите на Гладстон използват по-
пулярния морален ефект от българския въпрос в името на свои чисто по-
литически цели в борбата за власт срещу консервативното правителство. 
Българският въпрос им предлага подходящи аргументи, които захранват 
тяхната пропаганда и стимулират политическите им действия. Българ-
ската кауза намира неочаквано в Англия влиятелен политически съюз-
ник. Двамата български пратеници М. Балабанов и Др. Цанков, които 
обикалят европейските столици след въстанието за да запознаят между-
народната общественост с българските искания, са приети възторжено 
от либералите в Англия. Там те активно участват в организираните ми-
тинги и събрания на либералите като ефектна пропагандна атракция.

Правителството на Дизраели лорд Биконсфилд, напротив, се от-
нася твърде хладно към българските пратеници, проявявайки изобщо 
пълна индиферентност по българския въпрос. Хуманитарните морални 
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послания във връзка с този въпрос не оказват въздействие върху управ-
ляващите. Английското правителство продължава неотклонно своята 
политика, насочена към запазване статуквото в Османската империя, 
защитавайки султанския режим. Все пак обаче под натиска на опозици-
ята чрез мощната пробългарска кампания позицията му по този въпрос 
е чувствително разколебана и смекчена. В Лондон проблясват първите 
симптоми на примирение към очакваната промяна на балканското ста-
тукво. Това естествено се отразява благоприятно върху българската ос-
вободителна кауза при последвалата финална развръзка на събитията в 
Източната криза.

В Германия констатираме точно обратното по отношение отзвука 
от Априлското въстание. Местната общественост реагира общо взето 
в негативен смисъл по българския въпрос. Изявите на съпричастност 
от хуманни позиции към българите тук са изолирано явление. Всички 
опозиционни политически партии са настроени в една или друга степен 
враждебно към бунтовните прояви на българския народ. Най-изявени 
в това отношение са социалдемократите, които преценяват Априлското 
въстание като дело на размирни елементи, смутители на реда и руски 
агенти. Те са на страната на султана. В Германия също се организират 
шумни политически демонстрации във връзка с българския въпрос. Те 
също са насочени срещу правителството, но заради неговата пробъл-
гарска и русофилска политика по Източния въпрос. В организирането 
на подобни демонстрации участват дори интелектуалци–хуманисти от 
ранга на Рудолф Вирхов. Съвсем очевидно е, че негативният ефект на 
отзвука от Априлското въстание сред опозиционните партии в Германия 
се дължи на политически съображения с оглед противодействието им 
срещу правителството. А това е така, защото германското правителство 
застъпва противоположно становище по българския въпрос.

Както е известно, след обединението на Германия през 1871 г. канц-
лерът княз Бисмарк установява от името на кайзера автократичен режим 
на управление. Постигнал германското обединение с руска подкрепа, же-
лезният канцлер се надява да продължи и занапред съюзническите си 
отношения с Русия в рамките на създадения от него Съюз на тримата 
императори. Според него това е от жизнено значение за Германия с оглед 
утвърждаването ѝ като велика сила в Централна Европа. В пламналия 
ожесточен френско–германски конфликт през 1874–1875 г. обаче рус-
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кото правителство застава изненадващо на страната на Франция. За да 
се избави от досадното руско опекунство, Бисмарк се стреми с всички 
сили да пренасочи вниманието на царското правителство от бреговете 
на Рейн към Балканите, където Русия има традиционни интереси. Затова 
той щедро предлага на Петербург съдействие в това направление. Бун-
товните пламъци на Балканите през 1875 г. и особено Априлското въс-
тание му предлагат чудесна възможност да осъществи намеренията си. 
Пред близките си Бисмарк споделя, че вестта за въстанието в България 
му доставила огромно удоволствие като неочакван дар от небесата. Зато-
ва не е случайно, че отзвукът от въстанието предизвиква изключителен 
ефект в Берлин. Контролираните от райхсканцлера периодични издания 
широко отразяват събитията в България в позитивен дух на симпатии 
към българската освободителна кауза. Железният канцлер изненадващо 
се проявява като изявен хуманист и защитник на християнските морал-
ни добродетели. В публична реч пред райхстага на 05.12.1876 г. той нед-
вусмислено заявява, че след кървавите злодеяния на черкезите в Бълга-
рия за Османската империя повече няма място в Европа.

Българските пратеници М. Балабанов и Др. Цанков се радват на ра-
душен прием в Берлин от кайзера и германския канцлер. Бисмарк им ка-
зал, че лично той и кайзерът дълбоко съчувстват на българския народ и 
са убедени, че този път Русия непременно ще извади меча, за да защити 
православните християни в Турция. А Германия щяла като верен съюз-
ник да ѝ помага.

В хода на драматичните перипетии на Източната криза германската 
дипломация полага всички усилия да предотврати мирното решение на 
конфликта и се стреми на всяка цена да тласне Русия към война срещу 
Османската империя. И успява.

Ясно е следователно, че в дадения случай моралният фактор чрез от-
звука от Априлското въстание, за разлика от други подобни национално-
освободителни начинания, постига успех, защото щастливо се вписва в 
сметките на достатъчно влиятелни и заинтересовани политически факто-
ри, които многократно умножават неговия политически ефект. Може би 
така следва да си обясним: защо много други далеч по-големи въоръжени 
националноосвободителни акции завършват без успех. Оказва се, че в 
този смисъл моралният фактор има особено важно значение. Както знаем, 
почти всички подобни въоръжени начинания през 19 и 20 век протичат 
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по общ универсален замисъл. Целта им е не толкова да се победи против-
ника на бойното поле със силата на оръжието, а главно да се предизвика 
интернационализация на конфликта с надеждата за евентуалното му бла-
гоприятно политическо решение чрез намесата на меродавните фактори, 
сиреч на т.нар. велики сили. По този повод заслужава да си припомним, 
че двете полски въстания от 1831 г. и 1836 г., унгарското въстание през 
1848 г. и нашето Илинденско–Преображенско въстание далеч превъз-
хождат Априлското във военно отношение. Те също предизвикват широк 
международен отзвук, ала очевидно моралният фактор при тях не намира 
такива подходящи достатъчно влиятелни и заинтересовани политически 
субекти на международната арена, които биха могли да подкрепят каузата 
им. В това отношение нашето Априлско въстание, макар и със сравнител-
но по-скромни военни измерения, се оказва по-щастливо. То спечели бла-
годарение на отзвука му в Европа. От това следва, че моралният фактор е 
огромна сила, но само ако попадне в сметките на влиятелни политически 
сили, които рационално се възползват от моралния му ефект в името на 
определени свои интереси. В подобни случаи моралът служи като мощен 
стимулатор на политическо поведение. В противен случай, колкото и го-
лям да е ефектът от моралния фактор, той неминуемо с течение на време-
то постепенно заглъхва без политически резултат.

2. Митът “Стамболов”
Ще започна със сентенция от предговора към българското издание 

на биографията на Стефан Стамболов, която е написал английският 
журналист А. Биман, докато българският политик още е бил жив. Поку-
шението срещу бившия министър-председател и мъчителната му смърт 
през юни 1895 г. изпреварват с малко нейното отпечатване, а преводът се 
появява през юни 1896 г. Та в предговора е дадено следното потвържде-
ние за изключителността на тази личност:

“Великите хора са свършвали всякога трагически. Това е историчес-
ка истина. И потомството е оценявало винаги най-добре тяхната деятел-
ност и им издига памятници.”1

1 А. Х. Биман. Стамболов. Биография. Фототипно издание, С., 1990, с. 1.
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Всичко изглежда много правилно и съответства на днешното из-
дигане на негови паметници, на възхваляването на “една от най-ярките 
личности в новата история на България” (пак там, с. ІІІ). С такива поло-
жителни характеристики историците Дойно Дойнов и Стойчо Грънча-
ров започват днешното представяне на Бимановия труд. Но си струва 
да се замислим за някои съпоставки и тогава ще видим, че трагически 
завършек сполетява и хора, които съвсем не са велики, макар да са били 
възвеличавани и са удостоявани със скулптурни изваяния. Най-пресен 
е примерът с иракския “велик” Саддам Хюсеин, но за оспорване на тази 
“историческа истина” подхождат и Хитлер или Мусолини. Вярно, след 
тяхната смърт не им издигат паметници и дори парадните монументи 
от времето докато са властвали биват поругани и сринати. Също така 
има известни дейци, които издъхват от насилствена смърт, но никой не 
смята да ги прогласява за велики и да увековечава имената и делата им с 
паметни знаци. И най-сетне, както велики благодетели на човечеството, 
така и несъмнени злодейци и кървави тирани са си отивали от този свят 
без никакво насилие…

С този коментар към отколешната патетичност, която звучи покрай 
името на Стефан Стамболов и до днес, ми се иска да се проникнем от 
трезвост и критичност, с която да се спасим от риторични възклицания, 
от застраховащи уговорки за противоречивостта на този първостроител 
на новата ни държавност. Ще е особено уместно да си изясним, че апо-
логетичните характеристики са заредени с емоции, а липсват конкретни 
мотиви. Че в такива изказвания надделяват обобщаващите силогизми, 
условните допускания с многобройни “нима ако”, които изгубват всякак-
ва убедителност щом ги подложим на насрещна проверка.

Все пак, за да се осмисли в критична светлина дейността и значе-
нието на Стамболов може да бъде полезно тъкмо лишеното от солид-
ни доказателства прехвалване, половинчатото споменаване на неговите 
провали, немотивираното раздуване на революционните му заслуги и на 
литераторските му изяви. Достатъчно е да проявим поне малко трезвост, 
за да проумеем, че това е бил доста комплексиран и много волеви, но 
всъщност бездарен подражател във всички сфери на своята дейност. Той 
припряно е заемал нишите на възникналата обществена потребност, за 
да я запълни със собствената си персона и нататък да извлича някаква 
изгода. Пример за такова поведение е свидетелството на Иван Вазов при 
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какъв натиск Стамболов се е включил в букурещки комитет за разпреде-
ляне на средства от Русия за Сръбско-турската война.2

Предвиждам остри реакции срещу такива изводи, но нека да ви-
дим още едно похвалване и съответно как то е обосновано. В спомените 
на придворната дама Ана де Грено Стамболов е гений с изключителен 
патриотизъм и т.н., а особено ценно било качеството му, че “…Като шеф 
на кабинета имаше абсолютен авторитет над всичките си колеги. Той се 
окръжаваше с посредствености, които винаги отстъпваха на непоколе-
бимата му воля и също тъй бяха предани на владетеля, на когото бяха 
поверили благоденствието на отечеството си” (227, 228).

Графинята-мемоаристка доста точно възпроизвежда вечния меха-
низъм на властта. Той е препоръчван още в Древна Гърция от тиранина 
Трасибул на тиранина на Коринт Периандър, от Макиавели, Русо… И до 
ден днешен властниците гледат да се заобикалят с посредствености. При 
това не само в политиката, но също и в научните, в творческите среди.

Още преди Стамболов да погине та и до днес е вън от съмнение, че 
след като приема оставката на същия този “шеф на кабинета”, въпросни-
ят “владетел” става и вдъхновител на физическото премахване на Стам-
болов. Неговата логика също е известна: няма човек (бил той и “гениа-
лен”) – няма проблем. Дали заради благоденствието на България или за 
своите лични интереси, но Фердинанд е закопнял да се сдобри с Русия и 
императорът да го признае за легитимен монарх на княжество България. 
При това положение яростният русофоб се е оказал напълно излишен и 
след като му забраняват да отпътува зад граница, с което той би се спа-
сил, Стамболов е посечен в центъра на столицата. По това време князът 
се намира в странство и може да изрази съпричастие за трагедията само 
чрез венец от свое име. Обаче този “жест” бива отхвърлен от опечалени-
те близки на покойника.

В надпреварата кой да е кукловодът, а кой да си остане марионетка 
надделява тъкмо човекът, който първоначално е бил по-скоро прикритие 
за личната диктатура на довчерашния поет, хъш и поборник. Интриган-
тската активност зловещо е подвела главния хитрец. Той не е успял чрез 
тайни преговори с Русия да свали Кобурга и да постави на княжеския 

2 Стефан Стамболов в спомени на съвременници, С., 1992, с. 50 (При следва-
щи позовавания на този сборник в самия текст ще се посочва само страницата).
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трон ново, посочено му от Петербург лице. “Рецептата” с Батенберг се 
оказва неефективна. За тези ходове научават във Виена и като искат да 
използват Стамболов докрай, му изпращат анонимно предупреждение, 
че по-скоро биха се отказали от него, но не и от Фердинанд. Тези задку-
лисни комбинации са документално разкрити в отделен труд. В него е 
посочена и доста любопитна оценка от дипломатическия агент на Авс-
тро-Унгария Ст. Буриян. Той свидетелства, че нашият политик: “…Беше 
природен гений, нешлифован диамант, но се изхаби. Стамболов изразя-
ваше пред мене желанието си да се оттегли за известно време, за да опоз-
нае света, да се шлифова и добие изтънченост. За това обаче попречи 
Виена, тъй като от там искаха да го използват до последния момент и 
затова не го оставиха да си отиде.3

Когато веднъж научим за тези напълно обясними контролирания на 
българския “свръхполитик”, би следвало да пресекнат обичайните прех-
ласвания по неговия патриотизъм, саможертвеност и геройство. Всъщ-
ност те не са нищо повече от риторични слова, от които се хипнотизират 
наивниците. Щом е било възможно такова манипулиране на уж незави-
симия политик, то остава да е гениално единствено актьорстването, кое-
то изобразява самостоятелност и несломима воля.

Този властнически напор си избира жертви само сред по-слабите и 
беззащитните. Сред онези, които могат да бъдат сплашени или пък опи-
томени чрез служби и партизанство.

Ето какво наблюдение ни е завещал дядо Петко Славейков и то още 
от времето, когато Стамболов е първи регент. В своя “Политически днев-
ник от 1886-1887 г.” той отбелязва за стария си познайник: “…Че е свое-
корестен и е направил и ще направи много по-голямо зло на народа си 
отколкото да го ползува, защото си позволява да си играе със съдбата на 
отечеството си. Цени своите интереси по-горе от интересите на народа. 
“Народът съм аз” е неговата девиза” (223).

Тези пророчески слова са още от времето преди да е докаран новият 
княз, за чиято майка ще полага грижи графиня де Грено, но вече са прове-
дени маневрите с контрапреврата в полза на Батенберг и със сетнешната 
му “доброволна” абдикация. Старият Славейков настоява, че борбата за 

3 Бицаева-Стоянова. Тайните преговори на Стефан Стамболов с Русия, С., 
2001, с. 74.



46

правата на княза е само предлог да се докопа властта, което ще докара и 
злоупотребите. Все още предстои седемгодишният едноличен режим на 
министър-председателя, който през цялото време ще съвместява и сило-
вия пост на вътрешен министър. Но вече са дадени достатъчно поводи, 
за да може Петко Славейков да направи констатация, от която ни поби-
ват тръпки: “Кога друг път, дори и в турско време, е имало повече души 
запрени, екстернирани, бити, избити” (224).

Репресиите ще бъдат още по-жестоки и много от първите мъже на 
държавата ще са принудени да живеят в емиграция, други погиват и би-
ват затворени по непотвърдени обвинения само заради личното настоя-
ване на довчерашния им другар и съратник. Например Добри Ганчев сви-
детелства колко яростен е бил Стамболов понеже специално подбраният 
от него съдебен състав не проявил достатъчна строгост, а се ограничил с 
петгодишен затвор за Петко Каравелов. Желанието му било да се стигне 
до обесване, но те, видите ли, не намерили достатъчно улики и всъщност 
са се оказали “поплювковци, бабички, готови да хленчат…” (90).

Разправата с П. Каравелов, когото измъчват в Черната джамия, е 
предприета около смъртта на финансовия министър Белчев, като атен-
татът всъщност е трябвало да покоси всесилния премиер. Но въпреки 
печалната участ на този свой личен приятел и сътрудник, Стамболов си 
е позволил да “шегобийства” по адрес на вдовицата Мара Белчева с ци-
нична реплика, която мемоаристът се вижда принуден да посмекчи. Но 
макар думите да са изгладени, човек настръхва като прочете следното: “- 
Остави ти всичко, а я ми обади кой ще има таз хубавата му жена?” (91).

Как историците-археолози имат строго научни методи и умеят да 
обрисуват формата на дадена съдинка само по запазили се частици от 
дръжката. По същия начин специалистите могат да възстановят външ-
ния вид на някой динозавър, неговата храна, дори звуците, които е из-
давал, щом разполагат с негов гръбначен прешлен! Но защо тогава от 
изобилните данни за личността на Стамболов не се изгражда неговият 
психологически портрет? Обликът, към който ще приляга и подмятането 
за красивата жена, която всъщност е овдовяла заради него самия. Естес-
твено, такава научна реконструкция няма как да съответства на ретуши-
раната гладкост на досегашните официозни портрети.

Например, авторите на вече споменатата студия за Стамболов към 
биографията от Биман искат да изтълкуват по безобиден начин обсто-
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ятелството, че както журналистът, така и личният му приятел и събе-
седник Стамболов не говорят нашироко за революционните години, за 
литературната сфера, за борбите около Съединението. Тези страни не 
били интересни за англичанина с неговата уравновесеност, пък и имало 
как да се узнаят подробности от други източници. Сиреч, министърът е 
можел да покаже своята скромност: “Стамболов кокетира с миналото си, 
поставя си удобна маска…”, понеже имало кой да го сложи “до митичните 
вече образи на Ботев, Каравелов и Бенковски”.4

От такива съждения излиза, че държавникът не би искал по никой 
начин да изтъква своята личност. В същото време се обръща внимание, 
че Стамболов е заблудил събеседника си, че уж заговорниците на майор 
Паница са много повече от действителния им брой. Значи за скромност 
не може да става и дума. Има по-скоро самохвалство, че се е справил с 
мощни противници. Затова смятам, че ще е по-логично ако се допусне, че 
му е било неловко да говори за някогашните съратници и за едновремеш-
ните идеали, които сега е предал. Например, ако всеобщо приписвания 
му куплет:

Не щеме ний богатство
не щеме ни пари,
искаме свобода
с човешки правдини.

е наистина от негово стихотворение, то веднага е можело да се пре-
цени, че вече са му се “дощяли” колкото се може повече движими и нед-
вижими богатства и пари. Набавял си ги е с картоиграчество, с “предвид-
ливо” урегулиране на своевременно придобитите срещу грошове имоти 
и маломерни парцели. Ако пък възстановим втория стих от този куплет 
според версията от Записките на Захари Стоянов, загърбването на няко-
гашните клетвени уверения ще е още по-драстично. Когато дружината 
от Старозагорското въстание прегазва Бидечка, второто отказване не е 
звучало тавтологично на първото: пари-богатство, а е сочело скъсване 
с друга една съблазън, която също не е подходяща за поборника, който 
копнее за свобода и човешки правдини. Според Захари Стоянов вторият 
стих е гласял: “не щеме ний жени“. Или, казано направо, тук също има не-

4 А. Х. Биман. Пак там, с. VІІ.
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съответствие, защото е знайно, че Стамболов е бил доста голям ценител 
(или по-точно “потребител”) на женските прелести.

Фактическият отказ на Стефан Стамболов от неговите поетически 
“заклинания” е бил неизбежен, щом като морализаторските бичувания 
на чорбаджии и изедници вече засягат собственото му поведение. Много 
преди да се е запознал с Биман той настоява в новото издание на “Песни 
и стихотворения от Ботева и Стамболова” да не се препечатва сатирата 
му срещу Любен Каравелов. При това “Знаете ли кой съм аз?” е едно от 
всичките пет стихотворения, които Христо Ботев е включил към своя-
та първа и единствена прижизнена стихосбирка. Аз смятам, че то ще е 
било и основният мотив за “приютяването” от гениалния поет на безпо-
мощния стихоплетец. Просто в сатирата е отразен острият спор на ре-
волюционния комитет и на Ботев с доскорошния съратник Каравелов. 
Трябвало е предателството да бъде заклеймено, но самият Ботев не би 
насилил музата си за прозрачни алюзии. Затова пък когато в Пловдив 
през 1880 г. е предприето ново издание на Песни и стихотворения от 
Ботйова и Стамболова живият съавтор не възразява да даде правата си 
върху текста, но изрично настоява Знаете ли… да отпадне.

По нечие внушение за новите читатели е била спестено и стихот-
ворение на Христо Ботев. Кой е пожелал и това съкращаване ни остава 
само да гадаем, но Зададе се облак тъмен също не намира място в тран-
сформираното издание. Доста логично е да се допусне, че във време, ко-
гато текат остри боричкания за водачество на “бащината дружина”, се е 
налагало предупрежденията на гениалния поет да бъдат премълчани… 
Дали и тук се е проявил оцелелият и ламтящ за власт Стамболов? Много 
е вероятно, но нека той да няма нищо общо с изключването и на Ботевата 
творба. Сигурно е обаче, че оцелелият поборник не си е извлякъл никак-
ва поука, след като погиват не само негови събратя като жертви на бор-
бата за надмощие, но и той самият… Т.е. ситуацията от стихотворението 
е намерила свое повторение в действителността.

Тук не разполагам с обширно място, за да коментирам огромните 
масиви от достоверни спомени за двуличието и алчността на Стамбо-
лов, за гуляйджийските му и адвокатски “подвизи”, за еротоманската не-
въздържаност, която пък му докарва “френската болест”, както по онова 
време е наричан сифилисът.
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Все пак, нека спомена как отначало председателят на Народното 
събрание Стамболов посреща с радост детронирането на Батенберг, дава 
почерпки. А с контрапреврата се захваща, понеже не са го включили в 
листата на новото правителство. Освен това той научава от телеграфа, че 
повечето гарнизони са изявили подкрепа за своя княз. Тогава мигнове-
но иззема инициативата и за кратко връща трона на същия човек, който 
после е принуден пак да абдикира. Но този път ще го замести първият 
регент Стамболов и още двама послушни статисти. Ясно е, че Петко Ка-
равелов е можело да остане сърегент на Стамболов съвсем за малко. Ами 
не е бил посредственост човекът!..

Какво да кажем също за факта, че по време на руско-турската осво-
бодителна война Стамболов не е в редовете на българското опълчение. 
При това заедно с Киряк Цанков, той е ръководно лице в нарочен коми-
тет по събирането на доброволци, които да участват в Освобождението. 
Ето как представя този период неговият възхвалител Димитър Маринов: 
“Княз Наришкин и Стамболов полетяха след руските войски и Българс-
кото опълчение в Търново и тук Стамболов разви всичката си енергия, 
за да не бъдат опълченците лишени от нищо.”5

Това е достатъчно нагледен пример за поведение, което би трябвало 
да ни създаде определени нагласи. Какво ще да е това “политане” в тило-
вашки води остава съвсем неясно. В същото време трезво описващите 
този период от живота на Стамболов мемоаристи като Д. Ганчев утвърж-
дават съвсем недвусмислено, че той натрупва първоначални средства, с 
които сетне ще е щедър пред своите сподвижници и приятели тъкмо по-
ради това, че се е поставил “в разположение на евреите гешефтари” (78).

Но да се върнем към литературните занимания на Стамболов, на ко-
ито постоянно се позовават при обрисуването му като личност, изклю-
чителна и достойна за най-високо място в българския Пантеон. 

Обикновено всички си спомнят за марша Не щеме ний богатст-
во… като за най-емблематичната творба на Стамболов. Но иронията е, 
че тъкмо този текст никъде не е отпечатван под негово име. Това важи 
не само за стихосбирките на Стамболов, но и за периодичните издания, в 
които той е сътрудничил. Парадоксът се задълбочава покрай невярното 
позоваване в сборника Българска възрожденска поезия, който е съставен 

5 Д. Маринов. Стефан Стамболов и новейшата ни история, С. 2004, с. 40.
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от Кирил Топалов в 1980 г., че стихотворението с двата куплета и след-
ващия ги призивен припев “се взема от стихосбирката Песни и стихот-
ворения” (1877). Но в тази книга няма и помен от въпросния марш. Това 
непотвърдено авторство и невярното препращане към несъществуващ 
първоизточник е посочено от Иван Радев – съставител на книгата за Сте-
фан Стамболов Запомни ме, живот!. И въпреки това той е включил в 
нея стихотворението, като го взема от сборника на К. Топалов, въпреки 
фалшифицирания факт... Добре е този прецедент с грубо подменените 
исторически данни да ни постави нащрек и по принцип.

За да видим как Стамболов е възсядал чуждите идеи и прозрения, 
ще приведа негов безспорен текст. Стихотворението Последна въздишка 
е с първа публикация в януарски брой на в. “Нова България” от 1877 г. и 
още същата година то е включено в книгата на Стефан Стамболов Песни 
и стихотворения.

Четем с как се е представил “поетът-революционер”:

ПОСЛЕДНА ВЪЗДИШКА
Изгрявала свенливата зорница,
на запад месец гаснел,
ранен покрай зелената горица
в кръвта си млад юнак лежал.

Събудено, славейчето запяло
и тихо вятъра повял,
в гората песен хайдушка се чула…
На миг юнак оживял.

Подигнал той главата си,
на месеца погледнал,
подпрял се на ръката си
и от душа въздъхвал.

И много казвала тая въздишка,
що плаши нашето сърце:
надежди, планове и несполука,
последно на света: “Прости!”
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Подпрян, той месецът как гасне гледал
и с него наедно гаснял;
изгряло слънцето, месеца залязал,
юнака завинаги заспал.

Скостила се ръката му,
що ножа е държала,
угаснали очите му,
где мъжество блестяло.

Да, изглежда ни доста познато! Заради природната картина със звез-
дите, месеца, слънцето. Хайдушката песен също звучи край този “бала-
дично” оживял за миг, но смъртно ранен и издъхващ юнак, чиято сила 
няма как да не е била мъжка. Добре е, че поне не се появяват самодиви, 
а от животинското царство единствен представител е миролюбивото по 
самата си природа сладкопойно славейче. Тъй де, в “новия сюжет” има и 
някои разлики.

Позволих си да приведа изцяло това Стамболово творение, тъй като 
то е сравнително кратко, а в неговите тромави и измъчени стихове личи 
тягостна пародия на Ботевата балада Хаджи Димитър. Ако на дадена 
личност е присъща такава плагиатска нагласа, от нея не бива да се очаква 
нищо добро. Нейната енергичност, волята и непреклонната ѝ амбициоз-
ност напомнят по-скоро за Шекспировия Макбет, но – уви – не и добро-
детелите на Хамлет.

Хвалителите на Стамболов може да отсекат, че по едно единствено 
стихотворение не бива да се правят толкова големи обобщения, заб-
равяйки за вече споменатите умения на учените от различни сфери на 
познанието. Вярно е, че възстановените неолитни съдове или реконст-
рукциите на праисторически животни нямат пряка връзка с днешните 
политически, личностни или естетически предпочитания. Но нали все 
пак става дума за наука и тя трябва да е безпристрастна, колкото и болез-
нено да се възприемат нейните изводи. В случая със Стамболов доказа-
телствата за плагиатство са многочислени, но е известно също, че никой 
не е по-сляп дори за очевадното от оня, който нищо не желае да види и 
да признае. С какво друго освен с гневно недоумение може да се реагира 
на следните стихове:
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Който умре зарад свобода,
на тоя свят е най-честит.

Скалъпил ги е и внимателно е посочил мястото и времето на сво-
ето “вдъхновяване” (Търново, юни 1876) същият “поет”. От смъртта на 
наистина вдъхновения автор на “Тоз, който падне в бой за свобода...” е 
изтекло съвсем малко време. Стихотворението с откраднатата мисъл се 
казва Христо Донев и всеки може да се увери, че в него са похитени и 
мотиви от На прощаване. Има обръщения към майката с “мале”, “майко 
моя”, а и братята трябва:

Да видят те и да се стреснат,
да ги обземе трепет, срам.

Както личи, парещото желание за изява силно е пришпорвало тази 
личност. Но само такъв порив не е достатъчен и се е налагало прекроява-
не на заварени мотиви, образи, сентенции. Ала от такива операции могат 
да възникнат единствено тягостни резултати.

Далеч не е поетически издържана и пространната поема на Стам-
болов Баща и син, за която Иван Радев намира, че “по своеобразен начин 
кореспондира с Ботевата поема Хайдути. Баща и син.6 Определението е 
доста мъгляво и не дава представа къде освен в заглавието да търсим съ-
поставимост. Оказва се, че макар бащите и при двамата автори да носят 
името Петко, Ботевият герой е виден хайдутин с прозвище Страшника, 
син му е Чавдар страшен хайдутин. Той ще продължи неговото дело след 
като се е махнал от вуйчо си, където са го третирали като ратай.

Затуй пък дядо Петко е описан от Стамболов като пакостен чорба-
джия, който навремето е изгонил съблазнената от него лишена от имот 
красавица Пена. Синът е плод на това младежко увлечение и сега Ди-
митър се завръща край Янтра, за да накаже бащата за неговите грехове 
не само към майката, но и към онези, чиито души е изгорил. Ето каква 
закана извиква със силен глас отгледаният в чужди краища юнак:

“Проклет, баща – убиец,
ти тук, тиран, живейш,

6 Вж. бележките на съставителя Ив. Радев към сб. Запомни ме, живот!, Ве-
лико Търново, б.г., с. 232.
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народен кръвопиец,
ти скоро ще умреш!”

Обаче чорбаджията го мъчи съвестта и разкаянието. Той се стра-
хува от божие наказание, макар че опитва с “философското” размишле-
ние как надпреварата за блага е неизбежна, да стигне до успокоителната 
сентенцията “глава ако си умна, живей от чужди пот”. Но по време на 
църковна служба и докато съзерцава как Архангел-Михаил взима душа-
та на мъртвец, Петко пак се тревожи и пита за водоразделния избор и за 
съответните награда или възмездие:

“Какъв ли е мъртвеца?
Дал‘ грешник ил‘ светец?
Дали го чака мъка
или във рай венец?
Добро ли той е правил
през своя цял живот
или кръвта е смукал
на своя клет народ?”

Оказва се, че тези терзания остават неизвестни за сина, нищо не 
смущава непреклонната жажда на Димитър да отмъщава и той накървя-
ва ханджара си като намушква своя баща. Дали осемнайсет години след 
като е написал Баща и син, бившият вече поет, загубилият властта си 
тиранин е изпитал подобни терзания, когато идва ред да бъде посечен 
самият той? Почувствал ли е разкаянието на героя си чорбаджи Петко 
този преобърнал се някогашен правдолюбец? За това можем по-скоро да 
правим догадки, но е ясно, че се е видял изигран от монарха, когото сам е 
довел и е закрепил на трона срещу твърде висока цена…

Преди това той отдавна е спрял да стихоплетства, а доколкото е имал 
у себе си някаква тяга към поезията, тя е сведена до песнопойство, а най-
прочут е шлагерът Листец, листец, зелен листец. И за тази песен се смя-
та, че е “останала анонимна проява от поетическото наследство на Ст. 
Стамболов, която познава само песенното разпространение.”7 Не става 
много ясно как анонимността се съчетава с лично наследство, но е ясно, 
че това е била негова любима песен. А има коренна разлика между него-

7 Пак там, с. 223.
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ва авторска и репертоарно негова песен, но тъй или иначе държавникът 
Стамболов е обичал да я пее сред приятели. Куплетите в нея са общо пет 
и всеки от тях сочи как можеш да “забравиш хорски думи, /скръб и ядо-
ве”. Помагат парите, къщата, булката, винцето, приятелят. Това става по 
вечерно време и парите се броят, в къщата се отпочива, булката се прег-
ръща, винцето се посръбва… Само приятелят не се използва пряко и не 
е нужно да е вечер, за да е полезен. И се оказва, че картинката напомня 
тъкмо онези ценности, заради които се беше прекършил мъжът на сръб-
кинята Ната, т.е. – Любен Каравелов от отдавнашната Стамболова сати-
ра Знаете ли кой съм аз?… Няма що, затворил се е печално тягостният, 
просто омагьосан кръг на еснафското потребителство.

Уви, такива са реалните черти на митологизирания Стефан Стам-
болов, за когото се съставят възхвалителни сборници, провеждат се 
тържествени “научни” сесии и се устройват топовни салюти. Все ми се 
струва, че неговата фигура и “подвизите” му – дали нарочно, а може и 
непроизволно – импонират на днешните негови следовници. По всичко 
личи, че техен модел е “патриотът” от Ботевата сатира, който:

…Душа дава
за наука, за свобода;
но не свойта душа братя,
а душата на народа!

3. Зараждането на българската опозиция след 
1989 и първите години на демокрацията
Българската политическа опозиция е странно нещо. Тя възниква 

буквално от нищото, с изявена чуждестранна помощ и дълбоки съмне-
ния за манипулативна обвързаност със структурите на бившата Дър-
жавна сигурност. Това е може би единствената политическа опозиция в 
Източна Европа, която няма биография. И няма откъде да я има. За раз-
лика от страни като Чехословакия, Унгария, Полша и т.н., които имаха 
десетилетни традиции в борбата срещу тоталитаризма, българите като 
цяло, щем или не щем, трябва да признаем това, се чувстваха “удобно” 
в елитаристкия уют на социалистическото общество и порядъка на со-
циалистическата държава. “Москвичът” и цветният телевизор създаваха 
представата за относителен социален просперитет у българския гражда-
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нин – довчерашен селянин, лениво наблюдаващ още по-ленивата родна 
политическа действителност. Екологичните протести от есента на 1989 г. 
и “Клубът за защита на гласността и преустройството” (пак от същата 
есен) бяха не толкова социални движения, а по-скоро изява на интелек-
туалци, които, както се оказа по-късно, споделяха доста различни поли-
тически ценности и социални проекции.

Политическото спокойствие по времето на тоталитаризма, консер-
ватистката стабилност и порядък доведоха до закърняване на иноваци-
онната култура на българина, до дълбоко внедрен страх пред риска, ини-
циативата и промяната. Свидетели бяхме как всички сфери на общест-
вения живот страдат от явен или скрит патерналистки синдром, което 
потискаше желанията за социална активност и инициатива. Днес вече 
последствията са ясно видими – набъбване на конформистките нагласи, 
социална инфантилия, лутане от едната крайност към другата, неспособ-
ност за конструктивно адаптиране към социалните промени.

Разбира се в случая трябва да се има предвид и историческото нас-
ледство. От една страна България принадлежи към културен ареал, в 
който отсъстват реалностите – мислене, социална практика, манталитет, 
– характерни за западноевропейските общества. Според Ноъм Чомски 
източноевропейските страни стават затворени още преди две столетия, 
когато Източна Европа се оформя като първият в историята “трети свят”.8 
От друга, както е известно, страната попада в лоното на тоталитаризма 
без да е имала разгърнати капиталистически обществени отношения, с 
все още силни патриархални настроения и навици. В условията на со-
циализма традиционалистката култура и етническото мислене запазват 
своите дълбоки корени. Нещо повече – те черпят живителни сили от го-
лямата нормативна натовареност на социалистическата действителност.

Всичко това като че ли циментира изконното недоверие на българи-
на към социалната промяна, свикнал да я характеризира с думите “Всяко 
чудо за три дена”. Но когато се оказа, че “чудото” е далеч по-радикално и 
обхватно, в масовото съзнание, глухо за промяната, трайно и властно се 
настаняват тревогата, неувереността, неадекватността, страхът и чувст-

8 Чомски Н. Новият световен ред и правилата му. – Международни отно-
шения, 1994, № 5, с. 25-38.
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вото за загуба на идентитет. Разбираемо е, че с такъв емоционален багаж 
промяната се очертава като трудна, бавна и мъчителна.

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

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

Отсъствието на политически център и антагонистичното полити-
ческо противопоставяне доказват само едно – ниското качество на род-
ната политика. С езика на цифровата символика това противопоставяне 
може да се изрази така: “1939 година срещу 1989 година!”. Опозиционна-
та сила – Съюзът на демократичните сили – заложи на бума на масово-
политическата активност, забравяйки, че това е нещо твърде несигурно 
и ефимерно. Причината е, че масовополитическата активност е по-скоро 
протестираща, отколкото ориентирана към конструктивни действия. В 
протестиращата активност доминират чувствата на отрицание, на не-
годувание. Най-важното обаче е, че тази активност разделя, раздвоява, 
противопоставя. Дори и днес се правят опити тя да бъде реанимирана 
и използвана в политическите действия. Социалният протест е основан 
върху социалното нетърпение, но именно то може да превърне днешни-
те привърженици на една кауза в нейни утрешни отрицатели. Подобен 
поведенски трансфер осъществиха немалко от привържениците на опо-
зицията, което сви драстично социалната ѝ база.



57

Ралф Дарендорф е абсолютно прав когато констатира, че в основата 
на източноевропейските “нежни революции” стои не икономическият, а 
моралният мотив.9 Моралното възмущение беше вълната, която издигна 
опозицията на политическия небосклон. По същество това е процес на 
отдаване на морален кредит, без който нито една политическа сила не 
може да функционира пълноценно. Наличието на морален кредит може 
да омекоти и най-непопулярните икономически или политически ини-
циативи. Шоковата терапия не можеше да бъде приложена от правител-
ството на БСП именно поради отсъствието на морален кредит; друг е 
въпросът, че тя беше неадекватна за нашите реалности.

Рядко в българската политическа история е имало обществена сила 
с такъв морален кредит като СДС. Но неговото разпиляване започна още 
от самото начало. Моралният гняв беше редуциран до елементарното по-
литически дискредитиране. Прословутата карта с черепите беше първият 
пропаганден сигнал, подсказващ пътя, по който ще се върви – “омаска-
ряването” на политическия противник. В борбата за политическо надмо-
щие масовото съзнание стана арена на такива социално психични техни-
ки като слуховете, мълвите, клюките. Тяхната сила, както е известно, не е 
в доказателствеността, а в увлекателността. Ефектът е не убеждаването, 
а заразяването, целта не е оборването, а дискредитирането.

Още Гюстав Льобон и Габриел Тард доказват, че когато не работят 
рационалните равнища на общественото съзнание, се развихрят “меси-
анските страсти”. Нещо такова се получи и у нас. Всеки опозиционен ли-
дер се чувстваше длъжен да “спасява” България. Само по себе си в това 
няма нищо лошо, но при отсъствието на политическа култура и толеран-
тност се превръща в монологична претенция. Един от психологическите 
белези на времето след 1989 г. е невероятният взрив на “спасители” на 
България, обществото, държавата, морала и т.н. Месианските лозунги 
не са насочени към Аз, Ти, Той, а към паството, стадото, масите. Лозун-
гът не е рационална мисъл, а “мисъл назаем”, “боен вик на тълпата” (С. 
Московиси). Българският политически лидер не говори с “Аз”, с “Ние...”. 
Това местоимение обхваща ни повече, ни по-малко от целия народ. По 
мнението на Тард в основата на месианското мислене стои чувството 
за “притежание на абсолютната истина”. Именно това чувство генерира 

9 Дарендорф Р. Съвременния социален конфликт, С. 1993, с. 255.
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оценъчната корпоративност в политическия живот – безапелационното 
разделение “Ние” – “Те”. Но когато това разделение се прехвърли от по-
литиката във всекидневието, то е сигурен показател за примитивизация 
на обществения живот.

Опозицията се отнесе повече от некомпетентно с особеностите на 
масовата психика. Нейното естествено състояние не е динамиката, която 
е винаги инцидентна и скоротечна, а статиката. По-рано или по-късно 
активността се връща в руслото на стереотипията, която подрежда и ос-
мисля всекидневието. Стереотипията възпроизвежда всекидневието (Х. 
Г. Гадамер), оформя непрекъснатостта на човешката екзистенциалност. 
Лозунгът “45 години стигат” беше моментно удобен, но като перспектива 
се оказа бумеранг. Той по хамлетовски “разкъсваше нишката на време-
ната”. За добро или за зло през тези години преди 1989 г. в масовото съз-
нание се оформиха известни твърди ценностни структури и йерархии. 
Амбицията да бъдат пометени с един удар бе наивна глупост. В подобни 
случаи най-адекватната стратегия е “бързай бавно”. Опитите “светкавич-
но” и тотално да се зачертаят тези години в социалната памет на нацията 
породиха първите реакции на ригидност и резистенция.

Развръзката дойде в края на 1994 г. с убедителния политически ре-
ванш на БСП. В своята най-дълбока основа победата на БСП беше възс-
тановяване на психологическата връзка между минало-сегашно-бъдеще. 
Стратегията на разкъсване на “нишката на времената”, на антиномично-
то противопоставяне на циклите в личния и обществения живот (всичко 
това обилно гарнирано с управленска некомпетентност) постави опози-
цията в ситуация на социален цугцванг – каквото и да се прави – все се 
губи. Изходът е, разбира се, в смяната на стратегията, защото с негативни 
емоции и партикулация на общественото съзнание социална промяна не 
се прави.

Проекциите на бъдещето, обещанията какво ще дойде са наистина 
нещо много важно в политиката. Морално-психологическото противо-
поставяне на минало-настояще-бъдеще е примамлив и носещ бързи пе-
чалби ход. На него се базират всички революции. Но той крие и сериозни 
опасности. Още повече, когато в бъдещето се разполага някакво минало, 
както стори СДС. Характерна особеност на масовото съзнание е, че не-
говите “гносеологически способности” са разположени в категориално-
то поле на всекидневното мислене. Тук действат опростените мисловни 
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структури. Благодарение на тях една ударна популистка риторика може 
да помете и най-сериозния социален анализ. Но пак благодарение на тях 
възникна противоречието между необходимата дългосрочност за разре-
шаване на тежките проблеми на социалния преход и масово-психичната 
готовност да се поддържат предимно близки времеви перспективи. Опо-
зицията не отчете това противоречие. Инвестицията, която направи в 
масовите очаквания, се оказа без хоризонт, а по-късно се видя, че е и без 
съдържание, защото събарянето на тоталитаризма бе най-малката част 
от задачата.

По-умните технократи отдавна са забелязали особеностите на това 
противоречие и широко използват времево фиксираните програми за 
промяна от рода на “100 дни”, “500 дни” и т.н. Опозицията не предложи 
нищо такова, независимо от мощното интелектуално рамо на множество 
наши и чужди експерти. Времевото фиксиране на прехода, технологизи-
рането му в срокове и задачи, дори когато е чисто демагогско, смекчава 
съпротивата срещу неизвестното бъдеще и страха от него, прави по-по-
носими сътресенията и лишенията. Минало-настояще-бъдеще не са раз-
късани, а вътрешно обвързани в цялостен екзистенциален цикъл.

Отсъствието на дисидентска традиция и антитоталитарно минало 
тласна българската опозиция към подчертано компилативни, а нерядко 
и откровено компенсаторни модели на мислене и поведение. Към съби-
тието “10 ноември” тя няма никакво отношение и не може да има. Първо, 
поради отсъствието на политически хоризонт, второ, поради дворцовия 
характер на промяната. Българската опозиция дължи много повече на 
Горбачов – ментор на новото партийно и държавно ръководство, откол-
кото на Д. Бейкър, чиито информатори не можеха да посочат повече от 
десетина имена на дисиденти. На “Кръглата маса” се говореше с обръще-
нието “другарю”, а социалистическата ориентация бе високо проклами-
рана.

Опозицията се формира в движение по принципа на “снежната топ-
ка”. Нейните редици напомнят на амазонска фауна – от искрените де-
мократи до очевидните лумпен-елементи. Сриването на тоталитаризма 
изискваше тоталност на натиска. Първият по-осезателен резултат не за-
късня – отмяна на чл. 1 от бившата конституция.

Политическото пространство бе демонополизирано и със скоростта 
на гъбена реколта започна никненето на нови политически формации. 
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Афинитетът към старите емблеми е очевиден, независимо че новите 
формации нямат нищо общо с историческите прототипи. Търсеше се 
традиция, търсеха се корени, търсеше се минало и тъй като ги нямаше, 
бяха или измислени, или механично заимствани. Процесът може да се 
охарактеризира като морално-психологическа легитимация на новите 
политически сили. В идейно отношение аморфността също тържествува-
ше – либерални идеи, консерватистки платформи, социалдемократичес-
ки призиви, шовинистки напъни, популистки лозунги. Още тогава може 
да се види неадекватната претенция за покриване на целия политически 
спектър, от която и до днес опозицията не може да се отърве.

Единственото нещо, което можеше да обедини този идейно полити-
чески Вавилон в някакво цяло, бе антикомунизмът, който, както се оказа 
по-късно, бе твърде ограничена и нестабилна основа за коалиране. Ата-
ките срещу комунизма се отличават с не по-малко хаотичност– веднъж 
е критикуван, че бил разпределителен, друг път – че бил несправедливо 
разпределителен, но във всички случаи целта е постигането на пропа-
ганден ефект. Яростният антикомунизъм е не само политически, но и 
психологически феномен. От една страна, компенсация на дисидентския 
дефицит, от друга, оправдание – самооправдание за кроткото съществу-
вание в социалистическата ясла. Когато се демонстрира от своите гене-
тични представители е напълно разбираем, дори може и да заслужава 
уважение като лична позиция, но когато се практикува от “светкавично 
узрели” демократи, чиито партийни билети са още на отчет, е нелеп и 
смешен. По-важното обаче е друго – в политиката стратегиите, основани 
на “анти”, са неконструктивни, с ограничен периметър и възможности. 
Българската политическа опозиция никога не успя да улучи “мярата на 
нещата”, оптимума в политическите действия. Така рухнаха възможнос-
тите на политическия центризъм и се оформи най-неприятният двупо-
люсен модел.

Антикомунизмът на Александър Солженицин, емблематична фи-
гура на европейското дисидентство, е добре известен. Със своята сила и 
мащаб той може да побере страстите на цялата българска опозиция, че и 
да остане. В книгата си Червеното колело, изследваща анатомията на бол-
шевишката революция, той прави проникновения извод: “Най-трудно от 
всичко е да се прокарва средната линия на общественото развитие. Тук 
не помагат както при крайностите гърлото, юмрукът, бомбата, решетката. 
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Средната линия изисква най-голямо самообладание, най-твърдо мъжес-
тво, най-примирено търпение, най-точно знание.”10 Множество подобни 
изводи можем да срещнем и у другия патриарх на дисидентството Мило-
ван Джилас, особено в последната му книга Несъвършеното общество.11

Какво означава всичко това – отказ от антикомунистическите убеж-
дения, каприз, който двамата могат да си позволят след рухването на то-
талитаризма? Разбира се, че не; това е израз на трезво и сериозно полити-
ческо мислене, проява на политическа мъдрост, предупреждение, че по-
рано или по-късно крайностите си заприличват. Антикомунистическата 
ярост имаше място в щурма срещу тоталитаризма, но в реформирането 
на обществото не върши работа, затова опитите за перманентно иници-
иране са белег за политическа инфантилност. Всички сродни формации 
в Източна Европа минаха през този етап, но само българската опозиция 
си позволи да остане в него.

Като оставим настрана особения случай с “Телевизионната рево-
люция” в Румъния, България е единствената страна в Източна Европа, 
в която след доказани от чужди експерти свободни парламентарни из-
бори опозицията не можа да се пласира в коридорите на властта. Наис-
тина тези избори я легитимираха политически чрез представителството 
в парламента, но те легитимираха и бившата комунистическа партия, 
при това като водеща парламентарна сила. Изобщо отликите на нашата 
опозиция със сходните формации в бившия соцлагер са много повече 
от приликите. Може би единствената по-съществена прилика бяха пре-
комерните обещания и неизпълними задачи, които всички и навсякъде 
даваха и поставяха. Но в случая имаме работа повече с обективно явле-
ние – просто капацитетът на демокрацията се оказа тесен за повишените 
социални очаквания.

В дъното на това явление стои неразбирането и несъобразяването, че 
революцията, дори и нежна, е не само политическа, но и социална транс-
формация. Първата може да се извърши за една нощ, но за втората е нужно 
много време. Никой не обръща внимание на предупрежденията, идващи 
от специалисти с ранга на нобелиста Пол Самуелсън, че преходът ще се 

10 Солженицин Ал. Красное колессо. – “Наш современник”, 1990, № 1, с. 107.
11 Джилас М. Несовременное общество. – В: Лицо тоталитаризма, 1994, с. 

334 и сл.
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осъществи в обхват от 20 до 30 години,12 че ще бъде бавен, тежък, мъчите-
лен. Всички източноевропейски опозиции бързаха, а най-много нашата.

4. Моралът на старите (до 1989 г.) и новите 
(след 1989 г.) политици – опит за сравнение
Моралът в политиката е тема, предизвиквала обществен интерес не 

от години и десетилетия, а от столетия. Хората са се опитвали както да 
съединят, така и да разделят двете понятия – морал и политика, иманент-
но присъщи на човешкото общество. Едни мислители сочат несъвмести-
мостта между двете понятия и така дават възможност на политиката да 
се обособи като практическа човешка дейност, дистанцираща се от нрав-
ствените критерии, но други издигат искания за припокриване на морала 
с политиката, което на свой ред поражда препятствия пред обществено 
организиращата практическа политическа дейност.

Не бих могла да започна своето изложение за морала на „старите“ 
и „новите“ български политици без няколко по-общи разсъждения. 
Не само защото разделянето на политиците на „стари“ и „нови“ не по 
възрастови критерии напомня за нашумелия преди 4 години призив за 
„нов“ морал, като разграничаващ белег от „стария“13. А защото и в двата 

12 Самуелсон, П. Готовы ли к этому реформатери социализма? – в-к Мос-
ковские новости, № 8, 25.02.1992, с. 12.

13 Става дума за заявката за “нов морал”, декларирана от бившия български 
цар Симеон Сакскобургготски, на 6 април 2001 г. Макар да се не завръща за пръв 
път в страната (това прави през май 1996 г.), тогава той за пръв път обявява на-
мерението си да играе политическа роля. Това прави с думите: “Днес декларирам 
целта си да основа и поведа едно обществено движение за нов морал в полити-
ката, за нови икономически решения с нови за България идеи и с нови хора като 
движеща сила... Ще се стремя мнозинството от кандидат-депутатите да бъдат 
хора, които просто са работили, страдали и вярвали в по-доброто бъдеще на 
народа ни. Разбира се, ще поканя и хора, участвали в политическия живот, зара-
ди техния опит и професионализъм, давайки си ясна сметка, че политическата 
стихия едва ли е пощадила нечия репутация. Освен това бих искал значителна 
част от депутатите да са жени, защото винаги съм вярвал, че тяхното участие е 
начин политиката да се направи по-човешка и заради това по-успешна! Винаги 
съм държал и ще държа на оценяването на хората по тяхната компетентност, а 
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случая могат да се намерят доводи за и против подобно разграничаване. 
Ще започна с доводите.

Няма съмнение, че и моралът, и политиката като категории, свърза-
ни с обществото, се променят, развиват и еволюират заедно с другите об-
ществени характеристики. Затова в различни епохи и общества общоп-
риетият морал и политика са различни, а когато ги сравняваме, трябва да 
го правим с оглед на принципите и оценките, господствали в съответно-
то общество и епоха. Нямаме друг начин да излезем от ситуацията, при 
която в началото на нашата ера гонението на християните в Римската 
империя е било нещо морално приемливо14, също както и избиването 
на 52 болярски семейства от българския княз Борис през 9 в., защото не 
поискали да приемат християнството15. Нещо повече, този велик бъл-
гарски владетел сваля от власт и ослепява и сина си Расате-Владимир по 
същите причини. И това действие също се възприема като държавни-
чески ход, тъй като на мястото на по-големия си син княз Борис поставя 
по-малкия си син Симеон, който въпреки неспазването на традицията за 
наследяване, се превръща в един от най-великите български владетели16. 

не на раздаване на постове по роднински връзки или партийна принадлежност.“ 
в. Труд, 7 април 2001 г.

14 От днешна европейска, което означава и християнска гледна точка, прес-
ледването на християните получава еднозначно негативна морална оценка, но 
за Римската империя това е било държавно защитно действие, което го прави 
приемливо и в морално отношение.

15 В българската историография този акт и до ден днешен се интерпрети-
ра като важно държавническо действие. Георги Бакалов описва събитията по 
следния начин: “Глухото недоволство сред болярската аристокрация, което пос-
ледвало кръщението на хана и неговия двор, постепенно прераснало в открито 
неподчинение и дори бунт... Борис съумял да събере верните му боили и с внеза-
пен удар върху бунтовниците успял да ги подчини на волята си. По негово ука-
зание били задържани и екзекутирани 52 от по-личните водачи на бунта, заедно 
със семействата им... Реакцията на Борис била наистина сурова, но очевидно 
необходима, защото връщането на България в лоното на езичеството могло да 
се окаже фатално.“ (История на България, С., 1996, с. 44).

16 Ослепяването и хвърлянето в тъмница на действащия вече владетел 
изисква от княз Борис не само решителност, но това действие се оказва в проти-
воречие и с християнския морал, още повече че преди да го направи княз Борис 
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Споменавам тези първи дошли ми на ума примери, защото при тях от 
днешна гледна точка става дума за престъпление (инвалидизиране или 
убийство на хора без съд и присъда), извършено с политически мотиви 
и прието като държавна необходимост. А те демонстрират и разликата 
между морала като нравствена категория и политическите или държав-
нически действия.

Не смятам за нужно да развивам тезата за променящия се морал, 
при което дори и базовите характеристики, ако приемем, че в християн-
ския свят моралът се основава върху Десетте Божии заповеди, променят 
своето значение и морално оценъчна сила, да не споменавам за днес вече 
неприемливото и дори осъдително библейско „Око за око, зъб за зъб“. 
Затова, когато говорим за морала на политиците, на първо място трябва 
да се съобразяваме с общоприетия морал в тяхното време, на второ – с 
господстващите политически и обществени принципи на обществото, в 
което са правили и правят политика, а на трето – с това, че в общата мо-
рална оценка трябва да се включат не само политическите им действия, 
но и това, което правят във всекидневието, поведението им, отношение-
то към другите, както и действията на техните семейства и близки. Най-
общо казано, това означава, че оценката за съотношението между морал 
и политика на „старите“ и „новите“ политици трябва да се направи на 
две равнища. 

„Високото“ или политическо равнище обхваща съответствието на 
индивидуалните политически действия с изискванията на системата 
или обществото, ефективността на тази политика за интересите на дър-
жавата (особено ако приемем, че оценяваме политиците, които могат и 
трябва да бъдат наречени държавници). Докато второто равнище услов-
но може да се нарече и „ниско“ или по-скоро „личностно“. То се отнася 
до морала на политиците с оглед на общочовешката нравственост (която 
също се мени с времето, но не е толкова пряко свързана с държавата). На 
това равнище трябва да се оценяват действията на политиците и техните 

е станал монах. Като истински държавник Борис се възползва от новата вяра, 
свиква Църковно народен събор, за да узакони действията си и новия владетел 
Симеон. Още по-любопитна е реакцията на църквата: „Благодарната българска 
църква го канонизирала за светец – достойно признание за един от най-велики-
те държавници на Средновековна България.“ (Пак там, с. 45).
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близки от гледна точка на валидните за всички граждани правила на об-
ществено съжителство, то включва и оценка на техния бит и нрави.

Моралът на политиците до 1989 г., които условно наричам „стари“, 
трябва да оценим според системата, в която действат. При това ще при-
помня, че следвоенната история на България сега може и да изглежда на 
политиците като единен и цялостен период, но всъщност не е. В нея се 
разграничават най-малко три ясни подпериода: „народната демокрация“ 
през втората половина на 40-те години, „чистият сталинизъм“ от края на 
40-те до средата на 50-те години, живковизмът от 1956 до 1989 г., макар 
че от средата на 80-те години може да се обособи още един подпериод 
– на общата криза на системата17. Според тази периодизация се очерта-
ва и еволюцията на официално приетия морал: от чисто революционен, 
характеризиращ се с непримиримост към политическия противник, с 
аскетизъм във всекидневието и с възприемането на частната собстве-
ност като „остатък от миналото“, през нормализиране на политическите 
и имуществените отношения – амнистия на политическите затворници 
и реабилитация на собствеността (наричана вече не частна, а лична) до 
наченки на толериране на инакомислието (едва към края на 80-те го-
дини, когато през 1988 г. се създава и късното българско дисидентско 
движение18), съчетано с официално залагане на консуматорството във 
всекидневието. Чрез тази еволюция трябва да се оценява и моралът на 
политиците от епохата на социализма.

И как изглежда тази оценка? От гледна точка на „революционния мо-
рал“, по-голямата част от политиците в годините на „народната демокра-

17 Засега първи цялостен опит за научна интерпретация на целия следвое-
нен период от българската история е направен в: Калинова, Е.; Баева, И. Българ-
ските преходи 1939 – 2002, С., 2002.

18 Проявите на недоволство и най-вече организирането на това недовол-
ство в дисидентско движение в България става много късно, тъй като първата 
дисидентска организация – Русенския клуб, възниква едва през март 1988 г. В 
Централна Европа дисидентството възниква още в края на 60-те и през 70-те 
години. Вж: Баева, И. Из историята на българското дисидентство. – Обществе-
ният комитет за екологична защита на Русе и властта – Известия на държавни-
те архиви, бр. 76,, 2000, 33-53; Създаване на Клуба за подкрепа на гласността и 
преустройството и ролята му за началото на прехода – 1988-1989 г. Известия на 
държавните архиви, т. 87, 2004, 3-32.
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ция“ спазват принципите на класовата и политическата борба. Те всички 
(цялото правителство на ОФ) одобряват безмилостните наказания срещу 
истинските или мнимите военни престъпления с Народния съд19. Също 
толкова безкомпромисни са и в политическата борба с противниците си 
вън и вътре в ОФ: Никола Петков съдейства за отстраняването на Г. М. 
Димитров – Гемето като съперник в БЗНС, после самият той е отстранен 
и осъден на смърт20. Още повече се ожесточават политическите отно-
шения в управляващата партия по време на „чистия сталинизъм“. Днес 
свободният достъп до документите ни позволява да установим, че мора-
лът на политиците, борещи се за „наследството на Димитров“, е морал на 
яростни съперници, готови да се възползват от всяка грешка или слабост 
на противника и според жестоките нрави на сталинизма да го унищожат 
– първо политически, а после и физически21. Но никой от тези политици 
– нито Коларов, нито Червенков, не е уличен в материални облаги или 
злоупотреби. Те са „идейни“ борци, които обаче не подбират политичес-
ките средства – подслушване, доноси, изнудване, фалшифициране на по-
казания и т.н. Тези първи “стари” политици отговарят на изискванията 
на „революционния морал“, което ги прави адекватни на системата. Но 
тя не може да се нарече нито демократична, нито хуманна.

19 Министерският съвет на 30 септември 1944 г. приема единодушно «На-
редба-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане на България 
в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея». 
Научната интерпретация на този наказателен акт е разнообразна и разнопо-
сочна, затова ще посоча най-ярките тези: Василев, Васил Т. Нищо измислено, 
нищо случайно. Народният съд... някъде в България, С., 1999; Мешкова, Поля 
и Диню Шарланов. Българската гилотина. Тайните механизми на народния съд, 
С., 1994; Семерджиев, Петър. Народният съд в България 1944-1945. Македония 
прес, 1998.

20 Семерджиев, Петър. Съдебният процес срещу Никола Петков 1947 г., С., 
1990.

21 Най-ярък, но не и единствен пример за това е съдбата на главния полити-
чески секретар на БРП и най-близкия сътрудник на Г. Димитров Трайчо Костов, 
който през 1949 г. е първо отстранен от всички политически постове, а в края на 
годината и съден и екзекутиран. Вж.: Процесът срещу Трайчо Костов и неговата 
група. С., 1949; Исусов, Мито. Последната година на Трайчо Костов, С., 1990; 
Христов, Борис. Изпитанието. Спомени за процеса и съдбата на Трайчо Костов 
и неговата група, С., 1995.
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По-различно е постсталинското поколение. То е олицетворено от 
Тодор Живков, който скоро се обгражда с цял кръг „нови“ за онова вре-
ме политици. Като изключим няколкото връстници на Живков (Станко 
Тодоров, Добри Джуров), останалите са по-млади, сиреч нямат изяве-
но участие в съпротивата и борбите отпреди 1944 г. За сметка на това 
имат по-добро образование, както и организационен политически опит 
в мирно време, когато БКП е управляваща и без политическа конкурен-
ция. Това означава, че тези политици владеят и вътрешнопартийните ме-
ханизми за издигане и борба, което включва и политическата интрига. 
Системата е еднопартийна и строго централизирана, затова тези полити-
ци действат съобразно тази реалност. Но моралната оценка на общест-
вото за тях твърде бързо започва да се променя – може би и защото поли-
тическата нормализация съдейства обществото постепенно да изживее 
страха си от нерегламентираните политически репресии (най-ярък техен 
израз са лагерите, където до средата на 50-те години и после за няколко 
години до 1961 г. са изпращани хора без съд и присъда).

Моралното обществено осъждане на постсталинските политици се 
ражда от разминаването между основополагащата теза за социално ра-
венство с кодифицираните в края на 50-те и началото на 60-те години 
привилегии. Официалните се отнасят до прословутите “активни бор-
ци”22, но съществуват и неофициални: обслужването на висшите партий-
ни и държавни кадри, годишните финансови средства и т.н.23 Те стават 

22 На 30 септември 1959 г. е проведено и специално съвещание на секре-
тариата на ЦК на БКП с първите секретари на окръжните комитети на БКП и 
председателите на комитетите на борците против фашизма и капитализма, кое-
то обсъжда определението на понятието «активен борец против фашизма и ка-
питализма». Това институционализира тази специална привилегирована група. 
ЦДА, ф. 1 Б, оп. 5, а. е. 391. По решение на Политбюро от 14 август 1969 г. още на 
23-25 август с. г. е издадено специално Постановление № 31 «за по-нататъшно 
подобряване на материалното и социално-битовото положение на революцион-
ните кадри». ЦДА, ф. 1 Б, оп. 35, а. е. 801, л. 3, 45-51.

23 Решенията за отпускане на еднократни и периодични финансови суми, 
за включване в списъка на хората, получаващи специална храна на ниски цени, 
за закупуване на западни коли и апартаменти, се вземат от Секретариата на ЦК 
на БКП. Те са многобройни и се намират в ЦДА, ф. 1 Б. Ще спомена няколко 
такива решения: Протокол 258 от 24 март 1977 г. Относно ползването но хотел 



68

видими за обществото през 70-те и 80-те години, когато представителите 
на „номенклатурата“ започват да си купуват западни автомобили и да 
строят крайградски вили и луксозни апартаменти. Натрупва се социално 
недоволство, което се изразява не толкова в слабото българско дисиден-
тство, колкото в масовото, макар и мълчаливо отхвърляне на системата, 
изразено в масовото разпространение на вицове24. Косвено свидетелст-
во за загубената автентичност на социализма е повсеместната радост на 
българите след оставката на Живков.

Системата рухва толкова впечатляващо, именно защото загубва мо-
ралната си основа и на практика никой не се осмелява да се обяви в нейна 
защита. Разминаването между заявеното социално равенство и демон-
стрираното благоденствие на управляващите (номенклатурата) дразни 
обществото най-много, а протестът срещу привилегиите добива най-го-
ляма мобилизираща сила. Той още дълго дава попътен вятър в платната 
на СДС, който залага преди всичко на отричането на комунизма, като 
го обявява за система с фалшив морал – заложила на равенството, а до-
вела до привилегии за номенклатурата. И в това отрицание се включват 
всички, които са убедени, че не са успели да реализират истинските си 
възможности.

При днешната си оценка за морала на „старите“ политици, отстране-
ни от власт след 1989 г., съм длъжна да направя ясно разграничение. Тези, 
които в годините на прехода се оказаха в съзвучие с морала на деклари-
раната от тях система след като изживяха първоначалната омраза, отно-

«Рила» от първите секретари на ОК на БКП, председателите на ИК на ОНС, 
председателите на ОР на БЗНС и членовете не техните семейства; Решение 39 
от 30 ноември 1982 г. За доставяне и продажба от УБО на членове и кандидат-
членове на Политбюро и Секретариата на ЦК на БКП на лека кола «Мазда» за 
лични нужди; Решение 344 от 28 април1986 г. Относно вилите, колите, храната 
от ресторант «Рила», почивния дом в Сандански и заплатите на др. Живко Жив-
ков, Александър Лилов, Станиш Бонев, Тодор Божинов, Стоян Караджов, Георги 
Павлов, Александър Петков, Никола Тодориев, Тодор Чакъров, Атанас Попов, 
Георги Панков, Георги Георгиев, Петър Междуречки, Любомир Павлов, Румен 
Сербезов.

24 Добра илюстрация за тази масова форма на несъгласие със системата са 
вицовете, събрани от Кирил Василев. 45 години вицове. Смехът срещу насили-
ето. С., 1990.



69

во си върнаха уважението на българите и то не във формата на уважение 
към системата, а лично към тях. Най-ярък пример в това отношение ни 
дава видимата еволюция в отношението към олицетворяващия система-
та Тодор Живков. Той се оказа един от малкото политически дейци, кой-
то и в новите условия запази адекватността си на лансираните от онази 
система антисобственически идеи, не се отказа от нейните принципи, 
пръв и единствен пое отговорност за всичко – за доброто и за лошото 
при социализма, благодарение на което завърши живота си в неочакван, 
предполагам и за него, морален уют.

Първите месеци и години след 10 ноември 1989 г. бяха истински ре-
волюционни, дори и от гледна точка на пречистващия обществото мо-
рален катарзис. В тази атмосфера на отрицание на фалшивия морал се 
родиха „новите“ политици, те стъпиха на високите морални послания 
на дисидентите и започнаха да ги прилагат по отношение на „старите“ 
политици. Вестниците и публичните изказвания от онова време бяха 
изпъстрени с бичуване на привилегиите и с примери за незаконното 
материално благоденствие на „номенклатурата“ и нейните семейства. И 
всичко това продължи до първите изпитания за „новите“ политици. А 
те бяха, както обикновено става в политиката, изпитанията на властта и 
нейните облаги.

Започна се с предложението на възрастните земеделци и социалде-
мократи, лежали по лагери и затвори, за високи пенсии след приключ-
ване на работата на ВНС през 1991 г. То бе осмяно и отхвърлено, но при 
първото правителство на СДС дилемите станаха още по-категорични. 
Социалното равенство бе отхвърлено заради уравновиловъчния му ха-
рактер и заради фалшивостта му при социализма. На негово място дойде 
вярата в историческата справедливост, но когато тя започва да се реа-
лизира като реституция в градовете и в селата, когато сред политиците 
отляво и отдясно се появиха откровени богаташи, независимо дали са 
„номенклатурчици“ или „реститути“, вярата в морала на „новите“ поли-
тици започна да залязва25.

25 Особено характерни в това отношения бяха действията на първото пра-
вителство на СДС на Филип Димитров, една от първите задачи на което беше 
първо да приеме Закон за реституция на 21 февруари 1992 г., а едва след това 
Закон за приватизация на 23 април 1992 г.
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И тогава – в периода 1991–1992 г. като нова, отговаряща на разкре-
постения дух на плуралистичното демократично общество, се появи те-
зата за липсата на морал в политиката. Тя бе подета охотно от вестниците. 
По техните страници политици правят неграмотни и фалшиви позовава-
ния на Макиавели, чиято цел е да убедят гражданите, че нямат правото 
да искат от политиците да спазват общочовешкия морал, защото полити-
ката е друг тип дейност26. И ако през следващите 10 години толкова често 
различни политици подчертаваха, че „все пак“, „въпреки всичко“27, има 
морал в политиката, това се дължеше на факта, че когато се променяше 
всичко, обърканите хора бяха принудени да приемат, че „в политиката 
няма морал“. А какво има? Отговорът беше прост – интереси. И това не-
съмнено е вярно, но не е вярно, че щом се реализират успешно някакви 
интереси, моралният характер на използваните средства е без значение. 
Нищо подобно не твърди и Макиавели, а говори по-скоро за противоре-
чието между политическия и нравствения дълг на държавника.

Плуралистичното и демократично общество на българския преход 
изключи от ценностите си идеята за социално равенство. Това е основ-
ната причина гражданите днес много по-лесно да приемат многократно 
по-голямо и демонстрирано богатство, отколкото са били материалните 
различия от времето на държавния социализъм. Става дума за съответс-
твието между заявени принципи и реалност.

Но онова, което е прието за бизнеса – че в него се печелят пари и 
дори много пари, продължава да е морално неприемливо за политиците, 
чиято заявена цел е да се грижат за общото добро. Затова толкова бързо 
(много по-бързо отколкото при социализма) изчезна вярата в морала на 

26 Позоваванията на Макиавели се отнасят преди всичко за известната му 
книга “Владетелят”, но българските политици от 90-те години дори и не се опит-
ват да вникнат в концепцията на Макиавели за отношението между морала и 
политиката. Вж.: Политология. Энциклопедический словарь, М., 1993, с. 188.

27 Като пример за това условно споменаване на връзката между морала и 
политиката ще посоча заключителното слово на проф. Огнян Герджиков по вре-
ме на дебата за отстраняването му от поста председател на 39 НС на 4 февруари 
2005 г. Тогава той казва: „ Убеден съм, че в политиката трябва да има морал. Убе-
ден съм, че не трябва да рискуваме европейското си бъдеще, зад което стоят 15 
години български преход... Не съм безгрешен, но съвестта ми е чиста... „
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политиците. И се върна познатата от Царство България „партизанщина“, 
при която водещ е принциът “чрез участие в политиката към богатст-
во”. И естествено, на добре подготвена почва попадна заявлението, че е 
нужен нов морал в политиката, лансирано преди четири години от една 
напълно нова политическа сила, която спечели изборите именно с посла-
нието за нов морал и с внушението – не сме управлявали, следователно 
сме чисти28.

Но и то бързо се превърна в „Чисти бяхме, защото не бяхме управ-
лявали!“ Не помогна и предупреждението, направено още в първия пар-
ламентарен ден на 39 НС, когато една великотърновска учителка със съг-
ласието на новоизбрания председател на парламента Герджиков подари 
на всеки депутат „Приказка за стълбата“ на Смирненски. И още тогава 
проф. Герджиков напомни за мотото на това поучително произведение 
на пролетарския поет „Посветено на всички, които ще кажат: „Това не 
се отнася до мене!““29

Такава е реалността, тя за пореден път беше приета от българското 
общество, почти убедено, че другояче няма как да бъде. „Новите“ поли-
тици за 15 години успяха да унищожат вярата, че политиката и моралът 
са съвместими. И този извод не може да се опровергае от малкото изк-
лючения на политици, които влизат и излизат от властта без да променят 
материалното си положение. Но все пак моралът не е най-важното ка-
чество на един политик. Много по-важно е той да прави политика така, 
че от действията му да са полезни не само лично за него или за неговата 
партия, а за мнозинството от избирателите му и в крайна сметка за дър-
жавата. Това е основният дълг на всеки политик и от тази гледна точка 
трябва да се оценяват и моралните му качества.

28 За това говорят и думите на Симеон Сакскобургготски още при първото 
му послание, че ще предложи на обществото не само “нов морал” и “нови идеи”, 
но и “нови политици”, които не са участвали в политическия живот на България 
до 2001 г.

29 Ще припомня само, че Христо Смирненски публикува Приказка за стъл-
бата на 25 май 1923 г., което е показателно не само за конкретния пример, дал му 
повод да опише самозабравянето във властта, а и за бъдещето (Смирненски Хр. 
Избрани творби, С., 1979, с. 147).
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Излиза, че и преди, и сега политиците имат проблеми със своя и с 
обществения морал, макар проблемите им да са твърде различни. Лошо-
то обаче е, че докато при смяната на „старите“ с „новите“ политици в 
началото на 90-те години на 20 в. беше жива надеждата за морал в поли-
тиката, в днешните, вече „нормални“ времена, от началото на 21 в. тази 
надежда отново изчезна. И този път може би за дълго.
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Глава трета

ДИСКУРСИ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
МОРАЛ 
1. „Ãàíêîâîòî êàôåíå“ èëè âñåêèäíåâíèÿò äèñêóðñ âúðõó 
ïîëèòè÷åñêèÿ ìîðàë (Ñòàíêà Õðèñòîâà)
2. Ïåòíà â íàøèÿ îáùåñòâåí æèâîò (ïî Ï. Ð. Ñëàâåéêîâ) 
(Èâàí Ãåðîâ)
3. Ïîëèòèêà áåç ïîëèòè÷åñêè åòîñ (Èâàí Êàöàðñêè)

1. “Ганковото кафене”, или всекидневният  
дискурс върху политическия морал
“Ганковото кафене” отдавна вече се е превърнало в синоним на все-

кидневното битово говорене за политика (“политиканстване”), на из-
кушени от политиката, но неангажирани пряко с политическа дейност 
хора. Аз ще го използвам като метафора на всекидневния, неформален, 
битов дискурс върху политическия морал. В този смисъл ние влизаме в 
“Ганковото кафене” винаги, когато в неформална обстановка, сред прия-
тели, близки, роднини и познати говорим за политически морал, даваме 
оценки на политическа дейност или на отделни политици. Но ние вли-
заме в “Ганковото кафене” и тогава, когато в електронните медии или в 
печата гледаме, слушаме или четем разсъждения за морала в политиката 
и за моралната физиономия на политиците, изказвани на езика на все-
кидневния морал от видни интелектуалци, писатели, журналисти, учени, 
а и от политици, когато не се отнася за тях самите, а за политическите 
им съперници. В скорошно интервю в печата поетът Недялко Йорданов 
използва лексиката на всекидневието за оценка на политическия морал: 
“Немалко можещи са идвали на власт, но щом са се докопвали до властта, 
своето можене са използвали, за да забогатеят лично те и техните близки 
кръгове. И не им е пукало за народа.”1 Друг поет, Петър Караангов, пак 
на страниците на печата, в интервю, носещо типично за всекидневния 

1 Йорданов, Н. Политиците надминаха театъра на абсурда, В-к “Дума” 
29 март 2005, с. 12.
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говор заглавие Гледат ни в очите и ни лъжат, изразява метафорична 
по изказ, но съдържателно идентична на всекидневната оценка на поли-
тическия език: “Политическият език, казваше някой, прави така, че лъ-
жите да изглеждат като истина, а убийствата – благородни. Политичес-
кият език иска да придаде стабилност на вятъра. Е, тук-там се намират 
и между политиците честни хора.”2 И продължава: “Защо хората често 
признават, че загасят телевизора или радиото? Защото от тези трибуни, 
вкл. и парламентарната, ни гледат в очите и ни лъжат. Ние знаем, че ни 
лъжат. И те знаят, че ни лъжат. Знаят го, но не се притесняват.”3 И Георги 
Мишев е в същия дескриптивно-оценъчен контекст: “Някои превърнаха 
политиката в занаят, в най-доходната професия, бронирана при това от 
имунитет. Какво значи четири мандата депутат? Какво значи парламент, 
който мисли най-напред за заплатите на своите хора, за колите, за апар-
таментите, командировките и ако остане време – за законите?“4 И с болка 
обобщава: “Уви, дивото изби отново и заглуши питомното. Партизанст-
вото взе връх, ламтежът за постове, власт, пари съсипа очакванията.”5

Дори научният дискурс, въпреки претенциите за аналитичност и 
ценностна неутралност, често попада в плен на “нравственото възмуще-
ние на масите”, използвайки термини и изрази като “облагодетелстване”, 
“демагогия”, “популизъм”, “неспазване на обещанията”, “възползване от 
служебното положение” и други подобни, чието семантично поле е иден-
тично с това на всекидневния дискурс. Преведени на езика на всекиднев-
ния морал, тези понятия и изрази не означават нищо друго освен “краж-
ба”, “измама”, “лъжа”, “непочтеност” или, общо казано, неморалност. 
Въпросът обаче не е само в ценностната натовареност на термините, а в 
ценностните нагласи на учените, които провокират замяната на научния 
дискурс с всекидневен.

Народопсихологическото говорене за морала в политиката, което 
в основата си е констативно-описателно, също се припокрива с всекид-
невния дискурс. Сравнението между днешния и миналия дискурс върху 
политическия морал дава възможност да се проследи спецификата на го-

2 Караангов, П. Гледат ни в очите и ни лъжат, В-к “Труд”, 3 април 2005, с. 9.
3 Пак там.
4 Мишев, Г. Дивото пак заглуши питомното, В-к “Труд”, 21 март 2005, с. 11.
5 Пак там.
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воренето за политическия морал в ретроспективата на почти сто години 
и да се види, че съдържателно, текстуално, нормативно, оценъчно то до 
голяма степен се припокрива с говоренето днес.

“Ганковото кафене” демонстрира удивително постоянство във вре-
мето по отношение на критериите за оценка и на самата оценка за по-
литиката като дейност, за морала на политиците, по отношение на до-
казателствата, които привежда за оправдаване на своята оценка, както 
и по отношение на обясненията защо хората стават политици, какви са 
мотивите на политическата дейност, какво прави властта с хората и т.н. 
Променят се конкретните политически персонажи, обстоятелства и си-
туации и тази калейдоскопичност на имена, факти, случки и събития ос-
тавя усещането за ситуативност, но тя е измамна – сюжетите и оценките 
на всекидневния разказ остават постоянни.

Струва си да се замислим дали и доколко този удивителен конти-
нуитет в дискурса се дължи на специфична национална или балканска 
психика, на менталност, на някакви национални архетипове и стерео-
типи или на спецификата на политиката като дейност, която формира 
определен тип не само политически, но и човешки морал, на възпроиз-
водството на едни и същи типове поведение, които битието на полити-
ци подхранва. И ако критериите за морална оценка и обектите, върху 
които всекидневният дискурс се фокусира, препращат към националния 
характер, основанията и доказателствата за тази оценка във всеки исто-
рически момент са пряко зависими от конкретното поведение и дейност 
на политиците, при това не само от тяхната политическа дейност.

Всъщност тъкмо политическата им дейност като такава най-малко 
бива подлагана на морална оценка в сравнение с другите им постъпки. 
Не че по принцип не е оценявана, но нейната морална оценка като че ли 
е априорно дадена и известна на всички. Още от момента, в който хората 
са осъзнали факта, че политиката е специфичен тип дейност, те са при-
ели, че тя си има свои правила и всякакви максималистични морални 
претенции към нея само биха я направили по-неефективна. “Политиката 
е мръсна работа”, казваме ние, политиката изисква “мръсни ръце”, казват 
тези на запад от нас. Оттам нататък въпросът е, ако политиката е целесъ-
образен избор не на по-доброто, а на по-малкото зло и следователно не 
можем да я направим по-морална, отколкото тя като дейност позволява, 
не можем ли поне да искаме политиците да бъдат по-морални?
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В сравнение с всички други морални инстанции, които задават кри-
терии за оценка на политическото поведение, именно всекидневният 
морал е този, който задава най-максималистичните критерии и изказ-
ва най-негативните оценки. При това той се фокусира не толкова върху 
политическата дейност като такава, нито толкова върху политическото 
поведение като такова, колкото върху нравственото поведение на поли-
тиците. Негов обект е не толкова политическият морал, колкото и пре-
ди всичко личният морал на политиците. Ето защо, когато говорим за 
всекидневния дискурс върху политическия морал, трябва да отчитаме 
факта, че в този дискурс политическият морал е изместен от и подменен 
с морала на политиците и още по-конкретно, с техния личен морал, неза-
висимо дали той се проявява в битовата или в политическата област.

Затова критериите за нравствена оценка на всекидневния морал по 
отношение на политиците имат две основни отправни точки. Първата е 
някакъв нормативен образец за това какъв трябва да бъде моралът на 
политика, някакви нормативни представи, които в съдържателен план 
не се различават съществено от изискванията, които се отправят към 
всеки друг, но са доста по-ригористични, т.е. именно защото някой е по-
литик, той трябва да бъде поне малко по-морален от другите, тъй като 
му е оказано доверие да бъде избран да защитава общото благо. Втората 
е собственото “дередже” на оценяващите, независимо дали става дума за 
“дереджето” на хора от някое затънтено село или “дереджето” на столи-
чани, и независимо от възрастовия и професионалния статус. Поведени-
ето на политиците, това, което се наричаше в миналото “морален облик”, 
конкретните им постъпки, както и всичко останало, свързано с тях – от 
имота до облеклото, се оценява не само по себе си, а в сравнителен план. 
То задължително се сравнява и съизмерва с “дереджето” на оценяващите. 
В този смисъл за морала на политиците се съди и с извънморални крите-
рии и много често те имат по-голяма тежест от собствено моралните.

Особеност на всекидневния дискурс върху морала на политиците е 
също, че неговите оценки могат да се основават на реални факти, на дос-
товерна информация, но и на измислици, слухове, на чуто-недочуто, ка-
зано-речено, на “един приятел ми каза”, “знам го от напълно достоверен 
източник”. При това много често доверието към неформалните източни-
ци на информация е много по-високо отколкото към официалните, към 
които има подозрение, че “лъжат” или както казват във Вазовото “Ган-
ково кафене”, вестникарите лъжат като цигани и всичко, което пишат, е 
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“уйдурмасион”. Може дори да се каже, че при всекидневното говорене за 
политическия морал не е толкова съществена достоверността на инфор-
мацията, колкото съответствието ѝ с очакванията. Ако предварителните 
нагласи и очаквания са, че политиците по принцип много лъжат и са не-
честни, всяка информация за тяхната честност се възприема с подозре-
ние и, обратно, дори клюките и намеците за безчестност се възприемат 
като напълно достоверни. Едва ли всички, които казват “На Изток Бъл-
гария граничи с еди кои си”, като “еди кои си” се променя със смяната на 
властниците, имат напълно достоверна информация за действителните 
“собственици” на източната ни граница.

Всекидневното говорене за политическия морал с еднакъв успех 
прави своите оценки и изводи както по дедуктивен, така и по индуктивен 
път. Ако “политиката е мръсна работа”, тогава “всички са маскари”, но и 
ако политикът, когото познавам от дете, не е читав, а той като правило 
не е читав, тогава пак “всички са маскари”. Всекидневният дискурс върху 
политическия морал е критичен, а не елеен дискурс, той е много повече 
зареден с негативизъм, отколкото с позитивност. Позитивното говорене 
за политиците се счита за проява на лош вкус или на прекомерно полити-
ческо пристрастие. Хвалят се тези, които са на власт и докато са на власт, 
но това не е типичният случай на всекидневно говорене.

Иначе казано, всекидневният дискурс отрича на политиците морал 
или поне им отрича онзи тип морал, който те би трябвало да притежават 
според неговите представи. Нещо повече, на политиците се приписват 
всякакви нравствени пороци – лъжа, кражба, демагогия, ренегатство, 
страхливост, кариеризъм, угодничество, самолюбие, тщеславие, безчес-
тност, безсъвестност и т.н. Едва ли са нужни примери – печатът и елект-
ронните медии ги предоставят всеки ден. И това не е от вчера. През 1922 г. 
Никола Кръстников пише, че “в българския обществен живот изпъкваха 
начело на управлението хора не само недоразвити, но даже душевно бол-
ни, нравствено тъпи, страдащи от морален идиотизъм или грандомания. 
Ние сме наблюдавали в нашия политически живот дейци, които биха 
могли да бъдат демонстрирани на лекции по психиатрия като случаи на 
типични психиатрически форми…”6 От 15 години насам непрекъснато се 

6 Кръстников, Н. Опит за психологически анализ на нашия обществен жи-
вот, – В: Народопсихология и политика, С., 1996, с. 83.
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говори, че в парламента има хора, които са или за “жълта книжка”, или за 
които със “сигурност” се знае, че вече имат такава.

Като говори за пороците на политиците, независимо дали те са ре-
ални или мними, всекидневният морал говори и за причините за тези 
пороци. Първата причина естествено е рекрутирането на политическата 
класа. Някакви хора идват от нищото, “цървуланковци”, “асистентчета 
по нещо си”, били са до вчера никои, нямат си хабер от политика, напъл-
но некомпетентни са не само в политиката, но и в ресора, с който се зани-
мават, не са управлявали нищо, освен жените и любовниците си, макар и 
това да се поставя под съмнение, и започват да ни управляват. Естестве-
но некомпетентно, естествено некадърно. И как няма да е така като ня-
мат нужния образователен ценз и опит. “Седнали на министерския стол, 
нашите министри обикновено нямат абсолютно никакво понятие за тоя 
отрасъл от държавния живот, който ще трябва да управляват. Адвокатът 
става министър на земеделието, търговията, железопътния транспорт, 
като често не може да различи коня от кравата или пък локомотива от 
вагона.”7 Последните министерски смени у нас дадоха изобилна храна 
за подобен тип говорене, показвайки, че новоназначеният министър на 
културата не може да различи Оскар Уайлд от Николай Островски, а 
един дипломиран географ стана министър на енергетиката.

Рекрутирането на политическата класа на базата на лични познанс-
тва, приятелски и роднински връзки, на случаен принцип и без визия за 
бъдещите функции на конкретния политик в парламента, партията или 
правителството е обичаен обект на всекидневния говор, който непрекъс-
нато пита “къде бяхте преди Освобождението”, “преди девети”, “преди 
десети”. И се подхваща приказката за това как някой някога някого завел 
в нечия партийна централа, заведеният бил свит, уплашен, предлагал си 
кротко услугите да работи нещо си и ако “аз не бях го завел, сега щеше 
да е господин Никой, какъвто си беше преди”. Всекидневното говорене 
има способността много бързо да си присвоява личния спомен, превръ-
щайки го в колективна памет. И вече се говори, че “аз”, “ти”, “той” и “ние”, 
“вие”, “те” помним как еди-кой си го доведе и т.н.

7 Панов, Т. Психология на българския народ, – В: Народопсихология и поли-
тика, С., 1996, с.64.
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Споменът и “помненето” заемат особено място във всекидневния 
дискурс. Всеки от нас е бил на маса или е говорил с хора, които “помнят” 
някой политик “от малък”, още когато му “течеше сополът”, помнят “на-
пиканите му гащи”, как баща му е викал, че от него човек няма да стане, 
че за нищо не го бива или, в по-добрия случай, “помнят”, че “от малък му 
сечеше пипето”, “помнят”, че “още тогава казваха, че ще стане голям чо-
век”. Тези спомени също се превръщат в обща памет и се използват като 
аргументи при оценката на морала на политиците. Може би точно “пом-
ненето” е това, което заедно с общата оценка за политиката като “мръсна 
работа” и реалното поведение на политиците дава основание на почти 
всички народопсихолози да говорят, че у нас няма авторитети, още по-
малко политически авторитети. Всекидневният дискурс на равнището 
на колективното припомняне наистина дава основание за твърдението, 
че “В България всички сме братовчеди”, а “братовчедството” предпола-
га равенство, не авторитет и йерархия. Въпреки това този дискурс неп-
рекъснато набляга върху дистанцията между “народа” и “политиците”, 
изразявана чрез трибалисткото противопоставяне “ние” – “те”. “Ние” 
– “тук долу”, а “те” – “там горе”, във властта, в столицата, по високите 
етажи. Пространствено-статусната дистанция обаче не се схваща като 
йерархична, а като нравствена. “Ние – тук долу” сме добрите, “те – там 
горе” са лошите. “Те” са виновни за нашия хал, “ние” сме потърпевшите.

Особеност на нравствените оценки за политиката и политиците във 
всекидневното говорене е, че често те се изказват в термини, рефериращи 
към битовата, телесната, сексуалната чистота или нечистота, към нисшите 
телесни, организмични, физиологични функции. “Мръсна работа”, “мръс-
ни ръце”, “видяха им се кирливите ризи”, “лъснаха им о…те задници”, “тая 
работа вони на мръсно”, “развоняха се”, “о…раха се”, “педерасти”, “сексу-
ални сбърканяци” и други подобни изрази неизменно се употребяват с 
ясни морални конотации, изместващи специфично етическата термино-
логия. Когато преди няколко години един политик сподели в интервю ин-
тимни подробности от своя брачен бит, акцентирайки факта, че младата 
му булка е дотолкова немарлива по отношение на домакинството, че дори 
“не си пере гащичките”, това не беше гаф. Това беше преднамерено, доб-
ре обмислено и точно адресирано към неговия консервативен електорат, 
славещ се с религиозно осветеното си чувство за телесна чистота, диск-
редитиращо невестата му послание, изразено на всекидневен език, което 
напълно оправда нравствено по-сетнешния му развод.
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И така, събрани “от кол и въже”, хора, които познаваме “от малки” 
и знаем, че за “нищо не ги бива”, ставайки политици и управници, тези 
хора не могат да правят нищо друго, според всеобщото мнение, освен да 
не работят. Най-често използваната оценка за дейността на политиците е 
“Те нищо не работят”. А ако нещо работят, то е само за беля. “Надзърнете 
в Народното събрание, чиито заседания са олицетворение на мързел и 
безгрижие, за да почувствате дъха на разложението, настъпило във вър-
ховете на държавната организация. Най-важните, най-съдбоносните за-
конопроекти се разискват и приемат в присъствието на 30-40 депутати от 
всичките 274 членове на парламента. И правителствени, и опозиционери 
еднакво нехаят за тържествено поетите от тях обществени задължения.”8 
Ако в този цитат от Димо Казасов не беше споменат броят на депутатите, 
едва ли някой би казал, че става дума за оценки, направени преди повече 
от седемдесет години. Наскоро медиите установиха, че близко до парла-
ментарната сграда заведение е по-масово посетено от депутати, откол-
кото работното им място, а предишният шеф на парламента се прочу с 
епичната си битка срещу гласуването с чужди карти именно поради “не-
работенето” на народните избраници. Българинът, който се самооценя-
ва като изключително работлив човек, по всеобщо мнение е такъв само 
когато работи “на свое” и за себе си. Но иска политиците му да работят 
безкористно за общото добруване.

Всекидневният морал има обяснение за това какво правят полити-
ците, когато не работят и за какво използват политиката. За него няма 
съмнение, че политиката и властта са средство за лично облагодетелства-
не. Партиите представляват “дружества за експлоатация на държавната 
власт”9, а безсрамието е “превърнало Народното събрание от свещено 
място за изпълнението на дълг в мизерна лавка за изкарване на прехра-
на.”10 Те търсят “по-пилафлия”11 партия, в която има келепир и повече 
хляб. Ренегатството и партизанлъкът нямат за цел по-доброто служене 

8 Казасов, Д. Проблемът за политическия вожд, – В: Народопсихология и 
политика, С., 1996, с.161.

9 Илков, А. Психология на българската политическа партия, – В: Народоп-
сихология и политика, С., 1996, с. 134.

10 Казасов, Д., цит.съч., с. 161.
11 Кръстников, Н., цит.съч., с. 79.
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на народа, а търсенето на по-големи облаги. “Обикновеният сюжет на 
техните сънища е министерско кресло, цилиндър, автомобил, министер-
ски вагон и за всички тия много желани неща те са готови да продадат 
и на дявола своята чест, душата си и всичко, каквото биха им поиска-
ли…”12 Всеки разговор за политика и политици днес не може да мине без 
споменаването на евтините “депутатски кюфтета”, мерцедесите, курор-
тите, скъпите часовници, вратовръзки, аксесоари и дори чорапите за по 
20-30 долара. Всекидневният разказ припомня мръсните коси, неподст-
риганите бради, белите чорапки и коктейлните набези, когато никой не 
чакаше “шведите”, като доказателство, че политическата класа у нас вече 
си е “надвила на масрафа” и се е “ояла”. И преди, и сега се твърди, че у нас 
“няма беден министър”.13

Обичайна тема на разговор са доходите на политиците и сравнение-
то с тяхната собственост. Говоренето за доходите и имотите на политици-
те има за цел изчисляването на цената на политиците както в буквален, 
така и в нравствен смисъл. Константно е мнението, че дори с големите 
си заплати политиците не биха могли да си осигурят стандарта, който 
поддържат, нито къщите “като палати”, нито вилите“като прогимназии” 
и следователно този стандарт и тази собственост са резултат от нечес-
тност, лъжа, кражба, измама и корупция. И в миналото, и днес непре-
къснато се говори и пише за корупцията в средите на политиците. През 
януари 2003 са публикувани 599 статии за корупцията, по 20 материала 
дневно, а през май същата година те са 802. Във всеки конкретен случай 
се чува констатацията: “И ония (нашите, предишните) крадяха, но тия 
се оляха”. По-носталгичният разговор се връща назад във времето, за да 
констатира: “като гледам какво се върши, казвам си: ахмаци сме били ние 
едно време, когато имахме случай и с държавни, и с окръжни, и с градски 
служби да боравим, дето сме се пазили от злоупотреби, за да останем 
чисти.”14 И се заканва, ако пак се отдаде случай, да не “бъдем тъй прос-
ти, каквито бяхме по-напред”.15 И днес всекидневният дискурс може да 

12 Панов, Т., цит. съч., с. 60.
13 Пак там.
14 Илиев, Ат. Уроци от Америка по политическо възпитание, – В: Народоп-

сихология и политика, С., 1996, с. 35.
15 Пак там.
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препотвърди казаното от Ив. Хаджийски преди повече от половин век: 
“Какво би станало, ако днес се гласува закон, по силата на който краж-
бата отново да се наказва с рязане на ръце? Та с вдигане на крака ли ще 
бъдат гласувани по-следващите закони?”16

Във всекидневното говорене за доходите на политиците непремен-
но присъства сравнението с доходите на обикновения гражданин. В ми-
налото те са били съпоставяни изключително и само в потребителни 
стойности, при това с най-масовите, жизнено необходими потребителни 
стойности. Цивилната листа на княза била изчислявана в цървули, крин-
чета жито и самуни хляб. Век и нещо по-късно мерните единици оста-
ват почти същите. Днес се изчислява в съотношение към минималната 
работна заплата и минималната пенсия, веднага се преминава към ек-
зистенц минимума и се стига до оцеляването, изразено в “хляб и кисело 
мляко”. Сравнението на ефективността на управлението също се изчис-
лява с подобни мерни единици – при Жан можеха да се купят еди колко 
си хляба и кисели млека с една пенсия, при Иван – еди колко си, при Царя 
– еди колко си. Наскоро един майстор гайдар си беше направил труда да 
изчисли, че един депутат струва на хазната, сиреч на народа, 1 100 лева 
дневно. Цялата тази математическа операция има една основна морална 
цел – да покаже доколко политиците “не ги е еня” за народа, на чийто 
гръб живеят и блаженстват. След 10 ноември бяха разлепени списъци с 
имената и размерите на заплатите и пенсиите на членовете на бившата 
номенклатура, за да се разбере колко безнравствени са били те, докато, 
говорейки за идеала за равенство, са били по-равни от другите.

Особено осъдителен е всекидневният разказ когато стане дума за 
безнаказаността на политиците, които държат “и ножа, и хляба”. Бълга-
ринът, който не се слави със зачитане на закона, много държи полити-
ците, като създават закони, и да ги спазват. Нещо повече, да бъдат точно 
толкова равни пред закона и точно толкова отговорни пред него, колкото 
равни и отговорни са обикновените граждани на страната. Вместо това 
хора, които “са ограбили държавната хазна, могат отново да стават ми-
нистри, депутати и висши чиновници”17, а “явни престъпници се държат 

16 Хаджийски, Ив. Оптимистична теория за нашия народ, – В: Народопси-
хология на българите, Антология, Изд. На ОФ, С., 1984, с. 589.

17 Панов, Т., цит. съч., с. 55.
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на висока служба и “пет пари” не дават за общественото мнение и осъж-
дане”18. Общо разпространеното убеждение, че България е обречена да 
бъде управлявана от бъдещи затворници, днес намира потвърждение в 
процесите срещу бивши и настоящи управляващи.

Всекидневното говорене за политическия морал е убедено, че поли-
тиците много лъжат, особено преди избори, когато дават нереалистични 
обещания, че много демагогстват, използват евтин популизъм, за да се 
харесат, и имат къса памет, когато дойде време да изпълняват обещани-
ята си. Общата оценка за политическите обещания е, че политиците лъ-
жат, за да дойдат на власт, а като вземат властта, “се извиняват” за лъжите 
си, т.е. нищо не правят за изпълнение на обещаното.

След всичко казано за морала на политиците, всекидневният разказ 
спокойно продължава с онзи Вазов “герой търговец, когато посрещнат 
по погрешка вместо избрания народен представител, се извинява с думи-
те “за какъв ме имате, бе брате? Аз съм търговец – честен човек, не съм 
никакъв представител!”19

И след като сме поседели и послушали говоренето в окаденото Ган-
ково кафене, си струва да свърнем към мъгливия Албион, за да видим 
като как стоят нещата в класическата страна на политическия морал 
– Великобритания, различава ли се тамошният пъб от нашето кафене и 
дали политиката е работа морална. Наскоро гледах един филм за живота 
и кариерата на Уинстън Чърчил в периода от началото на 30-те години на 
миналия век до края на Втората световна война. Съзнавам, че художест-
вената измислица може и да не съответства на историческите факти, но 
понякога фикцията е по-реална от реалността. Та някъде в началото на 
30-те години на миналия век Уинстън Чърчил, човек на възраст и едва 
ли не с функциите на статист в голямата политика, представлява типи-
чен западнал аристократ, оттеглил се в семейното имение, отглеждащ 
домашни животни и полагащ типичните за един английски джентълмен 
грижи за огромната си градина. Доходите не съответстват на привичния 
му начин на живот, налагат се икономии в семейния бюджет и неговата 
пестелива съпруга въвежда “драстичен” режим на икономии, лишавайки 
го от всекидневното парче пай със следобедния чай. Пай се сервира само 

18 Кръстников, Н., цит.съч., с. 82.
19 Илиев, Ат., цит.съч., с. 34.
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на празник и когато има гости. Икономиите, разбира се, не засягат тра-
диционните хавански пури, нито традиционното наливане с уиски, но 
Чърчил ревниво следи дали икономът му не се облажава с тях. Семейст-
вото не се отказва и от услугите на двуцифрено число прислуга.

Принуден да осигури средства за обезпечаване на “насъщния”, ста-
рият политически играч, за когото ренегатството не представлява мора-
лен проблем, търси кауза и съюзници, за да се върне отново в голямата 
политика. И случаят му ги предоставя. По това време в Европа стават 
събития, които ще променят световната история – Хитлер идва на власт 
и започва подготовка за война. Правителството на Великобритания като 
че ли нехае за нацистката заплаха, местните индустриалци са заинте-
ресовани от добри отношения с Хитлер, защото печелят от търговията 
с него. Опозицията, като всяка опозиция, търси кусури на правителс-
твото, но няма смелост и най-важното – лидер, който да формулира и 
отстоява нова политика по отношение на Германия. И тогава се сещат 
за Чърчил. А той само това и чака. Един високопоставен правителствен 
чиновник, имащ достъп до тайните на разузнаването, морално мотиви-
ран в омразата си към нацизма от факта, че детето му е физически и умс-
твено непълноценно, изнася секретни данни и ги предоставя на Чърчил, 
който ги използва за консолидация на опозицията около идеята за борба 
с нацизма и за нападки срещу правителството. В крайна сметка Чърчил 
се оказва прав, Великобритания участва в антихитлеристката коалиция, 
печели войната, Чърчил е избран за премиер и се прочува като автор 
на фразата “Не ви обещавам нищо друго освен кръв, пот и сълзи”, една 
свръхпопулистка фраза, кой знае защо давана десетилетия след това като 
пример за антипопулизъм, като се има предвид, че тя е точно това, което 
британците очакват да чуят и което импонира на пословичното британ-
ско чувство за достойнство.

Извън интригата на филма, но в сюжета на разказа за най-успешния 
британски политик, се говори и това, че бомбардировката над Нюрнберг 
през 1944 от британската авиация, при която английските военновъз-
душни сили губят160 самолета и 129 летци, а загубите на германската 
авиация са 5 самолета, е заповядана от Чърчил. И това, само за да бъде 
потвърдена достоверността на по-нататъшната информация, изпраща-
на на нацистите от един немски радист, пленен и вербуван да работи за 
англичаните. Счита се за достоверно, че през цялото време на войната 
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Чърчил разполага с дешифровъчната машина “Енигма”, с която разчита 
кодовете на Вермахта и е осведомен за тайните му ходове, но не споделя 
информацията с руснаците, с които тогава са съюзници.

Говори се също, че след като Германия вече е победена във войната, 
в приятелска среда попитали британския премиер как бъдещите истори-
ци ще оценят военната и политическата му дейност. Чърчил отвърнал 
иронично: “Не съм убеден, че те ще дадат висока оценка на действията 
ми…”

Е, на всичко това “Ганковото кафене” навсякъде по света му вика 
“мръсна работа”, а дали работата е мръсна…?

2. Петна в нашия обществен живот  
(Модели на политическия живот в България)
Заглавието на този текст е заимствано от едноименната статия на 

Петко Славейков20 от 1871 година. Допирните точки от атмосферата на 

20 Славейков, Петко Р. Петна в нашия обществен живот – Във: Избрани 
творби, Български писател, С., 1984: 

“Никой народ няма в живота си толкоз и таквиз груби противоречия и 
несъобразности, колкото има в живота на нашия народ. Невежествени духом, 
мнозина от нас искат да се покажат нещо повече, от каквото са. Облеклото на 
тези хора е по последна мода, а животът им – подражание на европейския. Ду-
мите им са за големи работи и желанията им клонят към високи положения. За 
достойнството им не питай, те се считат достойни за всичко, без ни най-малко 
приготовление и без положителни способности. Тези хора забравят де живеят и 
на кой народ принадлежат…

Ако бяха спрели тези глупави претенции, само на това, на думите и дрехи-
те, ние не бихме казали и дума, защото всеки е свободен да живее и да се облича 
както ще. Но претенциите се простират по-надалеч; те се вмъкват в общите ни 
работи и ни докарват, гледай ти, лошавини. Това последното ни кара да погово-
рим на читателите си за тази пасмина от наши сънародници…

Е, да са малко теготите на народа, та трябва и самите синове, които той е 
родил, да го натоварят с още нови? За да живеем като по-горните, ний правим 
всякакви мерзости и съсипваме цял народ. Ний не щем да знаем за състоянието 
на народа и прилича ли нашият живот що годе с живота на народа и съгласява 
ли се с него.
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статията с днешната ситуация в България са твърде много. Но като че ли 
най-голям интерес предизвиква констатираната несъвместимост меж-
ду естествената българска среда и навлизащия полъх на нрава на една 
нова, непозната за българското общество, неясна, а и съмнителна като 
полза нагласа. Прочитът на споменатата статия предизвиква сравнение 
на днешния политически живот на България с този отпреди 130 години. 
Може би в съпоставянето им трябва да търсим насоки за откриване на 
правилни решения за бъдещето ни като обществена, тоест политическа 
среда с уговорката, че под политическа среда в широкия смисъл на изра-
за би трябвало да се възприема всичко, което е свързано с обществените 
въпроси, а в тесен – онова, което се отнася до управлението и съда в една 
държава. Доказването на нуждата от търсене на промяна в обществото 

Че нашият живот е пълно противоречие на народната патриархална прос-
тота, че нашата охолност, купена със задушаване на нравственото чувство, е го-
ляма несъобразност всред народната оскъдност – за това ний не си и помисля-
ме. Ний искаме нам да ни е добре, а целият народ, ако ще, и на огън изгоря.

Ако ни слушат, ний сме най-умните в народа; а нямаме ни толкоз ум да 
разберем на какво приличаме с европейската си боя върху платното на на-
родния живот. Имаме ум да се ползваме от лъжата, но нямаме ум да разберем, 
че лъжата не завожда надалеч и че благополучието от лъжа бива такожде лъ-
жовно.

С искането си да се покажем европейци ний се явяваме добри маймуни, 
които вършат всичко по подражание и на които всичкото изкуство се състои 
в някакви играчки за услаждане на зрителите-господари. 

Умният человек никога не живее по примера на другите. Той всякога 
гледа своите средства и се съобразява с обстоятелствата, които окуражават 
народа му. За умния человек е несносно онова, дето народът да живее просто 
и да се бори със сиромашията, а той да се гордее с модните си дрехи, с престо-
рения си живот и незаконна разкошност. За него това не е человещина. (...) 

Додето человек се чувства член на едно общество, той трябва да дели и доб-
рото, и злото на това общество (не само в материален смисъл). Който се показва 
член, само когато има да се ползува, а в тежки минути оставя обществото 
и дори отива срещу неговите интереси, той не трябва да се счита за част от 
обществото и не трябва да се казва, че принадлежи към еди-кой си народ. 
Обществото трябва да отсича от себе си такива членове и да ги покрива с всеоб-
що презрение. Просим извинение от всички ония, които не са тази пасмина, за 
която си позволихме да говорим.” Македония, 1871година.
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ни не изисква големи усилия. Според статистически данни, огласени в ме-
диите на 1 април 2005 г., населението на България намалява със 110 души 
на ден. Тук не е включена легалната и нелегалната емиграция и фактът, 
че по време на провеждането на това изследване 70% от новородените са 
били от небългарски етнически произход. За съжаление статистиката е 
точно такава и това е пряк резултат от политическата ситуация в страна-
та – красноречив факт, който би трябвало да насочи целите ни към тър-
сене на реален политически изход от тази обстановка (но не просто като 
смяна на управляващата партия). Не мисля, че този изход се намира в 
една несмислена подражателност, присъща на днешния ни политическия 
елит, открита като склонност у българина още от П. Славейков: “С иска-
нето си да се покажем европейци ний се явяваме добри маймуни, които 
вършат всичко по подражание и на които всичкото изкуство се състои 
в някакви играчки за услаждане на зрителите-господари”. Изглежда по-
добрият ход е в обръщането ни към естествената, коренната, привичната 
нагласа на българското общество, а не в непременното следване на ди-
рективи, какъвто и да е техният произход, тъй като “Умният человек ни-
кога не живее по примера на другите. Той всякога гледа своите средства 
и се съобразява с обстоятелствата, които окуражават народа му”. Остава 
въпросът: как да случим на правилния път? 

Първо, нека накратко проследим как просвещенският политически 
модел, можем да го наричаме и нововремски, формулира и решава реди-
ца въпроси, отнасящи се до държавата и управлението ѝ. По замисъла 
на този текст, само като фиксиращ и нямащ претенция за обстоятелст-
веност, ще отбележим и основите на политическата и културната среда, 
с които българският народ е посрещнал новата за него “европейска боя” 
– метафора, изразяваща на езика на Петко Славейков всичко онова, кое-
то е непривично за българския обществен нрав, непривично спрямо доб-
рата му страна. Под тази метафора можем да привнесем и онова, което 
се нарича просвещенска нагласа, поне доколкото има ясна и отчетлива 
граница в културната и духовната история на Европа, разделяща я на 
Православна и неправославна. “Европейски” ще рече най-вече просве-
щенски или западноевропейски, тоест различен от Православен. Прос-
вещението, от своя страна, е естествен културен резултат от Ренесанса 
– начало на затвърдяващата се тенденция на дехристянизация на запад-
ните народи, протичаща като антипод на духовните и културните проце-
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си сред православните народи на Европа. Опитите да бъде заличена гра-
ницата между тези две нагласи се препъва в редица въпроси, сред които 
основен е този за вярната християнска вероизповед. Не е в целите на този 
текст да ги разкрива. Намеренията тук са две: опит за маркиращо показ-
ване на два политически модела, разликите между които са резултат от 
споменатите нагласи; също и опит да се отговори: към кой от двата при-
надлежи днешният модел у нас? Представен е по-внимателно моделът на 
западноевропейското Просвещение най-вече защото така или иначе не-
говите решения, като управление и, в по-широк смисъл, като обществена 
нагласа, се налагат в България след Освобождението. Особено отчетливо 
това налагане се наблюдава през последните 15 години, като лесно мо-
жем да открием медийно присъстващото му внушаване в изрази от вида 
“приобщаване към евроатлантическите ценности”. Предхождащите ги 45 
години, макар и противопоставяни на сегашната нагласа, донякъде също 
му принадлежат21; друга причина за по-обстойното му разглеждане са 
наблюдаваните резултати от опитите за прилагането му, които пораждат 
въпросителни относно ефективността му на българска почва; трета при-
чина е наличието на политически консенсус, поне сред управляващите 
политически сили, относно следването му. Освен това сравняването на 
ценностите на този модел с политическото поведение на декларативно 
поддържащите го у нас води до спонтанния въпрос: успяват ли те да впи-
шат своето политическо присъствие в изискванията му? От личностния 
избор сред тази проблематика на всяка все още жива съвест в България 
би могъл да се роди така трудният за постигане, така липсващият и така 
изглеждащият невъзможен днес у нас обществен разум. Наличието му 
би ни позволило да обсъждаме, да решаваме, да обмисляме на най-ши-
роко политическо ниво бъдещето на нашата политическа среда, та дано 
някога, някак си, чрез някой от нас личната облага да спре да бъде поли-
тически мотив в България.

И така, според Аристотел политиката е дело на хора, които участват 
в работата на съда и управлението на държавата. Държавата пък е дого-
вор за мир, чрез който правото на всички се прехвърля към едно прав-

21 Поне доколкото задълбочават процеса на дехристиянизация на българс-
кия народ, започнал след Освобождението.
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но лице, което именно наричаме държава22. Управленските и съдебните 
действия на това правно лице, тоест върховната власт, е съсредоточена 
или в ръцете на един човек, или в ръцете на привилегировани, или в ръ-
цете на събрание, излъчено от целия народ23. Това са известните фор-
ми на управление монархия, аристокрация и демокрация, които според 
Аристотел могат да се деформират заради съдържателното състояние на 
отделния управленски случай, тоест заради склонността към лично обла-
годетелстване на управляващите, в тирания, олигархия или охлократия24. 
Олигархията е управление на група, чиято цел е лично облагодетелства-
не, а тиранията се появява, когато тази цел е насочена към един човек. 
Охлократия е израждането на демокрацията във власт на тълпата чрез 
ценностен нихилизъм (според Платон, това е политически ход на старите 
олигархии, за да отклонят младите граждани на полиса от политически 
домогвания, което способства за свободното им обогатяване)25. Измеж-
ду тези форми на управление, демокрацията – с предложените от Джон 
Лок разделение на управленската власт на изпълнителна и законодател-
на, независимост на съдебната власт и върховенство на закона – като че 
ли представлява завършеният планов вариант на политическия модел от 
епохата на Новото време, така всецяло разпространяван днес дори, кога-
то е необходимо, и с оръжие. Формата на управление у нас днес на думи 
съвпада с него, тоест тя е демокрация26. Но дали е така? 

22 Хобс, Т. Основи на философията: за гражданина – Във: Европейска фи-
лософия ХVІІ – ХVІІІ в. (антология), Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, София, 1994, с. 89.

23 Спиноза, Б. Политически трактат – Във: Европейска философия ХVІІ 
– ХVІІІ в. (антология), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 
1994, с. 216.

24 Аристотел, Политика, кн. 3, гл. 6–7.
25 Платон, Държавата, кн. 4, гл.14–15.
26 Интересно е да се уточни, че Аристотел не въвежда точно това термино-

логично противопоставяне демокрация-охлократия. Той ползва термина поли-
тия като общо име за всички държавни устройства и за правилния държавен 
строй, в който на власт е мнозинството. Неговият антипод като неправилен дър-
жавен строй, тоест грижещ се не за обществената полза, а за своята, Аристотел 
нарича демокрация (пак там).
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Споменато бе отстояването – поне като намерение, – било то съз-
нателно или не, на просвещенския модел от страна на днешните наши 
управници. По-горе бе проследен формално-структурния му вид. Ето 
какво би трябвало да бъде и съдържанието му като цел и намерение на 
всяко управление, показващо ангажираността си с него: управлението на 
държавата трябва да е такова, че “…хората да стигнат до съгласие помеж-
ду си и да направят така, че (в обществото) да обладават колективното 
право на всичко, което всеки е имал по природа, и то повече да не се 
определя от силата и желанието на всеки един, а от мощта и волята на 
общността… При това те е трябвало много твърдо да решат… да вършат 
всичко само по указанията на разума (на който никой не дръзва да про-
тиворечи, за да не изглежда безумен) и да обуздават желанието, доколко-
то то ги подбужда към нещо, което би донесло вреда на друг, и никому 
да не вършат това, което не желаят да им бъде направено, както и да за-
щитават правото на другия като свое”27. И ако относно формата можем 
да кажем, че политическата ни среда имитира демокрация, напомняща 
на олигархия, която създава условия за охлократия, какво е състоянието 
на политическия ни живот спрямо съдържателните изисквания на този 
модел? Можем ли да открием нещо от това днес и тук? Някой политик 
занимава ли се с това “да защитава правото на другия като свое”? Или 
някой от политически отговорните хора грижи ли се “правото повече да 
не се определя от силата и желанието на всеки един, а от мощта и волята 
на общността”? Или условията на естествен подбор, в които съществува 
обществената ни среда, вече се приемат за естествени? 

В История и теория на правото28 Цеко Торбов определя четири 
вида норми. Религиозна, етична, морална и правна. С оглед на темата ни 
– “Моралът в българската политика” – от интерес за нас би била морал-
ната норма: тя е изискване на общността, в която се живее, санкцията 
ѝ е срамът. Срам от общественото мнение за теб, формирано от твои-
те постъпки. Срамът, от своя страна, е способност да се реагира на това 
мнение, а Соловьов определя срама като способност, отличаваща ни от 
животинския свят. Общественото мнение за българската управленска 

27 Спиноза, Б. Цит съч., с. 226.
28 Торбов, Ц. История и теория на правото, Издателство на БАН, С., 1992, 

с. 272.
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политика е известно. Да се забелязва сред управляващите днес у някого, 
някога, по някакъв повод срам?

“Колкото повече човек превъзхожда по власт, толкова повече е длъ-
жен да бъде пръв по своите добродетели. Който върши противното, пра-
ви три много лоши неща: себе си погубва, околните подтиква към зло 
и става причина да хулят Бога, че на такъв човек е дал толкова голяма 
власт. Затова всеки трябва да избягва злотворството, а най-много тия, 
които имат власт… Казват някои, че достойнството на един началник 
се състои в това да направи един град от малък голям. Но аз мисля, че 
по-голямо достойнство е да го превърне от покварен в сериозен. Защо-
то първото често зависи от обстоятелствата, а второто може да направи 
само онзи, който управлява отлично. Подражавайки на такъв, ти ще мо-
жеш с добрите си дела да направиш управляваните от теб по-добродетел-
ни… Не прави нищо беззаконно в угода дори и на приятели. Защото ако 
са честни, ще те намразят, а ако са подли, ще претърпиш двойна щета, 
като правиш добро на зли хора и ставаш омразен на добрите… Грижи се 
за всички – за добрите да станат най-добри и да получат дължимата им 
чест и предимства; за ония, които не са такива – да се подобрят душевно 
и да се избавят от безчестието, което им се полага по закон. Защото това е 
задачата на действителната власт и надзор…”29. Това е част от обръщени-
ето на Цариградския патриарх свети Фотий към новопокръстения бъл-
гарски княз Борис-Михаил. Ценностната му ориентация става основа на 
един друг политически модел, към който е принадлежала политическа-
та ни система до падането ни под турско владичество. Православният 
християнски етос на този модел остава сърцевина на общественото ни 
устройство до края на ХІХ век, когато върху него се появяват първите 
петна “европейска боя”. От тогава започва и постепенното ни отдалеча-
ване от него, за да стигнем до днешната картина, в която и най-гъвкавият 
анализатор трудно би открил и щрих от него. 

И ако в просвещенския политически морал ценност е ползата и 
правото, но все пак ползата и правото на общността – за разлика от 
християнския политически морал, в който основната ценност е доброде-
телността на обществото, – то коя е ценността в днешната политическа 

29 Житие на светейшия константинополски патриарх Фотий, Правос-
лавно издателство “Св. апостол и евангелист Лука”, С., 2003, с. 37.
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ситуация у нас? И според правилата на моралната норма, ако тя, тази 
ценност, не е притежавана от ангажираните в политическото управле-
ние или поведението им се разминава с изискванията на обществената 
ни среда, то властта би трябвало да се срамува от това. И още, българс-
кото политическо битие принадлежи ли към някаква – не е уместно да 
се каже морална – нормална човешка нагласа? Мисля, че е ясно: днес в 
България трудно може да се открие непримитивен морал в политиката. 
Може би е още по-тежко – липсата на широка, извънбитова обществена 
реакция към случващото се у нас показва, че ценността “лично облагоде-
телстване” е широко приета и затова у самите участници в управленско-
съдебната част от политиката няма срам от това, което вършат просто 
защото “личното облагодетелстване” е обществена ценност. Естествено 
тя е легализирана именно чрез примера на управляващите. Бих желал 
да не е така. Тук не става въпрос за осъждане, обвинения. Когато човек 
е изправен пред този разпад, разложение, безхаберие, безотговорност, 
непрофесионализъм, ламтене, грабеж, при това дори по законен път, той 
по-скоро му се свива всичко. Ще ми се не това да е бъдещето на България. 
За целта не са необходими медийно натяквани управленски, още по-мал-
ко икономически, а най-малко ценностни модели с просвещенска (спо-
койно можем да кажем и европейска, доколкото просвещенски не просто 
се свързва, а и означава европейски) нагласа и то от хора, които не само 
не се вписват, но и не познават политическия модел, в който са реални 
участници, било то съзнателно или не. 

Пътят изглежда е един: ако не положим основите на съдържателния 
си политически живот (този, който не е свързан с формата) в Правосла-
вието, което има 11-вековна традиция у нас, като през тези 11 века то е 
възпитавало, укрепвало, водило и спасявало българския народ, ако ние, 
живеейки ежедневния си живот, всички ние, управлявани и управлява-
щи, не изострим съвестта си към несправедливостта и то към скритата 
вътре в нас несправедливост, която у управляващите, заради специфич-
ното им положение на наблюдавани, е очебийна, ако преминаваме хлад-
но край армията от преживяващи от кофите за смет наши братя и сестри, 
ако не се сепнем от просещите деца по улиците, от това, че поне 20% от 
българското бъдеще на 18–25 години емигрира отвратено, а 15–20% от 
14–18 годишното такова ползва редовно наркотици и 40–50% редовно 
консумира алкохол, ако не ни заболят сърцата от това, че нашите майки 
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и бащи не са получили дължимото им, ако не ни е срам, че честта на 
нашите майки, сестри и дъщери е разпъвана и продавана от самите нас 
– няма защо да се учудваме от състоянието на политическата среда днес 
у нас, тъй като самите ние я създаваме30.

3. Политика без политически етос
– Виж какво, Заю... чудя се дали... Само това... дали знаеш 
Как изглежда Северният Полюс? (...) Знаех по-рано, ама 
сега нещо съм го позабравил (...)
– Смешно (...) ама и аз нещо съм го позабравил, при все че 
някога го знаех.
– Смятам, че е кол, забит в земята.
– Сигурно е кол (...) Щом му викат полюс-колюс, той е кол! 
И тогава смятам, че ще бъде забит в земята. Няма къде 
другаде да бъде забит. (...)
Те забиха кола в земята и Кристофър Робин привърза към 
него дъсчица с надпис: “Северен Полюс открит от Пух...”
(Алън Милн “Мечо Пух”)

– Коя е тази Конституция? (...)
– А бе невеста му [на княза] (...)
– Годеница е още, бай Зафире (...)

(Иван Вазов, “Нова земя”)

Преди почти 130 години, с Освобождението си българското общест-
во започва своя политически живот, един вид открива за себе си полити-
ческото. Но това “откриване” донякъде напомня откриването на север-
ния полюс от Мечо Пух и неговите приятели.

Искам да разгранича две разбирания за политика. Първото от тях е 
твърде тривиално: политиката е способност и изкуство да се управлява, 
да се печели и упражнява власт. В този смисъл практически всяка соци-
ална организация предполага и политическа организация.

Второто разбиране е много по-тясно. То също предполага да се упраж-
нява власт и да се управлява, но не е тъждествено с тях. То описва съвсем 

30 Тук под “политическа среда“ разбирам широкото значение на израза, то-
ест всичко, свързано с обществените въпроси.
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специфичен вид властови отношения, които са възможни при наличието 
на три предпоставки: 1) съществуване на личности, субекти с автономна 
воля; 2) наличие на правила, които регламентират отношенията на тези 
автономни субекти; 3) интериоризация на тези правила, които се превръ-
щат в норми на поведение, мисловни нагласи и ценности. Всъщност това 
е демократичният тип организация – племенна, антична, модерна.

Актуална за нас е, разбира се, модерната демокрация като форма на 
политически живот. Нея са се опитали да присадят на българска почва 
веднага след Освобождението. Нея се опитахме да въведем отново след 
рухването на източноевропейския комунизъм. За съжаление, както пър-
вата, така и втората инплантация показаха сериозни дефекти, за които 
толкова много се говори, че ми се струва излишно и досадно дори да под-
хващам тази тема.

Едно от най-неприятните и направо отблъскващи неща е крайно 
идеологизираното говорене за недостатъците и пороците на българска-
та демокрация, които се превръщат в чудесно алиби за някои, желаещи 
– явно или тайно, но във всеки случай от сърце – тя да бъде погребана 
още веднъж и по възможност окончателно.

Може би първото условие за един по-трезв поглед е осъзнаването на 
факта, че онова, което определяме като недъзи на българската демокра-
ция, не е нито наш, нито само балкански патент, То е характерно за почти 
всички страни, започнали своята модернизация относително късно. От 
това следва, че тези недъзи не се коренят в локални причини, фактори 
и обстоятелства. Напротив, би трябвало да търсим на първо място ня-
какво универсално обяснение и едва към него да добавим специфичен 
местен колорит.

Основна причина за сериозната дисфункционалност на демокраци-
ята на българска, балканска и т.н. почва не се крие в уникалността на 
съответните общества, а в уникалността на самата модерна демокрация 
като исторически феномен. Тя се заражда в много тесен периметър на 
историческото пространство-време – западноевропейския социум31 

31 Неговата неповторима специфика и историческата му динамика съм раз-
гледал твърде подробно в книгата си Големият път през лабиринтите на исто-
рията (Кацарски И. Големият път през лабиринтите на историята, София, 
1989, Наука и изкуство).
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(в самата Западна Европа и английските колонии в Северна Америка). 
Никъде другаде не се наблюдава спонтанен генезис на нещо подобно на 
нея. Следователно тя е плод на уникални исторически предпоставки, 
променящи се обстоятелства, някои от които са в много висока степен 
случайни. В известен смисъл тя е каприз на историята, какъвто впрочем 
са всички забележителни феномени в човешката и във всяка друга ево-
люция.

Обикновено модерната демокрация се свързва с две големи съби-
тия от края на XVIII век: в Северна Америка – Войната за независимост 
на английските колонии и възникването на Съединените щати; в Европа 
– Великата френска революция и крахът на стария режим. В действи-
телност обаче демократичната традиция в Западна Европа се гради цели 
столетия преди това. Още в началото на XIII век (1215 г.) в Англия се 
появява прочутата Магна харта, която в частност (член 39) постановява: 
“Нито един свободен човек не ще бъде арестуван или поставен в затвор, 
или лишен от владение, или обявен вън от закона, или прогонен, или по 
какъвто и да било начин онеправдан и ние [кралят] няма да постъпим 
или да накараме други да постъпят с него иначе, освен според законна 
присъда на равните с него по съсловие и според закона на страната”. Из-
вестни са и други сравнително ранни кодекси, в които владетели предос-
тавят редица права на съсловията. Появяват се съсловните събрания.

Наистина в тези случаи все още не става въпрос за универсални чо-
вешки права като основа на политическо устройство. Предоставените 
или по-точно извоюваните права са по-скоро съсловни привилегии. Ав-
торитарният принцип на властта губи от своята пълнота, отстъпвайки 
простор за демократични процедури с ограничен социален обхват. Зна-
менателно събитие е прочутият Бил за правата (1689 г.), който ознамену-
ва края на т.нар. Славна революция в Англия.

Просвещението прокламира идеята за политическо устройство, ос-
новано на универсалните човешки права и свободи. Тази идея става зна-
ме на Войната за независимост на английските колонии в Америка и на 
Френската революция от 1789 г. Вирджинският бил за правата (12 юни 
1776) постановява: “Всички хора са по природа еднакво свободни и неза-
висими и притежават известни права по рождение (...) а именно право на 
наслаждение от живота и свобода, на средства за упражняване на заня-
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тие и притежаване на собственост, на стремеж към щастие и сигурност и 
постигането им”. Но с тази и подобни декларации процесът на еманци-
пация не приключва дори в страните, които са люлка на демокрацията. 
Предстои да се преодоляват дискриминации, основани на имуществено 
неравенство, расови, полови и други различия – цел, която не престава 
да бъде актуална и в наши дни.

Разбира се, задачата ми тук не е да проследявам историята на мо-
дерната демокрация. Намерението ми е да изтъкна, че тя е многовековен 
процес, който нито е праволинеен, нито равномерен, нито е предопреде-
лено ориентиран към някакъв финал, но по-късните му етапи се базират 
върху натрупванията от по-ранните. Липсата на такива натрупвания в 
късно модернизиращите се страни в значителна степен обяснява неус-
пехите на демократичния процес в тези страни. Те се опитват да въведат 
развита форма на демократично устройство, без местната почва да е под-
готвена да даде живот на такава развита форма.

И тук не става дума за някаква техническа неумелост, несръчност и 
т.н. Неавтономните преди субекти могат да получат шанс да станат сво-
бодни, демократичните правила могат да бъдат заимствани и официали-
зирани. Но това все още не е достатъчно за вкореняване на демократи-
ческата политическа практика. Демокрацията е все още в една или друга 
степен неавтентична, изкривена, външна, фасадна. Онова, което липсва 
или недостига, е демократичният политически етос, превръщането на 
демокрацията в ценности, норми и правила на поведение на индивидите 
и групите. Няма как да се появи истинска демокрация без демократи.

В този пункт отново изпъква предимството на страните със стара 
демократична традиция. При тях процесът протича точно обратно – пър-
воначално се формира етосът, а след това автономните субекти и прави-
лата. Не е възможно да се появи определен вид демократично устройст-
во, ако не съществуват хора, носители на неговия етос (идеи, ценности), 
които са готови да се борят за своята еманципация чрез осъществяване 
на тези идеи. Най-напред се появяват демократите, а след това реалното 
демократично устройство на обществото. Обратно, в обществата на къс-
ната модернизация демокрацията често се “въвежда” от хора със силни 
авторитарни тенденции и сред население с преобладаващи патриархал-
ни и авторитарни ценности и нагласи.
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Наистина България и Балканите също имат своя демократична тра-
диция. Невярна е представата, че османската държава е контролирала 
всички основни аспекти на живота в провинциите (включително бал-
канските) чрез своята централна администрация. Напротив, статусът на 
различните провинции, територии и населени места е бил твърде разли-
чен в зависимост от редица фактори. Портата е предоставяла автономия 
(повече или по-малко широка) на племенни структури (най-характерни 
за западната част на полуострова), общини, територии, занаятчийски 
сдружения, вероизповедания. Тази тенденция се засилва особено през 
XVII, XVIII и XIX век.32

Тези форми на демокрация заслужават специално изследване. Ня-
кои от тях могат да се окажат аналогични на формите от ранния период 
на еволюция на западните общества. Във всеки случай и в началото на 
XIX век, и в средата му балканските общества се оказват твърде изоста-
нали в своята модернизация и съответно неподготвени за възприемане 
на демократичните институции и практики. В частност Николай Генчев 
отбелязва, че в периода на българското Възраждане регулираща функ-
ция са имали нормите на патриархалността.33

И така, най-лаконичната диагноза за политическия живот в Бълга-
рия (и много други страни) е политика без съответен политически етос. 
Преодоляването на това несъответствие зависи и ще зависи от темпа и 
дълбочината на цялостния процес на модернизация – особено от неговия 
икономически аспект. Разбира се, при условие, че самата модернизация 
не се развива в посоки и не приема форми, които по самото си естество 
изключват демокрацията като политическа форма (тоталитарни и авто-
ритарни режими).

През последните няколко десетилетия в Европа се осъществява уни-
кален исторически експеримент – модернизация и демократизация на 
относително изостанали страни (типични са Гърция, Португалия) чрез 
тяхното приобщаване към Европейския съюз. След краха на комунизма 
в Източна Европа тази перспектива се откри и за редица други страни, 

32 История на Османската империя, София, 1999, РИВА, с. 221, 309, 345-
348, 496-497.

33 Генчев Н. Българска възрожденска интелигенция, София, 1991, УИ “Св. 
Климент Охридски”, с. 198.
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включително и за България. Едва ли може да има по-добра възможност 
за радикализиране на модернизацията и развитие на автентичен на де-
мокрацията политически етос. Ако сегашното активно поколение е с 
твърде ограничени възможности да го постигне, следващото има вече 
голям исторически шанс.
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Глава четвърта

ДЕФИЦИТЪТ НА МОРАЛ  
В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА
1. Àìîðàëèçìúò íà ïîëèòè÷åñêîòî äèëåòàíòñòâî (Âàñèë Âè÷åâ)
2. Òúðïèìîñò áåç ãðàíèöè (Íèêîëàé Âàñèëåâ)
3. Èñòèíà, âðåìå è ïîëèòè÷åñêà èäåíòè÷íîñò (Âàëåðè Ëè-
÷åâ, Ëþáîìèð Âëàäèìèðîâ)
4. Ìîðàëíèòå òðàíñôîðìàöèè â ñúâðåìåííàòà áúëãàðñêà 
ïîëèòèêà (Ìèõàèë Ìèð÷åâ)

1. Аморализмът на политическото дилетанство
Когато говорим за морала в политиката винаги се сещам за думите на 

английския социолог и психолог Херберт Спенсър, който казва, че няма 
такава политическа алхимия, която да превръща егоизма, алчността и 
“свинските инстинкти”, в златни нрави. Това не е случайно, тъй като его-
измът е многократно по-силен от алтруизма както у обикновения човек, 
така и при политиците. Затова и дългогодишната борба на държавния 
социализъм срещу така наречената “малка правда “ се оказа безрезул-
татна. Тя не само оживя, но и получи небивало развитие в условията на 
демокрацията. А трябва ли да напомняме за безрезултатните усилия да 
се формира всестранно развита личност на реалния социализъм? Изтък-
вам всичко това не за да оневиним кражбите, корупцията и другите амо-
рални явления в областта на политиката, а по-скоро да се предпазим от 
етически утопизъм и максимализъм, без да омаловажаваме и оправдава-
ме нравствената недостатъчност в българската политика. Не трябва да 
се забравя, че моралът в политиката е отражение на общата менталност 
на народа. И най-добрите политици нямат имунитет за корупционните 
бацили на властта. В едно чудесно есе полския дисидент Адам Михник 
убедително разкрива как се изменя моралният облик на някогашните 
скромни, толерантни и порядъчни дисиденти след като V са получили 
властта. Всичко това изисква решително да се подобри подборът на хо-
рата, занимаващи се с политика, като се обърне особено внимание на 
такива подценявани качества като честност, порядъчност, толерантност. 
Но и най-добрият подбор не гарантира постоянно нравствено здраве 
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у хората, които се занимават с политика. Затова върху тяхната дейност 
трябва да се използват основните контролиращи лостове, издържали 
проверката на времето – законът, съдебната система, която да се ръково-
ди от върховенството на закона и да се прилага еднакво към всеки член 
на обществото, здравото гражданско общество и формираното от него 
обществено съзнание и обществено мнение. Трябва да признаем, че съ-
дебната система, която е истинската мускулна система на демокрацията, 
не можа да заработи ефективно срещу нарушенията, а също така общес-
твеното съзнание и общественото мнение също се криминализираха под 
влияние на личния пример на политиците. Някога Достоевски е записал 
в дневника си: Какво би станало в Русия, ако нашите първенци като Тол-
стой, Гончаров и др. се оказаха безнравствени корумпирани личности. 
Тогава всеки ще каже “Щом и те, какво остава за нас”. Днес половината 
българи разсъждават по тази логика, виждайки примера на политичес-
кия елит. Всичко това отслабва и вътрешните морални стражи на човека. 
Някога той се срамуваше даже ако го нарекат крадец, докато днес безсра-
мието става доминираща черта. Разбира се, и при авторитарния режим 
вътрешните стражи у човека бяха също обезсилени от нашият атеизъм, 
но тогава порядъкът се крепеше на един друг фактор – страха: страха 
от общественото мнение да не бъдеш обвинен в морално разложение, 
действаше и страхът от ДС, но най-вече страха от колектива, който беше 
истински екзекутор, по-страшен и от ДС, който те изправяше на подсъ-
димата скамейкаV на самокритиката и те подлагаше на какви ли не други 
въздействия. Разбира се, това не беше нито истински колективизъм, нито 
истинско морално въздействие, но все пак той играеше голяма роля за 
поддържане на порядъка, а сега не работи и този най-елементарен страж, 
който предпазва човека от нарушения.

Нашето общество през преходния период претърпя огромни щети 
от кражби, корупционни приватизационни сделки и други явления, но не 
по-малки щети причини дилетантството на българските политици. Един 
мъдрец е казал, че няма неспособни хора, а има само хора, занимаващи 
се не със своята работа. Мисля че 80% от политиците на прехода бяха 
хора занимаващи се не със своята работа и това причини огромни ико-
номически и морални щети на обществото. Можем ли да изброим онези, 
които дълго време ни занимаваха в парламента и от телевизионния ек-
ран със своята необмислена самонадеяност – от Нубиеца до знаменития 
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Нейчо Нейчев, а колко много като тях бяха V във възлови държавни уч-
реждения. Макс Вебер различаваше етиката на убежденията и етиката на 
отговорността. Аз не се съмнявам в личната убеденост на този, който в 
първите години на прехода издигна лозунга “Земята в реални граници”. 
Но това искрено убеждение доведе до непоправими загуби от ликвида-
ционни комисии до раздробяване на земята на милиони собственици с 
по 5 декара земя, което сега е сериозна пречка за влизането ни в Евро-
пейския съюз. Етиката на отговорността – какви са последиците и но-
сим ли отговорност за тях – е най-важна при оценката на политическите 
съждения и политическите действия.

Разбира се, политическата целесъобразност и моралът не трябва да 
се отъждествяват – те не винаги съвпадат. Ако съдим делото на Стамбо-
лов с критериите на патриархалния морал от неговото време, едва ли ще 
го определим като бележит държавник, а по-скоро като аморален тип, но 
в историята той остава като бележит държавник именно с политически 
целесъобразни действия.

Властта засилва както аморализма, закърнявайки нравствените 
чувства на управляващите, така и тяхното дилетантство, освобождавай-
ки ги от персонална отговорност. Редица фактори засилват аморализма 
и неутрализират моралните норми, формират емоционална неграмот-
ност у политиците. В случая се извършва своеобразно освобождаване от 
еднозначните влияния на микросредата, извършва се маргинализация, 
като умът понякога се разделя от сърцето, настъпва своеобразна аномия 
– освобождаване от собствените ценности и силно подражание на по-
литическия лидер. Аморализмът и дилетантството се засилват особено, 
когато властта става всеобщо въжделение, преобладаващ интерес, кой-
то потиска всички други интереси. С една дума властта често води до 
деформация на чувството за самореализация – постът, рангът, стават 
по-важни и от чувството за собственост. Човекът разчита повече на пос-
та, отколкото на собствеността, а такава психология означава смърт на 
гражданското общество. 

Още Карл Юнг забеляза, че моралът на властта е в огромна зави-
симост от управляващото мнозинство, когато това мнозинство започне 
да освобождава от лична отговорност и политиците действат по сляпо 
подръжание на лидера. Тогава политикът става безименен, той се спуска 
до още по-ниско морално равнище.
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Габриел Тард отбелязва, че парламентът се изравнява с най-посред-
ствените. То е забелязано още от Солон – когато е сам, казва той, атиня-
нинът е умен и хитър, но в групата виждаме стадо овце. Фридрих Велики 
високо е ценял всеки от своите военачалници, но когато се съберат на 
военен съвет те стават глупаци. Впрочем и древните римляни са казвали: 
Всички сенатори са добри мъже, но Сенатът е зъл звяр.

Може ли политиката да избегне загадките и мистериите с помощта 
на научното знание? Съществуват ли в нея наистина закони, които могат 
да бъдат открити, или правила, които могат да бъдат научени? Могат ли 
държавниците да бъдат обучени в наука, която подобно на другите науки 
да се състои от системи от верифицирани хипотези, подведени под зако-
ни, които дават възможност чрез по-нататъшни експерименти и наблю-
дения да се откриват нови факти и да се доказват нови хипотези?

Политиката е въпрос на власт, а не на истина. Решенията не се осно-
вават на “научни аргументи” и обективни констатации, а на сблъсък на 
сили, всяка от които преследва своя собствен интерес. Както сполучливо 
се изразява А. Тофлър, научното знание стига до онзи, който трябва да 
решава, само след като е преминало през лабиринта на криви огледала. 
Още през 50-те години Ласуел отбелязва, че както съществува “полити-
ческа наука за демокрацията” (като сбор от определения, технологии на 
представителство, организация на властта и т. н.), така може да същест-
вува и “политическа наука за тиранията”, която с нищо да не отстъпва на 
първата по съвършенство. В тази област е трудно да се прилагат крите-
риите на научната рационалност и да се реши тук и сега какво означава 
“научен” навсякъде и по всяко време.

Привържениците на “съвършената рационалност” са правили мно-
го модели за вземане на чисто научни решения в политиката, но те са се 
оказвали, общо взето, безплодни или дори направо вредни. На практика 
човек никога не е в състояние да получи цялото познание, което му е 
необходимо за вземане на напълно рационално решение по всички важ-
ни политически въпроси. Най-често политическите решения се вземат 
в условията на несигурност. Ако отлагахме решенията си, докато пос-
тигнем “съвършената рационалност”, никога нямаше да вземем някакви 
решения. Вместо идеални решения политикът трябва да търси задоволи-
телни решения. Затова политолозите препоръчват “стратегиите на огра-
ничената рационалност” (поредица от стъпки, своевременно коригира-
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не на грешките, обратна връзка за първоначалните решения, постепенно 
натрупващи се промени в желаната насока и пр.). Стратегиите, насочени 
към “съвършената рационалност”, са убедителни и привлекателни, но на 
практика са неприложими.

“В сферата на политическото действие – пише И. Бърлин, – законите 
са далечни и наистина много малко: уменията са всичко... Политиците 
притежават сякаш особени антени, с помощта на които улавят специ-
фични контури и структури на дадена социална ситуация, отличават се 
с добро политическо око или нос, или пък ухо, с политически усет, който 
може да бъде активиран от любов, амбиция или омраза. Техният усет се 
изостря (или притъпява) при кризи или опасности. Ако вярата в истори-
ческите закони на “научния социализъм” наистина е помогнал на Ленин 
и Сталин, тя им е помогнала не толкова като форма на познание, а в сми-
съл, че фаталната вяра в догмата помага при оправдаване на безскрупул-
ните действия и потискане на всякакви съмнения и колебания”.

Още преди два века Едмънд Бърк формулира елементите на ре-
формата: първо, че в интерес на запазването е наложителна промяната 
и, второ, че запазването чрез промяна е алтернатива на разрушаването 
(за разлика от дилетантството на политическото реформаторство у нас). 
В съвременните условия всяка политическа реформа трябва да води не 
до одържавяване на обществото, а до все по-широко обобществяване на 
държавата, т.е. до развитието на гражданското общество, в което поли-
тическите действия на различните обществени сили все по-дълбоко про-
никват в държавата, пронизват я, за да могат техните интереси и вижда-
ния да спечелят влияние, да не бъдат ощетени.

Главна ценност и приоритет на демократичната власт става не прос-
то свободата на избора, а подчинението на индивида на норми и правила 
в името на общественото съгласие. Тя е призвана да осъществи идеала на 
Кант – човекът да се подчинява не на другия човек, а на закона. Властта 
на правото е висше постижение на демокрацията, затова подчинението 
на закона не бива да се разглежда като алтернатива на свободата, а като 
нейна същностна черта. Именно законът превръща хаотичното количес-
тво в някакво самодисциплинирано качество.
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2. Търпимост без граници
Един от съществените измерители на цялостното ни затъване в ко-

ловоза на еволюционната безперспективност от средата на 70-те до края 
на 80-те години на миналия век бе дълбоката духовна (основно – нрав-
ствена) криза, предизвикана както от разпада на т.нар. социалистическа 
ценностна система под ударите на реално придобилата огромни размери 
“малка правда”, така и от влиянието на аналогични световни тенденции. 
Именно затова всички ние (не само хората, целенасочено тръгнали сре-
щу режима, но и онези, мобилизирали с желание съзидателния си по-
тенциал след свалянето му) се надявахме, че в рамките на един разумен 
срок ще имаме възможността да дефинираме така желаната промяна в 
термините на развитата икономика, на усъвършенстваната политическа 
система, на свободната мисъл и гражданските права и главно – на нравс-
твеното възраждане на нацията.

Животът на “революционната” илюзия бе закономерно кратък. 
След преболедуването на еуфорията и поетапното разчистване на висо-
ките етажи на властта от попадналите там “чужди тела” (т.е. от лицата с 
подозрително почтени житейски принципи) стана ясно, че нравствената 
криза неусетно се е превърнала в хронично заболяване (и според анамне-
зата – може би не само в регионален мащаб). Преддесетоноемврийското 
морално статукво, макар и сега подкрепено от актуализиран персонаж, 
започна да придобива все по-внушителни очертания. Някои социологи-
чески анализи, както и повечето мемоарни свидетелства, като че ли се 
ориентират към смущаващата антиисторическа теза, че нравствените 
възвисявания в периодите на радикални обществени трансформации са 
само страничен шум в основния музикален мотив на перманентното за 
обществото състояние на нравствени деформации.

Не ни е необходима нито свръхизострена чувствителност, нито 
надсетивен потенциал за да констатираме кое точно е гнилото в царс-
твото на недоузрялата демокрация. И за да си обясним защо надеждата 
прегъна колене под тежестта на епидемично разпространяващия се сред 
нахално самовъзвеличилия се “елит” на нацията и особено сред т.нар. 
“политическа класа” СННН (Синдром на наследената нравствена недос-
татъчност).
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Фундаменталната, доминиращата в социалната им самореализация 
дейност на боледуващите от този синдром е свързана с витринните ме-
роприятия, медийната автореклама, несвършващите приеми, банкети, 
коктейли, “служебните” задгранични воаяжи, редовно подновявани-
те луксозни лимузини със специален режим на движение, осигуреното 
чрез унизително послушание благоволение на западните покровители, 
богатите фондации и европейските тоалети на амбициозните булки, 
спонсорираното от щедрите цивилизационни партньори образование на 
по презумпция гениалните дечица в престижни чуждестранни колежи и 
университети, лъскавите кабинети и раздутите бюджети на принадлежа-
щите им ведомства.

Пред очите ни набъбна застрашително тяхното благосъстояние и 
скочи стойността на движимата и недвижимата им собственост; зад очи-
те ни се извиси цифровото изражение на потайните банкови сметки и се 
увеличиха явните несъответствия между декларираните приходи и гла-
возамайващите разходи. Разгънаха корпуси нови демократични палати; 
добри приходи носят раздадените места в директорски бордове и над-
зорни съвети; на топла служба са подредени близки роднини и лоялни 
талибани; далавераджийската приватизация прилапа най-съблазнител-
ните парчета от държавните активи.

Монархическата република на НДСВ, независимо от обстоятелство-
то, че дойде на власт именно с гласовете на недоволните и възмутените 
от това положение на нещата, и независимо че спечели техните гласове 
именно с тържествените клетви за “Почтеност във всичко!” и “Нулева 
търпимост към корупцията!”, не се отклони нито на милиметър от здра-
вата традиция, а просто я доразви и обогати до възможния максимум. 
Именно корупцията (заедно с организираната престъпност и нерефор-
мираната съдебна система) е сочена от външните наблюдатели като едно 
от последните и най-сериозни препятствия по пътя към приемането ни 
за пълноправен член на Европейския съюз.

Доколкото обаче властниците са разгърнали невероятни способ-
ности и умения в прикриването (с помощта на мрежа от съучастници) 
и привидното легитимиране (чрез многобройни юридически хитрости) 
на корупцията, далаверите, закононарушенията, финансовите престъп-
ления и всякаквите други лично облагодетелстващи ги злоупотреби с 
власт, доколкото също така доказването на корупцията, освен че парце-
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лира деянието и изважда на бял свят само дребни фрагменти от него, е 
изключително трудно (а за висшите държавници – направо невъзможно), 
дотолкова обществената реакция срещу разпасването на управленските 
пояси естествено се пренася върху територията на моралните принципи 
и норми. На заподозрените в сгазването на лука персонажи бива обясня-
вано, че извършваното от тях може и да е законно (от Солон насам знаем, 
че закон и справедливост, закон и морал са доста често разнопорядкови 
понятия), но във всички случаи е неморално.

Заемането на позиция върху територията на морала предопределя 
изключително ниската ефективност на подобни реакции. В условията 
на вековната балканска специфика мераклиите влизат в коридорите на 
властта не за да дадат нещо на родината си, а за да изсмучат всичко, което 
родината може да им даде, не за да осигурят прехраната на милионите 
сънародници, а за да гарантират собственото си материално благополу-
чие. Тук управлението на обществото не е призвание, а извънредно дохо-
ден поминък. Да апелираш към моралните устои на лица, които не могат, 
а и не се опитват да устоят на материалните съблазни, е кауза пердута. 
Защото ако има на света две неща, които да са пò взаимно нетърпими 
и взаимно изключващи се от нравствеността и финикийските знаци, те 
просто не са известни на науката.

Това на всички ни е ясно, най-малкото защото доскоро бе задължи-
телно да познаваме детайлно една монополна политикономическа тео-
рия. Ако се обърнем към нея, сигурно ще си припомним, че там на ос-
новата на пространен научен анализ е доказано онова, което са казвали 
и знаели още древните – че парите и моралът в повечето (ако не и във 
всички) случаи са трудно съвместими; че моралът има едни изисквания, 
а политическата икономия – други. Разбира се, в крайна сметка това про-
тивопоставяне е валидно само дотолкова, доколкото и двете (в определе-
ни обществени условия) са отчуждени същности.

Можем да се взрем и по-назад в историята. Открай време мъдреците 
са забелязали често проявяващото се противоречие между материалните 
потребности на хората (и механизмите на тяхното удовлетворяване), от 
една страна, и нивото на нравствените им добродетели, от друга, Непоч-
тените методи за изкарване на прехраната и за задоволяване на непре-
къснато увеличаващите се (реални или изкуствено манипулирани) пот-
ребности винаги са били признавани за далеч „по-ефективни“ и „качест-
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вени“ от почтените. Затова още Тразимах признава, че „справедливият 
човек винаги печели по-малко от несправедливия“.

Дори от дълбоко вярващите хора, според Рьоне Декарт, „малцина 
биха предпочели правдата пред ползата“, ако не ги сдържаше (А вина-
ги ли е успявал да ги сдържа?) парализиращият страх пред бога или не 
съвсем безкористното очакване на справедливото възмездие в един друг, 
„отвъден“ живот. И всичко това е така, „понеже – както пише Декарт – в 
тоя живот често се предлагат по-големи награди на пороците, отколкото 
на добродетелите“.

Индикациите за моралните деформации в политическата дейност и 
личния живот на българските управници са много; те са лесно обозрими 
и в аспекта на своята публичност не се нуждаят от специално доказване. 
Тук ще се огранича с три класически илюстрации на конфликта “закон 
– морал”:

– Ръководеното от Вилхелм Краус министерство на транспорта обя-
вява конкурс за поемането на столичните линии на т.нар. маршрутки. В 
конкурса участва фирмата на сина на Краус и съвсем очаквано печели об-
служването на най-печелившите линии. Колкото и да ровите в докумен-
тацията, няма да откриете нарушение. Оферти, условия, договори, анекси, 
срокове – всичко е наред. Каквито и обосновани съмнения да имате от-
носно предварителната информация, с която е разполагал министерският 
син и която му е позволила да усъвършенства офертата си, нищо няма да 
можете да докажете. Всичко е по закон. Законно, но неморално!

– Камен Михайлов, съпруг на външния министър Надежда Михай-
лова, тегли огромен кредит и участва в приватизацията на бившия гараж 
на ЦК на БКП (заедно с автомобилите и ремонтната техника). Кредитът, 
разбира се, виси във въздуха както по отношение на обезпечаването, 
така и като реална възможност за обслужването му. Всичко като че ли, 
въпреки съмнителната оперативна стойност за банката на отпуснатия от 
нея кредит, е документално изпипано, по закон. Само да не бе срамното 
очевидно облагодетелстване на г-н Михайлов по силата на обстоятелст-
вото, че принадлежи към привилегирования национален елит. Защото 
никой друг гражданин не би получил такъв кредит при такива условия, 
колкото и гаражи да му се иска да си купи. Законно, но неморално! Пък 
дори и не съвсем законно, доколкото символ на най-страшното беззако-
ние е именно наличието на закони, които за едни важат, за други – не.
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– Доказателство за наличието на подобни закони у нас е поредният 
случай със закупуването на евтини апартаменти от страна на министри, 
депутати и близки сътрудници. Министър Валентин Церовски, пример-
но, се обзавежда с огромно жилище не само на значително по-ниска от 
пазарната му цена, но и изплащайки голяма част от тази нищожна цена 
с компенсаторни бонове. Вярно, има закон, позволяващ използването на 
компенсаторките. Но е вярно също така, че реалното им използване е не-
възможно поради редица икономически обстоятелства. На министъра, 
следователно, законово е отредена привилегията да пазарува апартамен-
ти с нищо неструващи хартийки. Ако се опита обаче да купи с подобни 
бонове литър прясно мляко, всеки редови гражданин ще бъде пратен или 
по дяволите, или на четвърти километър. Оценката на апартаментното 
безумие на управляващите е категорична: законно, но неморално!

Колкото и да звучи странно, въпреки психиката на закаления цини-
зъм, печатът на това несъответствие е донякъде неудобен дори за възтор-
жените му носители, причинява им известни тревоги, стимулира ги към 
извайване на убедителни теоретични индулгенции. Усещат, че моралът, 
макар и да не дарява дивиденти, не е съвсем за изпускане. Щом е закон-
но, значи е морално – дефинира своето действие горният г-н Церовски и 
направи заявка за съществен научен принос в етиката. С приноса се раз-
мина Емил Кошлуков, доколкото успя единствено да роди безинтересна 
парафраза на популярното Лениново определение. Морално, поучи ни 
нововремецът, е всичко, което служи за стабилизирането на държавата и 
усъвършенстването на демокрацията.

Наистина неизброими (и един от друг по-фрапиращи) са образци-
те на безграничната безнравственост на управляващите. За съжаление, 
надскачането на всякакви възможни граници и стандарти е характерно 
не само за безнравствеността на властниците, но и за търпимостта, апа-
тията, примирението на управляваните с безбройните прояви на тази 
безнравственост. Изправени сме пред търпимост без граници, може би 
очертаваща тревожното изчерпване на социално-еволюционния потен-
циал на нацията.

Причините за безграничната търпимост към нетърпимите морални 
девиации могат да се крият във вековното наследство на робското по-
корство и прилежащото му осъзнаване на обречеността на всеки опит 
за противопоставяне на държавната машина и силните на деня; в запла-
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шителното масовизиране на въпросните явления и следващата от това (и 
обезсърчаваща евентуалните защитници на чистата съвест и справедли-
востта) физическа невъзможност за разследване и наказание на винов-
ните лица; във факта, че просто няма кой да задвижи разобличителните 
процедури на най-високо равнище (поради здравата криминогенна об-
вързаност на почти всички представители на политическия и стопанс-
кия елит и постепенното отстраняване от българската политическа сце-
на и от съдебната система на онези, които биха имали смелостта, волята, 
властовия потенциал и моралното право да сторят това; или пък, не из-
ключвам и този вариант, в скритото одобрение на хората към подобно 
поведение и подобна жизнена стратегия.

Така или иначе, положението с едната страна на уравнението изг-
лежда достатъчно ясно. Управляващите трябва да знаят (и те сигурно 
знаят, макар да се правят, че не знаят), че когато си тръгнал по коридори-
те на властта, когато си поел тежката отговорност за държавното управ-
ление и за решаването на проблемите на милиони хора, неограниченото 
разбогатяване и ненаситната стръв към служебни благини и привилегии 
(дори да се вписват в рамките на несъвършените закони) са неморални 
по своята дълбока същност.

Така стоят нещата с безграничната безнравственост – достатъчно 
категорично, достатъчно обосновано. Противоречиво и нееднозначно, 
сравнително лесно за обяснение, но твърде трудно за оправдание, е по-
ложението с противодействието, по-скоро бездействието на засегната-
та страна. Позицията на безграничната търпимост към безграничната 
безнравственост, макар да изглежда прагматична и реалистична, макар 
също така да събужда – като губеща и слаба – определени симпатии, е 
също толкова дълбоко неморална.

Поне така диктуват повелите на неунищожимата социална утопия.

3. Истина, време и политическа идентичност

3.1. Времето и политическите истини
Един от основните принципи на българския политически живот е 

легитимирането пред обществеността не само посредством обявяване-
то на собствената позиция за единствено правилната и вярната, но и 
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чрез охулването на противника, върху когото трябва да бъдат стоварени 
куп грехове, включително и склонността му към заблуждаване на изби-
рателите по един или друг въпрос. Това означава, че истината и лъжата 
заемат централно място в политическата реторика, дори ако твърдения-
та се отнасят до непроверени факти, т.е. до събития, които все още не са 
настъпили и следователно имат вероятностен характер. На тази основа 
можем да си зададем въпроса за това какъв е онтологическият статут 
на истината и по какъв начин тя се отнася към политическото дейст-
вие. Този въпрос обаче е свързан и с идентичността на политическите 
субекти, тъй като именно те са тези, които чрез своите действия трябва 
да превърнат в истина предварително дадените обещания или пък, об-
ратно, да възпрепятстват изпълнението на онези, които са дали техните 
противници.

Ако застанем на позициите на крайния волунтаризъм и скептици-
зъм, бихме могли да кажем, че за истина в политическия живот е невъз-
можно да се говори не само поради ниския морал на политиците, но и 
поради факта, че езиковите структури не са в състояние да опишат вярно 
реалността. Според Ницше всяка истина, а не само прокламираната от 
политиците, представлява множество от метафори, метонимии и ант-
ропоморфизми, чийто произход е забравен, поради което изглеждат на 
хората стабилни, неизменни и задължителни.

На истината може да бъде погледнато обаче и от друга гледна точ-
ка. Според Ж.-П. Сартр тя е история, разбулване, темпорализация на 
битието, а не сбор от универсални и абстрактни логически твърдения, 
независими от времето и трансцендиращи човешкото битие. Основна 
склонност на човека обаче е да предпочита мъртвите пред живите ис-
тини, тъй като се стреми да се увековечи, вместо да приеме крайността 
на своето битие и да се опита да бъде историчен. Така той стига до съз-
даването на теория за истината, която на практика е теория за смърт-
та.1 В действителност истината се явява само при свободните проекти, 
тъй като всяко свободно поведение е “разкриващо-разбулващо”. От тази 
гледна точка незнанието снема от себе си отговорността, т.е. то оспор-
ва, че мисията на човешката реалност е верифицирането.2

1 Сартр Ж.-П. (1998). Истина и съществуване, С., “СОНМ”, с. 24.
2 Пак там, с. 45-46.
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Тези възгледи на френския философ могат да бъдат отнесени и към 
политическия живот, особено в българската му версия, защото в него 
много трудно може да бъде открита някаква връзка между истината 
като отговорност пред себе си и пред другите, от една страна, и времето 
или историята, от друга. Когато разкъса връзката между истина и вре-
ме, политическата риторика се саморедуцира до издигането на лозунги с 
митичен характер, обещаващи полагането на ново начало, което проме-
ня хода на исторически процес. 3 Обаче доколкото тези лозунги изхождат 
от едно циклично разбиране за времето, в тях се прокрадва самоизтъква-
нето на техните автори като културни герои, способни да предопределят 
съдбата на цялата нация.

Разбира се, историята съдържа не само уникални събития, но също 
и повтарящи се структури. Без завръщането на същото не е възможно 
настъпването на еднократни събития. Аналогии могат да бъдат открити 
в много други области на човешкия живот. Речевите актове, например, не 
биха били възможни, ако не съществуваше повторяемата структура на 
езика. По същия начин и в правото отсъждането върху конкретен казус се 
основава върху неизменността на законите. Въпросът е да се открие как 
се изменят самите повтарящи се структури. За тази цел Р. Козелек фор-
мулира хипотезата си за пластовете на времето, която позволява да бъдат 
изследвани различни скорости на промяна, без при това да се изпада в 
алтернативата да се избира между линеарни или кръгообразни времеви 
процеси. Феномени на повторяемост съществуват навсякъде – времето 

3 Такива модели се налагат когато се вярва, че определени събития ще по-
ложат началото на нова ера, значима за развитието на цял народ или дори на 
цялото човечество. В подобни случаи историческият процес се означава с ми-
тични термини и митологични понятия, а статутът на новостта придава 
на историческите събития ореола на сакралност (Успенски Б. (2000). с. 28).

Неслучайно митингите на опозицията, възникнала у нас след 10.11.1989 г. се 
провеждаха пред храм-паметника “Александър Невски” – място, подходящо не 
само поради това, че на него можеше да бъде събрано едно огромно количество 
хора, но и поради трибуната, на която застават лидерите на младата опозиция, 
сякаш присвоявайки си правото да говорят от амвона на историята. Митичният 
характер на Новото време и новия морал, провъзгласени от завърналия се цар, е 
излишно да бъде коментиран.
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носи нови неща, но същевременно връща и към познати. “Съществуват 
и повторяеми констелации, дългосрочни въздействия, актуално присъс-
твие на архаични нагласи, регулярности на поредици от събития…”4

В много случаи обаче политическите лидери не разбират тези осо-
бености на историческия процес или отказват да се съобразят с тях. 
Поради това понякога техните твърдения започват да звучат комично. 
Такива са например думите на един бивш депутат, формулирал следната 
“демократична” сентенция: “Спечелихме с малко, но завинаги”. Пробле-
мът тук е не толкова в антидемократичността на подобни изказвания, 
колкото в неисторичността на стила мислене, криещ се зад тях. Такъв 
род твърдения нерядко имат пагубни последици и за изказващите ги, и 
за вярващите им, и за неприемащите ги.

Именно този тип нагласи, търсещи не живата, а мъртвата истина, 
доведоха до гражданската смърт на много политически лидери. Времето 
не може да бъде произволно спирано или присвоявано. Всички опити в 
тази насока са обречени на неуспех, тъй като водят, ако си послужим с 
думите на Сартр, до “разбулването на едно по-малко битие от една по-
малка субективност”.5

3.2. Конституирането на етическия субект
Истината и времето се намират в неделима връзка с етическия су-

бект. Тези три момента неизбежно присъстват във всеки политически 
дискурс, но отношенията помежду им често пъти биват забулени и дори 
маскирани в желанието за увековечаване на властовата позиция. Поради 
това е необходимо да отчетем механизмите и етапите на конституиране 
на етическият субект, способен да носи отговорност за своите полити-
чески действия.

Според П. Рикьор политическата философия се нуждае от едно ант-
ропологическо въведение, изясняващо характеристиките и особености-
те на можещия човек (l’homme capable).6 На тази основа френският фи-
лософ си задава редица въпроси, образуващи пирамида, в чиято основа 

4 Козелек Р. (2002). Пластовете на времето, С., Дом на науките за човека, 
с. 328.

5 Сартр 1998: 48-53.
6 Рикер П. (1995). Герменевтика, етика, политика, М., АО “КАМІ”, с. 39.
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лежи лингвистичната способност на субекта да се себепосочва като автор 
на своите речеви актове. Върху нея се надгражда практическото измере-
ние, доколкото недостъпната за външно наблюдение връзка между дейс-
твието и агента е крайъгълен камък в реконструкцията на политическия 
субект. Над тях идва повествователната идентичност, благодарение 
на която нациите, народите и класите могат да бъдат разглеждани като 
взаимно признаващи се исторически субекти.

Върху тези три слоя се конституира етическият субект, автор на 
своите изказвания, изпълнител на своите действия и персонаж в истори-
ите, разказвани за или от него. Това му позволява да оценява постъпките 
си според морални стандарти и нравствени норми, което ще рече – да 
определя себе си.7

Френският философ изтъква две основни употреби на понятието 
идентичност: като същост (idem) и като самост (ipse). Първата е свърза-
на с приемането на някакво неизменно ядро на личността, осигуряващо 
ѝ постоянство във времето, докато втората не се нуждае от такова.

Съхраняването на идентичността във времето се осъществява чрез 
характера и изпълнението на дадената дума. Първият обозначава цело-
купността от трайни склонности, чрез която разпознаваме една личност. 
В него идентичността като самост може да стане неотличима от идентич-
ността като същост.8 Удържаната дума говори за себеустояване, за което 
са валидни само кой-въпросите. Спазването на обещанието представля-
ва отказ от промяна, който, за разлика от упоритостта на характера, е 
мотивиран от етически съображения. Чрез него се запазва институци-
ята на езика и се отвръща на доверието, което другият храни към гово-
рещия субект.9

Трябва да се отбележи, че самостта и същостта образуват два полю-
са, които във всекидневния опит показват тенденцията към сливане и 
припокриване. Разчитаме, че някой ще удържи думата си, доколкото го 
познаваме като характер. От миналите си опити знаем, че той разполага 
с всички необходими качества и способности, за да спази даденото обе-
щание. Невинаги обаче е възможно да разполагаме с толкова надеждни 

7 Пак там, с. 39-40.
8 Рикьор П. (2004). Самият себе си като някой друг, Плевен, “ЕА” АД, с. 195.
9 Пак там, с. 198.
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партньори в живота си. Поради това между същостта и самостта същес-
твува напрежение. Повествователната идентичност позволява да бъде 
разкрита диалектиката между тези два полюса. Тя осъществява медиа-
цията между долната граница, където характерът изразява припокрива-
нето между idem- и ipse-идентичността, и горната граница, където ipse-
идентичността не се нуждае от опората на idem.10

3.3. Време и език
След тези уточнения за слоевете и темпоралните измерения на иден-

тичността трябва да обърнем внимание и на възможностите, които ези-
кът предлага да се говори за самото време, в което се конституират тъж-
деството и различието на субектите. Още Кант пише, че без априорната 
представа за времето не бихме имали никакво понятие за изменение, тъй 
като тогава не би било възможно да свържем две противоречиви пред-
стави, отнасящи се до едно и също нещо. Въпросът, на който немският 
философ не дава отговор, е с какви езикови средства си служим, за да 
обозначим тези изменчиви представи, в които са дадени траещите във 
времето субекти или субстрати.

Според Р. Козелек в такива случаи използваме метафори, доколко-
то за времевите интервали говорим единствено по опосредстван начин 
– чрез превода им в термините на пространствените отношения. На тази 
основа той разглежда метафората като антропологическа предпостав-
ка на историческата наука. Можем да добавим и на политическата, ако 
приемем тезата на Рикьор, че последната също се нуждае от антропо-
логическо обосноваване, в което времето заема централно място. Мета-
фората съхранява “отдалечеността” в рамките на “близостта”, разкрива 
подобното в съществуващите различия. С помощта на две антропологи-
чески категории – “пространство на опита” и “хоризонт на очаквани-
ята” – Р. Козелек счита, че “би могло да бъде тематизирано историчес-
кото време, защото миналото и бъдещето се преплитат в настоящето на 
опита и очакването. Отношението, в което ги поставяме, не може да бъде 
статично. Те конституират времевото различие в настоящето, тъй като 
кръстосват по нееднакъв начин миналото с бъдещето.”11

10 Пак там, с. 199.
11 Козелек 2002, с. 416.



115

3.4. Идентичността на десните политически субекти  
в България
Един от основните проблеми, с които е свързано даването на пре-

дизборни обещания, се състои в това, че последните представят същев-
ременно и заявка за идентичност на субектите, нагърбили се с тяхното 
изпълнение. Само по този начин избирателите могат да бъдат сигурни, 
че вотът им няма да отиде в празни ръце. Да удържиш на дадената дума 
– това означава да гарантираш самотъждествеността си във времето не-
зависимо от промените, които могат да настъпят с теб.

От тази гледна точка обаче е твърде странно поведението на дясната 
опозиция, която очевидно все още не е разрешила проблемите със своята 
политическа идентичност, доколкото постоянно се опитва да се самооп-
редели спрямо лявото. В тази връзка не може да не направи впечатление 
и времевият аспект на това самоопределение. Лявото, прието за отправ-
на точка на идентификационните процедури, бива обявявано постоянно 
за “нереформирало се”, т.е. за непроменено и непроменяемо във времето, 
както субстанцията.

Какво обаче се крие зад тази критика на опонента? Общо взето под-
текстът е, че избирателите не бива да се доверяват на неговите предиз-
борни обещания. Целта е да се покаже, че нереформираната партия не 
може да притежава идентичност по модуса на самостта, а единствено 
по този на същостта. Истинността на подобни твърдения обаче може да 
бъде проверена единствено във времето. Не съществува такава верифи-
кационна процедура, с чиято помощ да бъде удостоверена тяхната ис-
тинност в настоящия момент.

Подобни обвинения по-скоро издават атемпоралността на обвини-
телите, отколкото на обвинявания “субект” най-малкото поради простата 
истина, изказана още от Хераклит, че всичко съществуващо във времето 
е обречено на промяна. Непроменилата се, непроменяща се и неподдат-
лива на промени партия е конструкция, по-подходяща за предизборна 
агитация сред роботи, а не пред субекти, дори с промити мозъци.

Всъщност чрез своите агитации лидерите на дясното сякаш искат да 
кажат: “Ние ви гарантираме, че това, спрямо което се определяме, е и ще 
остава непроменено. Единствено ние сме субектите, които са готови да 
внесат промяна в обществото”. Проблемът обаче е, защо тогава другата 
партия трябва толкова натрапливо да присъства в собствените им пре-
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дизборни обещания. Това е по-скоро признак за несамостоятелност, от-
колкото белег на способността да се отстоява собствената идентичност 
във времето. Не можеш едновременно да претендираш за лидерство в 
областта на промяната и същевременно да приемаш като база на собст-
вените си твърдения нещо, което ти е външно, още повече непроменливо. 
Да се самоопределяш спрямо последното е не по-разумно от това да за-
явиш, че за отправна точка на собствената ти политическа програма 
ще служи Полярната звезда.

Всъщност обвиненията на политическия опонент в нереформира-
ност са опит за натрапливо бягство, опитващо се да отрече присъствие-
то на обратими моменти не само в многопластовия исторически процес, 
но и в политическия живот. Наивността на подобни възгледи се състои 
в субстанциализацията на политическия противник. Ако обаче се само-
определяш чрез сравнението си с него, то и собствената ти идентичност 
ще се окаже субстанциализирана, а не темпорализирана в смисъла на 
способност за удържане на дадената дума или на направеното предиз-
борно обещание. Всъщност този проблем крие липсата на история на 
десните партии, въз основа на която те да са имали възможността да 
изграждат собствената си идентичност.

На фона на конкретната реалност – когато политическият им опо-
нент показва явни тенденции към промяна – техните обвинения стават 
още по-абсурдни. Дали противникът ще бъде в състояние да изпълни 
политическите си обещания или не е друг въпрос. Това не са аналитични, 
а истини с вероятностен характер. Естествено, такава политическа рито-
рика разчита на клишета, но изтърканата ѝ фразеология е подходяща за 
хора, неспособни да променят възгледите и убежденията си, независимо 
от настъпилите около тях промени. Недостигнатата собствена идентич-
ност – поради отсъствието на своя история – довежда до изхабяване на 
политическия език вследствие на множеството трафарентни повторения.

По принцип субстанциализирането на политическия противник е 
резултат от едно атемпорално по своя характер мислене, сблъскало се 
със сериозни проблеми след загубата на политическата власт. С ограни-
чаването на свободата за действие конфликтите на лидерска основа из-
буяват. Това довежда до пролиферация на десни партии без съществени 
различия в техните програми. За да бъде замазан обаче генезисът на тези 
конфликти, споровете между лидерите им биват пренасяни в тъпите дис-
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кусии относно топологията на дясното пространство. По този начин 
пространствената метафорика се превръща в безопасен начин за изказ-
ване на проблеми от съвсем друг порядък – практика, добре позната на 
психоаналитиците.

Тези дискусии са свързани с още един момент. Сплотяването на дес-
ните партии се осъществява чрез преоткриване на техния общ Враг. Това 
обаче е митичен ход, повече от неадекватен към изискванията на съв-
ременната политическа рационалност. Той осигурява сплотяването на 
нароилите се десни васали без да влиза в противоречие с техните влас-
тови амбиции, заради които не могат и не желаят да се подчинят на общ 
сюзерен.

Тук може би е и мястото да припомним възгледите на М. Вебер за ог-
раниченията, с които се сблъсква политикът в своите действия. Без т.нар. 
“човешки апарат” той не може да мине. Проблемите идват от това, че 
членовете на този апарат се нуждаят от поощрения или възнаграждения 
– вътрешни или външни. Първите удовлетворяват омразата, завистта, 
жаждата за мъст, “псевдоетичното чувство за безусловна правота”, 
както и потребността да бъдат охулени и заклеймени противниците. Към 
външните възнаграждения М. Вебер причислява плячката, властта, 
авантюрата и доходните служби.

От тази гледна точка успехът на водача е зависим от вярата на пос-
ледователите му, която често пъти етически оправдава жаждата им за 
вътрешни или външни възнаграждения. Ето защо онзи, който чистосър-
дечно иска да се занимава с политика, трябва предварително да е наясно 
с етическите парадокси, имащи място в тази област.12

От тази гледна точка дискусиите на тема “политическо пространс-
тво” според нас биха били полезни, само ако бъдат преведени на един 
значително по-адекватен език, в който проблемите на времето и на ети-
ческия субект ще намерят своето място. Както изтъква М. Вебер, голя-
ма част от политиците на убежденията се ръководят от максимата, че са 
призвани да изкоренят недостатъците на света, който за разлика от са-
мите тях е глупав и подъл. Това обаче са схващания на вятърничави осо-
би, които не са си поставили за цел да отстояват своята позиция с всички 
произтичащи от нея отговорности. Зрелият човек, “който не е душевно 

12 Вебер М. (2000). Ученият и политикът, С., ЕОН-2000, с 108-109.
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мъртъв”, носи отговорност за последиците от своите действия, тъй като 
е способен да отстоява своята позиция във времето.13

Политическите субекти без собствена идентичност изпитват болез-
нена потребност да конструират пространство, в което да намерят онова 
място, което би им позволило да се обвържат с етиката на отговорността. 
“Пространствените”, топологичните политически дискусии всъщност 
са мотивирани от етиката на убежденията, доколкото за партиите 
без история е много трудно да се обвържат с една етика на отговор-
ностите.

4. Социални детерминанти на моралните  
трансформации в съвременната българска политика
Или по-точно за морала в политиката, който е заклещен между ни-
хилизма и романтизма, между цинизма и доверчивостта − две край-
ности на очакванията от и оценките за политиката

4.1. Днес в България всичко е политика
Това е обективно детерминирано, закономерно е така
“Всичко и политика” − така се казва с патос, когато нещо се крити-

кува в текущата политика. Но така е и по същество − това е обективен 
процес на обръщане на всичко значимо в обществото в политика. Защо?

Защото се прави “Преход”, т.е. сменя се общественият модел. И това 
разбира се не става стихийно, като някакъв естествен граждански про-
цес. А става режисирано и организирано чрез институциите на властта, 
и на медиите, и на контролираните потоци пари, и под назидателното 
говорене на западните експерти, и под дисциплиниращата палка на ди-
ригентите от международните финансови и политически институции. 

Още защото има масово обедняване и маргинализиране на насе-
лението, вкл. на средните класи и на интелигенцията. А това значи, че 
политическото участие става основна форма за личен бизнес за много 
и масови социални прослойки. Това е неизбежно в една “икономика на 
сапунения мехур”, в каквато бе превърната българската икономика. Пра-
венето на политическа кариера, закачането за печеливша партия, влиза-

13 Пак там, с. 111.
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нето в номенклатурите ѝ означава гаранция и защита при професионал-
на кариера, при личен бизнес, при съхраняване на позиция. В структурен 
стратификационен план тук е важно да отбележа, че при нашите условия 
огромната част от средната класа (вкл. интелигенцията) директно се по-
литизира. Слоевете и групите на средната класа по неволя стават поли-
тическа номенклатура на една или друга партия − и като личен статус, и 
като мобилност, и като средства за оцеляване. А свръхполитизацията на 
средната класа означава и свръхполитизация на цялата социална струк-
тура по вертикала в социалната йерархия.

И още защото за да се направи “Прехода” трябва да се промени об-
щественото съзнание − да се сменят стереотипите на идеологически-
те представи и оценки, да се изградят нови рефлекси на общественото 
мнение. А това става чрез активно имплантиране на “демократични иде-
ологеми” и на глобалистки ценности от “новия световен ред”. Освен това 
общественото съзнание − поне на активните и на младите поколения − 
трябва да бъде променено в извънредно кратки срокове, което не може 
да се осъществи без стройно и целенасочено действаща идеологическа 
машина за промиване на психика, социални представи и политическо 
мислене.

И накрая, защото България вече има роля на периферия в запад-
ния и в частност в европейския свят. Ускорено протече процес на коло-
низиране в съвременните “демократично-финансови-монополистични” 
форми. България преди 16 години се откъсна от прегръдката на “големия 
брат-братушка”, но бе прихваната под мантията на “the Big Brother”.

Наистина вече второ десетилетие у нас всичко е политика. А по-
литика това значи целесъобразност. При това важно е кой дефинира 
целта? В името на какво я дефинира точно такава, какво е реалното ѝ 
предназначение? Тази цел предполага ли моралност на средствата или 
обратно − неморалните средства са удачните средства, дори предполага 
разрушаване на обществената моралност като предпоставка за да бъде 
реализирана целта? 

В България вече 16 години нещата във властта се правят за да се пос-
тигне целта на “Прехода”. 

От гледна точка на морала в политиката официално упорито се 
твърди, че ЦЕЛТА на Прехода е свръхморална: (1) да се отстранят “то-
талитарните” комунисти и живковисти от власт; (2) да се приобщим към 
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прогреса на западната цивилизация; (3) да се даде свобода на обикнове-
ните хора, на интелигенцията, на младежта и младостта, на предприем-
чивостта и творчеството. 

Може и така да е (въпреки, че има аргументи и за обратната теза), но 
веднага възниква въпрос поне за прилаганите средства. Та нали история-
та ни учи, колко често се е тръгвало от “свобода, братство, равенство”, а 
се е стигало до жестока зависимост, алчна враждебност, кастова експлоа-
тация. Или се е тръгвало от “свобода, справедливост, солидарност”, а се е 
стигало до нова догматичност, отказване на правото за достоен живот и 
перспектива, бездушие към ближния.

През нашия Преход се тръгна от “освобождаване”, а се стигна до 
тежко пропадане във феодална зависимост на малцинствата, на хората 
от малките селища, на професионалистите в монополизираните гилдии, 
до запушване на цивилизованата перспектива за много от професиите и 
за огромна част от младежта. Тръгна се от “повишаване на стандарта и 
просторите на живота”, а се стигна до угнетяваща и деформираща бед-
ност − не само за голяма част от населението, но за поне половината от 
средната класа, за масовата интелигенция, за значителна част от терито-
рията на страната. Тръгна се от “идването на цивилизацията”, а голяма 
част от хората попаднаха в блатото на примитивизма и опростачването, 
на деинтелектуализацията и обезкултуряването. Субективно Преходът 
тръгна в така прокламираните посоки, а обективно се стигна до описани-
те масови бедствия. Статистиката в това отношение е безмилостно ясно 
и показателна. Разходките по страната, по кварталите на София също. 

Е, при наличието на такива масови граждански реалности не може 
да ни учудва фактът на отчужденост и недоверие към политиката и по-
литиците днес в България. Наистина е натрупано огромно гражданско 
недоверие към нея. 

Това недоверие има знака на възмущението Vот политиците − като 
събирателен образ. Преди всичко, че те използват властта за корупцион-
ни облаги и лична злоупотреба, а “не за благото на народа”. Че са безот-
говорни към своите подлъгани избиратели, не защитават национал-
ния български интерес, а слушат някакви анонимни външни господари, 
техни лични благодетели. Че се отделят в нова “демократична” каста на 
партокрацията, и стават бездушно високомерни към трудния живот 
на “обикновените хора”. Всъщност това са, такива са основните ком-
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поненти на масовия образ сред обществеността за неморалността сред 
политиците и политиката днес в България.

4.2. Моралът и аморалността също стават политика,  
когато всичко е политика
Днес в България продължава икономическата криза, въпреки гале-

щите ухото правителствени данни за макроикономическа стабилност и 
за ръст на БВП. Проблемът е, че всичко това не идва от “реалната” иконо-
мика, т.е. от индустрията и земеделието, от високата им технологичност 
− за да бъдат конкуретноспособни, от висококвалифициран и произво-
дителетен труд − за да бъде той “сравнително стопанско предимство”.

Реалната икономическа криза резултира в замразените масови изк-
лючително ниски трудови възнаграждения, пенсии и социални плаща-
ния. Резултира в свиване и редуциране на структурата на образовател-
ната ни система − практическо зануляване на технико-техноло-гичните 
професии и специалности, поради което в България вече почти не се 
възпроизвеждат тези професии и високо квалифициран ресурс. Резул-
тира и в продължаваща масова икономическа емиграция − преди всичко 
сред младите поколения, предприемчивите хора, сред високо образова-
ните и квалифицирани слоеве. Има изражение в рязко и болезнено по-
ляризиране на териториалната структура на страната − на концентрира-
лата богатство и жизненост София, наред с още няколко големи градове 
и перспективно развиващи се райони, срещу... останалата огромна те-
ритория, която бързо деградира по всичките си елементи на социологи-
ческата структура на обществото − стопански и духовно, управленски и 
комуникационно, стилV на живот и катастрофално възпроизводство на 
населението, трансформиране на етническата структура, примитивизи-
ране на живота, тежки разстройства и проблеми в семейно-брачната и 
интимно-сексуалната сфера на живота.

Наред с тази продължаваща икономическа деградация на страната, 
която под своя политически патронаж продължава неотстъпно вече 16 
години, стават съответните трансформации и в обществения морал. 

“Отгоре” в публичния морал на политици и държавни и общински 
администратори стана едно постъпателно слизане надолу по стълбата 
на масовата и полуузаконената корупция, както и на цинизма при зло-
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употребата с политическа и длъжностна позиция, и като закономерно 
следствие − сливане на политическата олигархия с корпоративни струк-
тури, вкл. от сферата на сивата и черната икономика. Това не просто бе 
признато, а бе демонстрирано декларативно пред цялото общество по 
време на предизборната кампания за 40-то НС (Ахмед Доган пред БТВ, 
23 юни 2005). Вследствие на това признание пози политик получи пуб-
лично възхищение от водещите интервюто, а неговата партия след два 
дни пожъна небивал изборен успех. 

Всъщност какво стана тогава? Стана оповестяване на принципа на 
неморалността и цинизма в политиката. И ако срещу този принцип не се 
противопостави обратния принцип на връщането на моралността в по-
литиката, то практически следва възцаряването на цинизма и безочието 
в българската политика, при упражняването на властта в българската 
държава. 

Тук припомням определението на Папа Йоан Павел II, че в съвре-
менният глобалистки свят се възцарява “войнстващ цинизъм”, а “от 
демокрацията остава само един мит, чрез който се прикрива безнрав-
ствеността”, и още, че “западните демокрации изневериха на демокра-
тичността и хуманните ценности”. Това е тревога за света, който е ли-
шаван от моралност в лидиращата политика, а това застрашава устоите 
на самата социалност в обществото. Тук мога да се позова и на Зигмунд 
Бауман14, според когото най-изконният нравствен императив е отговор-
ността за Другия, грижата за Другия, при това в неговата Другост. Тази 
гражданска отговорност е “първичната сцена на соцалността”. Тя е мо-
ралният еквивалент на “заедност” в живота15.

“Отдолу” в обществения морал има натрупано и натрупващо се 
масово примиряване с видимата корупция и политическия рекет, с ци-
ничните демонстрации и безнаказаността, с публичната пошлост и ан-

14 Зигмунд Бауман. Постмодерната етика. Изд. ЛиК, С., 2001.
15 Парадоксалност или отново проява на “агресивен цинизъм” е, че логото 

на ДПС-Доган на тези избори бе именно думата “Заедност”? Не вярвам фило-
софски образован човек да може да си помисли, че социална заедност може да 
съществува без и извън моралната връзка и императиви, т.е. че и в най-прагма-
тичната политика не бива да се търси баланс и някакво равновесие с морала, с 
чувството за отговорност към другите.
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тиморалност. Вече знаенето, че даден политик или политическа сила са 
корумпирани и злоупотребили с държавата и общественото богатство 
не е бариера пред техния политически избор. Масата от хората днес вече 
не се гневят срещу такива факти, само мърморят и махат примиренчески 
с ръка.

Така говорителят на неморалността и беззаконието в политиката 
(вкл. в правенето на режисирано и насилено гласуване) Доган и ДПС в 
изборите за 40-то НС получиха максималния си възможен процент. Така 
“усмихнатото лице на корупцията” Стефан Софиянски успя да влезне в 
парламента при това с неочаквано добър процент. Така Иван Костов се 
изправи от блатото на своето низвергване и стана отново водещ политик 
в дясното пространство. Така Симеон Сакскобургготски, който е уличен 
в огромна лична злоупотреба при “връщането на имотите си”, при кон-
цесиите за магистрала “Тракия”, изсичането на горите под Мусала и ред 
други подобни, през 2004 г. възстанови своя рейтинг, а на 25 юни 2005 г. 
НДСВ получи доста висок процент. 

Забележете, общо става дума за гласуване на над един милион души 
(от общо 3,6 млн. гласували). Тези наши демократични съграждани със 
самия акт на своето лично гласуване фактически са извършили един не-
морален акт − доколкото са знаели и мислели за своите избраници, че 
са корумпирани, че са политически злоупотребяващи, че не служат на 
интересите на своите избиратели, а ги излъгват всеки пореден път. И все 
пак са гласували за тези хора, вероятно не за първи, а за пореден път.

Ето, това е масово обществено примиряване с обществените злоупот-
реби чрез политиката. Всъщност става дума за действие на неморалност-
та “отгоре”, от политиците спрямо своите избиратели, единопосочно с 
неморалността “отдолу” − отказът на толкова много граждани да имат 
такава морална претенция към политическите си избраници. И така кръ-
гът се затваря − политиката необезпокоявано се превръща в циничен 
корпоративизъм, а народът-суверен се срива до мърморещо и озлобено 
или просто безучастно стадо, или по-точно манипулирана тълпа. 

Психолозите на тълпите могат да заповядат тук у нас. Биха намерили 
практическа лаборатория за нови върхове в своите теории или методики 
за ефективното масово гражданско манипулиране.

Нека обобщя. Щом всичко от 16 години в България е Политика на 
Прехода, то значи и Моралът в Политиката е пряка функция на целесъ-
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образността на Прехода, или по-точно на целите и усилията на онези, 
които я дефинират. 

При това целесъобразност и интереси в двете посоки: 
(1) отгоре-надолу, от управляващите към управляваните. Тук ис-

тината е, че дошлата глобална власт няма нужда от някакъв си местен 
морал (“национален” морал). И затова тя го игнорира и подценява, цен-
зурира и подтиска, трансформира и видоизменя − с естественото висо-
комерие и самомнение на англосаксонския “Биг Брадър”. Би било наивно 
да очакваме друго отношение към нас; 

(2) насрещни масови интереси отдолу-нагоре, от управляваните 
към управляващите. Днес въпрос на оцеляване за мнозина е удържането 
или докопването до висока социална позиция, вкл. политическа. А това 
значи жестока борба с ближните, срещу изместваните предишни номен-
клатури, с другите бързащи за богатство, с парвенютата в елитите, с не-
компетентните и корумпираните сред властниците. Пепеляшките трябва 
да станат манекенки и адвокатки, а сервитьорите − банкери и бизнесме-
ни. При това, ако може веднага. Политиката в България днес е превърна-
та в най-бързото средство за просперитет.

Така притиснатият от две страни морал в политиката се гърчи и отс-
тъпва мястото си на агресивния интерес − частен или групов. 

Най-често това обръщане: (1) има лицето на корупция и на власто-
ва некомпетентност; (2) има лицето на партийна безпринципност и из-
неверяване от страна на лидерите; (3) има лицето на демагогия, която 
преминава границата на лъжата и цинизма. 

В резултат живеем в 16 години Преход, или иначе казано − 16 години 
сблъсък между морал и очакванията за морал в политиката срещу це-
лесъобразността в политиката и обществената трансформация. Разбира 
се, тук нямам предвид декларативна политика − афишираната и обгър-
натата в розовите воали на демократичност и хуманност. Имам предвид 
реалната политика, която сценаристите на Прехода последователно и ус-
пешно провеждат в България.

В резултат от Прехода реалната политика вече е превърната в игра 
на една затворена каста − все по-често наричана от медиите и анализа-
торите “олигархична”. Е, точно сега е моментът един от философски под-
готвените лидери от тази каста да произнесе публично, че “Политика и 
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Морал − това са две несъвместими неща. Това е ОКСИМОРОН16 в общес-
твените представи и очаквания към политиката и политиците.”

4.3. Политиката и моралът били несъвместими
Това е удобно твърдение или обществен принцип?
Днес има широка чуваемост за такова твърдение и оценка. 
Чуваемост сред онези, които също бързат да се облагодетелстват от 

този принцип на аморалната политика. Чуваемост и сред другите, кои-
то за пореден път при поредните избори се надяват, че чудото може да 
стане − да изберат Принц на добродетелта в политиката (според идеите 
на Макиавели), който смело да бръкне в злото на корупцията и некомпе-
тентността, на егоизма и цинизма в политиката, за да я пречисти и върне 
към нормалност. Чуваемост и сред останалите, които под усещането си 
за гражданска безпомощност развиват псевдоморални теории за безс-
мислието да се гласува, за отказът от всякакво политическо участие. 

И все пак така ли е − дали наистина политиката и моралността са не-
съвместими субстанции? Самите политици в състояние ли са да надмог-
нат моралния инстинкт, който е заложен във всяко нормално живо съ-
щество? Обратно, “народните” маси, електоралното множество способно 
ли е да мисли политиците извън нравствените категории и образи?

Съмнявам се и в двете. Имам контрааргументи и срещу двете твър-
дения. 

От едната страна, самите политици не могат без морална визия 
за своите цели, при оправдаването на средствата си, при оценяването на 
резултатите от властта си:

(1) Ако действат лично-егоистично, просто моралният им хоризонт 
се свива до семейството и близката приятелска група, сред които те стър-
чат като стожер или сред които те са “обикновения човек” − съпруг и 
любим, баща и грижовник, довереник и защитник.17 (2) Ако действат 

16 оксиморон (от гръцки, немски и руски) − “глупава остроумност”; съче-
таване на понятия, които субстанциално и логически се взаимоизключват.

17 От това правило правят изключение само “нечовешките хора” − ин-
дивиди, в чиято онтогенеза не е възникнало каквото и да е социално чувство, 
социален инстинкт, те нямат усещане и образ за другия и другите като човеш-
ки същества. Описание на подобно същество, с препратки към съвременните 
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групово-корпоративно, просто моралният им хоризонт е ограден вътре в 
групата и общността на “своите хора”, на кастата, на елитарното превъз-
ходство или на маргиналния реваншизъм. (3) Ако действат класово, или 
религиозно, или етнически, или национално пристрастно, то те също 
ограничават моралните си императиви до съответната класа, или етнос, 
или религиозна група, или нация и народност. 

И при трите варианта зад бариерата на “своите” са чуждите. Сре-
щу тях действа обратния аморален принцип − хуманността може без 
личностен проблем и колизия да се подмени от жестокост, състрадание-
то от бездушие, грижовността от арогантност, добротата от злост и дори 
садизъм. Вътре тези политици са морални, така възприемат себе си, така 
ги виждат и другите. Навън те са не просто неморални към другите и 
чуждите, но дори могат да извличат морално удовлетворение от аморал-
ността си към тях. Двойният морален стандарт става повод за гордост и 
заслуги.

От тази гледна точка дилемата не е дали има или няма моралност 
в политиката и сред политиците. Доколкото те са нормални човешки 
същества моралност има и не може да няма. Дилемата е в идентифика-
цията на кръга, вътре в който действа моралният принцип, а извън него 
може да действа обратният принцип на мислене и поведение, на целепо-
лагане и мотивация.

Политиците не могат и без морална визия пред публиката − пред 
поданиците, пред демократичното множество, пред медиите и интели-
генцията, пред младите. Това е онази част от популизма и демагогията, 
които са задължителни и днес, и винаги ще бъдат задължителни за успя-
ващите политици. Макиавели казваше, че Владетелят трябва да управ-
лява с морал, а когато това не е възможно, то той трябва да се представя 
като морален. По-късно Макс Вебер разработва съвременната философ-
ско-социологическа теория за моралната легитимация на всяка власт 
(господство).

В този смисъл споменатият по-горе политик ни обяснява, че мора-
лът и политиката са две несъвместими неща, просто защото от негова-

обществени поражения от него, прочетох наскоро в поразителната книга на 
Патрик Зюскинд: Парфюмът. Историята на един убиец. Изд. Христо Г. Данов, 
Пловдив, 1988.
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та гледна точка ние сме във външното му социално пространство. Пред 
своите същият този политик говори съвсем обърнати неща − за етно-
културните и религиозните им ценности, за взаимната солидарност и 
сплотеност, за организираността пред “врага”, за осигуряване на благо-
денствие и сигурност за и в тази общност, за солидарност и спазване на 
традициите. За останалите всичко това може и да не се отнася. 

В общностен план (ако става дума за “етно-религиозни-национал-
ни малцинства”) всъщност това е логиката на самосегрегирането в об-
ществото. Това е желание вместо да интегрираш своята общност към 
обществото, обратно, чрез обособяване да се изземе власт, да се прис-
воят обществени позиции, блага и възможности и така да се застане над 
обществото, да се ползва привилегированост с ясното съзнание за вреда 
на обществото.

От друга страна, “народните” маси, електоралното множество не е 
способно да мисли политиците извън нравствените категории и образи. 

Когато роптае от тяхната корумпираност и некомпетентност, от тях-
ната лъжливост и цинична демагогия, от тяхната безотговорност и без-
наказаност, всичко това е пряко преживявано, и мислено, и изговаряно 
като обвинение в неморалност − изразява се разочарование-отчаяние-
гняв от поругаването на обществената роля и интерес, от злоупотребата 
с “доверието на хората” и длъжностните възможности.

Когато се застава привидно откъм страната на неморалните поли-
тици и се казва, че “всички са маскари, всички крадат, и аз да бях при 
тях и аз щях да го правя”, това е по-скоро самовнушение, че по принуда 
на обстоятелствата трябва да се изоставят моралните очаквания и прин-
ципи, а не фактическо отказване от тях − поне що се отнася до масата от 
избиратели и политически мислещи граждани. 

Точно поради този факт всяка политическа предизборна кампания 
акцентира върху морални ценности и очаквания − дори и явно корум-
пираните и злоупотребилите го правят. Върху моралността изграждат 
демагогията и популизма си. Базирайки се върху моралния инстинкт на 
гражданството развиват онази идеологическа мъгла, която не позволява 
на простодушните избиратели да се ориентират, подтиква ги да забравят 
фактите за корупция и злоупотреба, подтиска за момент възмущението им.

Само по изключение това морално акцентиране не се прави. На тези 
парламентарни избори (25 юни 2005) не го направи единствено спомена-
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тия по-горе политик. Той избра обратната стратегия − на наглия цини-
зъм, на демонстрацията на сила и репресивно сплашване, на публичното 
си демонстриране, че е извън и над закона и моралните норми. В резул-
тат получи голям изборен процент. Но това не бе граждански избор на 
огромната част от гласувалите за него. 

То бе плод на съвсем директно насилие − принуда да се гласува с бе-
лязани с индивидуални номера или знаци бюлетини, принуда да се раз-
карват хиляди избиратели в “туристически” рейсове по големите градо-
ве, за да гласуват втори и трети път с фалшиви бележки, принуда много 
граждани, живеещи в съседна страна, да правят екскурзия до България за 
да гласуват, принуда върху членове на секционни комисии да изопачават 
фактическото гласуване. Предварителните изследвания ясно показваха, 
че ако липсва такава принуда и страх, минимум 35% от този електорат 
нямаше да гласува по този начин. Ако се прибавят и фалшифицираните 
допълнителни гласове, то общият процент за тази партия щеше да бъде 
далеч по-свит. 

Тук пак бих припомнил Макиавели18, който всъщност заклеймява 
всеки политически лидер, който превръща цинизма и безочието в ем-
блема на своята политическа цел и мисия. “Хората”, управляваните и 
представляваните, гласуващите и подкрепящите, очакват и не могат да 
не очакват от своите политически избраници и “принцове” да са носи-
тели на добродетели. Но тук не става дума за едно от първоначалните 
значения на думата “добродетел” − еректирал мъжки член, който де-
монстрира мъжественост. А за морални добродетели, за отговорност и 
добронамереност, за честност и некорумпираност. Продължавайки ми-
сълта на Макиавели, всъщност става дума за смъртоносната за здравето 
на обществото връзка между низост и власт, с логичните проекции − 
смъртоносните връзки между липса на качества и постигнат успех, не-
компетентност и арогантно самочувствие, прагматизъм и безчестие, ко-
румпираност и позата на народен благодетел. 

В заключение тук следва ясно да се каже, че когато се твърди, че по-
литиката и моралът са несъвместими, всъщност ни убеждават, че поли-
тиката е неморална и не може да бъде друга. 

18 Виж Майкъл А. Ледийн. Макиавели за модерното общество. Изд. Кла-
сика и стил, С., 2003.
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Но това фундаментално противоречи на здравия разум, на естест-
вения социален инстинкт у хората. Затова Царят като обеща “връщане 
на морала в политиката”, април 2001, след два месеца изведнъж спечели 
2,2 млн. гласа (гласовете за НДСВ, плюс гласовете за две дублиращи фал-
шиви НДСВ-та). Затова през есента на същата 2001, Петър Стоянов след 
уличаването му в злоупотреба с властта си на президент (компромат от 
Богомил Бонев седмица преди гласуването), загуби 10% от потенциалния 
си електорат и вместо да води на първи тур с 4-5%, той се оказа губещ 
от Първанов с 3%., а на втори тур моралната му катастрофа бе показа-
на още по-нагледно. Затова сега в началото на кампанията (края на май 
2005) рейтингът на “социалната партия” БСП (КБ) се покачи критично 
до нивото на възможно абсолютно мнозинство, а в края на кампанията 
пропадна обратно, след като избирателите заподозряха БСП в неморален 
сговор с “падащите от власт” ДПС и НДСВ. Затова макар и крайни като 
форма и изказ, но тезите на Коалиция Атака бяха чути от гражданството 
и само за месец през кампанията процентът им набъбна 4-5 пъти. Във 
всички тези електорални движения − интензивни движения нагоре и на-
долу − аз съм склонен да откривам все моралната компонента, и очаква-
не, и претенция, и надежда у масовия избирател. Моралната компонента, 
която непрекъснато се възпроизвежда, въпреки всички поредни разоча-
рования от страна на политиците.

И все пак има опасност. Масовият човек също може да бъде развра-
тен, ако дълго и целенасочен се обработва неговата психика, представи 
и рефлекси. В този смисъл горната теза за принципната неморалност на 
политиката е пряка опасност за младите поколения. Нихилистичната 
аксиома, че щом си политик, значи е нормално да крадеш и злоупот-
ребяваш с обществени очаквания и блага, значи е нормално да мамиш 
сънародниците си, значи е нормално след това да оставаш ненаказан, 
всичко това е не просто цинизъм, а е надвиснала опасност − опасност от 
политическо лумпенизиране на следващите млади поколения, поне на 
значителна част от тях. 

Опасността е в заучената неморалност (по подобие и заедно със 
заучената безпомощност). Тогава, когато тя вече не се проблематизира, а 
се възприема от масовия гражданин като нещо самоподразбиращо се. 

Това би било дъното на обществената деградация. Казвам не само 
политическа, а обществена. Тук можем да си припомним структурно-
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функционалния модел на Толкът Парсънз за системата на обществото. 
Според него истинската спойка, и устойчивост, и способност да се абсор-
бира естествено възникващата конфликтност, и да се удържа посоката 
на развитието, всичко това в края на краищата и в началото на началата 
зависи от моралната система в обществото − от единното ядро на цен-
ностната система и социализацията, която е възприета от мнозинството 
на населението, която е неусетен регулатор в тяхното ежедневие, така че 
да се “съхраняват образците” на обществено приемливото поведение. 
Такива общества са сплотени, устойчиви и побеждаващи. Обратните 
общества са аномични и неустойчиви, обедняващи и губещи.

Какво искаме да бъде нашето българско общество? Имаме поредица 
от възможности да изберем сами. За съжаление вече колко от тези въз-
можности пропиляхме!

4.4. Дилемата за моралност в политиката
днес е заклещена между нихилизма и романтизма, 
между агресивния цинизъм и простодушната доверчивост
Днес има две крайни граждански гледни точки към политиката, 

две полярни оценки “на хората” за практиката в политика, и два вида 
масови очаквания от политиката и политиците.

Първата, е на нихилизма − в политиката няма морал (сега), трябва 
да има, но няма морал. Това е оценка на разочарованието, на безнадеж-
дното разочарование. Тук приляга тиражираната максима “Всички в се-
гашната българска политиката са маскари”. 

Горчивият опит от 16-годишни разочарования: (1) от цинизма на 
много сред политиците; (2) от наглостта в демагогията на много от пар-
тиите; (3) от корупция на много от дарените с доверие лидери; (4) от сла-
бохарактерността на водещите сили в политиката − всичко това води до 
безнадеждност в разочарованието и до отпускане в апатия. 

А апатията води до отказ от гражданското право: (1) да търсиш по-
литическа алтернатива; (2) да избираш по-добрия на поредните избори; 
(3) дори да мислиш по политическите събития, процеси и перспективи.

Втората, е на романтичния фетишизъм − политиката трябва да 
бъде преди всичко морал (сега и по принцип), политиката трябва и може 
да бъде морално чиста и извисена. Това е тезата и очакването на упори-
тия идеализъм.
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Вече посочихме, че той изненадващо устоява пред натрупващите се 
разочарования и при всяка поредна изборна ситуация търси следващия 
носител на морал в политиката, на когото да бъде отдадена поредната 
порция доверие.

Това са граждани, които не се отказват от гражданското си право на 
активни политически съучастници − остават интересуващи се, обсъж-
дащи, пристрастни. Когато фактите говорят за застрашителна и масова 
неморалност в политиката, тогава за тези хора и избиратели приляга 
очакването “Да се върне морала в политиката”. И те простодушно се 
подлъгват по следващия месия, който идва и обещава връщане на морал 
в политиката.

Мисля, че и двете тези-оценки-очаквания са НЕверни. Защото са 
крайни. Нихилистите не отчитат, че морални политици изникват въпре-
ки всичко и в най-мръсната политическа среда. А романтиците просто 
не проумяват жестоките морални дилеми, които мъчат политиците, вкл. 
когато заради някаква велика цел (хуманна, национална, на прогреса) те 
в конкретна ситуация може да извършват нещо жестоко, някаква свръх-
неморалност към конкретни хора (бивши съратници, цели родове и се-
мейства, рискови социални слоеве).

Тук обръщам особено внимание на факта, че и двете крайности са 
изключително удобни за манипулиране. А манипулатори винаги се на-
мират, най-често от средите на принципно неморалните в политиката. Те 
съвсем съзнателно, и организирано, и експертно-професионално правят 
идеологическа пропаганда и предизборна реклама − за да увеличават ма-
сата от хора, която се подхлъзва към тези две крайности. По този начин 
успешно се решават ситуативни партийно-политически задачи − избор-
ни, разчистване на вътрешни противници, абсурдни коалиции, парадок-
сални въртележки на Д’Онт. 

4.5. Кой как манипулира  
моралния нихилизъм или романтизъм?
Нихилизмът и отчаянието от политиката, съответното запечатване 

в апатия и пасивност на широки слоеве от избирателите и гражданите, 
по принцип е изключително удобна за десните сили в “историческата” 
им борба срещу левицата. 
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ДЕСНИЯТ електорат по-принцип е винаги активен, гласуващ, ин-
тересуващ се от институциите на властта. Защото е пряко заинтересо-
ван от възможността лично да се попадне в номенклатурите на властта, 
да се облагодетелства от законодателството, да развива бизнеса си под 
политически чадър. И затова, колкото и да бъдат морално дискреди-
тирани партиите и политиците, десните пак гласуват, избират друг, но 
гласуват, скърцат със зъби, но гласуват. Интересът съхранява тяхната 
активност и лоялност към дясното − дори когато са отчаяни от антимо-
рала на своите политици. В този смисъл десните нямат нужда от морална 
идеология. Защото имат ясни практически ориентири на успеха − личен, 
групов, класов. При тях моралът се свива до сферата на семейството и 
клубната общност. 

При ЛЕВИТЕ по принцип не е така. При тях моралните очаквания и 
претенции са много по-силни и доминиращи, по-трудно се съгласяват на 
компромиси с тях. Моралът придобива макроидеологически очертания 
на “социална справедлвост”. 

При тях отново виждаме интерес, но той действа в обратна схема 
− в обществена система, която поставя “левите” в ощетена позиция, те 
могат да разчитат само на свои морални политици и представители. А 
морални политици и представители означава, че те няма да се поддадат 
на изкушенията на властта и корупцията, на злоупотреба с политиката 
за лична изгода, и ще запазят чувството си за отговорност пред своите 
избиратели. 

Ето, пак поради интереса левите няма как да не са по-морално взис-
кателни. А когато са морално разочаровани, това за тях е много по-силно 
подтискащо и демотивиращо. Това отново се усети на последните избори 
− чрез преливането в последния момент на част от електората на БСП 
към Атака, а друга част отказа да гласува, заради “дружеската” прегръдка 
на арогантния Доган.

При такава морална доминанта на левите избиратели, ако голяма 
маса от тях успешно бъдат изтласкани зад чертата на разочарованието, 
на отчаянието и апатията, дори към злоба към своите, това директно и 
болезнена орязва изборния процент и политическа активност на левите, 
затиска самочувствието им в обществото. В резултат процентите и пар-
ламентарните групи на десните стават изкуствено по-големи. 
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В този смисъл стимулирането на разочарование и апатия сред ле-
вите избиратели е ефективна методика за подобряване изборния ре-
зултат на десните. В частност, внушаваната от медиите теза “Всички в 
сегашната българска политиката са маскари” поставя мощна бариера 
именно пред левите и в същото време директно обслужва десните пар-
тии.

В ситуация на тези избори от тази формула пряко бе заинтересо-
ван Царя − Симеон Сакскобургготски и неговото НДСВ. Колкото другите 
− и десните, и левите − са “маскари”, уличени в злоупотреби и корупция, 
атакувани от прокуратурата, с опасност да бъдат осъдени, заплитани в 
медиини скандали, толкова неговите абсолютни проценти − в началото 
на 2004 бяха 5%, в началото на 2005 станаха 10-12%, в началото на кампа-
нията се покачиха на 14-16%. 

Романтичният фетишизъм на морала в политиката също е удобен 
обект за манипулиране. 

Като се подхранва тази максималистична представа и радикална 
критичност към реалните политици и техните действия всъщност отно-
во се орязват преди всичко сегменти от левия електорат (най-възрастна-
та и носталгична негова кохорта, както и младежката търсеща левицата 
кохорта). Орязват се и части от морално-идеологизирания електорат на 
десните. Говоря за “истинските СДС-ари” от началото на Прехода, които 
тогава са били в плен на демократична еуфория, а сега са тежко разоча-
ровани. 

Днес по тази линия отново има най-ясен интерес Царят. Колкото 
повече той успее да отреже от левицата, толкова повече скъсява дистан-
цията между първата и себе си като втора политическа сила − до нивото 
на втора сила, която е амбицирана да командва парада в 40-то НС. От-
дясно, колкото повече ореже от десния електорат, толкова повече надува 
собствения си процент, защото десните ще гласуват − ако не за своите, то 
значи за него (жълтото, което в края на кампанията се обяви за синьо).

Царят през 2001 г. дойде, обеща нов морал в политиката, връщане на 
морал в политиката − и с това спечели над 1,5 млн. допълнителни гласа. 

За 4 години мандат (2001-2005) той не успя да върне морала в по-
литиката, направи много за обратното. Но сега разчита на амнезията в 
избирателното тяло − да бъде подминато неговото морално фиаско, и в 
същото време да бъде акцентирано върху моралната дистанция спрямо 
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десните и спрямо левите. Така той преобръща моралната компонента 
в избирателната активност отново в своя полза. Не случайно толкова 
настойчиво иска да бъде отново премиер на страната.

Но в тези избори се случи голямата изненада − възникването на 
Атака, четвъртата ѝ позиция, големият ѝ процент, структурата на елек-
торалното ѝ тяло, което не нито старческо, нито лумпенско, а преобла-
даващо е средно и високо образовано, рационално мислещо, ангажирано 
с бизнес и квалифицирани професии, от големите градове и т.н. Може 
тази Атака действително да се подхлъзне към екстремизма, както я тлас-
кат още от първия момент след оповестяване на резултатите от изборите. 
Но при всички случаи социалният корен на Атака и нейното изгряване 
е също морален. Това не може да не се отчете, поне в серозните анализи 
и прогнози.

Изобщо, моралът непрекъснато се пробива път към политиката. 
Понякога в парадоксални и неефективни форми. Понякога пробива и 
след това бързо губи своя патос и чистота. Често пъти децата на револю-
цията бързо биват изядени от техните колеги. Още по-често отделните 
политици не устояват на изкушенията на снобизма и ласкателствата, па-
рите и алчността, на привилегиите и опиянението от чувство за изклю-
чителност и безнаказаност. Но все пак, моралът продължава да пробива 
бариерите и мърсотията, търсейки своите ярки персонификатори.
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Глава пета

МОРАЛИЗАТОРСТВО В ПОЛИТИКАТА
1. Ìîðàë, ìîðàëèçèðàíå, ïîëèòèêà (Ëþáîìèð Äðàìàëèåâ)
2. Ìîðàëíî ëèöå è ëèöåìåðèå íà ïîëèòèêà – ñìÿíà íà ðîëè 
è ìàñêè (Âàñèë Ìîìîâ)
3. Àìîðàëíèÿò ìîðàëèçúì íà ïîëèòè÷åñêèÿ åëèò (Ìàêñèì 
Ìèçîâ)

1. Морал, морализиране, политика
Взети в своето единство и взаимодействия, темите за морала и поли-

тиката са наблюдавани и изследвани през целия ход на тяхното развитие. 
Морално-политическата проблематика редовно е вземала своето място 
и значение, както в различните сектори на обществознанието, така и в 
пределите на социалната философия.

По-различно е положението при темата за морализирането. При 
своето постоянно присъствие в човешкото ежедневие тя контрастира 
с липсата на съответно теоретично внимание. Това е валидно както за 
практиката на междуиндивидуалните връзки и вътрешногруповите от-
ношения, така и особено за такива проблемни сфери като масовата ко-
муникация и информацията, идеологическата борба и политическата 
пропаганда, общественото мнение и равнището на възпитанието и кул-
турата. Поначало при тях морализаторският елемент се приема едва ли 
не като нещо разбираемо и обикновено, като не се дооценява неговият 
реален отрицателен ефект. Пренебрегва се фактът, че темата за морали-
зирането е пряко свързана с предметното съдържание на духовните про-
цеси, с обективната правда в обществените отношения, с истинността и 
убедителността в идеологическите позиции, с правилността на общест-
веното възпитание.

1. Първо приближаване към спецификата на морализирането се на-
мира в пряка връзка с някои особености на нравствеността като форма 
на общественото съзнание и исторически най-древен механизъм за по-
веденческа регулация. На преден план се откроява проблемът за видова-
та необособеност на моралното начало. Той се състои във факта, че при 
наличие на различни видове човешка дейност – трудова, политическа, 
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религиозно-култова, художествено-творческа, научно-познавателна и 
пр. – не се открива присъствие на отделен вид нравствено поведение. 
Моралността или неморалността не е видова особеност, а обща, социал-
но значима, качествена характеристика на различните видове конкрети-
зирани изяви на дейностното начало. Нравствеността отразява, оценява 
и регулира поведенските аспекти (страни, свойства, отношения) на все-
ки вид социално значима дейност. Така поведението като съвкупност от 
постъпки се различава от дейността като съвкупност от видово характе-
ризирани действия.1

Другите форми на общественото съзнание, функционално съсредо-
точени върху съответни видове дейност, действат при помощта на съот-
ветно изградени учреждения, съставени от подготвени специалисти по 
даден вид професионална дейност и снабдени със съответна материална 
част. Единствено нравствеността се отличава със своя безинституцио-
нален характер. Така организиращата форма (учреждението, институ-
цията) не е лице поради отсъствие на съответно обособено предметно 
съдържание (отделния вид поведенческа обособеност).

Тази особеност на моралното съзнание притежава свои дълбоки ис-
торически корени. Те се откриват още преди отделянето на умствения 
от физическия труд, преди структурирането на общественото съзнание 
като функционираща и организирана човешка духовност. От най-дълбо-
ка древност моралът отразява полезното и вредното, доброто и злото в 
колективния живот. И наред с правилното и неправилното се намесват 
и смесват полярни противоположности като “вярно – невярно”, “истина 
– неистина”. Регулативната стойност на нравственото начало се развива 
неделимо от познавателността. Органически вродената човешка потреб-
ност от добро и добруване се превръща и в неосъзнавано надценяване на 
самия стремеж към истина и справедливост. Така познаването на добро-
то се слива със самия процес на познаване на външната действителност и 
нейните процеси и закономерности. Дори и през епохи на изключителен 
духовен прогрес, като напр. 17-ти и 18-ти векове, нравствеността се раз-
бира и като наука.

1 Вж: Драмалиев, Л. Философски увод в морала и правото, т. I, Обща част, 
С. 2000, с. 102, 103.



137

При развитите държавно-организирани общества с усложнена ду-
ховност нравствеността се намира при условия, различни от тези през 
древността. Противоположността между град и село, между умствен и 
физически труд, между растящо теоретическо равнище и масова пър-
восигналност на социалната психика действат като фактори с пряко 
въздействие върху функционирането на моралната регулация. При ус-
ловията на социално-класов антагонизъм пристрастността на идеоло-
гическото мислене повишава своя коефициент на духовна ефективност. 
Расте относителността на заявяваните концепции, увеличава се разсто-
янието между истина и неистина, между знание и официално обявява-
на позиция, между думи и дела, между субективно желано и обективно 
реализирано. С налагаща се релефност се откроява идейната тежест на 
традиционния, пълен с авторитета на старинността, фактор на родова-
та добродетелност, на обвеяните с романтиката на миналото образци на 
нравственото начало.

И с неизбежна стихийност се утвърждава идеята (убеждението, ста-
новището, тезата), че доброто, бидейки органическо противопоставяне 
на злото, ще притежава не само ключа към решаване на ежедневните 
проблеми, но и към знанието, към мъдростта изобщо. Така преодолява-
нето на злото се търси “просто, кратко и ясно” в самото възвеличаване 
на доброто… Залага се и се установява практиката и традицията на мо-
рализирането.

2. Опитите за теоретическо осмисляне на морализаторските явле-
ния и процеси не са изобилни. Пример за такъв опит намираме в теза, 
редактирана от Игор Кон: “Оценяване на едни или други обществени 
явления, основаващо се не върху анализ на обективните закономер-
ности на развитието на действителността, а върху абстрактни идеали 
и пожелания. Такава оценка, която се прави без разбиране същността 
на явленията, е обикновено следствие от неправилно разпростиране 
принципите и критериите на моралното съзнание върху онези области 
от политическата и теоретическата дейност на хората, в които само тях-
ното прилагане е явно недостатъчно. При това научното изучаване на 
действителността, разбирането на законите на нейното развитие се под-
меня със субективни представи за желания ход на събитията, с нравст-
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вено негодувание, когато събитията се развиват в разрез с намеренията 
на моралистите.”2

На друго място нашият покоен колега Олег Дробницки обобщава: 
“Морализиране се нарича такова незаконно разширяване на прерогати-
вите на нравственото съзнание…, което се състои в подмяна на научния 
анализ на обективните закони на историята с разсъждения за това, как 
биха били длъжни да се осъществяват историческите събития съглас-
но нравствената идея, закона за справедливостта и др.п.”3 И авторът е 
извънредно точен, когато говори именно за “прерогативи”, т.е. за изк-
лючителни права на моралното съзнание, които се възвеличават както 
в сферата на масовата психика, така и от отделни, считащи себе си за 
специалисти, моралисти – морализатори.

Темата за морализирането се засяга от някои автори в повечето 
случаи мимоходом. Като притежаващи по-висока степен на яркост се 
очертават възгледите на Фридрих Ницше. Известен трубадур на тезата 
за “свръхчовека”, за неговата роля като върховен господар и единствен 
законодател, той се проявява като един от малцината западни теорети-
ци, които признават и отстояват наличието на класов морал. Известна е 
неговата постановка, че има “морал на господарите” и “морал на робите”. 
По тази линия презрението към обикновените хора, към “ простолюди-
ето” води логично и до отричане на техните преживявания и вярвания, 
включително и на техния морал. Със своя афористичен стил Ницше дос-
тига и до критично отношение към самата нравственост като социално 
явление. Парадоксално е, че такъв ярък представител на философския 
идеализъм, при това в неговата субективно-ирационалистична форма, в 
отделни моменти отстоява възгледи, които – с неголяма редакция – биха 
могли спокойно да бъдат причислени към материалистическото разби-
ране на историята. Сам Ницше поставя в курсив своята мисъл: “Моето 
основно положение: няма морални явления, а има само морална интер-
претация на тези явления. Същата тази интерпретация е от извънмора-
лен произход.”4 И ако в категорията на извънморалните фактори се имат 

2 Кон, И. Речник по етика, С., 1983, с. 239 (к.м. – Л.Д.).
3 Дробницки, О. Нравственное сознание. – В: Философская энциклопедия, 

Т. 4, М., 1967, с. 100 (к.м. – Л.Д.).
4 Нитче, Фр. Воля к власти. – В: Соч., т. 2, М., 1910, с. 49.
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предвид реални обществени интереси, отношения и закономерности, то 
евентуални поправки биха могли да се сведат до не повече от отделни 
уточнявания.

Нашият интерес се пресреща направо от друга не по-малко катего-
рична позиция на Ницше: “Навсякъде, където още не са могли да мислят 
каузално, са мислили морално”5. Тук целта е още по-ясна и е открито 
поразена. Констатира се фактическата неспособност на моралното мис-
лене да разбира причинно-следствените връзки в действителността. И, в 
духа на автора, идеята се прокламира без да се доказва. Ницше е далеч от 
проблематиката на поведенската регулация като такава, от проникнове-
но разбиране и обясняване на функционално присъщата ограниченост 
на моралните оценки и норми в познавателно отношение. Неизбежно 
следва самоограничаване в едно механическо противопоставяне на “мо-
ралното” с “каузалното” мислене. Но дори и в изказаната си форма и сте-
пен приведената идея заслужава своето отбелязване.

Недалеч, макар и с принципиално различен подход, стои позицията 
на Енгелс. Като се противопоставя на общите и абстрактни апели към 
справедливост, той заключава: “Този апел към морала и правото в научно 
отношение не ни помага да направим нито крачка напред; в нравствено-
то негодувание, па било то и най-оправдателно, икономическата наука не 
може да види доказателство, а само симптом”.6 И такъв извод се извежда 
направо от спецификата на нравствеността: моралният гняв и протест 
визира най-вече последиците, т.е. външните изяви на социалната несп-
раведливост и не засяга нейните корени. Дълбоко скритата каузалност в 
закономерностите на обществените процеси може да бъде разбрана само 
по пътя на строга научна мисъл, която не трябва да бъде сравнявана със 
субективизма и сантименталността на морализирането.

Така достигаме до опит за очертаване на събирателен образ на мо-
рализирането: изхождането от отвлечените представи за добро, чест, 
справедливост, съвест и пр.; непознаването на дълбочината и пренебрег-
ването на сложността на действителните социални и лични проблеми; 
неразбирането на познавателните възможности и ограничености в нрав-
ствената сфера; приемането на желаното за действително, или поне за 

5 пак там.
6 Енгелс,Фр. Анти Дюринг, С., 1946, с. 149.
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осъществимо; надценяването на стойността на собствената добронаме-
реност; предотвратяването на искреността и на външно изявяваното мо-
рално негодувание; изместването на обективно необходимата логическа 
строгост и последователност, на мисловната безпристрастност с прояви 
на краен субективизъм, на необуздана емоционалност и тенденциозна 
съпричастност.

3. По своя характер и начин на изява морализирането следва общата 
специфика на нравствеността: това е преди всичко нейната широка раз-
пространеност във всички сфери на обществените отношения, където 
стои, присъства и застава проблемът за налична или дължима ценност, 
към която се изисква съответно поведение. А “съответността” на пове-
дението при дадена социално-историческа обстановка се превръща и в 
обществен проблем: това са различните и често противоположни инте-
реси, за които този проблем е от съществено значение. На макросоци-
ално равнище обществените проблеми се поставят, оценяват, решават и 
регулират от фактора наречен политика.

В исторически аспект политиката е “по-млада” от нравствеността 
с една обществено-икономическа формация; тя възниква и се развива 
заедно с частната собственост, правото и държавата при условията на 
уголемяващи се човешки поселения (агломерации) и наличието на експ-
лоатация на човешки труд. Държавната политика заварва вече традици-
онно формирани представи и понятия за добро и справедливост, за чест 
и достойнство. Наследени от миналото, те влизат в състава на полити-
ческото съзнание и служат като идейна, т.е. идеологическа подкрепа на 
една или друга политическа линия.

Предметът на действие на политиката е значително по-тесен от този 
на морала. Политиката регулира най-общите и най-съществени пробле-
ми, интереси и отношения на дадена социална, държавно-организирана 
общност. Поначало извън кръга на нейното въздействие остава безчис-
лената маса от микросоциални, вътрешногрупови и междуиндивидуал-
ни връзки и интереси.

В най-общия си вид структурата на политическата дейност и мисъл 
би могла да се представи и като формула: “интерес – решение – дейст-
вие”. Тук интересът се разбира в неговата висша степен на общност като 
държавен, народностен, етнически и пр. Но в неговата дълбока същност 
винаги заляга интересът на икономически и политически господстваща-
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та класа. При структурирането на нравствеността подобна формула би 
изглеждала по друг начин: “интерес – норма – постъпка”. В този случай 
интересът се отнася до всяка социална (групова, семейна, професионал-
на, племенна, етническа и пр.) общност. Носещ традиционното начало на 
общност и задружност, моралът ще изпълнява незаменима функция по 
придобиване на по-приемлив характер на политическата безкомпромис-
ност. При политиката интересът поначало действа пряко и неумолимо. 
Нравствената обосновка изхожда от доброто, правилното, общоприето-
то и нормативно обоснованото. Така се очертава функционалната пот-
ребност от методиката на морализирането.

В литературата се среща и пояснението, че след поява на правото 
и политиката нравствеността “бива изтикана” от макросферата и се ог-
раничава до микромащабите на вътрешногруповите и междуиндивиду-
ални отношения. Това не следва да се разбира, че на държавно равнище 
не съществува потребност от морална аргументация. Дори напротив! 
Именно този вид обосновка и оправдателност се оказва незаменим. И 
с помощта на идеологическите похвати политическите интереси биват 
морално “облагородявани” и трансформирани в по-лесно възприемаема 
духовна материя. Разкрива се перспективата на морализирането.

Като изява на нравственото начало в обществения живот морали-
зирането намира място най-вече в масовата психика, при това на първо 
място на семейно-битова основа. От гледна точка на всеки обществен 
прогрес тук ролята на образованието и възпитанието е първостепенна.

Като метод на обществено въздействие следва да се спомене зна-
чението на политическата пропаганда. От първоначалното значение на 
латинския глагол “propago” днес, особено след Втората световна война, 
пропагандата се разбира твърде често в негативен смисъл: широка ин-
формация с предварителна тенденциозност, изопачаване на истината с 
оглед прикриване на антисоциалната политическа линия. Без съмнение 
при оценката на който и да е вид политика и съответна идеологическа 
тактика следва да се има предвид действителното отношение към общес-
твения прогрес и народните интереси. Но в случая с морализирането 
именно това стеснено приложение на пропагандата застава на преден 
план.

Сложна и противоречива е обстановката, при която идеологичес-
кото пропагандиране на моралност и справедливост се оказва на дело 
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неморално, несправедливо, по същество антинародно. Така в хода на ис-
торията се е формирала и проблематиката на демагогията. Фактически 
тя притежава възрастта на политиката. В своята Политика Аристотел 
се обяви против съвременните му демократи, имайки предвид липсата 
на политически опит у тях, свързана с необразоваността на хората без 
аристократически произход. Критикувайки тяхното реално беззаконие, 
той ги нарича демагози.

В хода на историята демагогските похвати намират редовно прило-
жение – користни обещания и измами на народните маси; майсторско 
изопачаване на съдържанието на дадени политически програми; собст-
веното възвеличаване заедно с рязкото очерняне на политическия про-
тивник; изтънченото използване на термините и средствата на морала 
и религията за притъпяване на чувствата и вярванията на обикновени-
те хора; насищането на общественото съзнание с пребогата нравствена 
фразеология и т.н. Всичко това представлява само частица от пребогатия 
арсенал на демагогската практика. В този смисъл говори и нейното опре-
деление, намерено в сръбската политическа енциклопедия: “За демагоги-
ята са необходими две основни предпоставки. Първо, общокултурното 
ниво на масите трябва да бъде относително ниско и също така да не им 
достига нужната политическа зрелост… Там където народът е културен 
и политически зрял, водачите не могат да разчитат на някакъв успех в 
своята демагогия. Демагогията злоупотребява с незнанието, неосведоме-
ността и недоброжелателността на масите. Второ. Политическите вода-
чи да имат негативни лични особености, да са непринципни, неискрени, 
безскруполни и безсъвестни в настояването за привличане благоразпо-
ложението на масите.”7

Нашето съвремие е пребогато на демагогия. При това наред с могъ-
щите средства на една планетарна комуникация налице е високо майс-
торство в психологическата тактика при отчитане степента на социал-
на зрелост и фактическа интелектуалност на широките народни маси. 
Мястото на демагогията се отчита особено в остри преходни периоди, 
когато стари благородни идеали се оказват изразходвани и действат като 
дразнещи догмати; от своя страна именно нови цели и искрени стреме-
жи към всеобща справедливост са все още теоретически недоизяснени и 

7 Demagogija. – In: Politika Encyklopedia, Beograd, 1975, с.138.
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практически трудно изпълними. А това е историческа обстановка, която 
е благоприятна за една истинска епидемия от демагогски постановки и 
похвати.

Интересен за отбелязване е фактът на поява на една разновидност 
на демагогията. Става дума за все по-честата употреба в политическата 
дискусия на термина популизъм. От етимологическа гледна точка той е 
равнозначен на демагогията: demos на гръцки и populus на латински оз-
начават едно и също – народ. Самото понятие е познато и в миналото. В 
буквален смисъл то се разбира като народничество. Такива са били нап-
ример действията на руските народници от втората половина на 19-ти 
в. Техни събратя по идейност са българските сиромахомили. Понятието 
се употребява и в други страни и по други насоки: редица политически 
движения са се стараели да подчертават народностното начало в своите 
идейни програми и провеждана дейност. Подобни възгледи са налице и 
в някои школи в литературата и изкуствата.

В наше време популизмът се употребява предимно в негативен сми-
съл. Най-често политически противници се обявяват в прояви, които 
целят преднамерена известност сред народните маси и придобиване на 
самоцелна популярност. А когато обстановката е предизборна, тогава 
се достига до явно себеизтъкване, кокетиране, самохвалство и съответ-
но дискредитиране на противната страна. В този смисъл популизмът 
се очертава като по-изтънчена форма на демагогията. При последната 
обикновено се касае за открита измама и оклеветяване, за преднамерено 
фалшифициране на дискутираните социални факти. Би могло да се при-
еме, че при популизма се проявяват упрек и забележки за сравнително 
по-леки простъпки, докато при демагогията ще се касае за пряко обви-
няване в неверни твърдения и явни изопачавания.

Така схващани, демагогията и популизмът представляват естествен 
плацдарм за разгръщане техниката и тактиката на морализирането. Чрез 
тях политическата атмосфера се насища с постановки (идеи, призиви, аги-
тационно-пропагандистки лозунги и др.п.), които са твърде отдалечени 
от нормално схващаната нравственост като израз на добро, справедливо, 
съвестно и т.н. По такъв начин морализирането се явява средство за тер-
минологично извличане на преизвестни морални постановки с оглед на 
тяхното преднамерено прилагане за някаква практическа изгода. И това 
е валидно преди всичко за сферата на макросоциалните отношения. В 
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плоскостта на бита и междуиндивидните отношения намира място про-
фесионалната неопитност, ограничената образованост и персоналната 
неспособност за самовладеене и самопознаване. В такива случаи нравст-
веността прокарва своя старозаветна характеристика: знанието на добро-
то като че ли е достатъчно, за да се знае околната действителност.

И затова не би трябвало да се осъжда самото добро. Извод и обоб-
щение на безкраен човешки опит в своето битие на социално-философ-
ска категория, то притежава висша степен на съдържателност и позна-
вателност. Добро е правилното поведение, добро е знанието, добро е не 
само природната, но и създаваната от Негово величество човека красота. 
А за да се различава действителното добро от неговото опростено и ма-
нипулативно тълкуване трябва да се познава неговата собствена приро-
да, неговата специфика, относителна самостоятелност и ограниченост. 
Субективно желаното следва да се отличава от обективно независимо-
то, защото “моралното” далеч не винаги е и самото “каузално”… Защото 
върховенството на реалната практика стои далеч над рекламираната и 
претендирана добронамереност.

2. Морално лице и лицемерие на политика:  
смяна на роли и маски
Ще пристъпя към разглеждане на проблема с една методологична 

постановка на Маркс за лицемерието. Според него колкото по-очебийно 
става противоречието между интересите на господстващата класа и на 
мнозинството от обществото, толкова повече идеологическите предста-
ви на обществото “слизат до равнището на празни идеализирани предс-
тави, съзнателна илюзия, умишлено лицемерие” (к.м. – В. М.); “колкото 
повече тяхната погрешност се разобличава от живота... толкова по-ли-
цемерен, по-морален (т.е. морализаторски – б.м. – В. М.) става езикът на 
това общество”.8 В този дух са и мислите на Исак Паси: “понякога морал-
ната орнаментика в историческото събитие прикрива неговото реално 
значение и то тъкмо защото моралът се представя като първа грижа за 
всяко неморално общество”.9 Така лицемерието – прието в социално-

8 Маркс, К. и Фр. Енгелс. Съч., т. 3, с. 277.
9 Паси, И. Фрагменти. – “Дума”, 15. 07. 1998.
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то общуване като морална категория – се обяснява с несъответствието 
между действителните социални отношения и тяхното отражение в иде-
ологическото и моралното съзнание. По същество от Маркс е представен 
възможно най-общият идеологически модел на лицемерието.

Без да се отклонявам, ще отбележа само, че в идеологическото поз-
нание доминират критериите на адекватното и изопаченото отражение 
и тези на прагматичната и светогледната позиция. За идеологията, за 
оценъчно-нормативните форми на общественото съзнание – като со-
циално-причинно (наречено още социологично) отражение – се твър-
ди, че изразяват определени социални потребности и интереси. Затова, 
ако и да отразява адекватно едни или други интереси и стремежи, това 
съзнание по принцип не е достоверно знание. Тъкмо в тази пресечна 
точка на адекватното и изопаченото (илюзорното) отражение е заложена 
обективната причина и необходимост от лицемерие. Тук е генезисът на 
неговата специфична функция – да се отстояват позиции и егоистични 
интереси, да се оневиняват сторени злини.

При разглеждане на политическото лицемерие в моето изложение 
ключова е думата “адекватност”. Повтарям, адекватност в контекста на 
моралното лицемерие на политическия субект, а не на истината. В осно-
вата на всяка една смяна на социални роли и маски лежи някакво несъот-
ветствие между мисъл и действие, мотивация и поведенска поза, убеж-
дение и конюнктурно приспособяване, смиреност и фарисейска наглост, 
харизматично самочувствие и утилитарно домогване и пр.

Специално ще разследвам връзката между политическото лицеме-
рие и ценностната инверсия. Една изключително тревожна тенденция 
в съвременния духовен свят. Свидетели сме на пълзяща мащабна и зло-
веща подмяна на ценности, на траен срив на нравствените критерии за 
оценка и поведение. Ценностната инверсия обикновено се свежда до раз-
местване на понятията за добро-зло, красиво-грозно, истина-лъжа, ху-
манно-антихуманно и т.н. В публичния живот това явление има твърде 
широка гама на изява. Вписва се в общия вектор на прагматизацията на 
социалната практика и на свързания с нея нарастващ толеранс. Като го-
воря за либерализация на толерантното отношение в неговия най-широк 
аспект имам предвид и размиването на границите между: ляво-дясно в 
политиката; прагматично-идеологическо в управлението; полезно-вред-
но в бизнеса; толерантно-ригидно в социалната регулация; забранено-
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допустимо във всекидневното общуване; глобално-национално в меж-
дудържавните отношения. Тези открояващи се тенденции не произти-
чат строго детерминирано, еднозначно, поради това стават източник на 
противоречия и конфликти. Когато позицията на толеранса започне да 
се движи по ръба на допустимото, безразличието и примирението, носи 
големи вреди, защото трудно се улавя и още по-трудно компрометира.

Като оценки, убеждения и мотиви ценностната инверсия намира 
израз и в статусните позиции на политическите субекти. Така по-кон-
кретно: ползването на властовите права се заявява като изпълнение на 
задължения; мотивите на поведението на едно или друго действие се 
приемат за аргументи; желаното и обещаното – за осъществено; рабо-
лепието и покорството – за партийна лоялност; користната сделка – за 
политика; политически целесъобразното – за морално; манипулативната 
фразеология – за еманация на истината; зловредният егоизъм – за при-
родна човешка даденост и т. н. и т.н. Стигна се напоследък и до скандални 
прецеденти – висши представители на изпълнителната власт (министри) 
си позволиха да размахват пръст срещу законодателната институция. 
Тази именно – условно ще я назова “управленска инверсия”, има пряко 
отношение към политическото лицемерие. Последното прикрива моти-
вираното от инверсията поведение, а ценностната инверсия се използва 
за идейна аргументация на лицемерието. Политическото лицемерие се 
съединява с изповядваните идеологически представи и илюзии и по този 
начин се освобождава от своите видими признаци и поведенско маниер-
ничене.

Сега ще се спра на присъщата на лицемерието защитно-оправ-
дателна функция. Предпочитаните и широко практикувани от поли-
тиците защитни инструменти са неделимите едно от друго поведенска 
маска и манипулативно слово. При радикалната промяна у нас дръзко и 
стихийно в публичната сфера нахлуха много неопитни, но амбициозни 
политици. Под влиянието на нестандартни и бързо променящи се ситу-
ации, конфликти на интереси и властови изкушения те бяха подложени 
на интензивна морална ерозия. Тъй като “актьорите” на политическата 
сцена започнаха бързо да се обезличават и да подчиняват своят професи-
онализъм на тясно партийни и особено на икономически-корпоративни 
интереси, те без свян се втурнаха към “политическата гримьорна”. Лице-
мерните маски имат това удобство, че бързо и лесно могат да се сменят. 
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Мария Йофе казва за Сталин, че е бил “актьор с рядък талант, способен 
да сменя маската в зависимост от обстоятелствата”. Не малко наши по-
литици надминаха природния инстинкт на хамелеона и меркантилният 
манталитет на фарисеите от древна Юдея. Такова поведение се обогати 
и с похватите на днешната брокерска практика. При парламентарната 
криза (февруари 2005) си свалиха маските претенциозните блюстители 
на новия морал. Имам предвид не само “нововремци”, но и техните “ве-
ликодушни партньори.

Лицемерните маски имат широк регистър на употреба: от ласкател-
ния комплимент – до арогантната реторика; от едва забележимата прес-
трувка и смиреност – до безскрупулното нахалство; от конформистката 
позиция – до користния слугинаж; от инцидентната лъжа – до отмъще-
нието и още други модификации. Известният американски психиатър 
Морган Скот Пек пише така за човешкото лицемерие: “Виждаме усмив-
ката,V която прикрива омразата, мазното ласкателство, което маскира 
яростта, кадифената ръкавица, в която се крие юмрук”.10 Обикновено 
маската е непроницаема. Когато обаче се приложи съдържателният ана-
литичен подход при обяснението на такива прояви, излиза наяве тяхната 
поведенска неадекватност. Лицемерието е не само средство за самоза-
щита и оправдание на погрешни действия и злосторно поведение, но и 
за фалшива компенсация на съществуващия в политическия и частния 
живот дефицит на добро и обществено благо.

Ще си позволя едно сравнително съждение за маската на артиста и 
тази на политика. В свое изявление именитата наша оперна певица Рай-
на Кабаиванска разказва как веднъж след като се е поддала на прежи-
вявания от личния си живот, е подвела диригент, оркестър и публика. 
Стигнало се е до истински гаф. Артистът според нея би трябвало да се 
абстрахира от личното си битие, да “изчезва”, когато влиза в роля, за да 
може художествено да претвори автентичния образ на персонажа. Или, 
както се изразява Стефан Данаилов, излизайки на сцената, трябва да се 
разтовариш от лични преживявания, “да забравиш кой си и да влезеш в 
обстоятелствата на друг човек с неговите проблеми, радости и мъки” (в. 
“Труд”, 19.03.2005). Така и политикът с помощта на поведенската маска 

10 Пек, М. С. Хора на лъжата. Надежда за изцеление на човешкото зло, С., 
1995, с. 85.
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цели да представи образа на друг човек, като “заличи” собствената си 
личност. Да прикрие истинската си мотивация, следвайки “повелята” на 
добродетелната маска така че да не издаде своите користни интереси. И 
при двата случая се превъплътява различен от собствената същност об-
раз. Но докато артистът може да покаже и негативен образ, то политикът 
ползва само маската на добродеянието. Затова предпочита “услугата” на 
манипулативното слово и на популистката демагогия, “щедрият жест” и 
преднамерената лъжа.

Преминавам към специфичния за политическото лицемерие защи-
тен манипулативен механизъм. Проблем, имащ пряко отношение към 
завоюването и отстояването на статусни позиции. Като говоря за смяна 
на роли, имам предвид лицемерието, т. е. проблемът се интерпретира в 
етически, а не в социологически план. В условията на съвременната дина-
мична стратификация се извършва интензивна смяна на статусни роли. 
Но това явление няма непосредствен израз в политическото лицемерие. 
Такава социална мобилност разграничавам от приелата широки размери 
“партийна миграция” сред нашите политици. Публичната личност – за 
разлика от артиста – не всякога надява маска на лицето си. Но ако един 
политик стане обект на критично обществено мнение, той неизбежно се 
устремява към това защитно средство. Очевидци сме днес на безпреце-
дентна “театрализация” на родната политика с открояваща се доминация 
на циничната демагогия. Когато един политик от най-високите етажи на 
властта – призван по статус да изразява общи интереси, националноот-
говорна гражданска позиция, открито декларира свои партийни прист-
растия, той не би могъл да отмине маската на голямата демагогия. Тази 
маска обаче, както се потвърди от живота, не е лишена от капризи, от 
способността да си отмъщава, когато с нея се злоупотребява в името на 
самонадеяни властови аспирации.

В политическата практика манипулативното лицемерие не бива да се 
разглежда опростено – като своеобразна поведенска “тактика” за смяна 
на маски и перуки. Тук е фокусът, в който се сблъскват морални ценности 
и идеологически принципи. Това далеч не е подготовка за цирков дебют, 
за “бал с маски”, нито пък камуфлаж за военни действия; най-малкото е 
козметична процедура на лицето. Не маската – колкото и перфектна да 
е тя, не манипулативното слово – колкото и завладяващо да е то, а цен-
ностната позиция и моралната воля за нейното осъществяване в живота 
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са онези фактори, които осигуряват желаният от всеки политик социа-
лен престиж. Ценностна позиция обаче с изявена хуманна насоченост, 
със загриженост за другите, за тяхното материално и духовно битие, за 
доброто на човека. Следователно става дума за привързаност към идеи и 
принципи, ориентирани към общественото благо. А не тяхната подмяна, 
което поражда потребност от самозащита, от морализаторска фразеоло-
гия като средство за отклоняване от персонална вина и отговорност.

Накрая на моето изложение ще привлека вашето внимание по-конк-
ретно към оправдателната функция на политическото лицемерие. Схе-
матично ще развия схващане за възможни три типа модели, чрез които 
политикът се стреми към освобождаване от възмездие за сторени греш-
ки и провали, вреди и злини.

– Моделът “смекчаващи вината обстоятелства” – модус, основа-
ващ се на тъй нареченото от психиатрите “проектиране” на извърше-
но от даден субект зло върху останалите. Което означава, собствената 
вина да се обяснява и оправдава с външни причини и факти, собствени 
слабости и пороци да се пришиват на други субекти. У нас през послед-
ните години млади – толерирани от “негово величество” – високомер-
ни личности бързо заживяха със самочувствието за непогрешимост и 
всепозволеност. Стъписали се пред екстремални предизвикателства и 
показали безсилие да решават реални проблеми на живота от служеб-
ните си кабинети, започнаха да прехвърлят своята отговорност върху 
противници, опоненти и партньори, да възприемат другите за виновни. 
Това е своеобразна нагласа за търсене на “изкупителна жертва”, на ня-
какво алиби. А колкото по-странични, опосредствани и комплицирани 
са причинно-следствените доказателства, толкова по-успешно те биха 
могли да се използват като оправдателни аргументи. Но и такива улес-
няващи човека обстоятелства не отменят мъдрото предупреждение на 
Виктор Юго: “Който се оправдава с грешките на други, той все едно се 
мие с кал”. С деморализиращи последици се оказа особено тенденцията 
сред управляващите да оправдават свои решения, действия и постъпки 
с закона или политическата целесъобразност. Така приелата масови раз-
мери корупция у нас се превърна в легитимно явление, което в една или 
друга степен обезсилва намесата на санкциониращия съдебен контрол. 
В основата на всяко намерение и поведение за “проектиране” на вина и 
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отговорност лежи нарцисизмът на политика, неотменно свързан с отсто-
яване на обществено и личностно статукво.

В моята дългогодишна обществена практика не съм срещал личност, 
която да си признава лицемерието. Но когато се сблъска с критично об-
ществено мнение и осъзнавайки евентуалната вреда от такова поведение 
за своя просперитет, политикът възприема позицията на самозащита, 
като прехвърля свои вини и негативни качества върху други субекти. Ка-
риеристът не съзнава своята корист, но със спокойна съвест винаги е го-
тов да обвини другите за такова порочно поведение. Никога не се смята 
за властолюбив, но постоянно вижда властолюбие в своите конкуренти.

– Моделът “анонимно сътрудничество”. При него истинският ви-
новник за провинението остава “зад кулиси”, действа индиректно, чрез 
“втора ръка”; в завоалирана форма се използват рекет, заплаха, интрига 
и др. Политикът с такова поведение прибягва до конструиране на няка-
къв параван за прикриване на свои деяния. Напоследък в публичните ко-
ментари все по-категорично се отрежда такава именно задкулисна роля 
в коалиционното управление на лидера на ДПС.

– Моделът “споделена отговорност”. Това поведение най-трудно се 
осъществява и разпознава. То намира опора в сугестивното манипула-
тивно въздействие, в доверчивостта, внушението и заблудата. Прилага 
се и ласкателното толериране като средство за обсебване, за налагане на 
личностна власт. Ако не бъде постигнато доброволно сътрудничество, то 
поне да се постигне мълчалива подкрепа. И в крайна сметка – примире-
ние, съпреживяване на обща отговорност и поемане на взаимна вина. За 
постигането на споделена отговорност твърде много се разчита на реди-
ца качества на характера и волята на личността – малодушие, отстъпчи-
вост, мекушавост, лекомислие, конформистка установка и пр. Когато чо-
век е лишен от кураж и волева способност да се съпротивлява и отстоява 
суверенна позиция, той винаги е склонен да направи компромис с убеж-
дения и принципи, да замълчи и даже да преглътне щети и накърнено 
честолюбие. Проявите на пасивност, инертност и мълчаливо съгласие са 
често срещаните форми на морално лицемерие. Те са показател за отсъс-
твие на морална резистентност на съответната личност спрямо злото. На 
такива колебаещи се и малодушни (ще добавя и покорно смирени) Данте 
не V е отредил дори място в своя “Ад”.
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Основополагащо значение и в трите преплитащи се манипулатив-
ни модели е избягването на дръзките действия, за да не се предизвикват 
конфликти и най-вече да се печелят доверие и съгласие за участие. Тези 
модели бихме определили като “меки” форми на политическа манипула-
ция за разлика от агресивната антикомунистическа пропаганда, приела 
доминиращо място в идеологическата атмосфера на прехода. Която ста-
на източник на политическа омраза, отмъщение и реванш.

В своето Открито писмо до премиера Стефан Цанев заяви, че “няма 
по-гнусен човешки порок от лицемерието. И колкото по-висок пост за-
ема човекът, толкова по-отвратително е лицемерието”.11 Ще добавя: гну-
сен и в същото време “най-привилегирован порок”, доколкото помага да 
се “запуши устата” на всекиго – сентенция, която великият Сервантес 
изказва чрез монолога на Дон Кихот.

3. Аморалният морализъм на политическите елити
Когато Историята получи ускорено сърцебиене или изпадне в неу-

държими гърчове, тогава неусетно Политиката и Моралът влизат в нео-
бичайни съприкосновения и/или пререкания. Поляритетите им едновре-
менно и неустоимо се привличат, но също и безцеремонно се отблъскват. 
Простодушната и битовизирана нравственост винаги трепетно копнее за 
Истинската политика – храм и крепост за нейното възкресение, защита и 
благополучие, и за Истинския политик – месия-избавител от многостра-
далната ѝ, тъжна и злочеста орисия. Защото Моралът винаги търси в По-
литиката (чрез нейната власт върху Властта) апотеоз и триумф на своите 
скрижали, хилядолетни мечти и завети, възмездие или възнаграждение 
за понесеното и преживяното. Той детински наивно вярва, че Политика-
та може и трябва със своя инструментариум да установи “земното царст-
во” на небесното добро, истинното и красивото в човешките отношения 
и взаимодействия. Макар в прозаичната делнична сивота или в колорит-
ните екстремни ситуации Нравствеността всекидневно много горчиво, 
безутешно и постоянно да се сблъсква, обезсърчително спречква с поли-
тическия волунтаризъм, политизираните вакханалии и политиканските 
безумия и безобразия. Това е особено драматично в исторически метеж-

11 Цанев, Ст. Открито писмо до премиера. – в. “Труд”, 4. 03. 2002.
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ни, преломни и разломни времена, обстоятелства и нрави. Тогава няма 
кътче от политическото, което да не се подлага на изпитанията или на 
изкушенията на морализаторския/моралния патос. Но няма и фибра от 
нравствената тъкан на социума, която да остава незасегната или непора-
зена от свръхполитизацията. В такава разбунена атмосфера и разтресена 
социална среда Моралът винаги втренчено, трескаво търси и постоянно 
намира все нови и нови следи, кошмарни симптоми и тежки поражения 
от проказата на аморализма върху плътта и духа на политическото, а по-
роците му еуфорично показват всичките си лица.

Обратно, политическото неистово иска и всячески се опитва да изг-
лежда в безупречно опрятен, заслужаващ всеобщо публично одобрение 
и дори възхищение вид. Макар най-често последният да е непоноси-
мо отблъскващ или потресаващо аморален и безчовечен. То не иска да 
вижда дълбоката пропаст, зейнала между истинския ипостас и статус на 
нравственото и морализаторската му инкарнация.

Всъщност не е възможно Моралът и Политиката да са едно и също, 
да теглят впряга на своите замисли и усилия в единен ритъм. Моралът 
бленува да просветли и просвети политиката, да я подчини на своите 
незрими закони-канони. Политиката обаче иска да използва нравстве-
ността, като само инструментално, формално, феноменално и най-често 
перманентно въвежда на въоръжение морализаторския патос и статус. 
На житейски всекидневно ниво Моралът не може и не иска да бъде поли-
тически великодушен, неутрален и коректен към провинилата се другост, 
тъй както и Политиката никога не се поддава само на сантименталните и 
абстрактно-хуманистични призиви или сърцераздирателните сцени на 
унизената и потресената нравственост. Защото обикновено Моралът и 
Политиката се оказват антиномични, апоретични, макар всячески да се 
опитват да покажат и докажат, че не могат един без друг, че са си екзис-
тенциално или фатално нужни. И всеки подобен опит твърде бързо се 
сгромолясва сред прашните купчини от отломките на неговите предшес-
твеници във времето.

Демоничният дух на всяка политика е Властта, докато този на ис-
тинския морал е царството на Безкористието. Единият винаги гледа по-
дозрително и асиметрично, другият доверчиво и симетрично на субекти-
те. За политиката субектът на другия/чуждия обикновено е зло, средство 
или най-много инструментална ценност. За истинската нравственост 
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тази различна, друга, дори и чужда, субектност е също висша ценност. 
Политиката винаги безсърдечно и методично разчита на хладнокръв-
ната заменяемост на хората, докато истинският Морал отчаяно и само-
жертвено се бори за признаването на незаменяемостта им в качеството 
им на уникални неповторимости и индивидуалности, но и на надарени с 
някаква извечна универсалност човешки същества.

Политиката винаги инвентаризира и вертикализирано ранжира хо-
рата (индивиди и общности) в някакви свои и утилитарни ней йерархии, 
докато истинската нравственост неотменно ги разполага в своите хори-
зонтални, равноправни и равнопоставени конфигурации. Тя е омагьоса-
но царство на Властта в качеството ѝ на интерес, полза, целесъобразност, 
ефективност и ефектност. Истинският Морал обаче е бленувана и обето-
вана земя за неутилитарния интерес, за най-често пропуснатата полза, 
за невинаги “правилно” спазената практична целесъобразност, за жи-
тейски неефективния избор в даден момент, или дори за неатрактивното 
и мълчаливо следване на “вътрешния глас” на нравствените ценности, 
норми, принципи и идеали. Глас, който не иска меркантилно, епизодич-
но или зрелищно публично одобрение или масово възхищение, а често е 
дори самодостатъчен.

Политиката съдбовно се основава на неотстранимото насилие в 
и чрез нейната многолика и буйна природа, което може и трябва да се 
прикрива и оправдава по най-различни, дори и аморални, начини. Дока-
то истинският Морал разчита единствено на самозадължението, превръ-
щащо се дори и в “удоволствие” от поемане и извървяване на една Голго-
та, без която истински моралният човек не може, защото без това той не 
е истински човек, нито е реално човечен човек.

Всичко това става особено прозрачно и видимо в пределите на 
родния ни преход към демокрация, когато “бракосъчетанието” между 
политиката и морала приема невероятни или потресаващи очертания. 
Защото морализаторството става неотстъпен дълг на политическото, а 
нравственото се политизира до неузнаваеми крайности и размери.

Настървеният и помпозен, площадно агресивен и арогантен поли-
тически/политизиран морализъм на елитите безпрепятствено и удобно 
открива и безпощадно разобличава всяка мисъл на другостта като скве-
рен помисъл; уличава всеки неин предполагаем замисъл като невъобра-
зим злоумисъл. Тъкмо обратно – и най-очевадните “бакалски сметки” за 
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префериране и фаворизация на политическата азовост винаги се предс-
тавят или декорират като нравствено безкористни, публично дължими, 
социално ценни и исторически императивни.

В пъстрите водевили на политизираното морализаторство (на счеп-
калите се отчаяно за Властта елити) скандалността и комичността е ап-
риорно резервирана за другостта. Трагичността в миналото, настоящето 
и хепи-ендът в случващото се сега или в бъдещето са предварително га-
рантирани за азовостта. Затова Властта неотменно клейми с морални/
аморални стигмати своите защитници/врагове. Всяка идейна, идеоло-
гическа, партийно-политическа азовост или сродност носи свещените 
емблеми на моралната порядъчност, добродетелност, предпочитаност 
и бонифицираност. Обратно, всяка идейна, идеологическа, партийно-
политическа другост и особено пък чуждост неизменно, поучително и 
непрестанно се дамгосват с отвратителния печат на профанното и по-
рочното. Те охотно се линчуват с публична дискредитация, низвергване, 
дискриминиране, изолиране и репресия. В това не трябва да има никаква 
прошка.

По една неведома традиция от незапомнени времена човешката 
природа етически се разглежда изначално като добра или лоша. Мора-
лизираната политизация или политизираното морализаторство обаче 
винаги представят пред ненаситните сетива на публичността тази при-
рода в съвсем други силуети, роли и значения. Обликът и битността на 
чуждостта се обрисуват и налагат често като гнусното свърталище на 
стихиите на злото и порока, на лъжата и уродливостта. Те са истинската 
злокобна бърлога на всичко профанно, диаболично, сатанинско. В тях 
извратеността и падението на човешката същност, предназначение и 
призвание достигат до потресаващите си рекорди. Няма прегрешение, 
грях или престъпление, на което те са неспособни.

Напротив, обликът и битийността на азовите идентичности неиз-
менно се описват и прославят като свидна и дивна обител на всичко сак-
рално и достойно за уважение, почит и възхищение. В тях ангелското 
начало и многострадалните изпитания, които обезателно се изкупват и 
възнаграждават, са фундаментална референция. Всичко свещено тук има 
своята храмова аура и реалност. Всичко “човешко” (каквото и както ще да 
се разбира то) тук трябва да триумфира. Така морализаторският патос на 
политическите/политизираните партийни елити разчита на две (неглас-
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ни или безцеремонно оповестени) несъвместими и несравними отделни 
половинки от универсалността и тоталността на човешката (неразчле-
нима) природа. Макар да са непоносими една към друга, тези половинки 
притежават своя живот и значение единствено благодарение на проти-
востоящата им другост/чуждост. Колкото настойчиво и оглушително 
да убеждават обществеността, че тъкмо последната е единствената им 
пречка и вредоносна заплаха. Политизираните и морализиращите елити 
никак не се смущават от своите всекидневни дисекции или разфасова-
ния на човешката природа пред очите на масите. Въпреки, че гръмоглас-
но пеят страстни дитирамби в нейна чест, в името на ненакърнимостта и 
свещената ѝ неприкосновеност или органична и извечна цялост.

Морализаторският патос на политизирания елит/субект винаги 
страстно и чевръсто сервира на вечно изгладнелите публични вкусо-
ве и неутолими нагласи изумително пикантни блюда с изображенията 
на сбърканата природа на политическата/идеологическата другост или 
чуждост. Непроменимо и непоклатимо два антиномични ипостаса на 
човешката природа на другостта конвейерно се предлагат за масова кон-
сумация. Първият рисува другостта като изначално, генетично обреме-
нена, наследствено деформирана, уродлива рожба на скверно изначално 
грехопадение, която по никакъв начин, с никакви терапии не може въ-
обще да се възстанови, нормализира, преобрази и изправи в естествено 
човешки вид и смисъл. Така другостта априорно и безостатъчно е осъде-
на на елиминация, а единственото ѝ място е в бунището на Историята, в 
сметището на забравата, в тинята на безпаметството. Понякога единст-
веното благоволение и великодушие на развилнелия се морализаторски 
патос на партийните елити е да позволи образът на другостта да присъс-
тва остатъчно, като кошмарен назидателен спомен и неотстраним поу-
чителен образец, който не бива никога повече да се допуска отново в жи-
вота на обществото. Така образът на осъдения тоталитарен манталитет 
и маниер неусетно реанимира, завръща се преобразен в демократични 
одеяния и смисли.

Вторият лик представя едно осакатено, извратено и уродливо битие 
и съзнание, присъщи на другостта, които обаче могат и трябва да бъдат 
коригирани и нормализирани, вкарани в правия път. Всички средства за 
постигането на тази цел са позволени или задължителни. Важното е след 
изцелителните процедури другостта да се промени из основи, да се от-
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рече от и погребе своята идентичност, като я замени с друга, прилежна, 
импонираща и потребна на властващата (или на домогващата се с всички 
средства до трона и облагите на властта) азовост. Сърцераздирателното 
великодушие на този благотворителен жест на азовостта, която прави 
всичко, за да изправи и “очовечи” увредената и опорочена другост по 
свой облик и подобие, в крайна сметка не отива по-далеч от първия вари-
ант на отношение към различната чуждост. Защото и тук отново, но вече 
в друг ракурс, идентичността на другостта не се приема в качеството ѝ на 
различна самоценност. Тя също се третира наново само като императив-
но дефинируема инструментална ценност за дискретна глорификация 
на собствената азовост. Тук само подобието, а не различието върлува и 
бесува. То не спира за миг да капризничи и безобразничи. Въпреки, че 
проглушава ушите на гражданството, че прави всичко, само за да възста-
нови накърнените права и различията между хората в социума.

Родният ни драматичен преход към демокрация прекатурна всич-
ки исторически и всекидневно седиментирали представи и трафарети за 
висшите категории на нравствеността. Категории като добро и зло, от-
говорност и вина, чест и достойнство, съвест и умисъл, справедливост и 
несправедливост, равенство и неравенство и прочее скоростно промени-
ха до непредсказуемост своите смислови и функционални валенции. Те 
бяха стремително и напористо “извадени от категорията” на привичната 
им делнична и екзистенциална, обществена и персонална осмисленост и 
употреба. Морализаторският патос на политизираните до крайност пер-
сони и елити облекчи и насърчи до потресаваща неузнаваемост подобно 
произшествие. Всяка несправедливост спрямо другия/чуждия полити-
чески опонент и идеен враг неусетно изгубва очертанията и стойност-
та си на такава. Тъкмо напротив, тя придобива ореол на наложителна, 
възмездна справедливост, или на оправдана и дори заслужено-възнаг-
раждаваща справедливост. В същото време всяка справедлива, макар и 
коректно сторена, критична реакция или даже оценка към азовосттаV 
от страна на чуждостта, моментално и безостатъчно се възприемат като 
изцяло необосновано гнусно покушение, вероломно своеволие, недопус-
тимо възмутителна несправедливост, заслужаващи своята незабавна и 
поучителна санкция, своето публично демаскиране и дори линчуване.

За днешните политически елити като цяло, а и за повечето лидерски 
персони, нееднократно “паднали в очите” на гражданството, понятията 
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и усещанията за чест, достойнство, съвест сякаш напълно губят своята 
гравитационна сила и значимост в пространството на моралните и по-
литическите, на демократичните промени и процеси, а се оказват единс-
твено примитивно и удобно средство за популизъм.

Всяко неравенство днес се обосновава и оправдава с исконно възс-
тановяване на истинското човешко достойнство и честта, на погазеното 
или погубеното някога/сега равенство между хората, на унизеното от 
предишните/днешните властници и управници самочувствие на отдел-
ните индивиди и общности. Но то не отива по-далеч от още по-флагран-
тно и дори трагично зейване на бездните на неравенства от политичес-
ки, социален, икономически и културен вид. Така всяко поредно възк-
ресение на правата и свободите на хората, чрез инструментариумите на 
политизираната морализация или на морализиращото политиканство, 
всъщност по-скоро изглежда като тяхно ново и още по-покъртително 
тъжно погребение. Оттук и невероятно скоротечната профанация и 
изумителната девалвация на всичко политическо, на политиците и поли-
тическите институции. Оттук и политически ескалиращият абсентизъм 
или гражданската летаргична и пасивна унесеност, вторачена в себично-
житейското.

Моралът в политиката повелява всяка власт, всеки елит да поеме 
конкретна отговорност и срок за реализация на обявените от тях анга-
жименти и обещания. Днес обаче всичко става наопаки. Политически-
те елити са като някаква приказна Шехерезада, която непрестанно се 
опитва да удължава времето на съществуванието си, да измисля всякак-
ви небивалици, които да я спасят от обявеното и надвиснало гибелно 
над главата ѝ наказание: отстраняване от Властта. Елитите са готови да 
разправят врели-некипели за себе си или за опонента, като искрено или 
перфидно се стремят да убедят обществеността, че думите им са чистоп-
робни и най-висши истини. Никой не носи отговорност, още по-малко 
пък вина и наказание за изреченото, обещаното, стореното, прахосано-
то, престъпеното и оскверненото. Финансовите пирамиди са следствие 
на политическите пирамиди от пищни обещания, програми, проекти и 
платформи на управленска рационалност/ирационалност. Политичес-
ките фараони, пропилели публичен кредит на доверие и невъобразими 
държавни богатства, остават безметежно да вегетират и зловредно да 
буйстват. Сякаш в тези тежко болни времена единствено политическите 
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елити са ваксинирани срещу всички и всякакви угризения на съвестта, 
без това да им пречи да виждат постоянните капитулации и предателства 
на съвестта в пределите на техните идейни или властови противници.

Всеки истински морал искрено и дълбоко се възмущава от безочли-
во наглите идейни и ценностни неофити, от парадиращите със своя мер-
кантилизирано-егоистичен манталитет и маниер прозелити. Предател-
ството на ценностите, нормите, скрижалите и идеалите, на които дълго 
време субектът се е вричал и обричал, а после лековато и безцеремонно 
отхвърлил, за да се разположи в друго лоно, винаги е било прицел на 
всеки пламенен и хуманен морален критицизъм. Днес подобни идейни, 
ценностни и политически изменници и хамелеони съвсем необезпокоя-
вано дефилират на политическата и обществената сцена. Преминаването 
с повишена скорост през няколко идеологии или партийни формации не 
само никак не ги смущава, а дори им дава невъобразима бодрост, стръв 
и енергия за политическите им подвизи.

Истински хуманистичният политически морал издига в свещен култ 
и призвание защитата и обгрижването на човешкия живот. Днес обаче 
повечето партийно-политически елити нагло престъпват това сакрално 
морално кредо. В резултат на общите или поединичните им усилия и “ус-
пехи” (морализаторски пулверизирани и менторски обосновани) Бълга-
рия се “радва” на: исторически непозната взривна емиграция, демограф-
ски апокалиптичен колапс, руиниране на цялостния обществен, стопан-
ски и културен живот, неудържимо покачване на смъртността, безпре-
цедентно свиване на раждаемостта, срив в здравния статус на народа, 
безнадеждни житейски хоризонти за поне няколко поколения, тотална 
прекрачване на законността или повсеместна корупция и неограничи-
ма криминализация в социума, а най-вече на върха и сред елитите му. 
Никога Родината не е давала толкова жесток и скъп данък за промените, 
колкото заплаща днес в и с човешки животи. Систематичният геноцид на 
българската нация, от управлението на изреждащи се стръвно на власт 
партийни елити обаче, притежава сладкопойни и елейни обосновки и 
обрисовки.

Най-сетне истинският морал винаги обръща внимание на езика, 
чрез който доброто и злото се изговарят и въплъщават. Той винаги зачи-
та и насърчава плурализмът на орално/вербалните идентичности. Днес 
властовият нагон опорочава и изтезава това свидно наследство. Дивото 
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размножение на политически дискурси, неудържимите популации на 
различни и кръвожадно противопоставени езикови техники и практики 
не облекчават, а дори затормозяват и вредят на нормалното сътворение 
и функциониране на истинската демокрация. Те насърчават злокобен 
разрив между смисъла и формата на изказа, перверзна злоупотреба с 
формата за прикриване на смисъла, както и тиранията на неистова по-
литическа/политизирана логорея сред и на политическите ни елити, без 
всякакви реални последици и потребни санкции за подобно инструмен-
тализирано и спекулативно говорене.

Вместо да е инструмент и пространство за човешка близост и едине-
ние, езикът на морализиращата политика на повечето елити се превръща 
в страшно оръжие за раздинение, омраза, мъст и ненавист към всяка ре-
ална или въобразено пресъздадена другост. Той става гладиаторска арена 
на гибелна схватка между различни идентичности, аксиални катехизиси 
или смислови (предразсъдъчно инкрустирани) йерархии, а милитарис-
тичните му потенциали, муниции и арсенали набъбват неузнаваемо. 
Инфлацията на думите, хиперинфлацията на ценностно-смисловата им 
консистенция превземат и опустошават комуникативните пространства 
в живота на индивида и обществото. Искрометно текат паралелни про-
цеси на предизвикано подмладяване или преждевременно състаряване 
на различни понятия и смисли. Това още повече обърква зашеметените 
от ритъма и мащаба, от характера и особеностите на реалностите хора 
или общности. То носи бързи ползи и печалби на безскрупулните в цели-
те си елити, тъй като езикът става непрозрачен, а и камуфлаж на техните 
интереси.
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Глава шеста

ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ  
И МОРАЛ
1. Ïîëóèñòèíàòà è ëúæàòà â ïîëèòè÷åñêèÿ àðñåíàë (Áîðèñ-
ëàâ Ãðàäèíàðîâ)
2. Çíàíèå è ìîðàë (Ïåòúð Áàëêàíñêè)
3. Ìåäèéíèÿò îáðàç íà ïîëèòèêà (Åëåíà Ïåòðîâà)
4. Ïîëèòè÷åñêàòà ðîëÿ íà ïóáëè÷íèòå ìåäèè – åòè÷åñêè 
ïðåäèçâèêàòåëñòâà (Èâà Øèøêîâà)

1. Полуистината и лъжата в политическия арсенал
Едно от големите изкушения за политиката като социална дейност, 

процес и обществена сфера1 е амбицията ѝ да маркира своя собствена те-
ритория. В нея много от етичните принципи и норми, валидни за обик-
новените хора, или не са в сила, или са модифицирани до неузнаваемост. 
Има различни обяснения за този феномен – от Платоновото схващане, че 
до управлението трябва да се допуска една строго подбрана и ограниче-
на група от граждани, през конспиративните теории за революционния 
авангард до съвременните антитерористични доктрини с техния двоен 
морал. Но всъщност дълбоката причина за опита да се прекроят етични-
те норми – уж в името на общественото благо – най-често е в стремежа 
на определен кръг лица да си присвоят и задържат, доколкото е възмож-
но, по-дълго време публичната власт. Разбира се, това не означава, че в 
сложния механизъм за артикулиране и защита на обществения интерес 
чрез държавния апарат правилата за поведение трябва да бъдат същите 
като тези в останалите социални групи. Но това също така не означава, 
че мястото в обществената йерархия е достатъчно извинение за публич-
но неприемливи поведенски модели.

Тук бих искал да се спра на няколко типа поведение, които – въпре-
ки че са морално осъдителни при други обстоятелства – в политиката се 

1 Петров Т. (1993). Въведение в политологията, Варна, с. 13.
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възприемат като част от играта. Дори в определен смисъл могат да биту-
ват като елемент от политическия професионализъм.

В една своя статия за морално допустимите и морално недопустими-
те пропагандни техники Ролф К. Уайт2 изброява пет морално несъстоя-
телни, но често използвани от политиците начини да оправдаят своето 
поведение и да вземат надмощие върху своите опоненти. Първата от тях 
е лъжата, разбрана като умишлено казване на нещо, за което политикът 
сам добре знае, че не е вярно. Подобно поведение прилича много на ха-
зартен ход с висок залог. Историята на политиката показва, че нерядко 
подобно поведение може да даде сериозно предимство на този, който съ-
умее да облече лъжата в правдоподобна форма. Тук дори не е необходи-
мо да правим дълги и уморителни екскурзии назад във времето, въпреки 
че може би най-безспорните примери за ползата от подобно поведение 
сигурно могат да се намерят още в Атинската демокрация и словесните 
дуели в Римския сенат. Изминалият двайсети век изобилства с подобни 
примери може би защото появата на средствата за масова информация и 
тяхното разпространение прави изкушението да се тиражират неверни 
твърдения изключително атрактивно.

Твърдението на Хитлер, например, че влизането му в Прага е “пос-
ледната му териториална претенция в Европа”, според дефиницията на 
Ролф Уайт, е лъжа, тъй като сам добре е съзнавал, че това не е така.

Също така когато Линдън Джонсън и неговите съветници наши-
роко оповестяват инцидента в Тонкинския залив като “непровокирана 
агресия на Северен Виетнам”, те също добре са знаели как в действител-
ност стоят нещата. Всъщност навикът на господарите на Белия дом да 
преиначават истината е широко известен. В редичката от примери са не 
само Ричард Никсън с аферата “Уотъргейт”, Бил Клинтън с “Моника Лю-
ински”, но и Джордж У. Буш с твърденията му за притежаваните от Ирак 
оръжия за масово унищожение.

И в българската политическа действителност не липсват подобни 
примери. Достатъчно е да споменем няколко от най-“пресните” случаи 
– например скандала с точните параметри на концесията около магист-
рала “Тракия” и трагичния случай с “приятелския огън”, при който беше 

2 Уайт Р. У. (1992). Морално допустими и морално недопустими пропаганд-
ни техники, – В: Психотехника на убеждаващото въздействие, София, с. 59-72.
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убит българският рейнджйър в Ирак от последния месец (март 2005 г.). 
Очевидно политиците показват устойчива склонност да деформират ис-
тината когато усетят, че нейното разкриване най-вероятно няма да се от-
рази благоприятно на собствения им рейтинг.

Една от формите на лъжата в политиката е премълчаването на дейс-
твителното състояние на нещата, но без непременно да се твърдят неис-
тини. Например, и досега българският избирател не е напълно наясно с 
действителните ангажименти, поети от преговарящите от наша страна 
с Европейския съюз. Проблемът е, че след подписването на договора с 
Брюксел на 25 април 2005 г., дори те да станат известни, вероятно ще е 
вече късно.

Противно на всеобщото убеждение обаче трябва да се признае, че 
умишленото, доказуемото лъжене в политиката не е толкова често среща-
но. Освен това при всеки по-остър конфликт участниците в него проявя-
ват склонност да обвиняват политическия си противник в повече лъжи, 
отколкото той реално изказва. Но в действителност всяка от страните се 
съобразява с изискването за правдоподобност, затова използването на 
лъжа обикновено е ограничено.3

Малко по-неясно от гледна точка на моралната оценка е използва-
нето на полуистината в политическия арсенал. Най-често тя се предс-
тавя като инсинуация. Това е твърдение или обвинение към опонента, 
без риск да бъде фактически опровергано. Например, изречение от типа 
“Днес депутатът Х беше трезвен” предполага, че в повечето случаи той е 
пиян. Е, ако името му е Камен Влахов от НДСВ, подобно твърдение може 
и да е истина. Но това е формулата на инсинуацията. Когато Джордж У. 
Буш признаваше, че “засега не са открити доказателства за притежани-
ето на оръжия за масово поразяване от режима на Садам Хюсеин”, това 
твърдение не е лъжа. Но то съдържа внушението, че такива оръжия има, 
само дето все още не са открити. Когато например опозицията твърди, че 
управляващите са готови на безпринципни задкулисни машинации, за 
да запазят властта, тя се опитва да внуши, че нейното собствено поведе-
ние е винаги принципно. Трябва да се има предвид, че както лъжата, така 
и инсинуацията не са безопасни оръжия в политическите дуели, защото 
в края на краищата те могат да навредят на доверието в онзи, който си 

3 Пак там, с. 66.
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служи с тях. Очевидно една от причините е, че и двете притежават ясно 
различим негативен морален заряд и е въпрос на време той да бъде осво-
боден. Затова в повечето случаи тези средства се използват за печелене 
на време и поставяне на останалите участници в политическия процес 
пред свършени факти. Опасното е, когато тези свършени факти станат 
причина за поредица от нежелани събития за онези, които са повярвали, 
например, при вече направен и необратим избор или пък при започване 
на военни действия.

Друго неморално оръжие в политиката е представянето на мнение 
за факт. Ако отново се върнем към някои примери от последно време, 
бихме могли да определим по този начин тиражираното твърдение, че 
Сърбия е провеждала геноцид срещу албанския етнос в Косово, а не опи-
ти да брани своята териториална цялост. По същество това твърдение е 
от същия разред както и думите на Хитлер, че съществува световен ев-
рейски заговор за разрушаването на Германия. По същия начин стои и 
въпросът за квалифицирането на всекидневните атентати в Ирак като 
терористични нападения на мюсюлмани-фанатици.

Представянето на мнението за факт е като че ли най-разпростра-
нената морално-несъстоятелна тактика. Големият проблем идва от труд-
ността да се прокара ясно разграничение между мнение и факт, защото 
е напълно възможно мнението на един човек да се възприема като факт 
от друг. Например, мнението на главния секретар на МВР ген. Бойко Бо-
рисов, че полицията хваща бандитите, а съдът ги пуска, обикновеният 
човек може да възприеме като факт. Факт, който би определил в бъдеще 
и неговото собствено отношение към родната Темида.

Много често мнението може да приеме формата на слух. Нерядко 
слухът, според Жан-Ноел Капферер, е спонтанно вземане на думата от 
опозицията, независимо дали последната е институционализирана (фор-
мално) или не. И затова в качеството си на паралелна и понякога проти-
воположна информация на официалната, слухът се явява като контрав-
ласт.4

Има още една страна на тактиката “представяне на мнението за 
факт”. Тя е, че докато представя своето мнение като факт в една не на-
пълно определена ситуация, самият политик може да си вярва, че тя е 

4 Капферер Ж.-Н. (1992). Слуховете, София, с. 23.
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единствено възможната и в този смисъл той е морално невинен. Успехът 
на подобно поведение обаче зависи изключително много от това дали хо-
рата, пред които се демонстрира тази тактика, са наясно, че съществуват 
и други интерпретации. В този случай отново фанатичното придържа-
не към собственото мнение може да изиграе лоша шега. Илюстрация на 
последното е например поведението на партия “Новото време” у нас, с 
навика на нейните лидери да се придържат фанатично към едностранчи-
ви и често доста съмнителни твърдения.

Четвъртата тактика е умишленото пропускане. Обикновено става 
дума за информация, чието огласяване би представило в неблагоприят-
на светлина съответните политици или партиите и институциите, които 
те представляват. Съществува изобилие от примери за това от нашето 
политическо настояще. Понякога пропускането на факти и данни имат 
изключително сериозни последици. Пример за това е умишленото “заб-
равяне” на сериозните съмнения в притежаването на оръжия за масово 
унищожение в Ирак, които наклониха везните в полза на американската 
инвазия.

Много сериозно е също и преднамереното игнориране на важни еле-
менти от гледището на другата страна. Тази тактика, чиято цел отново е 
да представи собствената позиция по-солидно, може да има доста тежки 
последствия. Не само защото поражда и задълбочава политическия кон-
фликт, но и защото по правило води до изключително неблагоприятно 
отражение върху обществения интерес. Отново като пример за умиш-
лено пропускане на важна информация тук може да се посочат прова-
лената процедура за приватизация на “Булгартабак” и почти силовото 
сключване на концесионния договор за магистрала “Тракия”.

И петата морално неприемлива, според Ролф Уайт, форма на поли-
тическо поведение е скритата очевидност. Това е нещо като извъртане 
на въпроса., т.е. говори се за собствената позиция като за нещо самооче-
видно и вече доказано, което не се нуждае от повече аргументи. Най-чес-
то индикатор за подобна тактика е речникът, който се използва. Напри-
мер: терористи или патриоти, агресия или военна помощ, разкрития на 
факти или спекулация.

Последните три форми – представянето на мнението за факт, умиш-
леното пропускане и скритата очевидност – имат нещо общо. Те изг-
леждат и като прояви или форми на самоизмамата. Това означава, че е 
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възможно да бъдат направени или допуснати и неволно. Ако един поли-
тик си е създал определено убеждение, може действително да вярва, че 
неговото мнение е факт. В този случай е в състояние да изтласка назад 
в съзнанието си онова, което за другите би изглеждало като съзнателно 
пропускане и да приеме искрено, че това, което му изглежда очевидно, 
е също така очевидно и за всички останали. Един от индикаторите за 
склонността на политическото мислене към самоизмама е например чер-
но-бялата картина на действителността. Винаги, когато нещата се пред-
ставят в антагонизъм, без преходни степени, без допълнителни цветове, 
може да се предположи, че е налице някоя от описаните три форми на 
самоизмама.

Смисълът на използването на морално-неприемливи техники в по-
литическата игра е в преструктурирането на представата за действител-
ността у онези, които са цел на дадена информационна кампания.5 Така 
използването на лъжата или различните форми на полуистината в един 
по-далечен план е насочено към промяна на мисленето и поведението на 
обикновения човек, без той да е наясно как стоят нещата в действител-
ност. А измамата в този случай няма как да се квалифицира другояче, 
освен като неморално действие.

Ако политиците са склонни да използват определени, неморални от 
гледна точка на съвременната ни ценностна система прийоми, има ли на-
чин те да бъдат коригирани и да бъде обезсилен техният деформиращ 
ефект?

Може би най-слабата защита е да се разчита на личностната поря-
дъчност на хората, които се занимават с политика. Възможно е някои от 
тях действително да притежават по-голяма резистентност срещу изку-
шението да използват едни или други морално неприемливи тактики. Но 
тук гаранция няма, въпреки че личността като че ли фокусира основната 
част от симпатиите или антипатиите на електората.

Втората защита е политическият плурализъм. Наличието на пове-
че от една партия, на много субекти на политическата сцена с различни 
интереси и социална база е сериозен аргумент срещу безнаказаното при-
лагане на лъжата, полуистината или на някоя от формите на самоизма-

5 Робъртс Д. (1992). Характер на комуникационните ефекти, – В: Комуни-
кацията, София, с. 90.
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мата. Но сблъсъкът на позициите не може да даде пълна гаранция, че 
общественият интерес ще бъде адекватно защитен. Последните петнаде-
сет години от собствената ни история разполагат с не един аргумент за 
възможността идейно непримирими врагове да стигнат до задкулисни 
съвместни действия в защита на собствения си интерес. Може би най-
показателно беше единодействието между опозицията при последния 
вот на недоверие на сегашния премиер Симеон Сакскобургготски. Оказа 
се, че в определени ситуации дори напълно непримиримите идейни про-
тивници могат да намерят платформа за единодействие, която да обс-
лужва достатъчно добре привидно несъвместимите им интереси.

И третата форма е гражданският контрол. Тук се включват два вида 
субекти – организациите на гражданското общество и медиите. У нас за 
момента има доста ясна диспропорция между тези два елемента. Граж-
данското общество е фрагментирано и недобре организирано, докато 
медиите действително имат понякога изключително въздействие, но 
частните интереси, които стоят зад повечето от тях, не са гаранция за 
“чистите” им намерения. Освен това заиграването на политическия слой 
с определени печатни или електронни издания показва, че на този корек-
тив не бива да му се вярва прекалено.

От всичко казано дотук може да се направят два извода.Първият е, 
че политиката очевидно не може да бъде наречена оазис на високия мо-
рал, независимо от собствените ѝ твърдения за противното. И вторият е, 
че у нас към момента няма достатъчно ефективно действащ механизъм 
за коректив на морално недопустимите политически средства.

Нещо, което само по себе си е достатъчно обезпокоително, защото 
последствията му могат да бъдат по-сериозни, отколкото предполагаме.

2. Знание и морал

2.1. Знанието под острието на лъжата
Благодарение на изключителното свойство да се анализира инфор-

мацията, да се създава нова информация и знание, които да се предават 
на други хора и поколения, човекът и човечеството постигнаха огромни 
успехи в усвояване на природата и развитието на обществото. Но имен-
но това свойство ражда и сериозни проблеми в отношенията на човека 
с обкръжаващата среда, в общественото развитие и в еволюцията на са-
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мия човек. Работата е там, че човек е способен наред с вярна, да създава 
и невярна информация, не само истинско, но и лъжливо знание. В резул-
тат на развитието на човешкото общество, особено в епохата на научно-
техническата революция, протича двояк процес, основан на истински и 
лъжливи знания. В резултат на това в нашия живот постоянно същест-
вуват порядък и хаос, смисъл и безсмислици, достигащи състояние на 
абсурд в тези моменти на историята, когато лъжливото знание и лъжли-
вата информация вземат връх.6

В класическата логика “лъжата” и “истината” са равноправни. Те не 
могат една без друга. Едната определя другата. Отрицанието на истината 
е лъжа, а отрицанието на лъжата – истина. Лъжата се цени. Тя се продава 
и купува когато трябва да се отрече истината. Заинтересованите от лъ-
жата изразходват огромни ресурси за да се “произвеждат” лъжи – учени, 
журналисти, масмедии, институти, университети, или да се разпростра-
няват и изучават лъжи – средства за масова информация, издателства, 
редакции, училища и даже университети. С помощта на лъжата могат 
да се извлекат изгоди и ползи от конкуренти и противници, идеолози, 
спекуланти, мафиоти, политици, диктатори… Известни са много слу-
чаи, когато “благодарение” на лъжи хората са постигнали или постигат 
успехи в кариерата и забогатяването. Лъжата притежава потребителна 
стойност. Тя е “стока” и в това си качество има не само потребители и 
купувачи, но и продавачи и производители.

6 В разработването на проблема са използвани следните източници: Ал-
фандари Б. Медиите и властта. Журналистиката срещу свободата на словото 
и социалната отговорност, С., 2000; Апостолова Г. Убеждаващата комуника-
ция. Културната традиция и прагматичната перспектива, С., 1999; Братанов 
П. Модели на социална комуникация, УИ “Стопанство”, С., 2003; Ильинский И. 
Образовательная революция, МГСА, М., 2002; Дракер П. Постэкономическое 
общество, М., 1993; Крейтор Н. Геополитика “Холодной войны” наш современ-
ник, 1998, №5; Лебон Г. Психология народов и масс, СПб, М., 1995; Малецке Г. 
Психология на масовата комуникация, С., 1994; Сорос Д. Открытое общество. 
Реформирмируя глобалъный капитализм, Пер. с англ., М., 2001; Сорос Д. Кри-
зис мирового капитализма, Пер. с англ., М., 1999; Buchq G., Scowcroft B. World 
Transformed, N.Y., 1938; Albright M. The Testing of American Foreign. Policy foreign 
Affairs, 1998, November-December, p. 56; Annan K. A. Making Globalization Work for 
the Poor//The Handu, Chennai (Mardas). 13.12.2000.



168

Тук не става въпрос за обективните основания за лъжливото зна-
ние и информация, когато нашият ум не е в състояние да проникне в глъ-
бините на физическото или социалното явление вследствие на неговата 
сложност, да обхване цялата широта на процеса. В резултат на това има-
ме непълно, неточно и непълноценно знание. Допускаме неточност или 
грешки в разсъжденията или интерпретациите на емпиричните данни 
и факти, получава се погрешно и по своята същност – лъжливо знание. 
Ограничават се възможностите на човешкото мислене. Това е печален 
факт, но той е обективен и неотстраним. С “логиката” на тези лъжи се 
налага да се примирим.

Особен характер и особено значение лъжливото знание придобива 
в сферата на социалните, обществените и поведенските науки и особе-
но в сферата на политическата идеология и собствено в партийната и 
държавната политика. Така например що за учен, професор, журналист е 
онзи, който шпионира и обслужва две разузнавателни служби или пред-
лага схеми за контрабандна търговия с петрол, или обслужва криминал-
ни, мафиотски, терористични и престъпни групировки!?

Прието е да се счита, че лъжата (лъжливото знание и лъжливата 
информация) са основа на тоталитарната държава. Държавният терор е 
норма на живот в тоталитарните и фундаменталистките общества. Кога-
то се оказва, че благите цели на диктаторите не могат да бъдат постигнати 
с мирни средства, в ход се пуска лъжата, силата и терорът. Лъжата и из-
мамата са инструменти за борба. За придобиване на власт, за задържане 
на власт, за завоюване на влияние в междудържавните отношения… Ко-
гато се говори, че политиката не може да бъде нравствена по определе-
ние, то преди всичко се има предвид лъжата, демагогията, измамите, ко-
варството, клеветата, предателството, с които си служат не само отделни 
личности, но и цели партии, държави и съюзи от държави.

Известна е мисълта на Хитлер, която стои в основата на национал-
социалистическата пропаганда: “Колкото повече лъжи, толкова повече 
на тях се вярва. Лъжи, лъжи – и нещо ще остане”. Подобна мисъл изказ-
ва руският политик А. Керенски: “Има висша форма на лъжа, която им-
понира на хората, независимо от тяхното интелектуално равнище. Има 
някакъв психологически закон, според който колкото е по-чудовищна 
лъжата, толкова с по-голяма охота ѝ се вярва”. И това многократно се 
потвърждава от историята. Така например “теоретическото” произведе-



169

ние на слабо образования ефрейтор Адолф Хитлер Моята борба пред-
ставлява една смесица от елементи на научно-исторически знания, не-
изпълними замисли и лъжливи твърдения, житейски верни наблюдения 
и фактически идеи, които са проникнати от силни емоции. Тя успя да 
оглупи един от най-образованите и културни народи в света, да го доведе 
до особено състояние, да го въвлече в самоубийствена война въпреки 
логиката и здравия смисъл. Не се ли случи същото и в нашата страна 
в първите години след 1944 г., когато комунистическите лидери прово-
кираха стотици хиляди хора с лозунга “Смърт на народните врагове” 
или многохилядните митинги след 1989 г., където екзалтираната тълпа 
изпадаше в екстаз от фразата: “Кой не скача е червен”. След отрезвяване 
същото това хилядно мнозинство, започна да излъчва други послания: 
“Долу!”, “А защо гълтахме жабетата?!”.

2.2. Знанието – благо и зло за човечеството
Човечеството е задължено на знанията, защото благодарение на тях 

то достигна до прогрес във всички области. Благодарение на знанията на-
учно-техническият прогрес се превърна в общо благо на хората, подобри 
се качеството на живот на човека. Но в това е главният парадокс на исто-
рията: светът е на върха на прогреса, а пред неговото бъдеще се чертаят 
катастрофически, апокалиптични сценарии и перспективи – “пропаст”, 
“гибел”, “катастрофа”, “залез на цивилизацията”, “край на историята” и 
т.н. Всички, в това число и тези, които управляват света, признават факта 
и необходимостта човечеството да се откаже от властващата философия 
на живота и да премине към нова парадигма на развитие. Осъществява-
нето на този преход според П. Дракър поставя за решаване фундамен-
тални въпроси: “за ценностите, за бъдещата перспектива, за убеждения-
та – за всичко онова, което осигурява цялост на обществото като единна 
система и прави нашия живот значим и осмислен”.

Какви са последствията ? Налице е колосален разрив между практи-
ката (научно-техническа) и равнището на нейното осъзнаване. Живеем 
в свят, който не разбираме. Нещо откриваме, изобретяваме, създаваме, 
а след това започваме да мислим за това, какво е създадено. Човекът за-
къснява с рефлексията по отношение на новостите и иновациите: атомна 
енергия, интернет, клониране, генно инженерство... Почти всяко велико 
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откритие и изобретение дава възможност за неговото използване не само 
за благо, но и за зло. Непременно се намират хора и сили, които извличат 
от откритието определени ползи за благото и за злото (атомна енергия 
за мирни и военни цели; клониране на животни, но и на хора и т.н.). По 
такъв начин наред и паралелно със здравите и благоприятни процеси 
възникват и се акумулират аморални явления, които се проявяват като 
“болести” на обществото и човека, като социални патологии.

Ускорените темпове на развитие на приложното знание (и образо-
вание) е обърнато към външния свят на човека, т.е. към природата, тех-
никата, технологиите, икономиката. Този външен, изкуствен свят става 
все по-мащабен, многообразен и сложен и започва да управлява човека. 
Поставя пред него маса неочаквани проблеми, които човек не успява да 
реши. Проблемите се натрупват, изострят. Човекът дава вид, че контро-
лира ситуацията, а той става все по-неустойчив.

Очевидна е изострената криза в социалното управление, във всички 
сфери и на всички равнища, особено на глобално равнище. Причините 
за това състояние не са една или две. Според някои автори главната при-
чина се заключава в това, че отдавна и повсеместно се е образувал остър 
дефицит от “хора с широка ерудиция”, както пише П. Дракър, т.е. хора, 
които притежават достатъчно знания за да водят разговори и да пишат 
на различни теми. В същото време има излишък от хора, които притежа-
ват не толкова научно, колкото практическо мислене, знания и навици и 
които могат да се занимават с практическа дейност в някаква конкретна 
област. Тези хора стават все по-безпомощни в сферата на социалното и 
политическото управление, където се вземат ключови и съдбоносни ре-
шения, засягащи големи групи хора и човечеството като цяло.

Какво представляват хората с широка ерудиция, които се признават 
сега за безполезни? Това са хора, които притежават дълбоки, всестранни 
и пълни знания. Такива хора стават все по-малко и стават рядкост, но 
представляват огромна ценност, тъй като най-остро чувстват тревоги-
те и потребностите на своята епоха, търсят пътищата за спасението на 
човечеството и света. Влиянието на тези забележителни личности върху 
съдържанието и смисъла на знанията на всички хора може частично или 
напълно до промени човешкото съзнание, а значи и начина на мислене, 
системата от ценности и дейности, т.е. в крайна сметка да промени всички 
форми на живот и цялата социална организация на обществото. Но това 
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е на теория. По принцип в реалния живот те никога не са служели нито 
на властта, нито на хората с практическо мислене. За обикновените хора 
техните съждения са спомени, за властта – те са опасни. Знанието само 
по себе си не е изключително добро или изключително зло. Смисълът и 
предназначението на знанието се мени не само по себе си, а в зависимост 
от познаващия субект, от потребностите на обществото в даден момент 
и от очакванията за бъдещето. Какво знание стимулира образованието 
в нашето училище или в университета, ако съдим по учебните материа-
ли, книги, учебници, помагала; от безбройните публикации в печата и от 
милионите предавания по масмедиите, основаващи се на едно или друго 
знание. Истина, мнение, мит, вяра..? В условията на непримиримост на 
различни идеологии и религии, на доктрините, на концепциите на идеа-
листите и материалистите. Всичко това създава определен хаос и джун-
гла от знания, необозрим свят на идеи и информация, които взаимно се 
отхвърлят и противоречат. Свидетели сме на различни форми на мис-
лене (научно, творческо, практическо, всекидневно, чувствено-съзерца-
телно), на различни знания, на различни представи за онова, кое е исти-
на и кое е знание, кое е лъжа, и кое е фалшиво знание, т.е. живеем в свят 
на научен и ценностен плурализъм – гносеологичен, методологически, 
аксиологически и практически. Изходът от това състояние трябва да се 
търси в образованието, което следва да стимулира дълбокото, пълното, 
достоверното, позитивното, “добро” знание за да помогне да се развърже 
коварния възел на истината.

Както виждаме, народът отново и отново се самоизлъгва така чес-
то, така леко и с такава радост? Функционалното значение на лъжите, 
митовете и стереотипите е грандиозно. Те се материализират във всички 
прояви на човешкия живот, съставляват неговата основа, проникват в 
съзнанието толкова дълбоко, че нито човекът, нито обществото вече не 
са в състояние да разберат лъжливите маршрути и отношения, логиката 
на лъжата.

Известни са негативните последствия от социалистическия експе-
римент. “Плюсовете” и “минусите” на т.нар. “социалистически начин на 
живот” са свързани със степента на истинност и лъжливост на знанията, 
които науката и пропагандата произвеждаха в това общество, а след това 
се внедряваха в съзнанието на хората по пътя на обучението, възпитани-
ето с помощта на училището, средствата за масова информация, кому-
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нистическата партия, профсъюзите и Отечествения фронт, комсомолс-
ката и пионерската организация…

Въпреки концепцията за устойчивото развитие на обществото, ико-
номиката в наше време е ориентирана към икономически растеж чрез 
ограбване на народа и използване на природата, т.е. икономическата иде-
ология изповядва свобода на действията в разрушаването на социалната 
и естествена природа на системите. Повече или по-малко тази идеология 
има императивен характер, претендира за универсалност и глобалност; 
обществото и хората се сблъскват с чудовищни парадокси, където власт-
ва лъжата или полулъжата.

Още софистите провъзгласиха разума за лична сила, адмирираха 
способността на човека свободно да мисли и да изразява мисли посред-
ством свободна и грамотна реч. Това позволява на човека да усеща власт 
над света. Заслуга и едновременно порок на софистиката е това, че тя 
превърна природния дар по красноречие в занаят да разработваш и да 
се научиш да прилагаш логически, лингвистични и психологически при-
йоми на убеждение за противостоене на опонента. Но не заради научния 
спор и търсенето на истината, а заради постигането на победа на всяка 
цена, даже по пътя на съзнателното нарушаване на принципите на ло-
гиката, т.е. чрез използване на лъжи. Може би софистиката не би била 
толкова забележителна и би останала една от формите на теоретизиране, 
ако не съществуваше силна потребност на обществото от знание как да 
се постигне победа в политическия спор и в съда, от които зависят чест, 
власт, имущество. За такова знание и обучение са се плащали пари. Така 
наред със забележителните мислители са се оказали и множество “псев-
дософисти”, които са жадни за богатства и алчни невежи, които се отъж-
дествяват с истинските софисти.

Ако от тази гледна точка погледнем съвременното общество, без 
усилия можем да установим огромно количество хора, които произвеж-
дат “научни” знания, в които истината даже не може да пренощува, обу-
чават по предмети и преподават дисциплини, които не разбират. Днес 
науката и образованието са огромни сфери в които се трудят милиони 
професионалисти и псевдопрофесионалисти, които произвеждат исти-
ни, полуистини и лъжи. Днес софизмът съществува в превърната форма. 
Той придоби грандиозни мащаби, като съхрани своето същностно ядро 
– да отговори на необходимостта да има в обществото лъжливо знание, 
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а също и хора, които са способни да го произвеждат, да го използват не-
посредствено в своята дейност, да го предават на други хора с помощта на 
специални форми и методи на обучение. При това целта си остава една и 
съща: извличане на изгода – придобиване на богатства, власт, запазване 
на свободата или живота, изпитване на удоволствие.

Днешните софисти са не толкова отделни личности, колкото огром-
ни организации с гръмки и благозвучни наименования – наука, образо-
вание, средства за масова информация, потребители на чиито продукти 
е цялото общество, но преди всичко икономиката и политиката. Това 
твърдение може да бъде определено като абсурдно. Тук не става въпрос 
да се хулят и чернят тези “свети места”, където много хора честно осмис-
лят своя живот, способности и талант. Във всички други социални сфери 
и организации, има както добро, така и зло, не само чест, но и подлост, 
не само истина, но и лъжи, и корист, т.е. има хора, чийто стремеж е без-
користната истина или лъжата заради изгода. И в това няма абсолютно 
нищо ново.

При практическото развитие на формите на красноречие от софис-
тиката се отделя диалектиката като начин за обучение с честни методи 
за водене на спорове, т.е. търсене на истина. Но наред с това се появява 
еристика като изкуство да побеждаваш на всяка цена. Именно софис-
тите са давали уроци по дисциплини, които се наричат “хуманитарни” 
и са защитавали възпитанието като средство за създаването на втора 
природа на човека и основа на човешкото общежитие. Но едновремен-
но с това софистите са учили как да се представи частният интерес за 
общ, да се доказва с помощта на прийоми как една егоистична постъпка 
може да следва обща полза. Само така можем да си обясним как идеите 
на такива мислители като А. Смит, а след това на Д. Рикардо, а в наше 
време на М. Фридман и Ф. Хайек се възпроизвеждат и повтарят като ми-
тове от милиони “учени” и “неучени” хора. Когато не стига мъжество да 
погледнеш правдата в очите, когато няма способност да се обясни исти-
ната за абсурдите в ставащото, то именно тогава се произвеждат “лъжи”, 
фалшифицира се действителността и миналото, фабрикуват се митове, 
идеологеми, фалшиви и утопични лозунги, визии, мисли, девизи, магии, 
мистики и т.н.

Да вземем за пример съвременната социология и педагогика – с как-
во те са заети? Социологията изследва наркоманията, алкохолизма, прес-
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тъпността, насилието, екстремизма… Никой не отрича, че това е нужно. 
Но всичко това са следствия, а не се изследват причините, защото е опас-
но и неизгодно. Реалността се подменя с приемлив обяснителен модел. 
Педагогическата наука не провежда изследвания на истинските пробле-
ми на образованието и неговата промяна. Изследва се лошата дисцип-
лина на учениците, дебатират се матурите, инспектирането и приемните 
изпити и т.н., като се подменя истинската дискусия за образованието, 
което е необходимо на личността и обществото. В социално-хуманитар-
ната сфера голяма част от знанията са неопределени, т.е. истинността им 
не е доказана, но те задължително се изучават от студенти, учители, уче-
ници. Това разбира се не ни дава право да ги наречем лъжливи. Много от 
тези знания имат вероятностен характер. А това означава, че именно на 
такива знания се базират нашите действия. В резултат на това се допус-
кат грешки, заблуди и се възпроизвеждат абсурди.

“Какво да се изучава или изследва?” – ето въпросът, на който вся-
ка наука трябва да даде отговор, ако тя служи на истината. Но може да 
служи на истината, като на нея ѝ се плащат само за това, което има ста-
тус на “практическа полза” или обяснява действията на управляващите, 
силните, успелите, победителите. А степента на полезност се определя от 
този, който има пари. В резултат на това, знанието, изготвено по вкус на 
потребителя, се подкрепя с научни изводи и решения или се оправдава.

Разбира се и сега има блестящи учени, мислители, философи – исто-
рици, политици, икономисти, геополитици, социолози, педагози, култу-
ролози… Но не всички са безкористни служители на истината. В търсене 
на популярност и слава, много от тях са политически и идеологически 
ангажирани. В желанието си да “служат” на науката, държавата, “своята” 
партия, те се преобразуват в нови роли (съветници, експерти, консултан-
ти, министри, президенти, партийни лидери, информатори, държавни 
служители), но не като безкористни служители на правдата и истината, 
а като меркантилни и креатурни чиновници, верни на своя работодател, 
вживяващи се като “независими” учени във властовите и политическите 
структури. Днес съществуват безброй правителствени и “неправителст-
вени” аналитично-информационни и изследователски центрове, инсти-
тути, сдружения. Но те са заети с търсене на собствени истини, които 
са угодни на социалния възложител и поръчител. А науката е форма на 
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съществуване, начин на преживяване и реализация на амбиции. Бизне-
сът се намесва в полза на политически или партийни лидери и централи 
в политическите избори и войните, при изработването на политическите 
програми, прогнози, рейтинги, при създаването на имидж, при монито-
ринга! Какво място може да има тук науката и истината, освен полза !? 
Какво образование предлагат различните образователни организации, 
агресивно рекламиращи и обещаващи “европейско образование” или 
“образование за 21 век”?! И тук въпросът за това, какво знание е необ-
ходимо, на какво да се учат обучаваните, се решава от гледна точка на 
практическата полза – полезността се измерва в пари. За съвременния 
бизнесмен не е важно какъв човек ще привлече на работа, не са глав-
ни неговите знания, умения, образованост, а какви доходи – полза може 
да се извлече от него. Този манталитет води до превръщането на човека 
във функция на производството, до обезценяването на образованието 
и истината. На бизнесмена не му е нужен “образован” човек, а обучен. В 
този смисъл, нашият псевдопазар се противопоставя на образованието в 
неговия истински смисъл.

Абсурдите в нашия живот преминават всякакви предели в съвре-
менното общество в резултат на действието на такива гигантски сили, 
каквито са Интернет, масмедиите, информационните и електронни тех-
нологии. Тук главното в знанията не е дълбокия смисъл на събитията и 
явленията, а какво ще кажат, как да го кажат и покажат, т.е. софистиката в 
нейния изначален, класически вид. Новостите и информацията са стока. 
“Информационният поток” има важно значение само ако той привлича 
потребителя (читателя, слушателя, зрителя). По-нататък е “опаковката” 
на информацията. Нейната задача е да порази, да предизвика сензация, 
да впечатли, да сугестира, да манипулира като се използват истини, по-
луистини, лъжи. Цинично, но честно звучи мнението: “Не е важно какво 
става в страната, не улицата или в залата. Важно е какво и как ние ще по-
кажем. А ние показваме това, което е интересно според нашите разбира-
ния. Това всички ще го научат и ще го знаят. Можете да считате, че нищо 
друго повече не се е случило”. Голяма част от зрителската, читателската и 
слушателската аудитория е по-склонна да вярва и да постъпва по съот-
ветния начин, който и предлагат масмедиите, а не науката като символ на 
знанията и истината. 
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3. Медийният образ на политика
Ролята на медиите в политическият живот зависи силно както от 

природата и същността на политическия феномен, който отразяват, така 
и от социалната им роля като институт, подкрепящ социалната стабил-
ност или промяна. Необходимо е разграничаване на медийния дискурс 
от този на останалите социални институти. Той, заедно с другите, изг-
ражда социалният дискурс, но не е идентичен с тях – подчинява се на 
специфични закони, валидни само за медийното пространство. Силно 
влияние върху него оказва икономическият статус на медията – дали е 
икономически зависима или независима. Последните рефлектират вър-
ху стойността на познанието и информацията, която медиите предлагат. 
Не по-малко значима за силата на влияние на медиите е политическата 
ситуация, която отразяват. Изследователите им, смятат че е нормално 
те да преуспяват и процъфтяват в ситуация на кризис. При нея медиите 
дават възможност да се види прекъсването или приемствеността между 
настоящето и миналото в политиката и формата, в която то се извърш-
ва. За самите медии е много трудно характеризирането на този процес, 
главно поради две причини: първо – наличието на добри журналисти, 
политически анализатори (наблюдатели и коментатори), способни да 
предвидят възможните варианти на политически изход от ситуацията и 
второ – наличието на способност на политическия елит да направи най-
радикалният избор за разрешаване на кризиса, избягване на социалния 
безпорядък и създаването на ред. 

Предизборната ситуация е ситуация на несигурност, която е много 
близка, но не напълно тъждествена с кризисната. В нея най-често има 
прояви на нерелевантност и конфликти между изобразяваното и изоб-
разеното в политиката. Хегемонията и авторитета на управляващите, до 
този момент, са поставени под въпрос. Същото се отнася и до социалния 
и моралния ред в държавата. В този период, според А. Грамши, кризисът 
на авторитета най-ярко се проявява в неспособността на управляващите 
да постигнат социален консенсус, още повече, че в нашите политически 
условия те не са имали идеологическа хегемония и масовото съзнание не 
е завладяно от определена идеология.7

7 Gramsci A. Dominant Ideology Thesis. London, 1971, pр. 210, 276.
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Медийният образ на политика, трябва да се разглежда в контекста 
на неговия статус в социалната реалност. Непоследователността на по-
литическите възгледи, опредметени в политическите решения и държав-
ното управление доведоха до поставянето под въпрос на структурата на 
цялата система в масовото съзнание и до предизвикването на кризис в 
идентичността на самата система, главно поради това, че политиците 
не успяха да конституират образа на стабилен и осигуряващ постепен-
но подобряване на жизнения стандарт социален ред. Неочакваността и 
катастрофичността за масовото съзнание както и за самите политици, 
бяха в началото на промяната на системата, а кризисът, като най-обща 
характеристика на съществуващото, продължава да битува и до днес в 
първото. Затова не е изненадващо, че то възприема политическите реше-
ния като форма на кризисни решения.

В ситуация на социален безпорядък и криза медиите играят цент-
рална роля. Основната им функция е да покажат разминаванията и въз-
никналите противоречия и конфликти в публичният живот. В тяхното 
пространство придобиват глобална видимост и желаните и нежеланите 
политически промени, идеологически ориентации, политически мотива-
ции и интереси. Статусът и значението на политическите събития са не-
отделими от реципрочния дискурс, който поднася медията8. Мисленето 
на политическите лидери в този момент, както отбелязват Р. Дарендорф и 
А. Тофлър, е насочено единствено към краткосрочните проблеми, обхва-
щащи времето на техния избор и мандат, а не към бъдещата сигурност на 
електоралната им аудитория. По време на избори политиците дават пре-
димство на изработването на политическите си програми и приоритети, 
модели за формиране на парламентарни и управленчески групи, с които 
чрез представянето им в медиите, смятат да спечелят възможно най-ши-
рока аудитория-електорат. Осъвременяването на кадровия им ресурс 
се представя като регионално, професионално, възрастово и полово 
балансиран модел за успех на съответната партия. Новите политически 
неизвестни и неспособни дори за личностна самоидентификация лица, 
изникнали от нищото, се представят като професионалисти с възможно 
най-добри качества, а старите, провалили се в предишните управления 

8 Raboy M. & Dagenais B. Introduction: Media and the politics of Crisis. In: Media, 
Crisis and Democracy. New York, 1991, p. 5.
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или парламентарни групи – като еволюирали и поучили се от грешките 
си политици с опит. Предложените модели, които теоретически са много 
добре балансирани, при практическата им реализация, включително и 
тези на предстоящите избори, повече от десетилетие, се оказват инст-
рументално средство за манипулация и демагогия на електората. В про-
тивен случай трудно може да се обясни, защо през последните години 
с подобни управленски кадри от “най-високо качество” се минаваше от 
един преход в друг, без никой да бъде завършен. Това доведе до възпро-
извеждането на несправедливостта и злото, които изглеждат като неотс-
траними за обикновените хора. Неразрешените проблеми са индикатор 
за разминаване между публичните и лични интереси в публичното прос-
транство. Прагът на недоволството и скритите и открити форми, които 
приема, диспропорциите между столицата и провинцията, града и село-
то, фаворизираните и западащи региони и условията за бизнес в тях, се 
изразяват в определени ценностни нагласи, които политическият елит и 
партийните централи не отчитат. Там продължават да спускат с парашу-
ти кандидати от столицата: в Кърджали БСП пуска Ст. Данаилов, който в 
сегашният си мандат е бил в Добрич, във Варна Евророма изстрелва Азис 
и т.н. Политиците продължават да елиминират фрагментираната и пар-
циална реалност, неприемането ѝ в масовото съзнание и съществуваща-
та загуба на ценностна ориентация и посока в нея, за отделни прослойки 
и индивиди. Бягството от тази реалност е навън – постоянна и временна 
емиграция и навътре – интровертност, морална глухота, дрога и алкохол. 
Политиците акцентират на външната политика, защото там са се спра-
вили успешно и съответно са получили одобрение за действията си чрез 
легитимността ѝ в общественото и индивидуално съзнание. Днес, както 
показват социологическите изследвания, по-голяма част от хората смя-
тат, че страната върви в правилна посока във външната си политика. Те 
искат от политическият елит и партиите да се движат в правилна посока 
и във вътрешната политика, като се заемат с разрешаването на пробле-
мите, свързани с икономическата стабилизация, социалната политика, 
здравеопазването, сигурността и реда вместо да се занимават с разреша-
ването на политическите конфликти помежду си.

Нарцисизираната, занимаваща се предимно със себе си управлява-
ща класа се възприема като паразитна и консуматорско потребяваща. 
Това е нейният образ в общественото и индивидуално съзнание. Те въз-
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приемат политиката като средство за мултиплициране на новобогаташи. 
Единици са политиците, които не са се обогатили или възползвали от 
политическият пост, който са заемали. Влезли, в сферата на управление-
то, с износени и демодирани костюми, стари панелни жилища и коли, те 
излизат от него като притежатели на последна марка автомобили и имо-
ти в богаташките квартали и вилни зони на столицата, големите градо-
ве, черноморските и планински курорти. По външен вид се доближават 
до манекените, а по професионализъм – до снобите. Ръководените от 
личен или тясно партиен интерес политици делегитимират демокра-
тичните институции и новите ценности, които те предлагат. Фруст-
рираното съзнание, отразяващо неуспеха и неосъществените обещания 
в политическите програми, се чувства измамено и не желае да ги приеме 
и подкрепи при нови избори. И никак не е случайно, че българските пар-
тии в предизборната ситуация трескаво търсят нови атрактивни и необ-
ременени от миналия политически опит лица: артисти, спортисти, певци 
и бизнесмени като: Хр. Стоичков, Митьо Крика, Хр. Марков – СДС, Й. 
Лечков – НДСВ, Д. Гущеров – БСП, И. Раева – ССД, Софи Маринова, Ю. 
Кънчева, Азис – Евророма9. “Новото време” директно обяви, че търси 
400 души с висше образование за депутати. Причината е, че в края на 
почти всеки политически мандат, включително и на сегашното коалици-
онно правителство, настъпва понижаване на жизнения стандарт на жи-
вота. Това понижаване на стандарта обхваща една трета от населението, 
а страната, като цяло, се оказа на последното място в Европа. Тогава не 
трябва да се учудваме, че възниква отново сянката на миналото, за по-
възрастното и средно поколение, че песимизмът и апатията не напускат 
хората. При тези условия политиците, дори тотално да се променят, няма 
да получат подкрепа на институционалните си усилия. Те продължават 
да бъдат нелегитимни заради резултатите от действията или бездейст-
вията си. Кризата на легитимността в българският политически живот, 
след 1989г. е почти непрекъсната. Тя е осъзнавана и редовно подмина-
вана от политиците, което се отрази негативно върху техният рейтинг, 
който стана изключително нисък, особено този на депутатите. Той няма 
да се промени, докато хората продължават да виждат посредством меди-

9 Е. Николова. Азис в парламента? Обида за Амет! – Стандарт, бр. 4387, 
2005, с. 13.
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ите празните зали на НС и откритото, безсрамно и цинично гласуване с 
чужди депутатски карти. Най-голямата безотговорност на политиците е 
смяната на партийните групи в парламента – напускането им и образува-
нето на нови. Тя доведе до подмяна на вота на избирателите и последният 
парламент вместо с 4 се оказа с 7 групи. Така обикновено действат поли-
тиците маргинали или новоизлюпените такива – недоказани и объркани. 
Те не са личности с авторитет, а фаворизирани, получили специален ста-
тут. Държането им е арогантно и безсрамно, особено спрямо местните 
структури и стоящите по-ниско в йерархията. Вместо с познания и ра-
бота те стават известни със софри, манекенски дефилета и задгранични 
воаяжи. Според в. “Стандарт” българските политици са най-големите 
”шампиони по политически туризъм”10.

Хората дори и да не помнят предизборните обещания на политици-
те, както е в случаят с тези на Симеон Сакскобургготски11, за които само 
4 % от българите си спомнят, щом не виждат промяна в жизнения си 
стандарт и няма да се доверят отново на тяхно управление. Политиката, 
както и моралът, за тях вече не представлява ценност, значима за промя-
ната на техния живот. Иструментално преследващата цели политика и 
базирания върху терминални ценности морал с нищо не са допринесли 
за намаляване на чувството им за безпомощност, което според данни на 
МБМД, е обхванало 75 % от тях. 

Делегитимираният политически елит агресивно се опитва да зав-
ладява медийното пространство поради липса на: реални политически 
структури, със свои лидери и свой електорат, който да ги припознава 
в предизборната борба; диалог между централите и наличните струк-
тури; дейност на структурите, която да ги легитимира в публичното 
пространство. От регистрираните над 350 партии, хората, а също и по-
литическите анализатори, могат да изброят максимум не повече от 10 
партии със структури, останалите са фантомни абревиатури, които де-
магогски се използват за “кухи” (без структурен пълнеж) коалиции. Те, 
както показва утвърдилата се повече от 10 г. тенденция, искат да изпол-

10 Екип на в. Стандарт. Шампиони сме по политически туризъм. – Стан-
дарт, бр.4316, 2005,с.15.

11 По данни на социологическо изследване на НЦИОМ, проведено от 16 до 
21март 2005 г.
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зват медийното пространство за завладяване на политическото и зав-
земане на властта12. Челници в тази стратегия са движение “Оборище” 
на Т. Пейков и “Партията на българските жени” на В. Драганова, които 
преследвайки подобни цели, успешно ги постигнаха чрез коалирането 
си с НДСВ. Техният пример е заразителен и на новите избори отново ще 
бъдем свидетели на още по-странни и политически нелогични, но инст-
рументално обясними коалиции. Сега те се стремят да нагодят предиз-
борните си програми и съответно обещания съобразно очакванията на 
избирателите. Резултатът е налице – почти аналогични, в контекстуал-
но отношение, политически програми на партиите и малкото коалиции 
стоящи в дясно и в ляво от центъра, включващи: промяна в начина на 
приватизацията, борба с корупцията, престъпността и безработицата, 
реформа в здравното и просветното министерство, заиграване с частния 
бизнес и ромското население.

Като цяло българската политика не е успешно интегрирана в кому-
никационната стратегия на медиите, главно поради несъобразяването 
със спецификата на медийната комуникация и неотчитането на особе-
ностите на политическата ситуация. Плуралистичното битие на българ-
ските медии е предпоставка за разширяването на избора на политически 
алтернативи за хората, формирането на критично обществено мнение и 
по-активна, но не винаги подкрепяща аудитория. То гарантира прибли-
зително еднакви възможности на политическите съперници за достъп и 
изява в медийното, а оттам и в цялото публично пространство. В предиз-
борна ситуация плурализмът позволява медиите да бъдат възприемани 
преди всичко като агент за показване и представяне, отколкото като агент 
за политическа социализация и влияние върху общественото съзнание, 
както силно желаят политиците. Днес политиците много трудно биха 
манипулирали медиите, чиято политика е насочена към избягване на по-
литическата обвързаност, властовото подчинение и контрола, ако искат 
да запазят аудиторията си. Те се стремят да бъдат в ролята на коректни 
медиатори. Затова резултатите от политическата атака към тях могат да 
се окажат, в голяма част от случаите, неуспешни за бърза политическа 

12 Авторът е анализирал началото на тази тенденция в статиите си: Поли-
тиците са влюбени в медийният си образ, Бълг. Журналист, 1993, бр. 4; Медиите 
в предизборна ситуация. Бълг. Журналист, 1994, бр. 7-8.
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социализация и идентификация, особено при новите партии и партиите 
с нови лица. Политическата идентификация се оформя с опита, а не с ме-
дийно изграденият образ, който е събирателен и релативен, в сравнение с 
действителният образ на политика. Наслагването и задържането му в па-
метта не се опосредства от реалния опит на човека, а плуралистичността 
на медийната и особено на виртуалната реалност ускорява преминаване-
то на образите през неговата памет. Така медийните образи се появяват 
и изчезват със скоростта на светлината. Политиците, които разчитат на 
тези образи могат да се превърнат в звезди за миг и за миг да изчезнат. 
Изграждането на положителен имидж и загубата му, т.е. превръщането 
му в негативен, в медиите става изключително бързо. В медийното прос-
транство маската на политика много бързо може да бъде свалена и само-
личността му установена, а изградените за него или партията му митове 
могат да рухнат за секунди на медийния екран и стотици хиляди хора да 
видят тяхното самопрезентирало се истинско Аз. Още повече, че митът 
за модернизацията и промяната в политическото мислене е туширан от 
манталитета в политическото поведение и отношения вътре в партиите 
и между партиите. Преструктурирането в политиката много наподобява 
използваните от мафията принципи на унищожаване и преследване на 
съпротивляващите се. Днес политическото насилие има садомазохис-
тична форма и е една от причините за възникването на т.н. “неутрални” 
политици и партии-близнаци. Модернизацията е сведена по-скоро до 
създаване на един нов говор – имитация на Оруел в политиката.

За да се изясни ролята на медийното въздействие на политическия 
образ върху хората е необходимо да се направи разграничение между 
медийната аудитория и електората по характер, цели и статут, които не 
съвпадат. Аудиторията е в ролята на пасивен наблюдател (по отношение 
на политиката тя е политически воайор) и на естетико-информационен 
консуматор, а електоратът е в ролята на активен наблюдател и деятел. 
Консумиращият не може да действа13, той само разчита на познанието, 
което може да получи от комуникационният си опит. Доминирането на 
състава на аудиторията над състава на електората, води до дълбока тран-
сформация и радикално изменение на изкуството да се управлява. Тогава 
възниква въпросът за проникването на медиите в обществото и тяхното 

13 Raboy M. & Dagenais B. Introduction: Media and the politics of Crisis. p. 4.
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действително участие в политическия живот. Политиците обикновено го 
абсолютизират, защото за тях медиите, имащи огромни аудитории, съз-
дават лъжливото усещане, че могат да манипулират от дистанция хората, 
без да се интересуват, че обратната връзка е кратка и не винаги се предс-
тавя обхватно общата картина. За тях е важно, че медиите са легитимни 
и внушават чувство за доверие и обективност. В действителност ефектът 
на влияние на медиите се опосредства както от транслиращото кому-
никационно пространство на битуващите в социума аудитории, така и 
от плуралистичното им битуване в медийното пространство. Неговата 
сила, според известният изследовател на съвременната комуникация Дж. 
Тънстел, е равна на ефекта от въздействието на една изпушена цигара за 
възникването на рака.

Медиите показват българският политик в образа на маргинал, с при-
същите черти на хамелеон и ветропоказател, нямащ каквито и да било 
морални устои и задръжки. Като политически самосъздал се хамелеон, 
той сътворява собствената си политическа биография на оформил се 
след събитията политически дисидент. Той е политически полифренен – 
вчера от една партия, днес от друга, утре от трета и т.н. Полифренността, 
в голяма степен продукт на дифузната власт (нямаща един център) не му 
позволява да бъде обвързан, както с определена политическа идеология 
и ценности, така и с определена морална система и ценности, върху, ко-
ито те са базирани. Тя го освобождава от болезненото шизофренно раз-
двояване при смяната на политическите субекти и от чувството на вина 
и отговорност. За безотговорността му голям принос има наложилата се 
в обществото плуралистична етика опираща се на нейерархичната (без 
център и ценностни авторитети) мозаечна морална система на индиви-
дуалистичния и групов, потребителско-прагматичен и хедонистичен мо-
рал. Тя отразява хоризонталното, а не вертикалното, конституиране на 
моралното пространство в една индеферентна спрямо морала социална 
атмосфера. Самото му поведение е релевантно на тази еклектична етика, 
която не предлага ясно дефинирани, общовалидни и постоянни принци-
пи и норми, които да определят критериите за добро и зло и моралните 
санкции над непозволеното в действията му. Тя, подобно на политичес-
ката етика, допуска съществуването на временни, пластични, противо-
положни и често взаимооизключващи се, но равнопоставени принципи 
на поведение като разчита на моралната съвест – самоконтрол на поли-
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тиците. Последната, явно е в дълбока летаргия, защото не би им позволи-
ла така открито и цинично да се поставят над закона и морала.

Маргиналният политик изтънко, в детайли е усвоил процедурните 
тактики и стриктно ги прилага за да избегне обвиненията в предателс-
тво, безотговорност и аморалност. Политическата ресоциализация при 
него се извършва много бързо и външно наподобява действието на вет-
ропоказателя – започва да се обръща натам където вижда, че ще има пол-
за. Като пример могат да послужат действията на “Новото време” на Е. 
Кошлуков спрямо НДСВ и “Социалдемократи” на Н. Камов спрямо БСП. 
Мисленето на маргиналният политик се опира на принципите на прагма-
тично-консумативният морал. Логиката, която следва е тази на слугина-
жа и послушанието, ако иска да консумира привилегиите, които му дава 
членството в партията – депутат, член на надзорни съвети, комисии, об-
щества и други. Опора за действията му са страхът от постоянни атаки, 
компромати и невъзможността да участва и бъде избран като неутрален 
политически кандидат. За неутралните все още няма място в политиката 
и съответно шанс за просперитет. Маргиналът, дори да е добър си ос-
тава чужденец в партийните структури. Политическата му лоялност и 
морални позиции непрекъснато търпят метаморфози и неговото пове-
дение е трансгресивно. Външно моралната му позиция е преобладаващо 
позитивна към лидера и собствената му партия – на възхищение, приз-
нателност, преданост и лоялност. Тя рядко е критична и то като израз 
на емоционален изблик. Пред големите политикът-маргинал е малък, а 
пред малките – голям и тираничен. Спрямо масата и “тези долу” той де-
монстрира високомерие и надменност, народът за него е една “тълпа”, ко-
ято трябва да следва политическата линия, спусната отгоре. Негативно-
критичната му морална позиция е насочена към членовете и лидерите на 
другите, конкурентни партии. Тя приема формата на отвращение, през-
рение, оскърбление, неприязън и т.н. Вътрешната му, добре прикрита, 
морална позиция е на омерзение от политическото тресавище, в което е 
попаднал. В партиите той е принуден да мълчи, да се самоцензурира, как-
то останалите членове. Д. Грозданова от ССД, проговори на 15.04.2005г. в 
предаването “Тази сутрин” на БТV, след като обяви, че напуска партията 
и политиката изобщо. Мълчанието е особено силно в онези партии, кои-
то са ръководени от авторитарен тип лидери, при които диалогът приема 
формата на монолог или на разговор между глухи, които не чуват и не 
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разбират какво говори другия, обикновено по-нисшестоящият в йерар-
хията. В подобна ситуация са се озовали почти всички членове на ново-
възникналите формации и движения вътре в БСП, СДС, НДСВ, БЗНС и 
други. Тогава резонно възниква въпросът: възможно ли е изобщо да се 
говори за наличието на чувство на срам и вина в действащите българс-
ки политици, чиято критичност и самокритичност се появява след като 
доброволно излязат или биват изхвърлени вън от политиката? Оказва 
се, че плурализмът на мненията в политическите партии е проблемати-
чен. Навлизането на комуникацията в политическите структури позво-
лява да се види дали той е мним или реален. Политиката, както твърди 
Д. Грозданова, създава условия политиците “да лъжат по-лесно хората”. 
Комуникацията обаче прави структурите прозрачни и отворени, което 
позволява да се види дали критичните позиции са израз на съждения 
и оценки или емоционални настроения. Друг е въпросът, че в родната 
политическа реалност нейното навлизане в местните структури е недос-
татъчно поради финансовото им състояние. Обхващането им в бъдеще 
е неизбежно. То ще доведе до демократизиране на вътрешнопартийния 
живот и членската маса може веднага да реагира на решенията на цен-
тралите, така както днес реагира чрез интернет на значимите глобални 
събития. Тогава тя ще може системно да оказва публичен морален натиск 
или подкрепа, които днес са незначителни и имат епизодичен характер.

Етическите въпроси възникват в ситуациите на конфликти, кризи и 
противоречия, главно поради добрия или лош модел на политика, който 
те представят. Когато е добър, медиите са обявени за обективни, кога-
то е лош – за фабрикуващи нереални конструкти. Но когато фабрикуват 
събития или образи, медиите фактически изкривяват реалността и това 
изкривяване се отразява на социалният статус на медията, което е допус-
тимо при развлекателно-естетическите, но не и при информационните, 
историческите, политическите и други медийни дискурси. По време на 
неблагоприятни за нашите политици ситуации се наблюдава и обратната 
тенденция на избягване медийното внимание и преследване на медиите 
и отделни личности, които оповестяват чрез интернет, истината за случ-
ващите се събития. Политиците от Министерство на външните работи, 
Министерство на отбраната, Министерство на културата, Министерст-
во на здравеопазването и т.н. жертват истината в името на запазването 
на властта. Когато не успеят да прикрият събитията, те разиграват цял 



186

спектакъл, чиято крайна цел е: постигането на оневиненост; непоемане-
то на отговорност и запазването на рейтинга им в публичното прост-
ранство. Действията им напълно съответстват на теорията на Ги Дебор, 
който през 1968 г. описва модерното общество като общество, в което 
публичният живот е редуциран до спектакъл. През 90 г. Дебор, отбеляз-
ва като най-значим факт на последните 20 г. на ХХ век непрекъснатата 
продължителност на спектакъла т.е всички дискусии около световното 
управление са организирани около него. Нашите, а и чуждите политици 
се опитват да придадат зрелищност и атрактивност на политическите съ-
бития за да бъдат харесвани от електората. С. Сакскубогготски подобно 
на баща си кара влак, Г. Шрьодер прави същото в Китай, Н. Михайлова 
кара самолет, С. Станишев – мотор, Н. Великов и Герджиков – ски, С. 
Паси и Г. Първанов посетиха о. Ливингстън и т.н. Естетизацията в стила 
на поведение показва настъпилата промяна в стила на българската по-
литика, в която конфронтационният дух постепенно изчезва, а в предиз-
борна ситуация отново се засилва. Тя се поддържа и от медийният ѝ об-
раз, който е включен в хоризонталната ценностна система на медийното 
пространство, където моралните ценности са загубили терминалния си 
характер и са станали инструментални. Политикът тук е в ролята на те-
атрален, а не на социален актьор. Той е особено загрижен за визията си 
– излъчване, жестове, говор, защото смята, че тя оказва голямо влияние 
на въздействието на неговите послания, но не е така силно загрижен за 
социална среда, изградена от маргинали, която тушира тези послания и 
ги поставя в ситуация на непредвидимост. Прагматично-консуматив-
ната ориентацията на българина, насочена към постигането на успех и 
консумация на удоволствия, търси и иска да бъдат създадени условия за 
постигането им. Политиците и на медийния екран, както и в социалното 
пространство се оказват еднакво неспособни да ги създадат. Те просто 
са лоши епигони. Крайно време е да се замислят за преминаването им от 
системна към нормативна интерпретация на демокрацията – като цен-
ност. Ценност, съдържаща равенство, социална справедливост и полити-
чески механизми за участие на народа във вземането на решения, които 
засягат неговия живот – референдуми. Тогава медиите ще имат възмож-
ност реално да станат ключов фактор в борбата за демокрация, а поли-
тиците да се превърнат, с тяхна помощ, в отговорни и ключови фигури в 
управлението на демократичната система.
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4. Политическата роля на публичните медии –  
етически предизвикателства
Публичните медии са структурата, която вече половин век е водеща 

в медийния модел. Те се формират в контекста на доктрината за соци-
алната отговорност на журналистиката. Дълго време публичните медии 
имат монополно положение в повечето западноевропейски страни, тъй 
като в тях те са исторически първата форма, чрез която електронните 
медии започват своя живот, и защото са националните по обхват медии. 
Те са некомерсиални и същевременно са тясно обвързани с политичес-
ките системи на съответните страни, носители на държавния монопол 
в областта на медиите. Но те действат в рамките на демократични систе-
ми, служат на граждански и общосоциални цели, израз на което са: фи-
нансирането им – преди всичко чрез таксите на техните потребители и 
управлението им – чрез обществени съвети. Следователно, „публичните 
медии действат в схемата на дихотомия между независимост от властта 
и държавна регулация”.14

Процесите на възникване и съществуване на публичните медии са 
свързани с периодизация, която се наблюдава и у нас. В европейските 
страни през 50-те – 80-те години на 20 век публичните медии са без кон-
куренция и са монополист сред медиите. Вторият им период, продължа-
ващ и до днес, се характеризира с дестабилизация и регулация на медий-
ната система, в която са основен елемент. Фактор за това стават новите 
информационни технологии, които откриват най-широки възможности 
за частно предприемачество, особено в областта на кабелната и сателит-
ната телевизии. Така публичните медии се оказват в променена среда, ха-
рактеризираща се с процесите на приватизация и комерсиализация. За-
почва тяхната всестранна – технологична, икономическа, правна и прог-
рамна трансформация. Но, за да я постигнат, те се изправят пред необ-
ходимостта да влязат в конкуренция с комерсиалните медии за публика 
и печалба. Публичните медии, наричани не съвсем точно и обществени 
(чиито статут по подразбиране има и друга семантика), редом с частните 
медии стават фактор за образуване на новата комерсиална медийна сис-
тема, посягайки към рекламата като средство за издръжка.

14 Алфандари Е. Медиите и властта, С., 2000.
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Всички тези процеси водят до появата на нов тип политика на меди-
ите, наречена „дерегулация”. Основни нейни постулати са: приоритет на 
пазарната регулация, частно предприемачество, либералната лицензион-
на практика за частните оператори, оттеглянето на държавата от тради-
ционната ѝ роля на защитник на публичния интерес. Така и у нас се явя-
ва преминаването към дуалистичния модел – включването на „смесена 
форма” – нов тип телевизионен канал, който е публичен по съдържание 
(културна тематика), но комерсиален по издръжка (реклама).

Влизането на публичните медии в схемата на пазарно регулиране 
води до прилагането на нови икономически, корпоративни и програмни 
техники в конкурентната борба с частните медии.

Според редица изследователи, публичните медии, макар и все по-
комерсиализиращи се, не само не се маргинализират, но продължават 
да имат приоритет. Като причини за това се сочат: привързаността към 
традицията; признанието на големия принос на публичните медии в ду-
ховното развитие; защитата на гражданските интереси; силното чувство 
за национална идентичност на европейските народи, което добавя на 
публичната телевизия ролята на „културна бариера пред „инвазията” на 
комерсиални ценности отвън; засилената социалдемократическа ориен-
тация в Западна Европа”.15

Опитът показва, че чрез рестриктивна регулация разпростране-
нието на частни електронни медии и преди всичко на кабелните и са-
телитните телевизии не може да бъде спряно. Медийната реформа по 
политическа целесъобразност е приоритет на всяка власт и е свързана с 
основния въпрос за регулацията в областта на медиите – как чрез нея се 
решава дилемата „свобода на медиите – контрол върху медиите”. В пуб-
личното пространство се формират два типа регулация: авторитарна и 
демократична.

Авторитарната медийна регулация е характерна за обществата с ни-
сък жизнен стандарт, за онези, които са политически нестабилни или в 
„преход”. Тя се прилага в името на частни, партийни цели, които обик-
новено са различни от тези на обществото като цяло. Често целите на 
управляващите в такива общества могат да се променят в зависимост от 
промяната в техните интереси. За да имат непрекъснат оперативен конт-

15 Blumer J. (red.). Television and the Public Interest, London, 1994.
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рол върху действителността и гражданите, те имат нужда от медии, вър-
ху които също се осъществява контрол. За реализация на такъв тип ме-
дийна регулация обикновено са пречка по-дълготрайните средства като 
законите и професионалните кодекси, затова, вероятно и у нас такива 
няма или се бавят с десетилетия – както стана с професионалния ети-
чески журналистически кодекс. В авторитарната медийна регулация се 
прилагат ситуативни, недокументирани, менящи се средства, подходящи 
за пряк надзор и пряка намеса в медийната среда. Такива са устните раз-
пореждания, наставленията, уволненията, наказанията, анексирането по 
произволен принцип на трудовите договори, използването на икономи-
чески „санкции” като ниски трудови възнаграждения, краткотрайните 
договори между работодател и журналист, липсата на колективно трудо-
во договаряне и др.

Прилагането на такива средства води до строго подчинена на властта 
журналистика, която търси ориентирите си не в обществените интереси, 
а в интересите на политиците и управляващите. В общества, за които е 
характерна такъв тип журналистика, медиите обикновено са интеграл-
на част на по-широки институционални структури: политически партии, 
синдикати и т.н., нещо повече, такива медии се създават, за да защитят ин-
тересите на главната институция. От тези интереси се определя всякакъв 
вид политика при медиите – кадрова, финансова, информационна и т.н.

В своя комунистически период на развитие България се вписваше 
точно в този тип политика – на монополно владеене и командно управ-
ляване на обществото. На тази политика съответстваше манипулатив-
но-пропагандисткият модел журналистика, употребявана като един от 
най-важните механизми за вграждането на комунистическата партия в 
държавните структури. Основен механизъм за правене на медийна по-
литика през този период бе и цензурата. Тя се прилага и в държавите 
с най-старите европейски демокрации – във Франция, например, дър-
жавата е тотален регулатор, но там цензурата се провежда по силата на 
предварително документирани правни норми. Докато цензурата при ко-
мунизма „има криминален, престъпен характер, защото тя се практику-
ва извънправно, без правни документи, без законова регламентация”.16

16 Алфандари Е. Цензура върху медиите и цензура чрез медиите. – В: Бъл-
гарско медиазнание, С., 1998.
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Комунистическият медиен модел започна да се трансформира след 
политическите промени от 1989–1990 г. Но вторият тип – демократична-
та медийна регулация, не можа да се приложи в този, повече от десети-
летие, преход на България, поради липсата на предварителна концепция 
и дълготрайна схема. За разлика от авторитарната, демократичната регу-
лация е характерна за политически стабилните, социално спокойните и 
с висок жизнен стандарт общества. При тях управлението, регулирането 
на медиите, е подчинено на общосоциалните, а не на частни интереси и се 
реализира чрез съответните закони и професионални журналистически 
кодекси. В тенденциите на демократичното развитие са и тези средства 
за правене на медийна политика – те са дълговременни по действие, от-
носително стабилни, прилагат се индиректно, т.е. не от изпълнителната 
власт, а от съдебната или от самата професионална медийна и журна-
листическа среда. В законите и кодексите са заложени трайни социални, 
комуникационни и журналистически ценности, в тях трайно са уредени 
правата и задълженията на всички страни с отношение към работата на 
медиите: управляващи, управлявани, медиатори (журналисти).

Тази схема все още е трудно достижима за българската медийна 
действителност, макар че с демократизацията на обществото тези проце-
си в областта на публичните комуникации се катализират. Все още като 
че нашата журналистика остава в схемата за правене на пропагандист-
ка по тип връзка с аудиторията. Сякаш все още чрез медиите се създава 
такава публична среда, която с предимство реализира организационно-
пропагандистко-агитационни функции по отношение на обществото. 
В днешното политическо пространство, експлицирано чрез медиите 
– дори и „разбирането” за плурализъм във възможността те да дават ед-
наква трибуна за предизборни агитации (белег за етичност от страна на 
медиите към политиката с нейните представителства), то именно пропа-
гандистката „възможност” чрез медиите е умело използвана за полити-
чески цели.

Промените в структурата не бяха определени от преосмислянето на 
функциите на медиите и това се превърна в основен проблем на българ-
ската медийна реформа. По тази причина в България, преди да има на-
ционални публични медии – телевизия и радио, т.е. медии, които служат 
на обществото като цяло, се даде ход на комерсиални медии, работещи 
за частни интереси. Така у нас се създаде една недемократична медийна 
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конфигурация, състояща се от старите държавно-авторитарни телеви-
зия и радио, т.е. медии на и за управляващите и частните радиостанции и 
телевизии. Тук проличава липсата на звено, предназначено да обслужва 
потребностите на социалното цяло. Следователно, както и допреди по-
вече от десетина години, публичните интереси са без медийно покритие. 
Това, разбира се, може да продължи до времето, когато БНТ и БНР ще 
станат публични медии, както предвижда приетият през 1998 г. Закон за 
радиото и телевизията, т.е. около 2007 г.

„Публичните интереси в едно общество могат да бъдат отстоявани 
не само от публичните медии, а и от частните”,17 макар че в типично бъл-
гарския вариант, държавата е отредила във всяко, най-вече във финансо-
во-ресурсно отношение, приоритети на държавните радио и телевизия. 
Доказателство за това е дори само ползването на рекламния ресурс на 
страната, чиято огромна част се влива в националните радио и телевизия, 
независимо, че те са на държавна бюджетна издръжка и че рекламата е 
издръжката за частните медии. Принципно видяно, в един конкурентен 
пазар всичко е възможно, макар че у нас няма точно такъв. Освен това 
фактът, че държавните национални електронни медии в рекламната си 
част действат като комерсиални предприятия, се дължи единствено на 
държавната протекция за това им монополно положение.

За да се постигне медийна демокрация в България е необходима 
политика, която да наруши безразделния държавен монопол върху ме-
диите. Опитът на страните в Западна Европа показва, че държавен мо-
нопол може да се налага и чрез публичните медии. Този тип медии са 
„предпоследната дума” на медийната демокрация, която е последвана от 
приватизация и комерсиализация на медиите – процеси, разбиващи мо-
нополизма, стимулиращи конкуренция и плурализъм. Етическите пре-
дизвикателства пред политическата власт, както и пред законотворчест-
вото у нас, опират до постигане и регламентация на публичния характер 
на националните медии, преминаването им от държавен към публичен 
статут. Това ще стане възможно чрез превръщането в ефективен на съ-
ответния начин на финансиране на БНТ и БНР (чрез такси на потребите-
лите) и това би конституирало публичния им характер.18 Вече се наблю-

17 Кийн Дж. Медиите и демокрацията, С., 1999.
18 Бернд-Петер Арнолд. АБВ на радиото, 2000.
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дава ефекта от действието на най-съществената мярка срещу монопола 
на държавата – а именно, поставянето на националните медии – било 
то държавни или публични, в мощна конкурентна среда, изградена от 
национални по обхват частни медии.

Действителността у нас превърна, обаче, частните медии и преди 
всичко частните всекидневници в инструмент на властта за скрито под-
държане на нейния медиен монопол. Това се доказва от различни наб-
людения. Например, „превръщането на част от националните по обхват 
частни вестници и преди всичко политически всекидневници в чуждес-
транна медийна собственост, говори за политически, а не за икономичес-
ки мотивирано действие”19. Централните всекидневници не възникнаха 
по силата на пазарните механизми, чрез инвестиране на собствени сред-
ства, покупко-продажба и др., а по силата на държавното декретиране, 
като в едни случаи бяха наследени и приватизирани активите на старите 
комунистически вестници („Труд”), а в други държавата отпусна заеми 
на строго подбрани и доверени лица с цел учредяване на вестници, зае-
ми, които впоследствие бяха опростени със специален закон („24 часа” и 
др. издания). Политическата мотивираност на частните вестници проли-
ча в начина, по който бе трансформирана от българска в чуждестранна 
собствеността върху два от тях – „24 часа” и „Труд”.

Съществува оценката, че чрез тези два вестника управляващите от 
1990 г. насам упражняват монопол върху публичната сфера и формират 
общественото мнение, политическите и масовите настроения. Те бяха 
употребявани и като директни политически инструменти: за създа-
ване на масови психози, за предизвикване на „активни ”мероприятия, 
за прекрояване на политическото, икономическото, медийното и т.н. 
пространство... Чрез трансфера през 1996-1997 г. на двата вестника от 
съответните им български собственици към немската медийна група 
Вестдойче алгемайне цайтунг (ВАЦ) се илюстрира факта, че процесът 
на приватизация на медиите (много важен аспект от демократизиране-
то на медийната система) в българския посткомунистически вариант се 
направлява от политически, а не от пазарно комерсиални съображения. 
С подходяща технология се разигра политически мотивирана операция, 
скрита от обществения поглед зад икономическа фасада. Първо се „дока-

19 Симеонов Вл. Журналистиката, С,1999.
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за”, че двата вестника са в ситуация на финансов и морален банкрут (За 
целта бяха дестабилизирани техните икономически опори – напр. Първа 
частна банка, а общественият им облик бе компрометиран – всеки от 
двата разкри начина на възникване и финансирането на другия.). Второ, 
подвеждаща икономическа представа бе по линията на новия собстве-
ник – ВАЦ. Немската група се представи като тиражен и рекламен моно-
полист чрез завладяването на двата централни всекидневника, излизащи 
с приложения в петте най-големи града на страната; това доведе до шум-
ния протест на останалите български вестници и обвиненията им срещу 
ВАЦ за ценови дъмпинг. Така трябваше да се скрие безспорният факт, 
че и двата вестника доминираха на печатния пазар и преди да станат 
„немски”. По този начин „фалитът” на тези най-богати и най-високоти-
ражни, с най-голям рекламен дял, най-влиятелни в обществото издания 
и превръщането им в чуждестранна собственост, ефективно продължи 
монопола за управленско въздействие, който държавната власт имаше 
от 1996 г. чрез тях и при променилите се политически обстоятелства от 
1997 г. насам.

На непазарни механизми се дължи и пазарното присъствие на част-
ните вестници. Такива механизми са: субсидии, скрито спонсориране, а 
не на печалба, висок тираж и т.н. А това обстоятелство говори за „зави-
симостта на тези медии от политически или псевдоикономически фак-
тори”.20 През годините след 1990-та се наблюдават процеси, които имат 
сложен характер не само от гледна точка на механизмите, които са ги пре-
дизвикали – политически, икономически, и др. От морална гледна точка 
е „изумителна трансформацията на повечето политически всекидневни-
ци – в зависимост от смените в политическата конюнктура, те смениха 
политическите си възгледи и платформи, с което смениха и читателската 
си публика, както и симпатизантите си”.21 Това говори за липсваща собс-
твена стабилна среда от публика, рекламодатели и привърженици.

Медийната тенденция на 90-те години в България е: злоупотреба 
както с българската, така и с чуждестранната форма на частна собстве-
ност в името на политически цели и компрометиране механизмите на 
приватизацията чрез подчиняването не на пазарните принципи, конку-

20 Бауман З. Постмодерната етика, С., 2001.
21 Насилие и медии, 1997.
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ренцията, плурализма, а на политическата целесъобразност. Така, нари-
чани „пазарни и независими”, „частните медии допринесоха за укрепване 
на старото политико-медийно статукво и останаха в схемата на обслуж-
ване на властта и политиците”.22 Затова и първият етап от реформата на 
българските медии може да се нарече симулативна приватизация. А след 
оставянето на публичните интереси без медийно покритие се стигна до 
второто разминаване на България с демократичната медийна реформа и 
световните стандарти в това отношение. Като последствие – държавни-
ят монопол (явен или не) е във всички медийни сектори: националния 
и регионалния, държавния и частния, електронния и печатния. По тази 
причина България няма все още граждански ориентирани медии и соци-
ално отговорна журналистика.

Чрез своята медийна политика държавата трябва да освободи меди-
ите от самата себе си. Това означава да се създаде „ясен и благоприятен 
за обществото регламент за работа с медиите”.23 В този аспект колкото и 
да е демократично законодателството, само то не може да е достатъчно, 
тъй като е само един от факторите за еманципиране на журналистите 
и медиите от властта. Законите не биха имали демократизиращо дейс-
твие без адекватна обществена атмосфера, осигуряваща приложението 
на законите. Тя трябва да се характеризира с непротиворечивост между 
интересите на властта и гражданите, на управляващите и управлявани-
те, на медиите и техните публики. В противен случай, властта присвоява 
законите и ги прилага в своя полза, независимо от степента на демокра-
тизираност на съдържимата норма.

Медийната регламентация и медийната политика са общи, но и раз-
лични механизми за журналистическа регулация. Политиката е носител 
на принципите, които се влагат в законите, но и на положения, не мо-
жещи да се обхванат с нормативи. Тя е основният фактор, който може 
да гарантира обществената атмосфера за реализация на демократичния 
замисъл в един закон. От управляващите и от държавната политика за-
виси и реалният демократизъм на предстоящите актове на медийната 
политика.

22 Спасов О. Преходът и медиите, С., 2000.
23 Калагларски Г. Приватизация и масмедии. – В: Пъблик рилейшънс и рек-

лама, С., 2000.
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Глава седма

ПОЛИТИЧЕСКА ЕТИКА  
И ПОЛИТИЧЕСКИ МОРАЛ
1. Åòèêà è ïîëèòèêà (Âúðõó Ñåäìà êíèãà íà Ïîëèòèêà íà 
Àðèñòîòåë) (Íåäÿëêà Âèäåâà)
2. Òðèòå ïîëèòè÷åñêè åòèêè íà Åâðîïà (Íèêîëàé Ìèõàéëîâ)
3. “Äà” íà ïîëèòè÷åñêàòà åòèêà, “íå” íà ïîëèòè÷åñêèÿ ìî-
ðàëèçúì (Ñèëâèÿ Ìèíåâà)
4. Íðàâñòâåííè öåííîñòè, ïîëèòèêà è ïîëèòè÷åñêà åòèêà 
(Ðîñèíà Äàíêîâà)

1. Морал и политика 
(Върху Седма книга на Политика на Аристотел)
Взаимовръзката морал и политика е повече от проблематична. Все-

кидневното съзнание е склонно изобщо да я отрича, мислейки морала и 
политиката като взаимноизключващи се сфери на дейност. Историята на 
етиката и историята на политическите учения също не ни дават еднозна-
чен отговор. Те познават както отъждествяването на морал и политика, 
така и тяхното полярно противопоставяне. Парадигмални за първото са 
така наречени договорни теории за морала, съгласно които началото на 
гражданското и моралното състояние е едно – сключването на обществе-
ния договор. Макиавели е името, с което най-често се свързва второто.

И така, какво трябва да разбираме когато кажем морал и полити-
ка? Дали трябва и дали можем да говорим за някакъв специфичен поли-
тически морал или по-скоро с този израз привличаме вниманието към 
това, че моралът е този, който чрез своите норми и оценки е призван да 
регулира и политическата дейност като се започне от поставяните цели 
и се стигне до поведението на отделния политически деец? Можем да 
погледнем към връзката морал и политика и от един друг ъгъл. Тогава 
въпросът би звучал така. Възможно ли е моралът и политиката да имат 
една и съща цел, въпреки същностните разлики помежду им? Знаем, че 
единият се занимава най-вече с целта, смисъла и “организацията” на ин-
дивидуалния човешки живот, докато другата урежда живота на държа-
вата, формулира нейните цели и предлага средствата, с които те могат 
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да бъдат реализирани. Историята на етиката ни предлага категоричен 
отговор на този въпрос. Не просто е възможно, но е задължително мора-
лът и политиката да имат една и съща цел. Така твърди Аристотел, който 
безспорно се приема като един от създателите както на етическото, така 
и на политическото изследване.

Аз бих искала да привлека вашето внимание към неговото основно 
политическо съчинение – Политика – и по-специално към Седма книга, 
в която се обсъжда въпросът за идеалната държава. Защото няма съмне-
ние, че именно създаването и функционирането на идеална държава би 
трябвало да бъде целта на всяка политическа дейност.

В самото начало на Политика, Първа книга Аристотел пише следно-
то: “...всяка държава представлява някаква общност и всяка общност е 
възникнала заради някакво благо (защото всички правят всичко заради 
това, което смятат за благо), явно е, че всички общности се стремят към 
някакво благо, а най-вече и към най-висшето се стреми тази, която е най-
висша и обхваща всички останали. Това именно е така наречената държа-
ва или политическата общност” (Политика, 1252а). Бих искала да акцен-
тирам върху три момента от това изказване. Най-напред, твърдението, 
че целта на държавата е постигане на някакво благо. На второ място, че 
държавата като най-висша общност се стреми към най-висшето благо. И 
накрая, макар че тъкмо това е от особена важност, хората правят всичко 
заради това, което смятат за благо. Следователно той допуска възмож-
ността хората да се заблуждават по отношение на благото и да мислят и 
да се стремят към нещо, което в действителност не е благо.

Според Аристотел държавата “е възникнала заради съхранението на 
живота, но съществува, за да може да се живее добре” (Политика, 1252b). 
Затова “държавата спада към естествените неща”, а “човекът е общест-
вено същество по природа” (Политика, 1253а) и от живите същества 
единствено той притежава език. Един от основните принципи на Арис-
тотеловата философия гласи, че природата не прави нищо напразно. От-
несен към езика, той визира целта на неговото присъствие в човешката 
природа. Езикът е даден на хората, за да изразяват те полезното и вредно-
то, а следователно справедливото и несправедливото. Единствено хората 
имат чувство за добро и зло, за справедливо и несправедливо. Общата 
приобщеност на хората към тях създава семейството и държавата. Като 
прилага друг основен принцип на своята философия – цялото е по-важ-
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но от частта – Аристотел заключава, че “държавата е по-висша по приро-
да от семейството и от всеки от нас” ( Политика, 1253а).

Бихме могли да резюмираме по следния начин теоретичните поло-
жения, които изграждат основата на Аристотеловото учение за идеал-
ната държава: Човек може да живее единствено в държава и затова тя е 
по-важна от отделния индивид. Благото, заради чието достигане държа-
вата съществува е да се живее добре. Хората имат чувство за добро и зло, 
справедливо и несправедливо и тъкмо то лежи в основата на изгражда-
нето и функционирането на държавната общност. Човекът обаче може 
и да се заблуждава по отношение на съдържанието на благото, т.е. по 
отношение на това кое е добро и зло, справедливо и несправедливо. За-
това най-важният въпрос, на който трябва да бъде даден отговор, а той, 
от своя страна, ще предопредели устройството на идеалната държава е 
“Какво означава да се живее добре?”.

Аристотел започва Седма книга с думите: “Ако човек желае да нап-
рави подобаващо изследване на най-доброто държавно устройство, 
трябва първо да определи кой начин на живот заслужава най-голямо 
предпочитание” (Политика, 1323а). След всичко казано дотук едва ли е 
необходимо да подчертавам, че това е едно повече от закономерно нача-
ло. По-надолу Стагирит развива тази своя мисъл. След като бъде постиг-
нато съгласие кой начин на живот е за предпочитане от всички, трябва да 
бъде решен и въпросът дали той е един и същ за общността и за отделния 
гражданин или е различен ( Политика, 1323а).

Преди да разгледаме отговорите, които Аристотел предлага ми се 
струва необходимо да видим какво той разбира под държава. Античният 
философ определя държавата по следния начин: “държавата е една об-
щност от равни в името на възможно най-добрия живот” (Политика, 
1328а). Първото, което би трябвало да подчертаем в тази дефиниция е 
обстоятелството, че става дума за общност на равни. Всички знаем, че 
според Аристотел хората не са равни по природа. Следователно, необхо-
димо е да уточним за какво равенство става дума. В Първа книга четем: 
“Способният благодарение на разума си да предвижда е по природа уп-
равляващ и господар, а способният да изпълнява с тялото си това, което 
му наредят, е подчинен и по природа роб” (Политика, 1252а). Както е 
видно, критерият за това разделение е способността за взимане на реше-
ние. В съгласие с него, очевидно робите трябва да бъдат и са изключени 
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от общността, определена като държава. Нейни членове са само хора, ко-
ито благодарение на разума си могат да управляват. Не само робите обаче 
не са членове на държавата. Съгласно по-горе формулирания критерий 
по подобен начин стоят нещата с жените и децата. Ако “робът е напълно 
лишен от възможността да взима решения”, то “жената я има, но в слаба 
степен, а детето го има, но още в неразвита (степен)” (Политика, 1260а). 
Затова жените и децата също не са членове на държавата и по отноше-
ние на тях се прилага брачната и бащината власт. По-нататък Аристотел 
продължава: “Следователно остава по необходимост да стоят по подобен 
начин нещата и с нравствените добродетели – трябва да ги притежават 
всички, но не по еднакъв начин, а колкото е нужно за всеки да изпълни 
задачата си” (Политика, 1260а). Тук ще отворя една голяма скоба и ще 
се опитам да обвържа това положение от Аристотеловата доктрина със 
съвременната политическа реалност. В никакъв случай нямам предвид 
само българската. Едва ли в днешно време експлицитно някой би се об-
вързал с приемането на подобно твърдение. Роби вече няма, а жените de 
jure отдавна са пълноправни граждани. De facto обаче, поради законите 
на конструираното по мъжки модел социално пространство, макар и да 
не им се отрича притежаването на способности за политическа дейност, 
те се държат колкото е възможно по-далеч от нея. Тази моя констатация 
не е резултат от незаинтересовано наблюдение на политическия живот. 
В продължение на три години работя по проект Разширяване, жени и 
управление: Гражданското и политическо участие и представеност на 
жените в страните кандидатки за Европейския съюз, финансиран от 
Европейската комисия по Петата рамкова програма. Обвързването на 
гражданството с притежаването на добродетелта, което тук Аристотел 
извежда на преден план, е важно с оглед изясняването на целите на дър-
жавата.

Второто, което искам да подчертая в цитираното по-горе определе-
ние на държавата е, че тя е общност “в името на възможно най-добрия 
живот” (Политика, 1328а). Веднага след това заявление Аристотел ни 
казва какво е най-доброто. “Най-доброто обаче е щастието, а то се състои 
в проявлението на добродетелта и в нейното съвършено прилагане” (По-
литика, 1328а). Централността на добродетелта в политическото учение 
на Аристотел се определя от целта на държавата – щастието на нейните 
граждани. Тя именно предопределя и задачите на управляващите. Те са 
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тези, които трябва да определят правилно намерението и целта на дей-
ността, благодарение на която и отделният гражданин, и държавата ще 
бъдат щастливи, както и да открият средствата, чрез които това може да 
бъде постигнато (Политика, 1331b).

Аристотел твърди, че “добродетелта на гражданина, на управлява-
щия и на благородния човек е една съща” (Политика 1333а), защото в 
живота на свободния човек се редуват периоди на подчинение и на уп-
равление и той трябва да бъде подготвен достойно да ги изживее. Затова 
задача на законодателя е да определи “как и с какви занимания стават 
благородни и каква е целта на съвършения живот” (Политика, 1333а).

Според Стагирит животът на човека се разделя на работа и свобод-
но време и на война и мир. Дейностите, които човек извършва също се 
делят на две. Едни са насочени към постигането на нужното и полезното, 
а други – към постигане на прекрасното. Членовете на тези опозиции 
обаче не са равнопоставени. Мирът е ценността, а войната е заради не-
говото постигане. По същия начин стоят нещата и в останалите двойки. 
Работата е заради свободното време, а необходимото и полезното е зара-
ди прекрасното. Аристотел пише, че “хората трябва да умеят да работят и 
да воюват, но още повече трябва да умеят да живеят в мир и да използват 
свободното си време. Трябва да умеят да извършват нужните и полезни 
неща, но още повече трябва да умеят да извършват прекрасните” (Поли-
тика, 1333b). Законодателят трябва да уреди държавата така, че свобод-
ните да получат възпитание и обучение, което ще ги направи способни 
достойно да изживеят живота си. Аристотел твърди, че “ако е срамно да 
не умееш да използваш благата, то още по-срамно е да не умееш да ги 
използваш, когато си свободен, и да изглеждаш добър, докато си зает и 
воюваш, а в мир и незает да приличаш на роб” (Политика, 1334а).

След всичко казано дотук не е трудно да формулираме позицията 
на Аристотел. Моралът и политиката имат една и съща цел – щастието 
на гражданина, което е възможно само в щастлива държава. Щастието е 
дейност на душата в съгласие с добродетелта. Затова гражданите трябва 
да се възпитават в добродетел, която “трябва да се цени заради нея сама-
та” (Политика, 1334b). Една и съща е целта и на етиката, и на политика-
та. Но като че ли приоритет все пак има етиката. Тя е тази, която казва 
в какво е щастието, добродетелта и задава посоката на политическото 
изследване. Изводът се налага от само себе си – морал в политиката ще 
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има тогава, когато в нея влязат хора с личен морал. Тогава ще бъде реали-
зирано и онова, което Аристотел иска от управляващите – “да се стремят 
към власт в полза на подчинените” (Политика, 1333b).

2. Трите политически етики на Европа
Според Аристотел предназначението е същността на човека, еднов-

ременно определяща неговата мотивация и удоволствието от дейността 
му. Всеки човек е така устроен, че далеч по-леко и по-приятно от всяко 
друго действие изпълнява дадена работа. Към дадена дейност всеки чо-
век има своето предназначение или способност, притежава необходими-
те качества на тялото и душата, осъществява дейността си или предназ-
начението си по адекватен начин. В седмата глава на своята Никомахова 
етика Аристотел настоятелно подчертава, че реализацията на заложе-
ните в човека възможности се осъществява не по силата на някакви пот-
ребности, а по естествен начин – така, както намираща се в природата на 
неодушевените и одушевените предмети възможност минава в действи-
телност. Окото вижда не защото то желае да вижда, а възприема света по 
силата на своята природа.

Старогръцката философия търси рационалното обяснение на един-
ството на света като цяло. В това единство се съдържат много същнос-
ти, сили и явления, различни степени и равнища на йерархията. Но и не 
само това. Старите философи не търсят смисъла на историята. Нямат 
идея за смисъла и предназначението на историческата дейност на чове-
ка. Идеята за прогрес е била неизвестна. В най-добрия случай тя заема 
незначително място в гениалните им съчинения. Дори Аристотел пише 
за бъдещи катастрофи, които ще доведат човечеството до примитивно 
състояние. Ще последва обаче нова еволюция, високо равнище на ци-
вилизованост, но само за равнището на вече постигнатото, следва ново 
пропадане и така до безкрайност. Като че ли всичко се повтаря така, как-
то е било в миналото.

Старите гърци са живеели във, за и чрез полиса и само в полиса те 
са представлявали себе си, своя живот, своето предназначение. Полисът 
и същността на човека, както и неговото предназначение представляват 
единна йерархия на взаимоотношения. Вярно е, че след Ликург и Солон 
старите гърци живеят в две различни полисни измерения: военно-арис-
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тократичното на Спарта и демосо-имущественото на Атина. Но дори 
Аристотел, напълно в стила на старогръцката традиция, анализира наз-
начението на човека и проявата на неговата същност в атинския полис.

Трябва да направя една уговорка. Пак според Аристотел и пак в Ни-
комаховата етика има пет състояния на душата, чрез които тя долавя 
Истината (алетея) в нейното утвърждаване или отричане. Тези пет със-
тояния са умението (техне), научното знание (епистеме), практическият 
разум (фронезис), мъдростта (софия) и разбирането (нус). Етиката се 
основава на фронезиса или на предназначението и способността на чо-
века да отделя доброто от злото, да превръща доброто в навик на пове-
дението си или добродетел. В такъв смисъл според Аристотел човекът е 
политическо, социално животно, което има способността чрез навиците 
да проявява съответни качества към себеподобните си и главно и преди 
всичко – като гражданин и част от цялото или полиса. Политиката спо-
ред Аристотел е действие, проявяващо предназначението на човека да 
живее в общество, да решава сблъсъците между различните интереси на 
хората. Но всичко това се изразява чрез същността на човека, отделяща 
го от всички живи същества: само човек може да говори, да се изразява 
чрез понятия, служещи за убеждаване. Но и не само това. В Политика 
Аристотел посочва и различните форми на управление на старогръцкия 
полис: монархия, аристокрация, демокрация. Тези форми на управление 
изразяват и различна етика, дори нещо повече – резултат са на различно 
оценени добродетели като отношението към съгражданина, имуществе-
ното неравенство, начина на придобиване на властта.

Аристотеловата политическа етика идентифицира синтеза на етика 
и политика чрез същността на полисното животно, определящо се като 
човек. Не може да съществува политическо взаимодействие без етичес-
ки добродетели, гарантиращи завареното, традиционното, стабилно-
то състояние на онова, което по-късните поколения ще определят като 
държава. Политическата етика на великия Стагирит е политика, диреща 
решаване на конфликти, запазване на социално равновесие и в последна 
сметка възпитаваща част от същността на човека и стимулираща прояви 
на предназначенията на единната по дефиниция същност на човека. Но 
Аристотеловата етика не е само паметник на европейската политическа 
култура. Дори само да припомним идеята за демокрация, формите на уп-
равление, начините на решаване на конфликтите и др. Тези идеи могат 
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да се срещнат и у Фридрих фон Хайек, и у Карл Маркс, и у анархиста 
Михаил Бакунин. Защото според Аристотел анархията е колкото липса 
на правила, толкова и господство на масата.

Християнството и Средновековието решително променят старог-
ръцкия начин на философстване, етизиране и на политически отноше-
ния. Християнската етика е монотеистична, защото и християнският 
бог е монотеистичен. В Библейското послание разбирането за Бога го 
представя като единен и уникален. Бог непосредствено създава човека, 
християнството създава антропоцентрична етика – нещо, което не може 
да се каже за старите гърци. Бог разпознава у човека същество привиле-
гировано, създадено по негов образ и подобие. Човек е господар и пове-
лител на всичко, което е създадено за него. Нека да припомним думите 
на Аристотел, че човек никога не може да превишава космоса, че има 
много други вещи, които по природа са по-божествени и съвършени от-
колкото човека – като например звездите, образуващи универсума. Ще 
добавя още един щрих: провидението на старите гърци няма личностен 
характер. Едип е един от примерите на сляпата, непредвидима и често 
пъти жестока съдба. Библейският бог е предвиждащ и във висша степен 
личностен. Върху тези начала християнската религиозна етика изгражда 
друга политическа система и друга политическа етика.

Проявяват се три форми на отношението между религиозно и нрав-
ствено, защото в религиозния свят почти нищо не е извън религиозния 
контрол. Първият вариант настоява, че религиозността или вярата е 
необходимо и достатъчно условие за нравствеността. Богът като фило-
софско-нравствен абсолют е абсолютната цел на човека и определя нрав-
ствените норми като безусловни средства. Главното си остава изпълне-
нието на божествените заповеди. На тази идея е основан християнският 
средновековен дуализъм между вяра и разум, който има не само гносе-
ологически, но и етически смисъл. А това значи и политически смисъл. 
Земният живот и земната власт само подготвят човека за истинския жи-
вот. Затова Тома Аквински претендира за приоритета на папско-католи-
ческата власт над светските владетели. Отлъчването от църквата дори на 
императори и крале е равнозначно на сваляне от власт.

Вторият вариант се основава на тезата, че религиозността е необхо-
димо, но не достатъчно условие на нравствеността. Главният аргумент е 
новопоявилото се понятие за свобода на волята, за самоопределението на 
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човека по отношение на абсолютните, санкционирани от бога нравстве-
ни ценности и норми. Бог само поучава човека, помага му самостоятелно 
да избере своя път в живота, като в същото време му оставя свободата и 
отговорността на самостоятелния избор.

Третата теза обаче се оказва с революционно значение. Това е Голя-
мото откритие на протестантската етика, новите хоризонти за човеш-
ката дейност, човешкия избор, политическото пространство. Според 
нея християнската надежда е колкото необходимо, толкова и възможно 
условие за нравствеността. Безусловната вяра, основана на абсолюти, е 
излишна, ако не се допълни с първоначалното допускане, че човек има 
морална вменяемост, че дори божията благодат се проявява в успешна-
та дейност на човека. Бог покровителства и направлява тези, които се 
трудят успешно. Успехът става доказателство за божията благословия. 
Позволявам си да твърдя, че в протестантската етика се откриват съвсем 
категорично елементи на утилитарния морал на Томас Хобс и Джон Лок. 
Джон Уиклиб, Мартин Лутер и Жан Калвин предлагат един нов прочит 
на Евангелието. Ядрото на този прочит е антропоцентризмът на христи-
янството, то най-често е игнорирано от католицизма и православието.

През 1513 г. излиза Князът на Николо Макиавели. Това е началото 
на една нова епоха в развитието на европейската етика и по-специално 
на политическата етика. Николо Макиавели категорично заявява еман-
ципацията на политиката от морала и религията. Това означава, че поли-
тиката е самостоятелна дейност, в която господства целесъобразността 
на принципа: целта определя средствата. Политиката е самата практика 
на целесъобразността или политическа целесъобразност. Тази целесъоб-
разност води към властта, която трябва да се завладява, укрепва и раз-
ширява с целесъобразно допустими средства. Оценката на политическа-
та целесъобразност е само една: постигната ли е целта. Тези констатации 
на Макиавели говорят не само за напредналата дехристиянизация на 
Европа, но и за дистанцирането или най-малко за преформулирането на 
универсални морални ценности.

Действителната поява на третата формула на европейската полити-
ческа етика е през 1651 г. и я дължим на Томас Хобс. Библейският завет 
или договор между бога и човека Хобс замества с обществен договор, 
сключен между хората, Бог окончателно престава да бъде страна в до-
говориране на ценности, цели, действия. Целта е да се осигури общес-
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тво, в което действат принципи и закони, за да се съхранят основните, 
най-главните и единствените характеристики на човешката същност и 
на всеки отделен човек: живот, свобода, частна собственост. Откритието 
на либерализма като философско-политическа концепция съвпада с ут-
върждаването на утилитарната етика и морал. Според последните човек 
е егоистично същество, но тъкмо поради това трябва да разбира много 
добре личния си интерес, което означава, че другите хора се ръководят 
от същия даден от природата инстинкт и мотив. Политиката чрез дър-
жавата защитава общите интереси, а гражданското общество позволява 
свободната реализация на частната инициатива, собствеността, свобода-
та, индивидуализъм.

В името на тази политика и на този морал буржоазната класа на За-
падна Европа извърши революции, обезглави крале и направи големи 
политически открития, които буквално промениха западната част на Ев-
ропа. Английската революция бе продължена от американската и френ-
ската. Французите обаче направиха редица свои допълнения: Волтер 
уеднакви толерантността и равенството между раси, религии и народи, 
Холбах пледираше за правото на човека на безбожие. Но като че ли глав-
ната идея бе изказана от Жан Жак Русо: частната собственост е кражба. 
Нека да добавя и откритието на нацията и национализма, републиката и 
изборите.

Политическата етика на Новото време донесе достатъчно различи-
ми резултати от политическата етика на античността и Средновековието. 
Тази етика бе дистанцирана от политическата целесъобразност и в много 
случаи имаше служебна роля. Тя вече зависеше от политическата идео-
логия. Трите главни идеологически направления на 19 и 20 век – консер-
ватизъм, либерализъм и радикализъм – имат не само различни идеоло-
гии, но и различни етики. Дехристиянизацията се превърна в културен 
феномен: Ницше обяви смъртта на бога и го замести със свръхчовека. 
Което означаваше, че бог не е необходим и на етиката, и на политиката. 
Хоркхаймер напомни, че тъкмо в бюрокрацията на френската револю-
ция и на нейните безпощадни съдилища трябва да съзрем източника на 
тоталитаризмите на 20 век.

Изводите са няколко: откритата от Макиавели политическа целесъ-
образност не само става независима от моралната аксиология и морална-
та дължимост, не само игнорира християнската вяра и протестантската 
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убеденост, но и ги използва като средства. Така се изправяме пред глав-
ния въпрос: що е политическа етика и има ли тя място в целесъобразната 
дейност на хората, определящи се като политици?

Най-напред политическата етика не е професионална етика на по-
литици. Политическата етика не прилага абсолютни или универсални 
ценности в политическата целесъобразност. Тя не е и специфичен тип 
приложение на конкретно изработени морални норми.

Политическата етика или политическият морал в съвременния сми-
съл на думата е социалната необходимост на гражданското общество за 
контрол на една от най-важните социално-исторически дейности на ев-
ропейския тип цивилизация, изградена върху свободата, собствеността 
и равенството. Политическата етика не е регулатор, а контролен инстру-
мент за защита и отстояване на всеобщ национален и социален интерес. 
Тя произтича от правилата и принципите за постигането на този общ 
социален и национален интерес. Политическата етика е морал на поли-
тическия елит, а не толкова на политическата класа. Население, което не 
може да излъчи политически елит, V безкористно, предано и често пъти 
рисковано защитаващ общия социален интерес, не може да се превърне 
в народ и никога в нация. Зрелостта на един народ, превърнал се в нация, 
е зрялост и морал на неговия политически елит.

Ще завърша с въпроса на Аристотел: Какъв е по предназначение 
човекът, който има политически способности и качества? Или още по-
точно: Какво е предназначението на политика по природа и същност: да 
служи на нацията, да бъде проводник на чужди интереси или да присво-
ява за собствено благо и удоволствие?

3. Как е възможна политическа етика  
без политически морализъм?
Вероятно на мнозина формулировката “политическа етика без по-

литически морализъм” изглежда странна и неясна, но тя ми се струва 
най-подходящата, за да насочи вниманието към и да подчертае термино-
логичното двусмислие на словосъчетанието “политически морализъм”. 
Според мен подобен израз е приемлив и подходящ само ако под него 
разбираме нещо строго исторически определено и конкретно, каквото 
е описанието на Николо Макиавели за управника, изложено в съчине-
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нието му Владетелят. Ако приемем обратно на това, че съществува и 
можем да говорим за някакъв друг, различен от макиавелизма “полити-
чески морализъм”, тогава следва, че приемаме също и можем да говорим 
за различни видове морализъм, респ. за различни видове морал, които са 
обект на различните морализми. Тъй като на мен не ми е известно някога 
да е имало такава видова диференциация на морализма, който открай 
време се е асоциирал винаги с едно и също, а именно – нравственото 
наставничество, смятам че като “политически морализъм” ние можем 
да назоваваме само написаното от Макиавели, доколкото то включва из-
вестни препоръки за поведение с оглед нравствения или безнравствен 
характер на едно или друго действие, в т.ч. и на политическото.

Единствено при такава уговорка си струва да правим разлика между 
политическа целесъобразност и морал, да се питаме за тяхното съотно-
шение, както и да търсим отговор на питането си, но само в рамките на 
макиавелизма и историческото време, предизвикало появата му. Същият 
въпрос обаче не е релевантен и не може да бъде релевантен на съвремен-
ните политически реалии, въплътени от днешните демократични поли-
тически системи, и особено на съвременната идея за смисъла на полити-
ческата дейност като непосредствено свързан и дори предопределен от 
разбирането, прокламирано така усилено днес, че ценности като мира, 
свободата, справедливостта и демокрацията, са най-важните и основни 
човешки ценности. Подобна идея е достатъчно чужда и далечна на ма-
киавелизма, за да го направи да изглежда морално остарял и неактуален 
на фона на съвременната политическа действителност. Следователно, 
обсъждайки връзката и отношението между морал и политика, не бива 
да забравяме, че онази “част” от морално ценното, каквато представля-
ват социалните идеали, винаги е присъствала в съдържанието на поли-
тическата цел, но и тя, както и политическите цели, не е останала неиз-
менна през вековете, така че да се стигне до съвременното обвързване 
на политиката с определени морални ценности, смятани за висши днес 
тъкмо поради голямата си социална значимост. В този смисъл можем да 
се съгласим с италианския теоретик на демокрацията Джовани Сарто-
ри, че поне в съвременния свят няма политика без идеали, защото всяка 
политика е обвързана с такива и провеждана в тяхно име, следователно 
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“съществува един призрак, който трябва да прогоним: призракът на реа-
лизма като обособен, завършен тип политика.”1

Съпоставена с онова, което е било определящо за морала и поли-
тическите цели в миналото, тази обвързаност сочи, че доминираща в 
развитието на отношението между морал и политика е по-скоро тенден-
цията към превръщане на морално ценното в горепосочения му смисъл 
все повече в главно и дори единствено съдържание на политическите 
цели, отколкото към тяхното разграничаване и противопоставяне. Със 
същото съдържателно различие бихме могли да си обясним и защо за ма-
киавелизъм днес се говори обикновено само тогава, когато политиката, 
разбирана като начин на обществено или държавно управление, предпо-
лага и допуска такива действия от страна на своите дейци, които излизат 
извън рамките на морално приемливото и оправданото, а самите дейци 
не се смущават от прекрачването на тези рамки.

Разбира се, ситуацията на разминаване между политика и морал не 
е измислена или изобретена от Макиавели, който просто пръв ѝ обръща 
специално внимание и е готов да я оправдае за сметка на онова, което е 
включвал като норми актуалния за неговото време морал, доминиран от 
християнската религия. Ето защо препоръките за успешно управление, 
дадени във Владетелят не бива да се интерпретират извън историческия 
контекст на макиавелизма, който насочва към идеята, че Макиавели дръз-
ва да учи владетеля да не бъде винаги добродетелен, а да бъде или да не 
бъде такъв в зависимост от необходимостта2, не защото е имал предвид, 
че хората трябва да бъдат учени как да бъдат лоши или защото е осво-
боден от ценности в модерния смисъл на това понятие. Флорентинският 
мислител е искал по-скоро да опише нещата такива, каквито са били в 
съвременната му епоха, когато идеята за християнската държава вече е 
изпразнена от съдържание и от първостепенно значение за тогавашното 
разпокъсано на множество княжества италианско общество е бил проб-
лемът за създаването на единна и суверенна държава, а самото понятие 
“държава” се сдобива именно благодарение на Макиавели със съвремен-
ното си значение на термин за означаване на политическа организация.

Разбира се, днес такъв проблем очевидно не стои или поне не в така-
ва остра форма пред никой съвременен политик или теоретик на поли-

1 Сартори Дж. Теория на демокрацията, кн.1, София 19921 с. 71.
2 Вж. Макиавели Н. Избрани съчинения, София, 1985, с. 67.
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тиката, не само защото и властта в обществото, и съвременните морални 
норми отдавна не са тясно обвързани с религията, както преди, но и за-
щото съвременните глобализационни процеси свидетелстват за отмира-
нето на някогашната национална държава и поставят пред политиката 
нови задачи, различни от стремежа към нейното запазване и поддържане 
в класическия ѝ вид. Това обаче в никакъв случай не изключва, а тъкмо 
обратно, предполага възможността, разграничавайки исторически пре-
ходното в макиавелизма, да видим също има ли в него нещо, което да не 
е белязано от преходността на злободневното, така че да изглежда акту-
ално и днес. Тъкмо такова “нещо” е анализът, предложен ни от Макиаве-
ли на определен, конкретен тип политици – този на циничния управник 
като Чезаре Борджия, презиращ всякакви ценности и идеали. Неговият 
“жив пример” е “фактическата база”, върху която Макиавели гради из-
водите си като този, че “успех” е единственото име на постигнатата цел, 
с което директно ни насочва към две на пръв поглед противоположни 
заключения. Първото е, че успех и морал са понятия от различни редове 
и нямат нищо общо помежду си. Второто е, че успехът зависи от това, 
какви принципи се следват по пътя към целта, което означава, че все пак 
успех и морал имат общо, доколкото моралността може да се разглежда 
като принципност.

Добре известно е какво предполагат препоръките към владетеля на 
Макиавели като принцип, станал толкова популярен впоследствие в афо-
ристичната си форма, дадена му от Игнасио Лойола, според която “цел-
та оправдава средствата”. Същинският проблем обаче не е в това, дали 
трябва да направим някакви уговорки като тази, че не всички средства 
са позволени или че при определени обстоятелства средствата могат да 
бъдат по-важни от целите, защото е парадоксално да се говори за цели, 
които не оправдават всички средства, в случай че целта се дефинира като 
тяхно оправдание. Проблемът е по-скоро в това, че докато се уповава-
ме само на инструменталното си мислене, според което в политическата 
сфера си имаме работа с цели и средства, няма да можем да спрем никого 
да използва всички средства в преследването на установени цели.3

Впрочем, същото мислене стои в основата и на разбирането, че до-
пустимостта на противни на морала средства в името на целта, е просто 

3 Арент Х. Човешката ситуация, София, 1997, с. 192.
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практичната формула на успеха, чието възприемане в политиката е белег 
на някакъв своеобразен, политически реализъм. Разбира се, ако възп-
риемаме политическия реализъм като търсене на истината за това каква 
трябва да бъде демокрацията, както предлага Сартори4, тогава ще трябва 
да ревизираме не само разбирането, че Макиавели е основоположникът 
на този тип реализъм, защото разглежда политиката като независима от 
етиката и религията, но и едно много популярно в политическата теория 
(и не само в нея), разграничение. Става дума за разграничението между 
политическия реализъм в смисъла му на лишена от идеали и наричана 
още “чиста” или “силова” политика (Machtpolitik), защото се основава 
преди всичко на сила, измама и грубо ползване на властта, и водената в 
името на някакви идеи и в този смисъл идеалистична или морална по-
литика.5

Но доколкото “реализъм” може да бъде синоним на “практицизъм” 
или онзи начин на мислене, който ни принуждава да приемаме, че “всич-
ки средства, ако са ефективни, са позволени и оправдани за преследване-
то на нещо, определено като цел”6, тогава неизбежно се изправяме пред 
въпроса, коя ще е тази и има ли въобще такава цел, която да е толкова 
висша, че да надвишава всичко морално, самия морал и да оправдава 
пренебрегването му било чрез превръщането му в средство за някаква 
цел или в оправдание на цел, постигната с неморални, т.е. нечестни, нес-
праведливи средства?

Работата е там, че по отношение на морала не може да се мисли инс-
трументално, защото той не е някакъв външен на човека предмет, който 
да представлява обект на използване или на постигане. Моралът е пре-
ди всичко критерий, т.е. мярата, съгласно която ние съдим за ценността 
или смисъла на онова, което вършим и говорим. Затова отрицателният 
отговор на въпроса за целта като оправдание на неморалността означава 
да признаем, че от морална гледна точка споменатият политически реа-

4 Вж. Сартори Дж. цит.съч., с.65.
5 Тъкмо такава ревизия прави Сартори, като настоява на нереалността на 

въпросното разграничение, позовавайки се на факта, че все още никой не е ус-
пял да проведе успешно нито един от двата вида политика. По-подробно виж в: 
Сартори Дж., цит. съч., с. 65-68.

6 Вж. Аренд Х., цит.съч., с.192.
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лизъм е всъщност форма на цинизма, защото това е обикновено името, 
с което се назовава откритото и дори демонстративно до скандалност 
пренебрегване на общоприети морални норми като например да да-
деш обещание, а после не само да не го изпълниш, но и въобще да не 
се смущаваш, че си излъгал нечии очаквания и не си поел моралната си 
отговорност пред излъганите, като им се извиниш и се оттеглиш с дос-
тойнство, защото колкото и добри други дела да си извършил, това не 
прави по-малко неморален акта на неспазеното обещание. Това важи с 
особена сила за съвременността, когато преобладаващият либерално-де-
мократичен модел на управление предполага изборност на управниците, 
така че хората, гражданите да решават гласувайки, кой ще ги управлява. 
Тази изборност предопределя и особената роля на обещанието, давано 
от кандидат-управниците на избирателите, които могат да решат кого да 
изберат според дадените им обещания, а после оценяват моралността на 
стореното от избрания според това дали са изпълнени обещанията му, а 
не според това, какво е направено въпреки обещаното, защото да не се 
отметнеш от дадената дума е колкото въпрос на моралност, толкова и на 
принципност, на способност да отстояваш последователно заявеното в 
обещанието като принцип било то почтеност, социална справедливост 
или нещо друго подобно. Само тогава обещанието ще е морално оправ-
дано и нещо различно от предизборна демагогия, целяща единствено до-
могване до властта.

Така разбрано, обещанието е разковничето и за разрешаване на въп-
роса, възможно ли е един политик да е едновременно и успешен, и мора-
лен, т.е. честен и принципен. В плана на инструменталното мислене, гото-
во да различава политическа целесъобразност и морал, подобен въпрос е 
неразрешима етическа антиномия. Действително, ако под “политическа 
целесъобразност” трябва да разбираме “безпринципност”, въпросът ще 
остане завинаги неразрешим. Но в плана на току-що посоченото за обе-
щанието като критерий, с оглед на който може да се съди и реално се съди 
за моралността или принципността на политическия деец, обещанието 
позволява да приемем едно различно от инструменталното виждане за 
успешността на този деец, а именно – че успешен ще е политикът, който 
е изпълнил, ако не всичко, то поне повечето или главното от обещаното, 
заради което е бил избран за управляващ. Друг въпрос е, дали реално е 
имало и има успешни в този смисъл политици. Всъщност отговорът на 
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този въпрос вече е известен на мислещите като Сартори, че всяка поли-
тика е смесица от реализъм и идеализъм и че превесът на което и да е от 
двете обрича политиката на провал.7 Според мен този отговор е прием-
лив, само ако реализмът включва и етиката на отговорността в смисъла, 
в който ще стане дума за нея малко по-долу.

По-важното е, че именно тази специфична, да я наречем “полити-
ческа” задача на обещанието, е отдавна известна, поради което способ-
ността да се дават обещания, както забелязва Х. Аренд, е заемала цент-
рално място в политическото мислене през вековете, защото тя е в със-
тояние да обезсили непредсказуемостта на хората, които никога не могат 
да гарантират, кои ще бъдат те утре. Затова моралът доколкото е “нещо 
повече от сумата на mores, на обичаите и на стандартите за поведение,...
той, поне от политическа гледна точка, няма в своя подкрепа нищо по-
вече от добрата воля да се посрещат огромните рискове на действието 
с готовност да простиш и да бъдеш простен, да даваш обещания и да ги 
изпълняваш.”8

Колкото до положителния отговор на въпроса има ли цел, оправда-
ваща пренебрегването на морала, такъв трудно може да се даде, особе-
но ако се вземат предвид аргументите, изтъкнати от Ханс Кюнг, че нито 
дипломацията, нито тайните служби, нито полицията стоят над морала, 
а макиавелизмът, който възприема от Макиавели преди всичко аморал-
ните предписания, е донесъл на народите безкрайно много страдание, 
кръв и сълзи. Кюнг припомня всичко това, докато обсъжда чистата кон-
секвентна етика на политиците-реалисти, за които политическата цел 
“освещава” всяко средство, дори и неморално като лъжа, измама, пре-
дателство, политическо убийство и война.9 Разбира се, отрицанието на 
подобен реализъм или макиавелизъм не означава непременно да се зас-
тане на позициите на някакъв политически идеализъм, центриран върху 
чисто моралната мотивация и нехаещ за реалните властови отношения, 

7 Вж. Сартори, цит.съч., с. 68.
8 пак там, с.205.
9 Kung H. Zur Problematik von Weltpolitik, Weltstaat und Weltethos. In: Weltre-

publik. Globalisierung und Demokratie, Hersg. Gosepath/Merle, Munchen 2002,  
S. 122.
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различни интереси и възможни негативни следствия от безусловното 
следване на добрата цел.

Казано накратко, за една съвременна политическа етика не е под-
ходящ нито пътят на неморалния политически реализъм, нито този на 
морализаторския политически идеализъм. Нейният път е по-скоро този 
на етиката на отговорността, разбирана така, както я развиват Макс Ве-
бер и Ханс Йонас. Това означава, че една съвременна или “след-модерна” 
според определението на Кюнг10 парадигма на политическото изкуство 
предполага на първо място достатъчно убедително свързване на полити-
ческа пресметливост и морална преценка, което да доведе до онова мис-
лене, което пита постоянно за предвидимите, особено негативни пос-
ледици от дадена, установена политика. Към това аз бих добавила още, 
че ако изобщо може да се говори за някаква формула на политически 
реализъм, тя не е тази на Макиавели и Лойола, а по-скоро Хегеловото 
разбиране, че средствата трябва да са съответни на целта. В този смисъл 
може да се каже, че ако целта е демокрацията, то средствата за нейното 
постигане не може да са други, освен демократични, че ако целта е мирът, 
то средствата за постигането му трябва да са мирни, че ако целта е спра-
ведливостта, тя трябва да се преследва със справедливи средства. Нак-
ратко, средствата за постигане на целта вече ще бъдат самата цел, защото 
тяхното използване ще е равнозначно на постигната цел.

Връщайки се към споменатото в началото терминологично двусмис-
лие на израза “политически морализъм” ще припомня отново, че ако раз-
личаваме видове морализъм, ще трябва да различаваме и видове морал, 
сред които и политически. За мен обаче различаването на политически 
морал е не по-малко смущаващо, отколкото на политически морализъм. 
Дори ако подходим съвсем формално и в известен смисъл лингвистично, 
ще видим, че поне в българския език думите “морал” и “нравственост” 
нямат множествено число и не се употребяват в множествено число, т.е. 
не предполагат множественост в смисъл на различни части или видо-
ве, които съществуват или могат да съществуват самостоятелно и обо-
собено едни от други. Но моралът и свързаните с него категории не са 
някакви самостоятелни реалии, които можем да открием в чист вид в 
практическия си живот, а представляват страна, измерение на този жи-

10 ibid., S. 123.
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вот като специфичен човешки начин на живот, на действие и поведение, 
включително и политическото такова. В този смисъл моралът е общочо-
вешки белег и ние го разпознаваме като такъв в човечното си, макар и в 
различна степен и по различен начин проявявано, отнасяне към другия, 
към природата, към света… Ето защо да обособяваме терминологично и 
още повече съдържателно политически морал като някаква особена ка-
тегория морал, която предполага други, особени изисквания, различни 
от общите традиционни морални норми, ми се струва неподходящо и 
неуместно. Противното би означавало да приемем, че за едни хора важи 
един морал, за други – друг, т.е. едни са по един начин морални и задъл-
жени да бъдат такива, сиреч човеци, а други – по друг, и в зависимост от 
това към коя от двете категории принадлежиш, твоята морална задълже-
ност ще е различна. Дискриминационният характер на подобно катего-
ризиране е очевиден и едва ли някой би го оспорил.

От друга страна, етиката изследва и анализира моралността като 
аспект на човешкия живот съобразно това как моралността се проявя-
ва, съответно може и трябва да се проявява в разнообразните сфери на 
човешка дейност. Днес тази дейност се оценява предимно според про-
фесионалните занятия, упражнявани от хората. Затова ние различаваме 
и можем да различаваме отделни видове професионална етика като ле-
карска етика, педагогическа етика, военна етика и други, които имат за 
обект на изследване и обсъждане спецификата на моралните отношения 
и проблеми, възникващи в процеса на упражняване на една или друга 
професия, т.е. става дума за открояване и формулиране на специфични 
нравствени изисквания по отношение на професионалистите в дадена 
област от разделението на труда, които да улеснят успешното изпълне-
ние на техните професионални задължения. За целта под една или друга 
форма се създават професионално-морални кодекси, валидни за предс-
тавителите на съответната професия. Ролята именно на такива кодекси 
изпълняват например клетвите, полагани от лекари, юристи и военни, 
защото тяхната дейност, от една страна, може да влияе съдбоносно върху 
човешкия живот, а от друга – ефектът от тази дейност трудно се поддава 
на пряк отчет и контрол, тъй като не винаги се проявява веднага и в този 
смисъл може да бъде отложен във времето.

Спрях се по-подробно върху характерното за професионалната ети-
ка и свързаните с нея професионално-морални кодекси, защото не ми е 
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известно досега у нас да е имало етически кодекс на политика. Но дори 
и да е имало и да имаше такъв, и въпреки че някъде другаде е имало или 
има подобни кодекси, това не прави по-малко съмнителни тяхната необ-
ходимост и най-вече ефективност не само защото всяко позитивиране 
на морала чрез кодификация означава фактически негово отрицание в 
качеството му на единствения неинституционализиран регулатив на чо-
вешкото поведение, заради което моралната регулация е преди всичко 
въпрос на саморегулация и способност на самоконтрол, а не на спазване 
на външно зададени правила. Проблемът идва по-скоро от това, че съз-
даването и съществуването на подобни кодекси би било оправдано, само 
ако сме сигурни и можем да твърдим категорично, че упражняването 
на политическа дейност поражда действително специфични, различни 
от обичайните морални отношения и проблеми, както например специ-
фичен проблем от областта на лекарската етика е проблемът, имаме ли 
морално право да кажем на умиращия, че ще умре и неговото бъдеще е 
смърт.

В противен случай, ако не откроим специфични морални отноше-
ния и проблеми в сферата на политиката, различни от обичайните, тога-
ва на същото основание и дори много повече би трябвало да настояваме 
на необходимостта от етически кодекс на гласоподавателя, тъй като поне 
в съвременните условия именно гласоподавателите периодично решават, 
упражнявайки правото си на глас по време на избори, кой ще ги управ-
лява и съответно периодично сменят един управляващ с друг. Следова-
телно избирателите носят не по-малка отговорност от избраните, защото 
от това, кого те ще изберат, а не от някакъв кодекс, зависи как ще бъдат 
управлявани.

Наистина, на това би могло да се възрази, че ако няма специфич-
ни морални отношения и проблеми в сферата на политиката, депутати и 
президенти не биха правели нещо, станало общоприето в съвременната 
политическа практика, а именно – да полагат клетва, така както полагат 
клетва и лекари, военни, юристи, което обаче веднага ни изправя пред 
въпроса: професия ли е заниманието с политика? Впрочем, към същото 
ни насочва и изразът “политическа класа”, приет в обръщение от извес-
тно време и в българската политическа реторика. Действително, депута-
ти и президенти също полагат клетва, но не за да се обвържат с кодекс, 
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обслужващ професионалните им нужди от специфична морална регу-
лация (регламентация), а защото са народни представители, избрани, за 
да управляват от името и в името на гласоподавателите, а не защото са 
политици по професия. Освен това, ако приемем, че да си политик е про-
фесия, тогава и политикът, както всички други професионалисти, трябва 
да е преминал през съответно обучение и да разполага със съответно об-
разование, така както бъдещите лекари, учители, военни и други преми-
нават през съответно обучение и образование, за да получат своите дип-
ломи, в които пише съответно “доктор”, “магистър” и т.н. Едва ли някой 
би поверил детето си на човек, който не е подготвен да бъде учител, или 
здравето си – на такъв, който не е изучавал медицина. В крайна сметка 
лекарят полага клетва, защото веднъж станал лекар, той ще остане такъв 
цял живот и предназначението на клетвата му е да го задължи да помага 
на хората винаги и навсякъде, където и да се намира в който и да е мо-
мент от живота си и в този смисъл грижата за човешкия живот и здраве 
е негова съдба, от която той не може да се “оттегли” по свой избор и же-
лание. Същото може да се каже и за военния, който ще е винаги такъв и 
в мирно време, и във време на война.

Не така съдбовно обаче е да си политик, защото за разлика от лекаря 
и военния, политикът може да се “оттегли” от политиката независимо от 
всякакви клетви и кодекси, заради което се казва “той влезе в политика-
та”, “той вече не е действащ политик” или “той е ексдепутат, експремиер” 
и др.под. изрази, навеждащи на мисълта, че в политиката има “входове” 
и “изходи”, което е немислимо за медицината, правото, военното дело, 
образованието, т.е. същинските сфери на професионалния морал, който 
предполага наличието на добити по пътя на професионалното обучение 
и подготовка професионални знания и умения, в т.ч. и етически.

Какво пише в дипломите на професионалните политици аз не знам, 
но знам, че гласоподавателите не изискват от претендентите за депутат-
ски места или за президент да имат дипломи, в които да пише “политик”, 
защото гласувайки, те им гласуват доверие или иначе казано, приемат 
на доверие, че избраният от тях ще бъде преди всичко достатъчно мора-
лен, сиреч добросъвестен, за да изпълнява предизборните си обещания 
и да оправдае очакванията им. В този смисъл бих се съгласила, че ако да 
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бъдеш морален беше професия, тогава политиката е във висша степен 
професия и върхът на професионализма въобще.

Но за радост или не, да си морален не е въпрос на професионализъм, 
а на човещина, на алтруизъм, на хуманизъм, но най-вече на отговорност 
и на способност да бъдеш отговорен, защото се чувстваш морално за-
дължен пред другите, с които те свързва общностният човешки начин на 
живот. Заради този начин на живот още Аристотел е различавал етиката 
като малката политика, която трябва да ни научи да управляваме най-
напред самите себе си и личния си живот, така че постоянно да търсим 
не просто и само доброто за себе си като обикновени, биологични инди-
види, а благото, което е еднакво важно и нужно както за мен, така и за 
другите, които са граждани като мен. Такова добро според Аристотел е 
справедливостта, която преди него Платон пръв е отъждествил със сама-
та добродетелност, като смятал, че не може справедливият да не е добро-
детелният и обратно, добродетелният да не е справедливият човек.

Но да сме справедливи ние бихме могли едва след като и само след 
като сме станали и били честни, упражнявайки малка политика. В този 
смисъл честност е другото име на справедливостта и с оглед на него аз 
бих перифразирала току-що казаното за добродетелта и справедливост-
та така: не може честният да не е справедлив и справедливият да не е чес-
тен. Така погледнато, излиза че само честният ще е в състояние успешно 
да бъде politico`s, каквото и значение да изберем на политичното – било 
изкуството да управляваш или изкуството да бъдеш управляван, така 
както ти и останалите като теб граждани искате да бъдете управлявани. 
Второто е не по-малко важно от първото, защото предполага отговорна 
гражданска, в частност избирателска позиция, заради което можем да 
се съгласим с Хегел, че всеки народ има управниците, които заслужава. 
Следователно, каква ще е политиката и как ще се осъществява тя, зависи 
преди всичко от това как хората гледат на себе си едновременно и като на 
граждани, и като на политици, а не само като едното или другото, което 
на свой ред зависи от това какво са постигнали като малка политика.

Впрочем, подобна ситуация описва и М. Вебер, когато обсъжда раз-
ликата между живота “за” политиката и живота “от” политиката. Според 
него всеки, който вижда в политиката постоянен източник на доходи, 
“живее от политиката”, а в обратния случай “за нея”, т.е. превръща я в 
“цел на своя живот” било защото намира начин на удовлетворение от 
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самото притежаване на властта, било защото осъществява вътрешното 
си равновесие и изразява своята личностна стойност като посвещава 
живота си на една “кауза”.11 Така пред начинаещия политик Вебер очер-
тава две възможности. Първата е политическата дейност да се упраж-
нява “почтено” от хора, които са “независими”, защото имат собствено 
състояние, докато втората предполага вратите на властта да се отворят за 
хора без състояние и тогава политическата дейност изисква своето въз-
награждение, така че професионалният политик, живеещ “от” полити-
ка, заключава Вебер, може да бъде считан за “духовник, който получава 
църковен доход или за възмезден “чиновник”.12

Основният извод, който според мен може да се направи от всичко 
изложено дотук, е, че ние можем да говорим за етиката като политическа, 
доколкото е ангажирана с обсъждане на моралното измерение на поли-
тическата дейност. Така определена, политическата етика е тази, която 
трябва да посочи и по-скоро постоянно да напомня и на граждани, и на 
политици, че дали те ще гледат на това, което правят като граждани и 
политици, като на “кауза” или като на средство за постигане на други, 
различни цели, е въпрос преди всичко на морален избор, който е винаги 
личен и за който се отговаря винаги лично, а не въпрос на някакъв по-
литически морал. Разбира се, с особена сила това важи за политическите 
лидери, заради което и Вебер настоява: ”Честта на всеки политически 
лидер и най-вече на държавния глава, се състои точно в това да носи 
изключителна лична отговорност за всичко, което върши. Той не може и 
не трябва да я прехвърля върху някой друг.”13

Пред така разбираната като политическа етика не стоят и не могат да 
стоят въпросите за съотношение между политическа целесъобразност и 
морал или “кога моралът носи полза или вреда”, защото моралът, както 
отбелязва специално Кант, е царство на самоотплащащи се “безкорист-
ни” действия на поведение, което не е мотивирано от някакво матери-
ално възнаграждение, а етиката не е царство на обмяната. Моралът не 
е въпрос на реципрочност и пресмятане на ползи и вреди, защото не е 
възникнал с това, че един човек е казал на друг ”Няма да те удрям, ако 

11 Вебер М. Ученият и политикът, София, 2000, с. 74.
12 пак там, с. 76.
13 пак там, с. 85.
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и ти не ме удряш”. Самият термин “етос” се появява като определение, 
което трябва да очертае сферата на човешкото съществуване с оглед на 
неговата специфика като човешкия начин на живот. Именно такава спе-
цифика е моралността и неслучайно тя се асоциира във всички етически 
конструкции с усещането за съпричастност към битието на другите хора 
и на природата.

Накрая, вместо заключение, предпочитам да цитирам отново думи 
на Дж. Сартори, които са поредно потвърждение за неуместността на 
разграничението между политическа целесъобразност и морал и осо-
бено между полза и вреда от морала: “Дълго отлаганият момент на ис-
тината – пише Сартори, – е дошъл и истината е в това, че не може да 
има добро общество без “добро”, т.е. там, където политиката се свежда 
до икономика, идеалите до идеология и етиката до пресметливост. Дори 
ако политиката не е етика, все пак обществената тъкан изисква морален 
човек (наред с политически мислещия).”14

4. Нравствени ценности, политика и политическа етика 
(Съвременната политология и етическата парадигма)
Съвременната българска култура (с оглед на нейното оптимално 

развитие) налага потребността от разкриване мястото и ролята на нрав-
ствените ценности в политиката. Както е известно, етиката (Ethics) – 
“учението за нравите” (Аристотел) – е “практическата философия”, която 
обосновава какво сме длъжни да правим”, а политиката (“държавническа 
дейност”) още от Платон и Аристотел се схваща най-общо като учение 
за държавата, нейните задачи и предназначение. Тук особена роля имат 
нравствените средства, чрез които се реализират политическите цели. 
Но съвременната политическа етика би следвало да обосновава и мо-
тивите на нравствения дълг. В този смисъл нравствеността (Sitlichkeit) 
би трябвало да се схваща като олицетворение на нравственото или на 
това, което се смята за добро в политическата дейност. Същността на 
нравственото в политиката се включва и в предмета на етиката. Но от 
гледна точка на етиката отвъд доброто и злото тя поражда и метаетични 

14 Сартори Дж. Теория на демокрацията, кн. 2, София, 1992, с. 341.
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проблеми.15 Последните имат най-малък дял в съвременната политика и 
политология и касаят първоосновите на етичното познание.

Как са възможни нравствените основания на политиката и как е 
възможна политическата етика като практическа философия (и като 
компонент на политологията)? Този въпрос поражда необходимостта от 
изработване на метафизично отношение (на политиците) към ролята на 
нравствените ценности в политиката. Ако политиката е агресивна и ли-
шена от морални подбуди, това ясно свидетелства за отсъствие на нрав-
ствени ценности. Но борбата за утвърждаване на нравствени ценности в 
политиката рано или късно става и проблем на етиката.

Висшите цели на разума се съотнасят с екзистенцията на свободната 
воля, която обуславя необходимостта и силата на нравственото искане 
и осъществяването му като етичен факт. Така последният се съотнася с 
метафизичните основания в разума (Ще напомним, че тъй като дадена 
висша нравствена цел мотивира волята за добро, то удоволствието или 
неудоволствието, които имат напълно обективна природа и не съдържат 
нито необходимост, нито общовалидност, не могат да бъдат реален кри-
терий за етично действие в системата на политиката). Етично в метафи-
зично отношение е това, което има своите корени в дълга, който обаче 
прави възможно и действително всеобщото Благо, т.е. Благото като Едно 
(върховно Благо). От него би следвало да произтичат принципите на ети-
ческия разум. Тук антропният принцип изисква етичното да се схваща 
не само в неговата наличност, но и в перспектива. В този смисъл висшата 
нравственост играе роля на целева причина. В този смисъл всяко моти-
виране на етичното действие чрез висшите цели на разума му придава 
едновременно статут и на метаетичен факт на съзнанието. Критериите 
за нравственост предпоставят не само какво да се желае като дълг, но и 
как. В този контекст категорията съвест е формата, в която се проявя-
ва волята за добро в политическата етика. Съвестта има битие в себе си 
и за себе си, когато човек осъзнае потребността да съпостави висшите 

15 Вж. Данкова Р. (съст.). Първооснови на морала. (Метаетиката в българ-
ската традиция). В. Търново, Faber, 2004, 204 с.; Р. Данкова. Трансцендентните 
първооснови на етиката като основополагащи идеи за нравствеността (Мета-
физиката отвъд доброто и злото). В.:Философия и етика, В. Търново, 2003,Унив. 
изд. “Св.св. Кирил и Методий”, с.51-86.
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нравствени цели на своя разум със средствата и резултатите за тяхното 
постигане. Съвестта като принцип на нравствения избор и самооценка 
осъществява своите критични функции посредством разума, мотивиращ 
ясно политическата дейност (чрез висшите цели). Съвестта подбужда ра-
зума към действие, основано на нравствените идеали, схващани и като 
висши цели на етическия разум. По такъв начин съвестта функционира, 
предпоставяйки съответен волеви акт. Тя “осветява” нравствената нор-
мативност и нейната ефективност като я прави достояние на критичес-
кия разум. Съвестта не налага да се изпълни това, което е дълг, а да се 
постъпва и да се мисли в съответствие с това, което обективно е дълг. 
Политиката би следвало да се схваща като начин за отстояването на да-
ден нравствен дълг.

Обикновено волята за нравствен избор се намира в борба с неморал-
ните влечения и цели. Свободата като автономия на волята е идентична с 
мислещия Истината (като битие) субект. Етическият разум целеполага в 
себе си съвестта като свой вътрешно присъщ коректив. Безнравственото 
често действа в обратна посока по своето действие – обърнато добро, 
схващано и като оправдание на злото. Последното като самолишеност е 
недоимък на добро. Ето защо истинното добро не изпитва потребност да 
се самодоказва, защото е самодостатъчно. Чрез върховното Благо (като 
висша цел на етическия разум)основополагащата идея за доброто откри-
ва своята пълнота. Етическият разум не наказва, защото ще се лиши от 
своята пълнота. Както стана ясно, съвестта също не наказва, а показва 
недоимъка и лишеността на човека от нравствени идеали по отношение 
битието на Доброто като Истина. В този дух би следвало да се осъщес-
твява критическата функция на етическия разум (като метафизика). Тя 
е по отношение, първо, на самия него и второ, на способността му за 
съдене (т.е. отсъждане посредством съдната способност) с оглед на нрав-
ствените ценности и нравствените идеали.

Първият аспект изисква критика в съответствие с висшите нравс-
твени цели на разума. Способността за съдене се проявява в съвестта 
като коректив. Ако я нямаше, етическият разум би бил невъзможен, т.е. 
а-морфен и следователно негоден за никакво познание от принципи, а 
истината като битие и битието като Истина – недостижими. Това от своя 
страна онищостява (анихилира) всяко битие на етическото знание. Без-
нравственото поражда релативизъм и легитимира лъжата като върховна 



221

“истина”. Подобна анти-диалектика (обърната диалектика) поражда един 
твърде профанен, лишен от гносис “образец”, който се явява като бог на 
безумието (“алогон”) Ето защо като знание за доброто и средствата за 
неговото осъществяване съвестта легитимира битието на доброто (като 
Истина) в моралното действие. По такъв начин съвестта има метаетич-
но съ-битие с Истината (Етимологически съ-вест следва да се свърже с 
култа към Хестия – нагледът на космическата Душа. В римската епоха 
Хестия е известна като Веста.).

От гледна точка на трансцендентната природа на доброто автоном-
ният нравствен закон предпоставя метаетичното битие на свободата, 
която не се нуждае от принуда, за да бъде добра воля (воля за добро). 
Принудителната воля вече не е добра, а носи в себе си своето отрицание 
(т.е. зло). Изпразненото по такъв начин от своето съдържание “добро” 
може да премине в зло. Последното е лишеност от битието на доброто. 
Злото е краен недоимък на добро. Релативистичните опити да се обясни 
политическата етика на здрава основа всъщност са неуспешни, тъй като 
нямат реалните основания на човешкото екзистенциално битие – битие-
то на Истината и Истината като битие. Подобна метафизика фактически 
разкрива битийните основания на Доброто като принцип и висша цел 
на етическия разум, от който следва да се ръководят българските зако-
нодатели.

Тук следва да се има предвид, че категоричният императив като 
нравствен би трябвало да се корени във висшите нравствени цели на за-
конодателството. Съвестта има битие в себе си, когато мотивира висшите 
нравствени цели на законодателя. Съвестта има битие за себе си, когато 
човек осъзнае потребността да сравни висшите цели на своя разум със 
средствата и резултатите от тяхното постигане. Съвестта е способност, 
която се нуждае от самооценка (В противен случай се казва, че “съвест-
та му е чиста, защото не е употребявана”. Но дори животното, което няма 
съвест, може да прояви алтруизъм.).

От казаното дотук става ясно, че понятията дълг и (трансценден-
тална) свобода са основни понятия на политическата етика. Благода-
рение на тях адекватно може да се обоснове самата природа на добрата 
воля. Последната е тази, която се решава да действа само от нравствен 
дълг. Понятието за дълг се нуждае от една сама по себе си добра воля, 
която е свободна и непринудена. Имунитетът на депутата е израз на 
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нравствен дълг. Това обаче не го освобождава от нравствения дълг, но го 
изкушава в корупционно отношение.

От гледна точка на етиката нравствената постъпка има своите осно-
вания във висшите цели на разума. Съвременните етически постановки 
за морално добро и морално дължимо необходимо обуславят потреб-
ността от разкриване на връзката между свобода и дълг. Като условие, 
при което е възможно реализирането на моралния закон, свободата 
става критерий за осъществяване на безкористното добро. Да се прави 
добро не поради очаквана награда, а от дълг, означава да се изпълни би-
тието на доброто със свобода. Както отбелязахме, битието на доброто е 
свободно както от наказание, така и от награда. То е независима воля за 
добро и пълнота в себе си. Именно такова Добро обуславя трансценден-
тното битие на свободата, която в метаетичен план се утвърждава като 
висша ценност.

Ако моралът се постави в “Прокрустовото ложе” на различните по-
литически релации, с това се загубва критерият за оценка (и самооцен-
ка). А това от своя страна означава, че доброто може превратно да се 
тълкува и като това, което е изгодно. Именно условният морал превръща 
дълга във “взаимно споразумение”, което невинаги е морално. Критерият 
за морално действие (според Кант) е в максимата, според която се взема 
решение, а не в намерението (което се преследва). Моралните действия 
са от принципи a priori, а материалните импулси (a posteriori) придават 
релативен характер на морала, т.е. за едни нещо е добро, а за други съ-
щото това добро е зло. Именно поради това дългът изключва всякаква 
многозначност и релативизъм. Висшите морални цели се превръщат в 
нравствен императив, в съответствие с който поведението на човека се 
съизмерва, т.е. битието на доброто (като Благобитие) и извършеното от 
дадени политик действие. Съизмерими са действията от дълг. Това от 
своя страна става основа и критерий на истинна нравствена оценка (са-
мооценка) като метаетичен акт.

Обосноваването на политическата етика от позициите на Един все-
общ принцип на разума утвърждава нейните метафизични основания. 
Метаетиката е етика от принципи и разкрива изконните нравствени цен-
ности като общочовешки, независимо от времената, нравите и обичаите. 
Тя придава “човешки вид” на политическите идеали, издигайки висшите 
цели на разума до предмет на неговата дейност. Произтичащата по та-
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къв начин от една и съща максима добродетел става основа на истин-
на нравствена оценка и самооценка в качеството на съвест. Съвестта 
утвърждава съдната способност на разума от принципи, с помощта на 
които той отсъжда (отмерва) дали една постъпка е според максимата 
на дълга. В този смисъл стремежът към щастие не е истински благодете-
лен и благодетелта не е средство за щастието като цел, ако в основата на 
този стремеж не лежи максимата за върховното Благо (и познанието от 
нравствени принципи). Нравствените идеали пораждат и стремежа към 
морално поведение. Такъв човек, за който животът е тук-битие (като от-
говорност), приема за своя нравствена цел “да бъде”, а не какво да има (Е. 
Фром), т.е. да притежава. Нравствените идеали придават необходимата 
пълнота на човешкото битие, което все пак изпитва потребност от ис-
тината (както тялото от въздух). Ако въобще е възможно върховно щас-
тие в тук-битието, то човек в това отношение възлага своите надежди на 
етичното поведение и висшите цели на етическия разум.

Върховното Благо като най-висша етична цел предопределя чистото 
(от неблагонравни намерения) тук-битие. Повелята ”Никога не бива да 
се дават лъжливи обещания” е категоричен императив, който изключва 
аморално поведение. Простата форма на моралния закон фактически се 
приема като определяща форма на волята. Произходът на закона се ко-
рени в самия чист разум. Така се осъществява личното законодателство 
на разума, което обвързва политиката и морала. Ако нравственият закон 
като определяща основа на волята е продукт на разума, то по-лесно се 
стига до осъзнаване на социалната необходимост и общовалидност. Съ-
ответната воля се определя от простата форма на закона, която няма друг 
мотив освен този, че неговата максима да може да стане обща: “Ти трябва, 
защото ти можеш”, отбелязва Кант. На моралното изискване съответства, 
както става ясно, едно можене – волята трябва да бъде свободна. Свобо-
дата е условие, при което се осъществява правилно моралният закон в 
политиката. Свободната воля е автономна, независимо от материалните 
условия. Показателно е, че ако свободата е определена от моралния закон, 
то тя не се среща в каузално определения свят на явленията. Тя се мисли 
само като висша нравствена идея. Посредством реализацията в законода-
телството на трансцендентното понятие за свобода (и с това на самия мо-
рален закон) пред нас се открива един умопостигаем свят, който действа 
като целева причина. Общовалидността на нравствения закон е свързана 
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с неговата априорност. Моралният закон е синтетичен закон а priori. По-
ради това Конституцията би следвало да има своя източник в етическия 
разум. Моралното съвършенство е там, където политическата воля се ръ-
ководи от представата за дълг и от висшите цели на етическия разум.

За съжаление обаче откъснатият от нравствените ценности съвре-
менен политически разсъдък много често е пример за неморална лична 
изгода и користни цели. Показателно е, че наличието на “глобална ико-
номическа, политическа, военна йерархия, в която определени страни 
от капиталистическия център играят ролята на хегемони, се проявява 
и в културната и духовната сфера”.16 Това всъщност влияе отрицателно 
на морала в политиката и тя неусетно става неморална, въпреки апелите 
за морал и за висшите ценности на съвременната цивилизация. “Факт е, 
че проблемите на глобализацията заеха значимо място най-напред във 
философската рефлексия и моралната практика, а след това бяха проб-
лематизирани и в етическата теория и то твърде непоследователно.”17 
Така наречената “глобална етика” фактически ни връща към проблема 
за категоричния императив, формулиран от Кант. Нашите депутати би 
трябвало да се интересуват и от дискурсивната етика. Последната може 
да бъде използвана особено убедително в масовокомуникационните 
процеси. Сама по себе си дискурсивната етика (изградена върху осно-
вата на масовата комуникация) не бива да пренебрегва относителната 
самостоятелност и специфика на масовата комуникация18 като проблем 
на съвременната глобализация.

В контекста на политическата етика Народното събрание, като мо-
рална законодателна институция, е призвано както никога досега да се 
съобразява с общочовешките идеали и да генерира чрез своята политика-
та нравствени ценности. Последните обаче са изтласкани от неморалните 
подбуди, свързани с личната изгода. Съвременните депутати би трябвало 
да се ръководят в своята законодателна дейност от висшите цели на поли-
тическия разум, каквито са например нравствените. Фиктивната предс-

16 Проданов В. Бъдещето на философията, С., 2005, с.30; Вж. също: В. Про-
данов. Насилието в модерната епоха, С., Изд. З. Стоянов, Унив. изд. “Св. Кл. 
Охридски”, 2003; Догонващото развитие, С., Институт за философски изслед-
вания. Българска академия на науките. 2004.

17 Петрова Е. Комуникация и морал, С., 2004, с. 8.
18 Пак там, с. 12.



225

тавителност за действия от позициите на едно морализаторство подменя 
висшите нравствени ценности, а корупцията започва да става “висша” 
цел на политическия разсъдък. Налице са редица ситуации, при които 
съвременният политик се самолишава от възможността да мисли за себе 
си като за нравствено същество. Подобни ситуации се оказват подчинени 
на възможностите за получаване на неморални материални облаги. Отх-
върлянето на нравствените цели прави политика и политиката му агре-
сивни. Най-често такъв политик си служи с демагогия и се стреми да “об-
лече” неморалните цели на човешкия разум в някакъв мним морал (Ще 
напомним, че св. Софроний Врачански говори за “Театрон политикон”). 
Желанието на подобен политик е да изглежда в очите на народа морален. 
Но той няма сили да внуши убедително, че се придържа към определен 
нравствен дълг. Показателно е, че ако прилагането на даден закон не се 
ръководи от нравствени ценности, той може да действа с обратна сила. 
Това е особено важно за дейността на законодателния орган.

Някои политици представят ползата като заместител на нравстве-
ния дълг. Тази полза обикновено е за самите тях, а не за тези, които са 
ги избрали като законодатели. Може да се каже, че липсата на морал е 
свързана с отказа от нравствена отговорност и нравствен дълг. Това 
особено силно развращава съзнанието на българския народ и неговите 
традиционни нравствени ценности. Показателно е, че днес някои бълга-
ри искат да учат право не за да отстояват истината и справедливостта, а 
за да могат да избегнат наказанието, което заслужават в своята бъдеща 
корупция. Може афористично да се каже, че сега корупцията на всички 
равнища “оправдава” отсъствието на всякакви морални средства. Това 
пречи за ефективното прилагане на българската Конституция. Ако един 
закон (който и да е той) не се прилага посредством висшите нравстве-
ни цели, той лесно преминава в своята противоположност. Така законът 
вместо да защищава невинния от агресията на виновния, защищава са-
мия нарушител на този закон. Такъв процес всъщност ликвидира морала 
в политиката и изпразва от съдържание самите политически цели.

Липсата на морал влече след себе си неограничена корупция, коя-
то може да стане дори модел на всенародно подражание. Политиците са 
призвани да изграждат нравствени ценности, а не да ги рушат. Безнрав-
ствената цел “оправдава” всяка подлост. Отчуждените от морала закони 
действат с обратна сила и поради това големите нарушения на закона 
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от самите законодатели всъщност са недосегаеми. Оттук следва, че ако 
нравствените принципи не се поставят в основата на висшите цели на 
политическата институция ще си останат завинаги отчуждени от избира-
теля и от конструктивната функция на държавата. Както се вижда, тук не 
може да се търси никакъв морал, а по-скоро предателство по отношение 
на тези нравствени принципи, които придават достойнство и ценност на 
човешкото битие. Днес обаче е особено трудно да се говори за висш мо-
рал и нравствени ценности на съвременните политици. Очевидно, цен-
ностната функция на морала в политиката е сведена до минимум.

Несъмнено днес политиката се нуждае от критически (метафизи-
чен) подход към своите “морални” ценности. Самата функция на тези 
ценности трябва да стане предмет на метафизичен анализ. Ето защо е не-
обходимо познание за условията и мотивите, които пораждат нравстве-
ните идеали и свързаните с тях ценности. Моралът в случая е следствие, 
но той следва да е и причина и висша цел на политическите отношения и 
държавата като институция.

В политологията моралната ценност се приема за нещо налично и 
като нещо подлежащо на проблематизиране. Ако се приеме, че ”добро-
то” притежава по-висока ценност (отколкото “злото”) като полезност 
или благополучие, то дали е с оглед на човека и неговото бъдеще? Ако 
обратното е истина и в ”доброто” лежи упадък, опасност и съблазън, то 
настоящето би живяло за сметка на бъдещето. Не винаги по-уютното и 
по-безопасното е висок стил на живот. Такъв “морал” в политиката би 
действал с обратна сила, ако се издигне в ранг на могъщество, което, за 
да съществува, оправдава всякакви средства.

Днес действително преживяваният морал носи в себе си нови въп-
роси за екзистенцията на човека и неговия нравствен избор.

Проблемите на морала в политиката, ако се решават от ценностни 
позиции, ще доведат до потребността от ново осмисляне на дълга. В мо-
рала важно място заема “съдбата на душата” – една изпитана възмож-
ност човек да избира себе си чрез висшите цели на политическия разум. 
Последният може да приеме такива нравствени ценности, каквито са 
неговите образци тук в живота (в т.ч. и политическия) в качеството на 
идеал на човешката душа (съзнание).19 Избирането на морала и неговата 

19 Данкова Р., И. Дафов, Е. Данков. Първооснови на аналитичната психо-
логия. Архетипната онтология на душата и психотерапията като социална 
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ценност в политиката е фактически изстрадана реалност, а не изгода (и 
полза). В политиката, подчинена на изгода и полза, фактически отсъства 
действителното добро.

Философията на морала (етиката) изследва отношението човек-
ценност, мотивиращо съществените цели на политическия разум. Ана-
лизът на специфичните етични норми на познанието и тяхното значение 
за моралната постъпка (и нейната оценка) обуславя и потребността от 
осъществения по-горе ценностен анализ в съвременния политическия 
континуум. Моралният закон “в нас” би следвало да рефлектира и вър-
ху политическите ценности. Ето защо можем да кажем, че нравственият 
дълг се съизмерва чрез метафизиката на Доброто, което се утвърждава 
въпреки злото. В политиката обаче злото и безнравственото могат да 
придобият очевиден или прикрит приоритет пред доброто.

В политическата етика особено важни за националната идентич-
ност са исторически обусловените нравствени ценности (в контекста 
на настоящето и с оглед на бъдещето). Политическата етика има за цел 
да съдейства за формиране на такива нравствени ценности, които отго-
варят на съвременната духовна култура на българина. В това отношение 
нравствените ценности се включват в предметния обхват на метаетиката 
и обуславят определена политическа позиция. Тя зависи от разгледаните 
по-горе висши цели на етическия разум. Без тях политиката може да се 
отчужди и дори да противостои на националната идентичност. Основна 
роля в политическия морал трябва да има познанието на нравствените 
принципи. Последните изпълняват функции на основополагащи идеи. 
Без нравствените ценности всяка политика губи реалните си устои и слу-
жи на користни цели. Именно това генерира метафизичните размисли 
върху миналото, настоящето и бъдещето (като етически акт и като култу-
рен феномен) от гледна точка на съвременната нравствена деградация.20

Днес етиката като нормативна наука търси основите на моралното 
добро и в политиката. Нравственият принцип е това, към което трябва да 
се стреми поведението на избраните и избирателите, за да бъдат валидни 

дейност (Част I), В. Търново, Faber, 2002; Вж. рецензия на същата книга: Д. Алек-
сандров. Нови книги. Първооснови на аналитичната психология. Архетипната 
онтология на душата, Авитохол (София), Книжка 24, 2003, с. 62.

20 Данкова Р. Ценности, ноосфера, човек. Антропологичен анализ. – В: Фило-
софия и аксиология, В. Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 96-106.



228

нравствените ценности както за отделния човек, така и за човечеството 
(в глобален мащаб). В духа на Кантовия категоричен императив за морал-
ни действия следва да се считат тези, които са лишени от егоизъм. Но за 
нашето общество са особено важни и постъпките, при които волята се 
ръководи от висш нравствен дълг. Под дълг тук следва да се разбира не-
обходимост от такова морално действие, което е породено от нравствен 
принцип. На него съответства определена основополагаща нравствена 
идея. В този смисъл дългът като нравствена ценност няма в себе си за цел 
постигането на лична изгода, а нравствената постъпка е действие от 
нравствен дълг, заявен пред избирателите. Моралът без обещание за наг-
рада (или заплаха от наказание) е мотивиран чрез висшите цели на разума 
и следва да е съотнесен с висшите нравствени цели на даден социум (7).21

В съвременната философия на политиката предмет на метафизичес-
кото изследване е самото нравствено мислене, т.е. мислене за мисленето и 
неговите принципни основания. В това отношение етическото мислене би 
следвало да има и свои собствени критерии за нравствена самооценка. 
От гледна точка на нравствените идеали политическото мислене би след-
вало да мисли себе си и да реализира своята действителност като екзис-
тенциален избор. Самият избор на нравствен идеал вече е метаетичен акт, 
породен от свобода и постигащ нова свобода на даден нравствен избор. 
В този смисъл политическата етика би следвало да обосновава принци-
пите на нравствен избор и ценностните ориентации, следващи от него. 
Ето защо за съвременната политология е важно да се обоснове при-родата 
(при рода, т.е. при общия корен на политическите ценности) на нравстве-
ното битие и свързаните с него етически категории, ценности и оценки.

В съответствие с екзистенциалната природа на дълга, съвестта и во-
лята за добро би следвало самите те да са иманентни на съвременния 
политически разум. И тук в основата на дадено етично искане би след-
вало да лежи съзнанието за дълг. Няма истински нравствен мотив без 
ясното съзнание за дълг. Поради това Конституцията би трябвало да има 
своя източник в етическия разум. Моралното съвършенство е там, къде-
то политическата воля се ръководи от представата за дълг и от висшите 
цели на етическия разум.

21 Данкова Р. Как е възможна метафизиката отвъд доброто и злото, – В: 
Философия, Год. IX, 2000, № 4, с. 3-6.
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1. Етически кодекси в политиката

1.1. Въведение към темата
В многовековното си съществуване моралът е развил свои уникал-

ни механизми за действие, обуславящи част от спецификата му. Имен-
но чрез тях той успешно регулира и оценява човешкото поведение и 
обществените отношения без специални институции и цензори, които 
да създават морални критерии и да следят за изпълнението им. Това го 
различава съществено от други системи за регулиране в обществото, 
които си служат с множество различни институции. За спецификата на 
морала допринася и тясната му обвързаност със свободата – дотолкова, 
че тя е conditio sine qua non за съществуването му. Свободата на избо-
ра и свободата на тълкуване на моралните ценности са сред основните 
характеристики на морала. В същото време в промяната точно на тези 
типични особености са съсредоточени усилията за оптимизиране дейст-
вието на морала през вековете. Причината е, че липсата на институции и 
абсолютизирането на свободата водят до релативизъм, който затруднява 
действието на морала, а в някои случаи дори го прави невъзможен. Зато-
ва развитието на морала е съпроводено от непрестанен стремеж, първо, 
да се постигне по-голяма яснота и неоспоримост на моралните ценности 
и критерии и, второ – да се осигури безусловност и задължителност на 
моралните норми.

Колкото парадоксално и противоречиво да е на пръв поглед, но ос-
новната посока, в която човечеството винаги е търсело реализация на 
този стремеж, е именно институционализирането на морала. Институ-
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ционализирането може да се визира, от една страна, в по-широк симво-
личен смисъл – намиране на подкрепа за морала в авторитета на Бог (1), 
а от друга – в тесен смисъл, като създаване на институции (2).

(1) Търсенето на божествен произход за морала и моралните норми 
е традиционен за човечеството. Така Бог се превръща в гарант за морал-
ните критерии и осигурява онова, което в най-голяма степен липсва на 
морала – безусловност и неоспоримост, които да улеснят действието му. 
Моралните норми придобиват за хората Божествения авторитет, ясно-
тата и неоспоримостта на Божественото тълкование. Моралът дори не 
трябва да се рационализира – за приемането и налагането му е достатъчна 
религиозната вяра. Липсата на собствени институции не е затруднение, 
защото Бог се превръща в институция, гарантираща морала. Именно в 
този смисъл търсенето на Божествена подкрепа за морала може да се ви-
зира също и като специфично институциализиране на морала. И незави-
симо от това дали съблюдаването на морала произтича от безусловното 
доверие на човека в Бог или от страха от Божието наказание, религиоз-
ната вяра действително подпомага оценъчно-регулиращата функция на 
морала в обществото. Затова кризите, свързани с развитието на религии-
те и съмненията в Божествената справедливост винаги са предизвиквали 
и криза в морала както за човечеството, така и за отделната личност.

(2) Вторият (и същински) смисъл на институционализирането на 
морала е свързан с традиционното по-тясно разбиране на институциите 
в обществения живот – като установени учреждения или организации. 
За разлика от морала, правото и политиката използват множество ин-
ституции, чрез които осъществяват основното си предназначение – да 
регулират обществените отношения. При съвместното им действие оба-
че взаимното им повлияване е неизбежно. Моралът повлиява правото и 
политиката със своите ценности, норми и обичайни практики. Правото 
и политиката повлияват морала със своите институции и специфичните 
„технологии” за действието им. Стремежът за по-широко разпростране-
ние и безусловно възприемане в обществото на моралните ценности и 
норми насочва морала, от една страна, към използване на институциите 
на правото и политиката, а от друга – към създаване на собствени инс-
титуции, адаптирани към спецификата на морала. Моралните кодекси и 
механизмите, които обезпечават тяхното спазване, са резултат именно 



231

от тази, продължаваща и до днес, тенденция за институционализиране 
на морала.

1.2. Етически кодекси
Днес моралните кодекси имат изключително широко приложение в 

бизнеса, професиите и множество социални институции. Те са разпрос-
транена практика за корпорациите в бизнеса, професионалните гилдии 
и различните организации, където са надеждно средство за подпомагане 
на организационния живот. В тези общности хората са обединени от ня-
каква ясна обща цел, която мотивира поведението. Заради това предимно 
рационални критерии доминират в отношенията, а общуването може да 
се определи като формално (в см. официално, рационално, извън бито-
во). Освен че разчитат на морала и предимствата му на регулатор, посо-
чените сфери са с подчертана важност за съвременния социален живот, 
защото засягат интересите на цялото общество. Тази особеност прави 
още по-необходимо съблюдаването на ясно очертани морални норми, 
както това е възможно в кодексите. Чрез етически кодекси посочените 
общности в голяма степен се идентифицират пред обществото като де-
монстрират недвусмислено своята мисия и отношението си към него.

Използването на кодекси в моралния живот е целенасочен процес, 
който е израз на човешкото желание да се рационализират обществени-
те отношения и да се оптимизира действието на морала като се осигури 
по-голяма яснота и безусловност на моралните критерии. Съвременният 
кодекс не е просто сбор от всички обособили се в определена сфера или 
общност ценности и правила за поведение, а е внимателно анализирана 
и теоретично обоснована систематизация на най-важните от тях. Кодек-
сите целят да постигнат, от една страна, ефективно функциониране на 
съответната сфера, а от друга – приемането ѝ от обществото. Затова те 
предписват поведение, което в най-голяма степен съответства на целите 
на съответната общност и в максимална степен защитава обществения 
интерес. Това съществено ги отличава от административните правилни-
ци, които също широко се прилагат във формалното общуване. За да се 
подчертае този нюанс на целенасоченост, теоретичност и научна обосно-
ваност, днес в повечето случаи се говори за етически кодекси, а не за мо-
рални кодекси. Разбира се, двете понятия се използват и като синоними.
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Модерното разбиране за етическите кодекси е значително промене-
но и твърде прагматизирано – визират се като специфични „етични ин-
струменти”. Очакванията, свързани с тяхното прилагане, непрекъснато 
нарастват. Усилията, насочени към усъвършенстването им, са все по-ор-
ганизирани. Технологиите, осигуряващи тяхното изработване и ефектив-
ност, са все по-унифицирани. Всяка стъпка в тази посока се прецизира 
и обосновава. Повишените изисквания на обществото към различните 
социални сфери допълнително мотивират тези процеси. Логично е всич-
ко това да засяга в не по-малка степен и политиката.

1.3. Политика и морал
Политиката може да се определя по различни начини, но всички те 

предпоставят взаимодействие с морала и с етиката като теория за мора-
ла. Ако визираме политиката най-общо като стремеж на обществото за 
достигане на справедливост чрез държавата, тази връзката е съвсем оче-
видна, защото справедливостта е базисна морална ценност. В този план е 
обяснимо прилагането на „етичните инструменти” към политиката. Ако 
определим политиката като специфична обществена сфера, очевидно е, 
че тя е сред най-важните за обществото днес и е свързана с множество 
очаквания и отговорности. В този смисъл прилагането на етични кодек-
си може да се търси по аналогия с друга също така значима сфера – биз-
неса, където това се практикува ефективно. Ако на политиката се гледа 
като на система за регулиране на отношенията в обществото, то тя не 
може да се откъсне от морала, който има същото предназначение. Ако 
разбираме политиката като дейност, осъществявана от определени хора 
в определена посока и с определени средства, то тази дефиниция я доб-
лижава до разбирането за професионално занимание. И тук прилагането 
на етически кодекси в голяма степен е доказало своята ефективност в 
много обществено значими професии. Ако подходим към политиката от 
гледна точка на множеството институции, чрез които тя съществува, от-
ново се очертава широко поле за прилагане на етически кодекси. В този 
аспект те са насочени към регулиране на организационни отношения, 
постигане на организационна ефективност и осигуряване на обществена 
приемливост.
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Ако политиката, в който и да е от нейните аспекти, не се основава на 
моралните и етични ценности на обществото, тя губи смисъл. Интегрира-
щата връзка между политика и етика е доминиращата теоретична тради-
ция от Аристотел насам. Тази идея не е чужда и за съвременността – Бер-
нард Крик дори дефинира политиката като „етика, която се практикува 
публично” (In Defense of Politics, 1982). Същевременно практиката показва, 
че политиката и моралът са и твърде различни, което води до множест-
во противоречия при функционирането им. Абсолютизирането на този 
факт е причина за тяхното противопоставяне, което формира другата те-
оретична традиция, свързвана най-вече с името на Николо Макиавели и 
неговите схващания за „освобождаване” на политиката от морала.

В литературата понятията морал и политика са със сравнителна ав-
тономност, частично съвпадение и относително единство. Аргументите 
за техните различия не означават обезателно, че те трябва да се противо-
поставят. Множеството пресечни точки на тези понятия са предпоставка 
за търсенето на взаимодействие. Именно то поражда понятието поли-
тически морал. Политическият морал има отношение към развитието и 
политическото управление на обществото, към функционирането на по-
литическите институции и към всички аспекти на политическата власт. 
Той естествено се насочва към ограничаване на насилието и конфликти-
те и към обединяване на политическите интереси чрез подчиняването 
им на общи морални ценности. Основни елементи в съдържанието му 
са определени морални ценности, наложили се норми, широко възпри-
ети принципи, утвърдени практики, които са от специално значение за 
политиката.

Състоянието на морална криза в съвременното общество се отна-
ся до всички обществени сфери, като в някои, в т.ч. политиката, тя се 
проявява изключително остро. Свидетели сме на прояви на аморализъм, 
аполитичност и политически аморализъм. Практиката обаче все по-
убедително показва, че не съществуват морално неутрални техники за 
политическо действие. Затова целенасоченият стремеж на обществото 
за промяна и подобряване на политиката в голяма степен е насочен и 
към търсене на начини за въздействие върху политическия морал. Една 
възможност за такова въздействие е чрез етически кодекси – особено в 
случаите, когато политиката е обвързана с демокрацията. Това се потвър-
ждава от практиките в страните с трайно установена демократична по-



234

литика, но е още по-важно за страни, в които демокрацията няма големи 
традиции в политиката.

1.4. Етически кодекси в политиката – една добра възможност
В съвременния политически живот етическите кодекси намират 

приложение най-вече в политическите партии, в избирателните системи, 
в парламента, в държавната администрация.

Политическите партии несъмнено могат надеждно да използват ети-
чески кодекси. За тях това е добър начин да представят пред обществото 
основната си цел, средствата за нейното постигане, базисните си морални 
ценности и принципи, своята мисия, разбирането си за морално желател-
но и морално недопустимо. Етическият кодекс в най-голяма степен може 
да даде яснота за очакваното поведение от членовете на една партия в тяс-
на връзка с основните ѝ политически идеи. Това е от практическа полза 
за регулирането на отношенията вътре в партията, а в същото време дава 
яснота за това какво може да се очаква от политическите действия на тази 
партия, което пък е от полза за нейните поддръжници, симпатизанти и 
дори политически неориентирани членове на обществото. Възможно е да 
се визира и отговорността на съответната партия за евентуални наруше-
ния на кодекса от страна на нейни членове и активни поддръжници. Така 
действието на етическия кодекс има още по-широк обхват.

За избирателните системи изработването на етически кодекс също 
е от изключителна важност. В него се задават основните принципи, ко-
ито регулират отношенията между партиите, кандидатите и техните по-
литически поддръжници и гаранти по време на изборния процес. В този 
случай етическите кодекси са доброволни етически споразумения между 
партиите и те могат да залегнат в основата на законите, управляващи из-
борния процес, и така да го направят още по-успешен. Липсата на подоб-
но етическо споразумение обикновено рефлектира в електорален закон, 
отразяващ интересите най-вече на управляващата в момента на приема-
нето му политическа партия. Кодексите трябва да са съобразени с особе-
ностите на съответната електорална система. В по-старите демокрации 
например, където финансирането на кампаниите е подчинено на прин-
ципа на откритост, етическите кодекси включват уточняване на позво-
лени и непозволени практики за финансиране. В още неутвърдените де-
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мокрации очевидно трябва да присъстват уточнения, ограничаващи из-
ползването на насилие в изборния процес и осигуряващи споразумение 
за взаимно признаване и зачитане на изборните резултати. Наличието 
на подобни етически кодекси е предпоставка за изграждане на доверие в 
изборната процедура и в политическия живот изобщо, а то – за успешни 
и честни избори (IDEA – the Institute for Democratic and Electoral Assistance 
– е разработил модел на такъв примерен етически кодекс и така онагле-
дява усилията за прагматичното „кампанийно” приложение на етиката в 
политическия процес).

Парламентът е политическата институция, която твърде много се 
нуждае в своята дейност от етически кодекс. Сред основните причини за 
това са: необходимостта да се осигури хармония и ефективност при нали-
чието на представители от множество партии с различни интереси; уси-
лията да се преодоляват възникващите конфликти; голямата отговорност 
на парламента да работи в името на обществения интерес и стремежът 
да си осигури обществена приемливост и разбиране; съсредоточаването 
на голяма власт и изкушенията, свързани с нейното упражняване. Тук 
може да се ползва добрата етическа практика на много страни с утвърде-
на парламентарна демокрация, които използват етически кодекси – Ан-
глия, САЩ, Австралия, Норвегия, Португалия, др. (Широко одобрение 
предизвикват принципите на Британския парламент и разработките на 
Ноланския комитет, осъществил множество проучвания и сравнителни 
изследвания на световната парламентарна практика от 1995 до 1998 г.).

Етическият кодекс на депутатите трябва да полага основните прин-
ципи, от които те се ръководят в своята дейност. Принципите се транс-
формират в етически отговорности, които обуславят както отношенията 
помежду им, така и тези с обществото и с всички институции. Основ-
ните отговорности на депутатите са към техните партии, към техните 
избиратели и към обществото като цяло. Очевидно е, че те могат да си 
противоречат и именно тогава е решаваща ролята на етическите прин-
ципи, декларирани в етическия кодекс. Те трябва да са в съответствие с 
конституцията и с всички закони, третиращи конкретните задължения 
на депутатите.

За разлика от правните закони, етическият кодекс не указва на де-
путатите какво точно трябва да правят, а представя как (по какъв начин) 
те трябва да изпълняват своите задължения, за да получат обществена 
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подкрепа и доверие. В много случаи поведението на депутатите е недо-
пустимо не защото нарушава някои правни закони, а защото обстоятел-
ствата, които то предизвиква, не съответстват на принципите в етичес-
кия кодекс. В подкрепа на това могат да се дадат множество примири от 
политическия живот. Етическите и правните норми не се дублират, а се 
допълват в регулирането и за изпълнение на общата им цел – изгражда-
не на професионализъм, защита на обществения интерес и постигане на 
справедливост.

Самоцелно изработване на етически кодекс заради самия него е без-
смислено и дори вреди на моралния живот, защото го обрича на фор-
мализъм. Затова е важно изграждането на система от правила и меха-
низми за поддръжка, използване и спазване на кодекса. Всеки етически 
кодекс остава безполезен, ако няма контрол върху изпълнението му. От 
първостепенно значение е да се намерят начини, чрез които да се търси 
политическа отговорност от депутатите, които го нарушават. Подкрепа 
в тази посока е възможна чрез създаване на друга етическа институция 
– етическа комисия (комисия по етика), която да се наложи и възприема 
като всепризнат авторитет чрез своите справедливи решения и така да 
бъде гарант на кодекса.

Дейността на етическата комисия никак не е лесна – морализа-
торството и формализмът винаги са надвиснали над нея като заплаха. 
Етическата комисия има задача да тълкува казуси, съдържащи етически 
проблеми; да прави етическа оценка за съответствие или несъответствие 
на поведението с принципите на етическия кодекс; да разпознава, пре-
дотвратява и решава етически конфликти; да отстранява противоречия 
между правни закони и етически стандарти, засягащи политическия жи-
вот. В повечето случаи комисията по етика е тази, която следи да бъдат 
справедливо наказвани всички, които уронват престижа, а при нужда 
тя огласява недопустимото поведение и ангажира с това общественото 
внимание. Така съществуването на етически кодекс се осмисля, защото 
се увеличава доверието във функционирането му като защитник на об-
ществения интерес.

Комисията не може и не трябва да се занимава с оценка и решава-
не на всички поведенчески проблеми. Тя например не би трябвало да се 
занимава с престъпно поведение, което ясно се санкционира от правни-
те закони, валидни за всички хора. Наказването на подобни нарушения 



237

обаче изисква една добре работеща юридическа система. В сравнение с 
други комисии по етика работата на парламентарната етическа комисия 
е усложнена, защото се налага да се занимава с по-широк кръг въпроси 
и дори да навлиза в личния живот на депутатите поради спецификата на 
политическата дейност и поради депутатския имунитет, който в много 
случаи възпира юридическата процедура. Имунитетът не означава нес-
пазване на законите – действителното му предназначение е друго. Него-
вото действие обаче често прибавя специфични етически дилеми в оцен-
ката на поведението и в работата на комисията.

Наличието и съблюдаването на етически кодекс в парламента допри-
нася за развитието на политическата култура вътре и извън парламента. 
Това също е важно предимство на етическия кодекс особено за страни, 
които тепърва градят традиции в тази посока. Политическата култура е 
свързана и с развитието на гражданска непримиримост към етическите 
нарушения. Непримиримост може да се демонстрира с посредничество-
то на медиите, на неправителствените организации и най-вече – с поли-
тически средства, в т.ч. избори. Политическата култура на обществото 
очертава границите на неговата търпимост, утвърждава практики за 
етически контрол и непримиримост, налага традиционно зачитане на 
определени етически ценности и принципи, с което мотивира и депута-
тите да ги спазват.

Вътре в парламента политическата култура е също толкова важна. 
Депутатите са представители на различни обществени, партийни и лич-
ни интереси. Те не винаги са професионални политици, а са хора с раз-
лична култура, различни професии, различен житейски опит, различни 
ценности, различен личен морал. Този релативизъм допълнително зат-
руднява общуването между самите тях. И тук етическият кодекс е изк-
лючително полезен, защото представя в систематизиран вид основните 
и най-значими ценности за парламентарната дейност. Така етическият 
кодекс се налага като едно „надкултурно” (или според някои модерни 
схващания „надморално”) етическо споразумение, което улеснява съв-
местната дейност като я регулира през призмата на споделени ценнос-
ти и взаимноприемливи принципи.

Наличието на ясни принципи и съществуването на гаранции за 
тяхното спазване правят поведението в парламента предсказуемо. Това 
също улеснява общуването и предизвиква обществено доверие. От праг-



238

матична гледна точка етическите кодекси в политиката са полезни и за-
това, че като систематизират основните ценности, принципи и отговор-
ности, те правят изискванията предварително ясни за всеки, който иска 
да се занимава с тази дейност. Като се прибавят и механизми за поемане 
на отговорност при тяхното неспазване, очакванията стават още по-де-
финитивни. Това дава възможност за предварителна самопреценка на 
силите и възможностите и взимане на правилно решение.

Етическият кодекс в парламента е полезен и с предимствата си на 
„вътрешен” (за системата) регулатор. Чрез неговото създаване и зачита-
не депутатите демонстрират своята решимост да се саморегулират съзна-
телно и целенасочено. Това е проява на вътрешна зрялост и затова взима-
нето на подобно решение изисква да се извърви определен път. Съслов-
ността на политиката (както и всяка друга професионална съсловност) 
изисква подобен вътрешен контрол и не се задоволява само със защита 
на собствените си интереси. С този акт политиците и политическите 
институции също си осигуряват по-широка обществена приемливост и 
уважение.

Етическият кодекс в парламента може да се възприема и като про-
фесионален, и като организационен. Неговата цел е да регулира отно-
шенията между депутатите и отношенията им с обществото именно от 
професионална (политическа) и организационна гледна точка. Кодексът 
не засяга изцяло поведението, което е извън професионалната реали-
зация на депутатите и няма пряка връзка с нея. Кодексът например не 
се интересува, че един депутат е лош баща, макар че това е осъдително 
от позициите на житейския морал. И обратното – поведението на един 
прекалено добър и подчертано грижовен в житейски план баща, който 
облагодетелства сина си чрез парламентарната власт (макар, че не нару-
шава правните закони), става недопустимо според критериите на парла-
ментарния етически кодекс. За разлика от други професионални сфери 
обаче, моралните изисквания към политиците са обяснимо по-високи и 
се разпростират по-широко върху личния им живот.

Етическите кодекси в политиката не трябва да се възприемат като 
вечни. Тяхната промяна е продиктувана от промени в обществото, про-
мени в политиката или желание да се усъвършенства самият кодекс и 
неговото прилагане. Точно тази променливост и адаптивност е сред ос-
новните достойнства, които етическият кодекс внася в морала като конт-
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рапункт на обичайните значително по-тромави и консервативни проме-
ни на моралните ценности и норми. Създаването и използването на ети-
чески кодекси е въпрос на колективния избор на техните автори, които 
са осъзнали достойнствата и ограниченията им. Това е свързано с много 
предизвикателства, но очакваните резултати са разширяване на етичес-
ките умения и етично отговорно поведение в полза на обществото.

Етическият кодекс не е морална панацея за политиката. Той не обх-
ваща всички ситуации в нея, а систематизира само най-типичното, най-
същественото, най-непреходното, защото не всичко може да се формали-
зира. Етическият кодекс не изчерпва морала и не решава всички морални 
проблеми и конфликти и затова не трябва да се абсолютизира или да се 
отъждествява с морала. Иначе се стига до формализъм в прилагането му, 
което в голяма степен го обезсмисля. И в политиката моралът е много-
аспектен. Той действа по своите утвърдени начини, а не единствено чрез 
етически кодекси. Моралът в политиката не може да се сведе само до ети-
чески кодекс, но той може да започва от кодекса и да получава солидната 
му подкрепа.

2. Етика в публичните услуги: специфика  
и нови проблеми
Eтика в публичните услуги е характерен пример за приложна етика 

– подбор от интердисциплинни проблеми, понятия и подходи с доми-
ниране на философско-психологическите сред тях. Те са систематизира-
ни според предмета на конкретната социална практика с цел възможна 
диагноза, прогноза и терапия на професионални въпроси, съдържащи 
ценностни дилеми.

Има различни основания да се приеме, че етиката в публичните ус-
луги не е изкуствено формулирана проблемна област, а се е обособявала 
и развивала в отговор на специфични професионални, дисциплинарни и 
обществени промени и потребности.

Преподаването е първата сред тях. От няколко години тази дисцип-
лина (или сродната професионална етика) се предлага и в българските 
университети за специалността публична администрация. В страните 
от Централна и Източна Европа също се изучава „Етика в публичната 
администрация“ или като самостоятелна, или като задължителна част 
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от общ курс „Теории за публичната организация и етика в публична-
та администрация“.1 По света академичната и дисциплинарна история 
на етиката в публичните услуги е по-дълга.2 Освен отделни курсове със 
сходни названия, съществува дори и специалност (Major, специализа-
ция “Етика и публични услуги” с четиригодишно обучение и бакала-
върската степен – например, в Университета Кларк в САЩ). Повечето 
курсове в нея се предлагат от катедра по философия, която е и водеща 
специалността.

Второто основание е в дисциплината идентичност на публичната 
администрация. Философско-етическите аргументи и рефлексия под-
помагат саморазбирането на публична администрация. Тя е еклектична 
наука, която според изводи на професионалистите3 се е обособила през 
последното столетие: първите публикации, в които се споменава термина 
„публична администрация“, са не по-рано от 1887 или 1900 година. Днес 
дисциплината се намира в стресово състояние, отново според анализите 
на теоретиците. Стресът е предизвикан от трудния преход от традици-
онна към модерна (нова) публична администрация. Някои изследовате-
ли говорят за „дисциплинарна шизофрения“ и виждат симптомите ѝ в 
това, че специалността се е приютила в звена по политология, по бизнес 
и мениджмънт, философия и др.

Третата причина е в нуждата от професионална социализация. Ра-
ботещите в публичната администрация изпитват обективни трудности 
да се самоопределят професионално. Те нямат самочувствието нито на 
професия, нито на наука.4 В строгия смисъл публичната администрация 
не е една, а много професии с нещо общо между тях: работата в полза на 

1 Вж. www.nispa.sk/reports. Доклади на Мрежата от Инститити и Училища 
по Публична Администрация в Централна и Източна Европа.

2 Sheeran P. Y. Ethics in Public Administration: a philosophical approach, Westport, 
Copnn., 1993.

3 Vigoda E. (2002) (Editor). Public Administration: An Interdisciplinary Critical 
Analysis. New-York: Marcel Dekker; Rosenbloom D.H. (1998). Public Administration: 
Understanding Management, Politics, and Law. Boston, MA: McGraw-Hill.

4 Peters G. B. (1996). Models of Governance for the 1990s. In D.F. Kettl and H.B. 
Milward (Eds.), The State of Public Management. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, pp. 15-44.
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публичния интерес. Фокусирането върху ключови, универсални и спе-
цифични, професионално-етически проблеми подпомага самоосъзнава-
нето и автономността на администратора.

2.1. Смяна на парадигмите в публичната администрация:  
етичната перспектива
Публичната администрация като знание за правенето и обслужване-

то на политики еволюира от т.нар. традиционна към нова (некласическа, 
мениджърска). Концептуално публичната администрация е била пос-
ледователно повлияна от различни обществени науки, на чиято база се 
формира дисциплинарното знание. Първоначално еталонни са науките 
за политика, правните науки, политическата икономия. В последствие 
социологията, науките за културите и за общуването са източниците, ко-
ито са захранвали професионалния и научния език на публичната адми-
нистрация. Третият етап е свързан с доминирането на мениджърските и 
организационните изследвания.

Ориентацията към различни обществени дисциплини оформя (раз-
бира се, наред с множество други фактори) съответната парадигма – в 
образованието, административната реч и организационното говорене 
във и за публичната администрация, в социалните очаквания от нея.

Традиционната публична администрация е въплъщаване на сила-
та на закона, тя е легалистка. Въздействието на легалистката админис-
трация е устойчива, трудно изкоренима нагласа в организационното 
всекидневие. Тя подхранва психологическия ефект „не-хора“ в адми-
нистративното обслужване, когато посетителите се възприемат само 
като фигури, а не като индивиди. Тук е причината непрекъснато да се 
акцентира върху подобряване на човешкия контакт и обгриженост в бю-
рократичните организации.

Т.нар. нова публична администрация е ориентирана към клиен-
та, резултата, ценностите. Точно тази нейна насоченост я превръща 
в професия. Новата публична администрация се определя в различна 
перспектива в зависимост от традиции, политически цели, социален 
капитал. Дефинирана в етическа перспектива, тя е знание, имащо за 
цел да предложи организационни компетентности и „нежни умения“ на 
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публичния администратор, който е определен като „етически слуга на 
гражданите“.5

Новият тип публична администрация е близка до стандарти и пока-
затели, характерни за стопанския мениджмънт, доколкото ориентацията 
към потребителя е водеща ценност. Усилията се насочват към това, бю-
рократичното управление постепенно да се трансформира в предприе-
маческо. Новата публична администрация на различните си нива има 
общия проблем за трите „Е“: как да постига едновременно по-голяма 
ефективност, ефикасност и етичност? Формулират се нови професио-
нални и организационни ценности на административния служител. Ето 
един вариант, възприет в държавите от ОИСР6:

Традиционни професионални ценности  Нови професионални ценности
Оценка за заслуги Оценка за качество
Прецизност Иновации
Ефективност  Инициатива
Икономии  Творчество
Безпристрастност  Съобразителност
Откровени към висшестоящите  “Хоризонтална” откровеност
Вярност към обществените ценности  Дух на екипност
Неутралност към всички  Нагласа към служене

Етическите стандарти в администрирането имат нужда от публично 
изговаряне и обсъждане в по-голяма степен, отколкото в други сфери и 
професии. Променят се очакванията зa социалната роля “публичен ад-
министратор”. В изследванията за тенденциите в тази професия се обос-
новава нова “образователна функция” на публичната администрация,7 
предизвикана от дигиталните технологии, глобалната комуникация и 

5 Gladstone, D. (ed.) (1995). British Social Welfare: Past, Present and Future. 
London: UCL Press; DeLeon L. (1996). Ethics and entrepreneurship, Policy Studies 
Journal, 24,495-510.

6 European Principles for Public Administration, SIGMA Papers No 27, Paris, 
OECD, 1999.

7 Caldwell L. K. (2002). Public administration-the new generation: management 
in high-information-level society. In E. Vigoda (Ed.), Public Administration: An 
Interdisciplinary Critical Analysis, pp.151-176. New-York: Marcel Dekker.
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непрекъснатото обучение през целия живот. Новата публична админис-
трация обсъжда и предизвиква обсъждания за това какво е публичен, 
обществен, държавен, социален интерес, позиция, действие? Публич-
ната администрация е медиатор между частни, групови и обществени 
интереси, агент на държавни интереси и гарант на обществото пред ин-
тереси на бъдещи поколения.

2.2. Административната етика като професионална етика
Администрирането има три аспекта: бюрократичен, комерсиа-

лен (пазарен) и професионален. То е едновременно институция, услу-
га и човешко отношение. Основна заплаха за професионалната етика е 
доминирането на бюрократичния контрол в специализирано занятие 
над колегиалните форми на самоуправление и пазарните лостове за ре-
гулиране на професията.

Обяснимо е, че за държавната администрация тази заплаха е удво-
ена. Специалисти изтъкват, че по отношение на етическите принципи 
публичният и частният сектор са фундаментално различни и “в публич-
ната администрация етическите действия се осигуряват чрез стриктни 
системи за контрол...”8 Не всички правила и процедури от еталонните 
професионални етики (медицинската, например) са приложими за ад-
министративното обслужване поради по-високата степен на контрол и 
ниската степен на автономност в него.

Спецификата на административно-публичните услуги е в това, че 
се предлагат от монополист и не се определят от механизма на търсенето 
и предлагането. Тези услуги се предоставят на гражданите на цена по-
ниска от разходите за тях. Потребителят им не е персонифициран, той е 
т.нар. “среден избирател”. Обслужващите са безразлични към предпочи-
танията на клиента. Организациите, в които те работят, са подчинени на 
тотална отчетност и контрол, но без да отчитат продажби и обслужване. 
Иновациите са епизодични и често невъзможни.

Особеностите на услугата изпъкват по-релефно на фона на някои 
допълнителни фактори за неетичното поведение на обществените 
служби. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

8 Вж. Public Administration Review, March/April, 1995, Vol.55, No 2.
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провежда серия изследвания във всички държави-членки за основните 
фактори, оказващи влияние върху етичното поведение през 90-те годи-
ни. Те са:

– Работата с ограничени ресурси, която е резултат от повсемес-
тен натиск за намаляване на обществените разходи.

– Изискванията на гражданите, свързани със завишени очаквания 
за качествени услуги, пренасяни от търговските услуги. На пръв пог-
лед не е очевидно как възприемането на услугите „по аналогия“ може 
да пречи на етичното поведение. В оценката на администрирането има 
противоречие между две лоялности: т.нар. “лоялност към министъра” 
и “лоялност към гражданина”. От служителите се очаква все по-настой-
чиво да служат на гражданите, да са адекватни на клиентско-потребител-
ската ситуация и на ролята, в която ги възприемат. Но това изискване не 
е регламентирано и стимулирано по съответния начин. Лоялността към 
министъра изцяло доминира в критериите за добро представяне.

– Ограничаването на обществения сектор вследствие развитието 
на сектора на услугите води до преминаване на властови ресурс от дър-
жавната администрация към други организации. Разминаването между 
възнаграждения, изисквания и норми в обществения и частния сектор 
за сходен вид труд затруднява и демотивира държавния служител.

– Делегирането на отговорности, упълномощаването за вземане на 
решения на по-ниските нива създава предпоставки за безотговорност и 
липса на гъвкавост. Нарасналата автономност на дирекции, отдели и др. 
звена създава условия за професионална десоциализация. Засилва се 
“вербуването” на професионалисти от държавната администрация. Има 
професии, които “се сриват”, т.е. – размиват се ясно очертаните граници 
на хомогенния им етос.

– Публично-частните партньорства, връзката между обществения 
и частния сектор формира рискови зони в административните услуги. 
Директните контакти с бизнеса засилват възможностите за конфликт 
на интереси. Липсва ясна за всички (и за неправистите) граница между 
сделка и административен акт.

Професионалното самосъзнание винаги е свързано с предлагане на 
услуга. Професионалната нагласа е и клиентска нагласа. Тя обаче поня-
кога „удря на камък“. Такъв е стереотипът за гражданина като молител. 
Той няма самочувствие на клиент, който очаква, изисква (услуга и лю-
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безно отношение), претендира, оплаква се, изслушва обяснения и дори 
извинения, който даже има право на защита в случай на лошо админис-
тративно обслужване.

Както всяко професионално отношение, и отношението админис-
тратор – клиент се характеризира с неравенство в разпределението на 
авторитета. В несиметричните властови отношения (лекар-пациент, 
адвокат-обвиняем, студент-преподавател) професионалистът заема до-
минираща позиция. Той притежава ресурса от компетентности и власт. 
Затова е изкушен от мистификация на професионалната услуга и въз-
можни злоупотреби с клиента. Именно с цел преодоляване на асимет-
рията и хармонизиране на отношението днес много професии използват 
други понятия: говорят за клиент вместо пациент, за сътрудник вместо 
клиент, а пред сътрудник се предпочита участник. Новият „органолект“ 
е израз на стремежа да се подпомогнат партньорските отношения.

При административните услуги възможността за властовата злоу-
потреба е многократно по-голяма. Дори чиновникът да няма съзнание на 
имащ произволна власт над гражданина, когато действа без инициатива 
и загриженост и при липсата на ефективна нормативна уредба за качес-
твена услуга, тогава у гражданина остава чувството за обида и злоупот-
реба с власт. Администраторът най-често е в ситуация, в която както и 
да се държи, изглежда безотговорен и безразличен. Затова примерите за 
открито, достъпно, приветливо отношение към гражданите би следва-
ло да се разгласяват и изучават, докато станат професионална норма и 
навик за повечето служители.

2.3. Организационната етика: модели, приложими  
в бюрократичната организация
В приложната етика за целите на организационното консултиране се 

разработват цялостни модели за етично поведение на общности и корпо-
рации.9 Важна е ролята на философските визии в този тип проекти. Един 
от новите ефективно прилагани в етичното консултиране на големи кор-
порации е моделът за моралната зрялост на организацията. Разработен 

9 Вж. например списанието Ethical corporation, www.ethicalcorp.com, www.
accountability.org.uk.
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е на основата на теорията на Колберг за индивидуалното морално разви-
тие.10 Първият етап не случайно е наречен легализъм и се характеризира 
със страх от силата на авторитета като основание за доброто поведение. 
Постепенно индивидът започва да се съотнася с другите. Правилното 
се превръща в равностойна размяна с минимално зачитане интересите 
и на другите, а морално е конформисткото поведение. Усвоен е ролевият 
морал и мотивацията е от типа „постави се на мястото на другия”. На 
последния автономен етап личността повече не приема безкритично 
ценностите на групите, към които принадлежи, и се опитва да оценява от 
позиции, които частично да взимат предвид интересите на всички. Уни-
версалните етически принципи са търсени заради своята всеобхватност, 
разумност и простота.

Този модел се използва за разбиране на моралната зрялост и на 
организациите като основа за определяне на тяхната стратегическа со-
циално отговорна етична политика. На първия етап на „пробуждане“ 
етическите проблеми са латентни: те или не се разпознават, или се по-
тулват. „Това не е наша работа“ е единствената морална перспектива в 
организационното ежедневие. На следващите етапи организацията е в 
състояние да изработи правила за предпазване от тях (кодекси), ръко-
водейки се от мотивацията „бихме искали, но не можем...“ Едва на по-
късните етапи на организационното развитие се формулират етически 
стандарти, създават се партньорски връзки и мрежи за консолидиране 
на базата на общи принципи. Организационната етика става стратегия, 
тя се институционализира и прeраства в публична политика. Моралната 
аргументация може да се изрази чрез съжденията “пречи ни на развити-
ето“ и „не можем по друг начин...“ На този зрял етап всяка организация 
трудно би могла да реализира каквото и да е в своята етична и социално-
отговорна политика без консолидиране на критерии и стандарти с тези 
на публичната администрация.

Морално зрялата организация е диалогизиращата организация. 
Идеята за диалога е втората „опорна точка“ в организационната етика, 
специфично важна за администрацията. От значение е разликата меж-
ду диалога като метод за учене и познание и диалогът като метод за 
действие. Разбира се има познати и изпитани форми на диалог, които са 

10 Вж. подробно в: Маринова Е. Жан Пиаже. Двата морала, С., 1998.
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ефективни и в едната, и в другата сфера: Сократовите техники се прила-
гат с успех и в организационното консултиране. Най-често в организа-
ционната теория и практика диалогът се разглежда като съвкупност от 
множество подходи за подобряване на организационната практика. 
За разлика от интегрирането, стимулиране, поощряване, подкрепа и пр., 
диалогът не е толкова пряко свързан с организационната ефективност, 
колкото с организационната култура и етика.11 Kато автентична среща 
между интереси на групи и индивиди диалогът е алтернатива на власто-
ви стратегии за повлияване върху другия в организационното общуване 
– използване на заплахи, омаловажаване позицията на отсрещната стра-
на, изнудване, оттегляне от обсъждане.

Диалогът е основата за създаване на партньорски отношения. Te 
неминуемо ще завземат все по-широки социални територии. Чрез парт-
ньорски тип отношения се осъществяват много видове нови обществени 
услуги и публични дейности. Освен традиционните обучение, социална 
солидарност и грижа за другия, тук са още и динамично разширяващите 
се услуги развлечение, подкрепа, утешение, подпомагане на групи, еколо-
гично поддържане и подобряване на средата. Всички те често се упраж-
няват съвместно от държавни служители, наети в частни предприятия, 
и от различни групи доброволци. Така в перспектива отговорността на 
администрацията за ефективното партниране става водеща. Бюрокра-
тичната организация може и да остава тромава, но в света на органи-
зациите постепенно се появяват т.нар. полупублични организaции със 
специфични отношения и мениджмънт. Заговори се за явлението непече-
ливш комерсиализъм. Предлага се всички организации да се разглеждат 
като потенциално публични.12

Диалогът е толкова значим проблем днес и поради глобалната ин-
тернет-комуникация. В условия на нарастващи възможности за селек-
ция на информация чрез интернет се стига до „залиняване“ на традици-
онния публичен дебат. Индивидът се ангажира все по-рядко и ограни-
чено с общи интереси. Интернет–комуникацията локализира диалога. 

11 Nielsen R.P. Dialogic leadership as praxis method. Jornal of Business Ethics, 9, 
1990, p.765-783.

12 Bozeman B. All organizations are public. San Francisko, Jossey Bass., 1987; вж. 
също сайта на Centre for Public Service Innovation.
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Дискусиите във форумите водят до „групова поляризация“. Променя се 
естествената връзка между време и общуване, между времево и етично. 
Добрите човешки отношения са била винаги функция от времето на пре-
растването им от общуване в отношения: те се изграждат, а моралната 
зрялост се постига във времето. Моделът на фрагментарния диалог на-
лага други тип етически стандарти, свързани с неговата краткотрайност 
и мимолетност, с изначалната ангажираност и спонтанност на участни-
ците. Не е случайно, че едни от последните изследвания в приложните 
етики са концентрирани върху проблема „етика на свръхбързата кому-
никация“.

Третият организационно-етически модел е свързан с образа на “гри-
жещата се организация”. Администрирането е единство на контрол и 
обслужване, като първият аспект е имал водещо значение. През 80-те 
години на миналия век редица изследователи се насочват към преос-
мисляне на втория аспект – служенето.13 Според авторите на теорията 
за служенето е възможно да се построи модел на организацията на ба-
зата на служенето, а не управлението и контрола като приоритети. Рав-
ностойно е мястото на служенето, грижата и доверителните отношения, 
наред с контрола, договорните отношения и търсенето на отговорности. 
Да служиш и да обслужваш може да е основен вид престижно органи-
зационно действие, а не е слугинаж, екстра, маловажно съпътстващо 
действие.

По определение грижеща се организация е тази, която се гради 
върху предоставянето на грижа за други като основна ценност и предмет 
на дейност. Какво е грижа? Тя е персонална връзка, лична инвестиция, 
оставаща на равнището на „Аз“. Грижещата се организация е насочена 
първо към индивида (гражданина, клиента, човека с проблем и потреб-
ност), а не към качеството, отличното представяне, експертизата. Групо-
во обгрижване в множествено число (“Ние се грижим...”) според изсле-
дователите е обществена илюзия. Индивидуализацията и уникалността 
на отношението е важна, за да има грижа.

Грижата като действие (а не като реципрочна размяна!) е фокусът, през 
който се възприема другият. “Аз се грижа за моите клиенти” означава не 

13 Вж. работите на Н. Нодингс, У. Кан, и др. в: Gayling W. Caring, NY, Knopf, 
1976.
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само да се поставиш на тяхното място, нито да им продадеш услугата. Сми-
сълът е да работиш заедно с тях като ги подпомагаш да разберат проблема 
си, перспективите и осъществимите възможности за правилно поведение.

Моделът на обгрижването в организационните изследвания е за-
имстван от семейството и майчинството. За разлика от традиционни-
те индивидуалистични ценности, при които ударението е върху дълга и 
принципите, за грижата са важни чувствата, способността за откликва-
не, “доброто здраве” на междуличностните отношения. За да си “гри-
жовен“ е необходимо преживяването, че си обгрижен, както и споменът 
за грижата, която някой е проявил към теб и как си се чувствал тогава. 
Според Н. Нодингс е погрешно да заключваме грижата само в дома и 
семейството.14 Тя е съдържание на публичните отношения. Моделът за 
грижещата се организация днес все по-често се свързва и с ново съ-
държание на понятието гражданство, различно от традиционното. Но 
тази представа не е еталонизирана в обществото. В него носещата конс-
трукция е индивидуализмът и състезателността. Има обаче цели етажи 
от „обществената конструкция“ като образование, здравеопазване, пуб-
личните услуги, където “грижещи се организации” могат да гарантират 
публичния интерес.

2.4. “Сейрджийската култура” и етика  
в административните услуги
Част от проблемите за прилагане на новия публичен мениджмънт се 

коренят в културата като съгласие за смисъла, по който стават нещата, 
като колективен „софтуер на духа“ (Г. Хосфтеде). Култура на участието 
– този компонент е може би най-насъщно липсващия в „българския соф-
туер“. Големият познавач на балканската история и нрави Вера Мутафчи-
ева има интересни наблюдения за разликата между “кеф”, от една страна, 
и “дуенде”, от друга, като символи на две южняшки култури – балканско-
българската и испано-мавританската. Добрите метафори са евристични 
и пораждат други: нека след „кефа“ разграничим “сеира” и сеирджийс-
ката култура като характерни и за балканския бит, и за българския ор-
ганизационен живот. Сеирджийската култура е онази, в която работата е 
нещо, което се гледа, а не върши.

14 Noddings N. Caring. Berekeley, Univ. Of California Press, 1984.
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Българската култура е култура на не-включването и тя води до 
социален изолационизъм. Българинът е “свит” (Ив. Хаджийски): свит, 
а не скрит. Културата на не-участието е свързана с вкоренена у нас по-
даническа, а не гражданска култура. Позицията на не-включеност се 
конкретизира и в своеобразна катастрофична интерпретация на вън-
шния свят, започвайки от колегата и другия отдел и разпростирайки се 
широко по земното кълбо. Подобен тип атрибутиране може да се обясни 
с липсата на социални спомени за доброволно включване.

В организационното ежедневие са разпознаваеми най-малко две раз-
новидности на този тип приписване на причини и обяснения. Първата е 
в “просветения” катастрофичен възглед за света като организационна 
философия. “Това не може да стане, защото...” е често употребяван из-
раз в организационния език. Втората разновидност е в синдрома „Онази 
патка от втория етаж“, ако си послужим със заглавието на една статия 
на И. Дичев.15 Българското организационно общуване се характеризира 
с изключително ниска прозрачност на опита, с нежелание да се покаже 
и предаде на други начинът за постигане на ефективни резултати.

Културата на не-участието е липса на заучени до автоматизъм уме-
ния да се владеят негативни импулси в контакта с другите. Тя е ниско 
саморефлексивна култура. В нея хората предпочитат да задават въпроса 
„Кой си ти, бе?“, а не питат „Кой съм аз?“.

В контекста на сеирджийската култура диалогът се възприема дву-
полюсно. От една страна – като спонтанен разговор, искрено споделяне 
на мнение (оплакване), “раздумка”, “стоплящ” инцидент и пауза в ор-
ганизационното ежедневие. От друга страна, диалогът е конфронтация 
и „сблъсък“, по аналогия с едно телевизионно предаване. Затова липсва 
нагласа за истински ефективен методичен диалог в българския организа-
ционен живот. За да има диалог като елемент от рационален процес на 
вземане на решения, е нужна подготвена (отгледана) консенсусна среда 
за воденето му. Това е възможно чрез системен диалог, който се иниции-
ра чрез подготовка, обучение, трансфер, подкрепа и оценяване.

Първата стъпка на промяна към диалогова компетентност в адми-
нистративното обслужване е проста, евтина и ефективна. Свързана е с 
излизането от анонимност и персонализиране на контакта с админис-

15 Дичев И. Онази патка от втория етаж. – В: „Сега“, 12.11.2003.
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тратора. Когато гражданинът знае кой го обслужва, се преодолява отчас-
ти властовата неравнопоставеност. Това е естествено начало на по-добро 
общуване. Клиентът следва да знае кого да похвали и от кого да недо-
волства. За съжаление, въвеждането на първото елементарно подобре-
ние – картичка с името на ревера – среща непреклонно противодействие 
от някои служители. Анонимността е атрибут на мълчалива и скрита 
власт. Много администратори не искат да се лишат от този символен ре-
сурс. Други харесват състоянието на организационен нарцисизъм. Мал-
ко са онези, които приемат табелката с името като повод за гордост от 
това колко добре обслужват.

„От сеир към участие“ е наложителна културна промяна, за да 
заработят поне някои идеи от новия публичен мениджмънт. Освен за 
споменатите по-горе, става дума и за такива, като „виртуална админис-
трация“, електронно правителство, електронна публичност. Има нещо 
обединяващо и съществено от философска гледна точка между тях: това 
е понятието за достъп. Идеята за достъп и достъпност става определяща 
за съвременната публичност за разлика от традиционното гражданство, 
където доминиращи са „включване“, „изключване“, „освобождаване“ (от 
военна повинност, от гражданство, например).

Първа стъпка към електронна публичност е обслужването на граж-
даните-клиенти по системата “едно гише”. По замисъл и частично – по 
осъществяване едно гише е принцип за достъп на клиента до качест-
вени административни услуги. Качествени услуги са онези, които за 
клиента са: по-бързи, по-икономични, по-отзивчиви. Така за първи път 
поне у нас администрирането се проектира като система от дейности, 
поставящи клиента в центъра на отношението. Подобрява се и вътреш-
ната комуникация между индивиди и отдели, като се създават ситуации 
за изпробване на работа в екип – нещо, от което има решително нужда 
цялата организационна култура. Не на последно място, принципът “едно 
гише” създава разпознаваемо публично лице на администрирането като 
професия. Чрез този принцип постепенно навлиза нов организационен 
език в администрацията. Образно казано, дори и да няма едни гишета, 
то има нови думи в нов говор (визия, услуга, клиент, добри практики). 
След думите идват (макар и много по-мудно) действията.

„Нека да не се срещаме“ е фразата, която данъчната администрация 
избра като мото за кампанията си за събиране на данъци за 2005 г. Има 
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професионално-етически аргументи за избор на това мото. Напрежени-
ето, стресът и разходът на време за администратора и клиента са по-мал-
ки. Този девизът е призив към друг тип гражданска култура (подаване на 
данъчните декларации по интернет). И разбира се, търси се нова гаран-
ция за некорумпирана администрация.

Публичната администрация като изкуство (умения), професия 
(практики) и дисциплина (наука) се променя бавно. Не може да има как-
вато и да е промяна, преди тя да е обговорена и обсъдена. Голяма е ролята 
на философа за моралното говорене и професионално-етичната експер-
тиза в този процес.

3. Мирът като фундаментална ценност  
на съвременността16

3.1. Новият световен ред (моделиране на света  
като динамична система) 
Рухването на алтернативната система на обществено развитие в Ев-

ропа в края на 20 век измени коренно представите ни за света и за новия 
световен ред. Динамиката на събитията от този период очертаха конту-
рите на новия световен ред. В началото на промените се смята, че става 
въпрос за завършек на стария спор (продължил почти през целия 20 век) 
за предимствата и недостатъците на капитализма и социализма (в дър-
жавния му съветски вариант). Днес, в началото на 21 век, става все по-
ясно, че това са много по-мащабни процеси, че противоречията и проти-
вопоставянето добиват глобален характер. Тези процеси се пренасят от 

16 БНСМ. Авторите са сред учредителите на Българския национален съвет 
за мир (БНСМ) и участват в ръководството на тази не правителствена органи-
зация. Във връзка с това привеждаме един цитат от нейния Устав. В Раздел ІІІ 
(Чл. 6. ал. (1)) относно целите се казва че, БНСМ отстоява националната и об-
щочовешката кауза за мир. Съветът се ръководи от идеята, че най-лошият мир 
е по-добър от най-добрата война. Мирът е върховно благо за всеки държавно 
организиран народ, което предопределя всички останали блага, намерили израз 
в правата и свободите на човека и гражданина. Единствено в мир е възможно 
съхранението на независимостта, достойнството и суверенитета на народите. 
Той е първата национално-патриотична повеля.
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европейския континент и от европейската цивилизация към световната 
сцена и към новите глобални предизвикателства на съвремието.

Най-важната последица от приключването на студената война е 
рухването на оказалата се неочаквано стабилна двуполюсна световна 
гео-политическа постройка17. Сега, след носталгията по четиридесет и 
пет годишния устойчив период на световната динамика се поставя остро 
въпросът: Какъв ще бъде следващият световен период? Отговорът е по–
скоро неясен. Известно е, че земното кълбо само наподобява сфера, но 
всъщност не е – Земята е с формата на круша или по-точно геоид. В нача-
лото на 21 век, образно казано, овалната ѝ форма е силно деформирана, 
защото по волята на историята светът стана еднополюсен. Поведението 
на този еднополюсен свят не може да бъде стабилно. 

Ако се изследва динамиката на света, устойчивостта може да се свър-
же с мира и просперитета, а неустойчивостта – с войната, насилието и 
катастрофите. Състоянията на мир и война са диалектично свързани. За 
съжаление от сътворението на света до ден днешен просперитетът и бо-
гатството на едни са се реализирали за сметка на смъртта и страданията 
на други. Дали пък не е дошъл мигът, в който светът ще стане безусловно 
устойчив и ще се развива само в райската сфера на мира? Очевидно е, че 
загубата на устойчивост в края на 20 век и началото на 21 век се обуславя 
от вътрешните характеристики и параметри на самата световна система. 
Стабилизирането на света може да настъпи само след радикална промя-
на на неговата структура. Това ще доведе до поява на повече от един, при 
това устойчиви полюси в динамичната система на световното общество.

Надеждите, че огромната скорост на промените в зараждащия се 
нов свят ще се окаже философския камък на съвремието и ще разре-
ши глобалните проблеми на Земята, останаха илюзорни. Стана точно 
обратното – глобализацията засили многократно остротата на пробле-
мите: противопоставянето „бедни-богати”, нарастването на опасността 
от „екологична катастрофа”, кризата и разпадането на традиционните 
морални ценности. Появилите се различни теории като „войната меж-
ду цивилизациите”, „борбата между интеграцията и фрагментацията в 
света”, „конфликтът между развитието на технологиите и свободата в 

17 Баева И., Ф. Филипов, Пътят на България в началото на 21 век, в. Дума, 
22 март 2004, година 14, бр. 67 (4168), стр.15.
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обществото”, „противоречието между свободата и справедливостта” се 
опитват да обяснят нарастващата неустойчивост на света и да потърсят 
изход от нея. 

3.2. Война и мир
Най-важния въпрос на съвременността е проблема за войната и 

мира. Особено актуално значение този проблем придобива през втората 
половина на ядрения 20 век. След 11 септември 2001 година този въпрос 
става централен за започващия период на едно-многополюсния свят в 
началото на новия век. Някои смятат, че на тази дата е започнала чет-
въртата световна война. Войната на световния тероризъм срещу циви-
лизациите. Война която не може да бъде спечелена с военни средства. 
Прави се констатацията18, че сблъсъкът на цивилизациите продължава. 
Той може да бъде спрян само, ако се появят алтернативни идеологически 
модели, които да осмислят съвременните неравенства.

3.3. Понятията мир, вечен мир, всеобщ мир
От най-дълбока древност мирът се е възприемал от хората като най-

голямото благо, а войната-като най-голямото зло19. Мечтата за мир може 
да се открие в шумерския епос за Гилгамеш, в индийските Веди, в древно-
китайския трактат Дао дъ цзин и в призивите на библейските пророци. 
Тази мечта е обърната назад към митичния и идиличен период на така 
наречения „златен век”, когато сякаш е било самият рай, а хората са били 
мъдри, честни, доблестни и човечни, живеейки като братя, в мир, сговор 
и съгласие. Идеята за мира се ражда още в зората на човечеството, като 
се развива заедно с него, в зависимост от характера на обществено-поли-
тическия строй, от социалната обстановка, в руслото на една или друга 
идеологии. Платоновите Закони напомнят за златния век като блажено 
мирно състояние на обществото, което е неосъществимо дори в неговата 
идеална държава. Аристотел, изхождайки от обществената природа на 

18 Проданов В., Сблъсъкът на цивилизациите продължава, в. Дума, 29 ап-
рил 2004, година 14, бр. 98 (4199), стр. 12-13. 

19 Станков Д., Война и мир: насилие и ненасилие, Философия, София, кн.5, 
1993.
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човека, отбелязва естествения стремеж на хората да живеят в мирни и 
нравствено съвършени форми на общежитие.

Световната империя на Александър Македонски, а после Римската 
империя създават условия, които пораждат идеята за установяване на 
мир в границите на световната държава. Стотици са първите моралисти, 
които развиват идеята за мира. В това отношение стоицизмът в лицето 
на Сенека бичува войната, провъзгласявайки всеобщия мир и равнове-
сие между хората, независимо от това дали са свободни или роби, гърци, 
римляни или варвари. 

Космополитическите установки от стоицизма били усвоени и до-
развити от християнството, което налага своя отпечатък върху цялото 
последващо развитие на европейската цивилизация и култура, дори до 
наши дни. Вече Св. Августин Блажени пише за преимуществата на „веч-
ния мир”. Философските трактати за „всеобщият мир” възникват в края 
на средните векове и началото на Възраждането. Съдържащите се в тях 
проекти за „всеобщ мир” осветляват сложен комплекс от проблеми – от 
политически, социално-икономически и военни до философски, прав-
ни и нравствени. Четирите века на буржоазен хуманизъм (от момента 
на зараждане на капитализма през XV до XIX век) утвърждават идеята 
за всеобщ и вечен мир. Правото на човека на мирен живот се свързва 
със свободата и зачитане на човешкото му достойнство. За първи път се 
поражда борба за мир, без да бъдат изяснени нейните форми на проява, 
като се зараждат елементите на съвременното международно правово 
регулиране (на отношенията между държавите).

След XVII век е свързана идеята относно договора за вечния мир. 
Той се мисли като акт на добрата воля на управниците, поради което уси-
лията на философите са насочени към това да убедят царете, кралете и 
императорите да се откажат от политиката на войни и завоевания. Идеята 
на договора за всеобщия мир постепенно се избистря и обосновава, като 
се започне от Е. Крюсе през Сюли, Сен-Пиер и се стигне до Ж. Ж. Русо.

Положението се променя в края на XVIII век, когато в немската 
класическата философия се ражда качествено нов етап в развитието на 
теоретическата мисъл. Появява се философията на мира. Тя започва с 
Имануел Кант в неговия знаменит трактат Към вечния мир.

Мирът е най-нормалното и жизнено необходимо състояние на чо-
вешкото общество. Понятието мир в тесен смисъл на думата означава не 
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просто отсъствие на война, а липса на „индивидуално и масово насилие”, 
на вражди, конфликти и смърт. В широк смисъл то означава отсъствие 
на „структурно” или субстанциално, но и на всякакъв друг вид насилие, 
на убийства, на терор, на господство и подчинение на човека, скъсване с 
всякаква тирания, безогледна експлоатация, мизерия и тоталитаризъм.

3.4. Основни морални принципи на всеобщия мир
Съгласно Кант нраствения закон предоставя свободата на избор 

между доброто и злото20. Предоставяки на човека правото на избор, мо-
ралният закон му е свръхдоверил съдбата на света – най-малкото е пре-
доставил в пряка зависимост самото битие от способността на човека да 
избира между нравственото и безнравственото, между живота и съртта.

Умът и интелектът въоръжават човека и човечеството с мощни 
енергии, които стотици и милиони пъти увеличават неговите сили в 
борбата за съществуване. Умствените и интелектуалните възможнос-
ти могат да се използват не само за добро, а и за зло, служейки на една 
или друга злонамерена воля, жадна за власт, за тотално господство и 
подчинение, чрез насилия и войни. Само разумът е, който освобождава 
човека и човечеството от «скотското», от зверските инстинкти и дявол-
ски (зли) сили. Издигайки се над ума и интелекта, той се въплъщава в 
най-възвишената част на човешкия дух – моралността, нравствеността. 
Разумът като най-висша еманация на човешкия дух е средоточие и въп-
лащение на човечността. Хумаността като хуманизъм в действиее – не-
говият най-висш принцип или закон. Ето защо не само религията, но и 
политиката са невъзможни или абсурдни без нравствеността. Обичай 
ближния си като самия себе си – това е една от десетте божи заповеди на 
Мойсей. Тя е стожерът на моралните устои на всяко човешко същество. 
Тя е формулирана в Стария завет и е повторена в Евангелието на Ма-
тея. С някои вариации тази нравствена заповед може да бъде открита 
в повечето от най-разпространените религии, философски и етически 
учения. Златното правило на нравствеността гласи – „Постъпвай с дру-
ги така, както би желал да постъпват с теб“ – това е модификация на 
заповедта за обич към ближния – повик към човечност и хуманизъм. 

20 Станков Д., Пак там.
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Оттук произтича и другата библейска заповед «Не убивай». Не убивай, 
защото убийството е винаги братоубийство и посегателство върху из-
конното право на живот.

3.5. Обща европейска идентичност
Бъдещето на България се свързва с Обединена Европа и европейска-

та цивилизация като цяло. Засега няма отговори на двата основни въп-
роса за формирането на бъдещия европейски проект – докъде се прос-
тира Европа и какъв трябва да бъде моделът на общата европейска иден-
тичност. Поради това ролята на България в бъдеща Обединена Европа 
остава крайно неопределена. 

Съществуват четири различни модела за развитието на Стария кон-
тинент: 

1. Западноевропейски модел. Традиционните ценности на Западна 
Европа възпроизвеждат в съвременен вариант разделението на конти-
нента по линията Източна и Западна църква;

2. Общо-Христиански модел. Юдео-християнската традиция поз-
волява включването на източното православие в континенталната общ-
ност. Религиозно континентът остава единен, но ако в него не бъде вклю-
чена Турция; 

3. Космополитен модел. Националните, етническите и религиозните 
различия губят своето значение, но изниква въпросът кое ще бъде спе-
цифичното в такава космополитна държава, което ще я отличава от ос-
таналите държави;

4. Плуралистичен в културно, езиково и религиозно отношение мо-
дел. Гражданско общество сходно с това на САЩ – отделяне на държа-
вата от нацията – съществуване на различни култури, религии и езици. 
Моделът е много атрактивен, но трудно се доказва неговата устойчивост.

Изборът на един от тези модели ще определи до голяма степен об-
щата европейска зона и контурите на общата европейска идентичност. 
Това ще изясни и участието на България в новия европейски проект. За 
сега няма убедителни доказателства за устойчивостта на интеграционни-
те процеси в бъдещата обединена държава, поради което стремежът на 
България към Европа прилича повече на мечта, отколкото на реалност. 
Общото при всички мечти е, че те рядко се сбъдват (и никога в предва-
рителния си вариант).
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Принципите при съставянето на основните европейски модели са 
сходни с принципите при моделиране на света като цяло. В реалния свят 
процесите са много по-сложни от идеализираните обществени модели, 
което прави задачата за прогноза относно развитието на Земята изклю-
чително трудна, недетерминирана и в определен смисъл некоректна. 

Четирите споменати модела на Обединена Европа в действителност 
могат да съществуват едновременно с различна тежест и острота на про-
явление в различните части на континента. Това затруднява изключител-
но много идентификацията на моделите и често води до неразличимост 
на резултатите. Още по-трудно е да се прогнозира бъдещото движение 
на България в света. Някои от моделите, които се сочат като възможни за 
развитието на Европа могат да се екстраполират и за Земята като единно 
общество. Така например са възможни благоприятни сценарии, насоче-
ни към изграждане на космополитен или мултикултурен глобализиращ 
се свят. Те са свързани с възможността за постепенно или скокообразно 
преминаване на Земята към устойчиво състояние (без войни и насилие). 
Ако това се случи, ненадейно пред България се открива уникалната въз-
можност за превръщането ѝ в устойчив полюс на мира не само на стария 
континент, но и на световната динамична система. 

3.6. Участие на България в НАТО
Включването на страната в Северноатлантическия пакт беше извър-

шено от българската политическа класа – без референдум, без зачитане 
на конституцията, в нарушение на републиканските закони и без необ-
ходимата подкрепа в обществото21. Това включване съдържа два основ-
ни противоречиви момента. 

Първият момент е, че голямата част от съвременното население на 
страната ни е със славянско самосъзнание. През 1999 година оръжията 
на НАТО бяха оплискани с невинна славянска кръв. Морална прошка за 
този варварски акт не може да има и няма да има – никога и при никак-
ви обстоятелства. Въпреки, че по това време нашата столица се тресе-
ше от антивоенни митинги, безгръбначното поведение на тогавашното 
българско правителство показа, че в България е изграден компрадорски 

21 Филипов Ф., Б. Киров, Българският военен кръстопът, в. Нова Зора, 31 
юли 2001, година пета (дванадесета), бр. 31, стр.6.
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модел капитализъм (който в крайна сметка нареди българите на страна-
та на войната). Тези драматични събития показват само, че славянска и 
православна България винаги може да се превърне в неустойчив полюс 
на войната за самото НАТО. Това като че ли предопределя неадекватното 
участие на страната в алианса.

Вторият основен момент се отнася до възможността за формиране 
на устойчиви полюси на мира в самият НАТО. В пакта решенията се взи-
мат с консенсус. Този факт дава (макар и само теоретична) възможност 
на България да предложи политика на мир и отказ от насилие в между-
народните отношения в органите на алианса. Подобен прецедент вече 
имаше в близкото минало, когато в същата 1999 година Гърция (пак в ус-
ловията на перманентни антивоенни митинги в Атина) отказа да участва 
в същата тази война на НАТО срещу Югославия. Всичко това означава, 
че участието на България в пакта разкрива една неочаквано силна въз-
можност за борба срещу войната. 

3.7. Новата външна политика на България
Тази нова политика е свързана с хипотетичната възможност за пре-

ход на Земята от модел на войни и противопоставяния към модел на 
хармония и взаимно допълване на световните части (отделни държави, 
групи от държави, полюси и доминанти). Поради редица исторически, 
културни, стопански и геостратегически фактори и дадености, България 
като че ли има уникалния шанс да участва активно в подобен процес 
в качеството си на стабилизиращ полюс на мира на Балканите, на кон-
тинента и на света. Независимо от малките си размери, нашата страна 
може да играе важна роля на преход към устойчиво развитие на Земята, 
към фаза без войни, насилие и катастрофи. Тези възможности трябва да 
бъдат използвани пълноценно чрез една мъжествена, последователна и 
справедлива външна политика.

Две години след началото на войната срещу Ирак се наблюдават сиг-
нали на консолидиране на антивоенните сили в обществото. Очевидна е 
необходимостта от нови лица в управлението, които да реализират новата 
външна политика на страната. Особеността на българските политически 
реалности почти изключват възможността за влизане в парламента на 
личности с антивоенни убеждения и патриотични настроения. Българ-
ската политическа машина изхабява и шаблонизира политиците за две 
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години, поради което никоя политическа сила не може да създаде тради-
ции и приемственост в областта на евентуална външна мирна политика. 
Сега се очертава възможност за нов механизъм на консолидиране на по-
литическите сили в парламента след парламентарните избори. Очевидно 
е, че в електората на всяка партия има голямо количество компетентни 
експерти с антивоенни убеждения. Коалирането по тематичен принцип 
на депутати може да стане след като те бъдат избрани в парламента чрез 
различни партийни листи. Това ще даде възможност за формиране на 
мощно антивоенно лоби в самият парламент и преструктуриране на са-
мото парламентарно пространство след изборите, по начин който за сега 
не е възможен в рамките на отделните политически партии22. 

3.8. Едно-многополюсният свят в началото на новия век
В еднополюсния свят и една отделна страна е в състояние ефективно 

да решава важни международни проблеми, като при това никоя друга 
страна или група страни не разполагат с достатъчно власт за да и попре-
чат. В многополюсния свят решаването на важни международни проб-
леми налага създаването на коалиция от значими сили и никоя отделна 
страна не е в състояние да и попречи. В преходния едно-многополюсен 
свят решаването на значими международни проблеми изисква действия 
от страна на една супер сила плюс някаква комбинация от страни, при 
което супер силата е в състояние да спре действията на комбинация от 
други страни.

Светът не беше добър по време на студената война. Той беше дву-
полюсен – антагонистично идеологизиран, макар и военно балансиран. 
Светът стана още по – лош като еднополюсен, защото е хегемонистичен. 
Светът е твърде неустойчив в преходната фаза на едно-многополюсен 
свят. Очертаха се и трите кита върху които се крепи световната политика 
в преходната едно-многополюсна система. Те са: 

• Мултицивилизационният свят; 
• Силата;
• Икономическите интереси.

22 Филипов Ф., Н. Пеев, Звезда наречена България, в. Нова Зора, 21 октом-
ври 2003, година VI (XIV), бр. 38, стр. 1.
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Силата ще запази своята важна роля като фактор в едно-многопо-
люсната световна политика. Но постепенно ще губи своя приоритет и 
все повече ще се превръща от военнопобедоносен в сдържащ фактор. 
Геополитиката ще преживява преход от двуполюсен през еднополюсен 
към многополюсен световен ред. Очертаха се и основните съвременни 
цивилизации23: Западната, Китайската, Православната, Индуистката, 
Японската, Ислямската, Латиноамериканската и Африканската. Държа-
вите – ядра на тези цивилизации са съответно: САЩ, Китай, Русия, Ин-
дия, Япония, Иран, Бразилия, Нигерия и/или Южна Африка. По такъв 
начин за първи път в човешката история светът става много-полюсен, 
но не в рамките на една цивилизация, а в рамките на един мултицивили-
зационен свят. Геополитиката също става много-полюсна и мултициви-
лизационна. Цитирайки Хънтингтън24, А.Лилов формулира основните 
ключови тези на съвременния едно – многополюсен свят:

• Протичащата модернизация на световната политика не съвпада с 
възприятието на западните страни за този процес. Не е възможно да се 
създаде универсална цивилизация.

• Незападните цивилизации ще утвърждават историята и уникал-
ността на собствените си култури.

• Възникващият световен ред на цивилизациите води до създаване 
на вътрешно интегрирани много – държавни констелации, в които има 
държави-ядра, концентрични кръгове от водещи, второстепенни и по-
малки държави. Според Хънтингтън се наблюдава упадък на цивилиза-
ционно раздвоените държави (като пример се сочат СССР, СФРЮ).

• Сблъсъкът на цивилизациите и междуцивилизационните конф-
ликти и напрежения няма да се изразят във война между държавите-
ядра.

• Опасен източник на глобални конфликти и напрежения, включи-
телно войни, е променящия се баланс на силите между цивилизациите и 
особено между техните ядра.

• Универсалистките претенции на Запада все повече го въвличат в 
конфликт с други цивилизации. Разбира се, че Западната цивилизация, 

23 Лилов А., Диалогът на цивилизациите, Издателство Захари Стоянов, 
Университетско издателство Св.Климент Охридски, София, 2004.

24 Лилов А., Диалогът на цивилизациите, Издателство Захари Стоянов, 
Университетско издателство Св.Климент Охридски, София, 2004.
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както всяка друга е уникална, но не универсална. Междуцивилизацион-
ният характер на световната политика изисква не само баланс на силите 
и не само баланс на интересите на различните цивилизации, а и зачитане 
на тяхната уникалност, уважение към техните ценности, отказ от налага-
не на своите ценностни стандарти върху другия.

• Икономическото развитие на Източна Азия е едно от най-значими-
те явления в света през втората половина на XX век и началото на XXI.

• Бъдещето на цивилизациите зависи от способността им да се из-
бегне междуцивилизационна война, за сътрудничество и за спазване на 
правилата на многополюсния световен ред.

Днес в света едновременно протичат два процеса. Първият е свър-
зан с налагане на еднополюсен световен ред от САЩ. Вторият е свързан 
с оформяне на многополюсен световен ред с основни центрове: САЩ, 
Европейски съюз, Китай, Русия, Япония, Индия, Бразилия, Иран и Ни-
герия или Южна Африка. Първият процес има по-голям потенциал на 
сила и затова има по-голяма преднина. Вторият процес има по-голям по-
тенциал на интереси и затова има по-голяма перспектива. Тези два про-
цеса протичат интензивно и реално определят основните траектории на 
движение на съвременния свят.

Мирът все повече се възприема като фундаментална ценност на съв-
ременността, което е отразено в някои актуални дискусии25.

3.9. България – световна столица на мира
Радикалните промени в структурата на света се свързват с възмож-

ността за поява на държави или групи от държави, които да играят ролята 
на устойчиви полюси на световната динамична система. В условията на 
днешните световни глобални процеси България има шанс да стане един 
от устойчивите полюси на мира. Тази теза е построена върху основните 
моменти на вековната българска история и народно-психология, отчита 
духовно-религиозното развитие на народа, съобразена е с гео – стратеги-
ческото положение на нашата страна (мост между Изтока и Запада, мост 
между Севера и Юга, ключово място по пътя Европа – Азия) и олицет-

25 Вълканов В., Тези и антитези, Някои критични бележки по книгата на 
Ал.Лилов “Диалогът на цивилизациите”, София, сп. Нова време, бр. 12, 2004.
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ворява положителните моменти в стремежа на страната към членство 
в обединена Европа. Превръщането на България в световна столица на 
мира ще способства за бъдещите радикални промени в структурата на 
света, насочени към стабилизиране динамиката на Земята и в хармония 
с вечният стремеж на хората към мир и щастие. Бъдещото световно об-
щество трябва да се освободи от кошмара на войните и насилието. Бъл-
гария може и трябва да играе важна роля в тези процеси.
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