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Официално секция „Етика“ е създадена през 1968 г. (това съответства 
на втория етап от развитието на Института). Но няколко години по-рано през 
1964 г. (косвен индикатор за това датиране е биографичната справка на Ст. 
Ангелов, в която е отбелязано, че той е завеждащ секция „Етика“ от 1964 до 
1979)1 няколко амбициозни съмишленици създават група по етика към секция 
„Исторически материализъм“. По това време в Института започва развитието 
на сепаратистки тенденции, които са резултат от процесите на диференциац-
ия на науките и се обосновават с необходимостта от такава диференциация. 
Първоначално те се изразяват в създаване на малки групи учени, обединени 
около обща проблематика и от намерението за последващо административно 
отделяне в самостоятелни научни звена. Така се обособяват не само секциите 
в Института („Етика“, „Атеизъм“), но и някои институти (Институт по со-
циология, Институт по наукознание). Този процес е резултат от вътрешната 
диференциация на философското знание, която по необходимост води и до 
разчленяването на единното като организация изучаване на различни по своя 
характер проблемни области. Обособяването, а след това и административ-
ното легитимиране на проблематиката в самостоятелна структура, дават въз-
можност за по-голяма административна, научноорганизационна и проблемна 
автономия на всяко от новосъздадените научни звена, както и за кадровото 
им обезпечаване.

Създаването на групата по етика, както се вижда от предговора на издаде-
ния три години по-късно сборник Проблеми на марксистката етика (1967)2, 
е провокирано от и легитимирано чрез позитивния пример на Съветския съюз 
и другите социалистически страни, в които се „забелязва едно оживление в 
разискванията и пропагандата на нравствените и етическите проблеми“, из-
дават се учебници и монографии, провеждат се дискусии. На този фон се кон-
статира със съжаление, че у нас тази тенденция си пробива път сравнително 
бавно, което се дължи на липсата на подготвени кадри. Задачата на групата е 
„да организира и координира усилията на научните работници, да подготвя 
нови кадри, да извършва етически изследвания в нашата страна.“
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С други думи, идеята за самостоятелна група по етика е резултат както 
от развитието на вътрешните процеси на диференциация на философското 
познание и появата на критична маса учени, интересуващи се от етика и виж-
дащи своето изследователско бъдеще в областта на етиката, така и от рецеп-
цията на външен не само за Института, но и за страната опит на съществува-
нето на подобни групи и от обособяването в тях на етическите изследвания в 
самостоятелна специализирана изследователска област. Наивно е да се мисли, 
че реферирането към опита на съветските учени и на учените от страните от 
бившия социалистически свят изчерпва източника на рецепция. Този опит до 
голяма степен има функциите на инстанция, официално легитимираща съз-
даването на етическа структура в Института. Неафиширана, но съзнавана и 
активно използвана (както ще видим по-нататък) остава рецепцията на опита 
на така наричаната тогава „съвременна буржоазна етика“, която в този пери-
од преживява институционален разцвет: появяват се институти, центрове и 
катедри по етика, развиват се различни направления на професионалната и 
приложната етика, публикуват се монографични изследвания, излизат спе-
циализирани списания или цели броеве от реномирани философски издания 
биват посвещавани на етическата проблематика.

Конституиращите принципи на проблемната група и на създадената на 
нейна основа секция са два  – „родството по интереси“ (проблематика, под-
ходи) и, което е особено характерно за етиката в Института, „родството по 
избор“. В групата по етика са представени както учени от първото поколение 
философи в Института, така и от второто. Някои от второто поколение нейни 
членове са състуденти, съквартиранти, съмишленици, приятели, дори род-
нини. Всички те са обединени около достолепната и авторитетна фигура на 
Стефан Ангелов. И досега се разказва как с ентусиазма на първостроители 
част от младите членове на групата обсъжда идеята за частнонаучния харак-
тер на етиката. Със сигурност може да се твърди, че в групата са включени, 
освен Ст. Ангелов, тогавашните докторанти В. Момов и В. Вичев. Съставът 
£ е „плаващ“, какъвто е съставът на повечето неформални групи. Към нея 
гравитират институтски (Ив. Слаников, Н. Мизов, Н. Стефанов, Ив. Попов) и 
извънинститутски (Т. Ботев, Г. Цонков, М. Семов, В. Вълкова, Д. Траянов, К. 
Тодоров, Я. Янчев) изследователи на етиката, които участват в организирания 
през 1965-1966 г. семинар.

Докладите и изказванията на този семинар са преработени и издадени 
в сборника Проблеми на марксистката етика (1967). В него, освен работе-
щите в Института етици, са включени почти всички учени, които работят у 
нас в областта на етиката. Много от публикациите са части от кандидатски 
дисертации или от подготвяни за издаване монографии. В сборника са зада-
дени темите, проблемите и идеите, обединяващи участниците в семинара и 
авторския колектив. С тези теми, проблеми и идеи етиците от Института ще 
се занимават през следващите десетина и повече години  – необходимостта 
от обособяването на етиката като самостоятелна нефилософска теория за мо-
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рала; предмета и системата на етиката; спецификата и функциите на морала 
(особено регулативните функции на морала  – „моралът като управляващ ме-
ханизъм“); необходимостта от приложението на съвременните научни подхо-
ди и методи при изследването на морала; нравствената норма; отношението 
между личен и обществен интерес; системата и принципите на морала и т. н.

През 1968 г. на тогавашния доцент Ст. Ангелов е възложено да оглави и 
рекрутира състава на новото научно звено. Първоначално в секцията са на-
значени вече защитилият докторант В. Момов и П. Данев, който защитава ди-
сертация и се хабилитира към секцията (работи в нея от 1969 до 1977 г.). През 
1971 г. е назначен Д. Георгиев, който е защитил в Съветски съюз и по-късно 
се хабилитира (той напуска секцията при пенсионирането си през 1991 г., от 
1979 до 1991 г. е завеждащ секцията), а през 1974 г.  – Д. Станков, докторант 
към секцията (завеждащ секцията от 1991 г. до 2004 г.). През 1978 г. към сек-
цията се присъединява М. Семов, дотогава преподавател в СУ, който я напус-
ка през 1988 г. За определен период към секцията работи и Я. Янчев. В пери-
ода след 1970 г. последователно са приети и успешно защитават кандидатски 
дисертации по етика Д. Станков, Ст. Христова, Г. Арабаджиев, Е. Петрова, 
Е. Маринова, Св. Драгомирова, Р. Лалева (починала), М. Коен (работи като 
инженер в Израел), К. Лозев (сега доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“  – Благо-
евград), И. Мирчева, В. Колев, докторантката на самостоятелна подготовка К. 
Личева (доцент в Стопанска Академия „Д. Ценов“ в Свищов). Към секцията 
е назначена и В. Николова (сега преподавател в ЮЗУ). През 1989 г. към сек-
цията се присъединява М. Лазаров.

През втория период докторанти в секцията са Ив. Славчева и Д. Енчев, 
докторант на самостоятелна подготовка в момента е А. Юсуф, с право на за-
щита е отчислен Ив. Геров, а двама докторанти  – Ив. Миков и Д. Николова 
продължават обучението си в секцията. 

Сътрудници и специалисти в секцията са били В. Тодорова и К. Янакиев 
(сега преподаватели в СУ), Ил. Томова (Институт по социология), Ем. Гълъ-
бова, И. Василева, М. Тодорова и някои вече защитили докторанти, изчаква-
щи назначение.

Наименованието „Етика“ секцията запазва до 1988 г., когато е създаде-
на обединена секция „Етика, аксиология и религиознание“, но фактически 
етиката и религиознанието работят (научно и организационно) съвсем самос-
тоятелно. През 1995 г., след поредното разформироване на Института, е обе-
динена за кратко със секция „Естетика“ под името „Аксиология“, но скоро 
двете групи се разделят и секцията възвръща името, под което е създадена и 
съществува досега  – „Етика“.

Прави впечатление, че още със създаването си групата (а по-късно 
секция „Етика“ продължава тази практика) възприема себе си като сво-
еобразен координиращ, организиращ и интегриращ център на етиците и 
етическите изследвания в страната. Мрежовият принцип на организация 
(вертикален и хоризонтален) също е заложен още „когато се наливаха ос-
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новите“ и е поддържан през годините на единните центрове чрез създава-
нето на сектор по етика и провеждането на международни конференции на 
етиците от бившите социалистически страни, както и през годините след 
1995 г., когато се възстановява практиката на националните етически кон-
ференции.

Етическата мрежа се изгражда на две равнища  – институционално и не-
формално (и двете обхващат институции и хора както от страната, така и от 
чужбина).Повечето от първото поколение етици от Института специализират 
или подготвят докторати в бившия Съветски съюз (а някои и в страни отвъд 
„желязната завеса“), изнасят лекции в наши и чужди учебни заведения, ка-
нени са на симпозиуми и конференции. Етици от други страни гостуват като 
лектори или участници в наши конференции. Едва ли има друга секция в Ин-
ститута, представителите на която да са създали толкова близки лични и се-
мейни приятелства както помежду си, така и в етическата общност в страната 
и в чужбина (главно бившите социалистически страни). Част от съвместните 
публикации, организирането на конференции, издаването на сборници, теми-
те и проблемите на бъдещи монографии, специализациите, информацията за 
интересни книги и за нови проблеми, преводите на книги често са обсъждани 
в приятелски и семеен кръг „на маса“. Имената на поне трима институтски 
етици са „Сезам, отвори се!“ за всяка „пещера с ограничен достъп“.

ПРОБЛЕМИТЕ

Теоретични проблеми
Етиката като наука
Идеята за етиката като самостоятелна наука има едновременно инстру-

ментални и теоретични функции. Чрез нея от една страна се обосновава не-
обходимостта от самостоятелно научно звено по етика, от друга страна се за-
дава нова парадигма на мислене и интерпретация. Тази идея е продукт на два 
вида причини  – ендогенни и екзогенни. По времето на нейното зараждане в 
института Ж. Ошавков, с когото основателите на секцията по етика все още 
са заедно в секцията по исторически материализъм, вече е разгърнал широка 
дискусия и е развил основната аргументация в полза на социологията като 
самостоятелна нефилософска наука. Той използва като таран обоснованата от 
Т. Павлов в Теория на отражението теза за единството и различието между 
философията и частните науки и възможността социологията, етиката и ес-
тетиката да се развиват като самостоятелни науки. Идеята просто се носи във 
въздуха и въпрос на време (при това съвсем кратко) е тя да бъде подхваната от 
етиците. Подобна идея (макар в доста предпазлив и недостатъчно теоретично 
аргументиран вид) витае и сред част от етиците от другите социалистически 
страни (сред някои съветски, чехословашки и полски етици).

За пръв път е апробирана на семинара по етика още преди създаването 
на секцията и е публично огласена в сборника Проблеми на марксистката 
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етика (1967). В статията си Същност и задачи на марксистката етика3 (в 
параграф с реторичното заглавие Възможна ли е етиката като самосто-
ятелна наука?) Ст. Ангелов, като се опира на споменатото схващане на Т. 
Павлов, на чехословашкия марксист Я. Енгст и на полската авторка И. По-
пелова, настоява въпросът със статута на етиката да бъде решен в полза на 
нейния частнонаучен характер. Тази идея има сериозни противници както у 
нас, главно в средите на университетските преподаватели, така и в бившия 
Съветски съюз. Противниците аргументират философския статут на етиката 
с историкотеоретични аргументи. Едни (А. Ф. Шишкин) считат, че нейният 
философски характер се обуславя от историческата Ј принадлежност към 
философското знание и от факта, че се разработва главно от философи), дру-
ги (Г. Бандзеладзе) са на мнение, че етиката е самостоятелна философска на-
ука, но е част от философското познание. Идеята среща теоретична подкре-
па в лицето на младите етици в института, които пледират за самостоятелен 
статут на етиката, подлага се на дискусия на междунродни форуми.

Аргументацията е свързана с възможностите за ясно определяне на 
предмета, задачите и методите на етиката, единството с другите науки, перс-
пективите на развитие и възможността тя, като частна наука, да осъществява 
конкретни изследвания на нравствения живот, да използва научен метод и 
подходи на изследване, включително и заимствани от други науки. В този 
контекст се посочва, че задържането на процеса на обособяване на етиката 
като частна наука „тормози етическите изследвания, задържа развитието на 
марксистката етика.“ В книгата си Нравствената норма и нейната реализа-
ция (1969)4 В. Момов аргументирано подкрепя идеята, че обособяването на 
етиката като самостоятелна нефилософска теория за морала със свой специ-
фичен обект, понятиен апарат и методи на изследване има кардинално значе-
ние за бъдещото £ развитие. Според него тя има за задача да изследва морала 
като специфично обществено явление със свои специфични закономернос-
ти, различни от общите закони на обществото като цялостна система, а щом 
предметът на изследване е специфичен, той изисква самостоятелна наука за 
морала. Необходимостта от обособяването на етиката като самостоятелна 
наука се извежда от социалните потребности  – самата практика изисква по-
интензивна, диференцирана и конкретна разработка на етическите въпроси. 
От друга страна, то ще даде възможност за вътрешна диференциация на ети-
ческото познание, за определяне на системата и структурата на етиката като 
наука и, което е особено важно  – за обособяването на приложна (професио-
нална) и теоретична етика.

Темата за етиката като частна наука се пренася и в създадената секция 
по етика. Тя е развита и обогатена с нова аргументация по-нататък от Ст. 
Ангелов в книгата му Марксистката етика като наука (1970)5. Дискусията 
по темата надхвърля инситутските и националните граници и се пренася в 
международни форуми. През 1970 г. и 1972 г. се провеждат две научни конфе-
ренции (първата  – българосъветска  – у нас, втората  – съветскобългарска  – в 
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Москва), на които част от съветските етици като М. Г. Журавков6 подкрепят 
идеята за разделянето на етиката на обща философска теория и частни дис-
циплини. Обсъжданията на тези конференции излизат в сборника Предмет и 
система этики (1973)7.

Утвърждаването на етиката като самостоятелна частна наука, отделена 
от философията, е първият опит за излизане от сянката на характерната за 
философията по това време идеологизация, макар марксистката философия 
искрено да се признава за единствена вярна и научна философия. Опитът за 
деидеологизиран, научен анализ на морала чрез обособяването на етиката в 
частна наука „развързва“ ръцете на инситутските етици да изследват идео-
логически зададени теми и проблеми по различен от трафаретния дотогава 
начин. Същевременно етиката се ориентира към приложни разработки, което 
създава и профила на етическите изследвания в института, който и досега 
има предимно приложен характер. Изборът на изследваните теми постепенно 
се насочва към реални проблеми, прекратява се използването на чисто ис-
торикотеоретичния подход, както и самоцелната критика на „съвременната 
буржоазна етика“. Реферирането към тях става с оглед осмислянето на реал-
ните проблеми, авторите, произведенията и интерпретациите от миналото и 
съвременността започват да се използват инструментално само и доколкото 
„обслужват“ теоретичното осмисляне на конкретния проблем.

Предмет и система на етиката 
Въпросът за етиката като частна наука се дискутира и във връзка с пред-

мета и системата на етическото познание. Интересът към този въпрос е ло-
гично следствие от нуждата от теоретична саморефлексия, но той е продик-
туван и от практическата необходимост за обективно и многостранно научно 
познание за моралният живот на обществото, познание, което може да осигу-
ри ефективното му управление с оглед целите на ускореното развитие. Систе-
мата на етическото познание се изгражда от няколко структурни звена  – ме-
таетика (философия на морала), историческа етика, теоретична етика, норма-
тивна (прескриптивна) етика (деонтология), етическа аксиология, дескрип-
тивна етика, приложна етика,8 социология на морала, социалноуправленски 
проблеми на морала.9 От този период датират и изследванията за връзката на 
морала и социалната психика, правото, политиката, изкуството.10 

Във връзка и в контекста на проблематиката за предмета и системата 
на етиката е изследването на „порива към самопознание“, тематизиран като 
„етическото познание“ в книгата на Д. Георгиев Етическо познание, свето-
глед, ценности (1977)11. На обсъждане се поставя въпросът за зависимостта 
на съдържанието на теоретичния анализ от степента на зрелост и динамика на 
изучавания обект. Търсят се инвариантните характеристики на морала и спе-
цификата на социалистическата морална система, отношението между обекта 
на познание, средствата и методите на етическото познание, спецификата на 
етическия подход. В системата на етиката като наука на етическото познание 
се приписва функцията на непосредствено методологическо средство за ори-
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ентация в социалната практика и социалните решения, което може да служи 
за обосноваване на предстоящите важни стъпки в партийната и държавната 
политика. Изследването на Д. Георгиев, макар и формално да е в контекста на 
„господстващата“ парадигма за етиката като частна наука, фактически, като 
подход и равнище на анализ, е по-близо до философията на морала. През този 
период, пък и по-късно, Д. Георгиев е един от малкото етици в института, 
който негласно отстоява „философстването“ в областта на етиката.

С въпросите за етическото познание се занимава в този период и В. Про-
данов, който не е на щатна работа в института, но извършва основната си 
изследователска работа в областта на етиката в Българската академия на нау-
ките и, подобно на В. Момов и В. Вичев, е част от „постоянното присъствие“ 
в работата на секцията. Той анализира фундаменталния проблем, известен 
като „вилката на Хюм“ или „is-ought question“  – за отношението между инди-
кативни и нормативни съждения, съществуващо и дължимо, познание и цен-
ности, който стои в центъра на дискусиите в етиката през последните няколко 
века. В. Проданов разграничава три основни парадигми на етическо познание 
според експлицитните и имплицитни решения на проблемите за отношени-
ето между познавателни и ценностни структури. Тези основни парадигми са 
свързани с различни социалин условия и типове социални отношения, които 
предполагат съответно „социология на съвпадението“, „социология на анти-
номията“ и „социология на единството“.12 Предлага идея за аксиологическо 
обосноваване на научното познание, наред с традиционното епистемологич-
но, логическо, прагматично, емпирично и пр. На тази основа се преодолява 
както емпиристката, така и рационалистката традиция в обосноваването на 
научното познание.13

Подходи и методи на изследване 
Особено внимание е отделено на „научния фундамент“ на етиката с ак-

цент върху етиката като точно научно познание. Не е случайно, че в сборника 
Проблеми на марксистката етика (1967) са публикувани две статии, посве-
тени на структурния анализ в етиката и на структурните и функционални ас-
пекти на нравствената норма.14 Марксистката философия запазва статута си 
на обща методология, но етиката като наука се обръща и към точните методи 
на изследване. Идеята за научния характер и научните подходи на изследване 
кореспондира с практическата необходимост идеологическият и класовопар-
тийният подходи да бъдат съпроводени с научен подход към управлението на 
обществените процеси и утвърждаващата се в нашето обществознание тен-
денция за поставяне акцент върху научното управление на обществото. Това 
е така, защото процесът на догонваща ускорена модернизация изисква из-
ползването на всички възможни ресурси за ускоряване на общественоиконо-
мическото развитие. В този контекст науката се интерпретира като непосред-
ствена производителна сила, което кореспондира с широкото използване по 
това време на Запад на научни методи на управление както в производството, 
така и в управлението на работната сила. Девизът е „да настигнем и надми-
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нем“. В широко обръщение влизат понятия като „управляваща“ и „управля-
вана“ подсистема, „управляващи механизми“, „обратна връзка“. В научното 
управление на обществото на частната наука етика се приписва функцията на 
социална технология, която използва широк спектър от подходи и методи на 
изследване. По-нататък въпросът за подходите продължава да бъде на преден 
план и етиката се превръща в терен, върху който, под шапката „комплексен 
подход“, се изпробват всякакви модни по това време подходи, заимствани 
от всички сфери на научното познание. Те се разделят15 на универсални 
(общи за етиката и другите науки)  – философски, математикостатистически, 
кибернетичен, системен, структурнофункционален, метод на моделирането 
(наблюдение, експеримент); подходи с „особено значение“ (които имат не-
посредствена методологическа роля в етическите изследвания и чрез които 
се реализира интеграцията на етиката с другите науки за обществото)  – со-
циологически, аксиологически, деонтологически, психологически, педагоги-
чески и т. н., и собствено етически, който се основава на етическата теория 
и се представя като „своеобразен синтез от методологията и методиката на 
изследване на нравствената област, като единен методологически апарат на 
научно етическо изследване.“16 Въпреки че много се говори и пише за етиче-
ски подход и етически методи, точна дефиниция за тях не може да се намери 
в публикациите, нито пък се посочват специфичните за частната наука етика 
методи. Изключение прави В. Момов, който предлага за специфичен етиче-
ски метод да се приеме методът за установяване на мотивите на нравствената 
постъпка.17 По посока на търсене на точни, обективни и адекватни методи на 
изследване на морала са докторските дисертации на Ем. Маринова  – Социал-
но-психични механизми на нравственото формиране на личността (1983) и 
на Г. Арабаджиев  – Социална среда и нравствено възпитание (1983).

Въвеждането на точни научни методи на изследване е обвързано с внася-
нето на яснота и еднозначност в категориалния апарат и изобщо в етическата 
терминология. През този период се правят опити за анализ на системата и 
съдържанието на етическите категории (добро, дължимо, нравствена норма, 
нравствена оценка, нравствена свобода и необходимост, цел и средство, нрав-
ствена ценност и оценка, доверие, щастие),18 но тази тенденция постепенно 
замира, тъй като чисто категориалният анализ трудно може да се използва като 
„непосредствена производителна сила“. В по-късните периоди анализът на по-
нятията и категориите все повече бива подчиняван на анализа на проблемите. 
През целия 40-годишен период в развитието на етиката в института специал-
ните разработки, посветени на етическите понятия и категории, са сравнител-
но малко и категориалният апарат на етиката не представлява самостоятелен 
предмет на изследване. Едва напоследък се наблюдава специален интерес към 
тях във връзка с морала на прехода и с постмодерната етика.19

Моралът като регулативна система
Разбирането на морала като регулативна система е продиктувано както 

от разбирането на статута, предмета и функциите на морала, така и от прак-
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тическата необходимост от морална регулация на процесите в тогавашното 
общество на базата на една нова по съдържание нормативност. Както се казва 
на езика на времето „нараства ролята на моралния фактор в развитието и ре-
гулирането на социалистическите обществени отношения“. Моралната регу-
лация и саморегулация са призвани да заменят административните методи за 
управление и контрол върху индивидуалното поведение. В този дух изслед-
ванията на институтските етици се насочват към разглеждане на морала като 
нормативна система и на функционирането на тази нормативност в лицето 
на нравствената норма. Не е случайно, че книгата на В. Момов Нравствена-
та норма и нейната реализация (1969) е посветена не на категориалния ана-
лиз на нормата, а на нейния структурнофункционален аспект, т. е. на начина 
на съществуването и функционирането на нравствената норма в социалната 
действителност във и чрез реалното поведение на хората. В този контекст 
на нравствената норма се приписва функцията на управляващ (регулативен) 
механизъм в обществената система, който свързва трите подсистеми  – соци-
алната среда, морала и поведението на човека. Тя се разглежда като мяра и 
мащаб на поведението, като предписание за дължимо поведение, но и като 
вътрешно усвоена в процеса на социализацията и персонифицирана мяра на 
поведение. В тази книга е демонстриран нов за времето подход към изслед-
ване на моралните явления. Тъй като етиката е частна наука, тя трябва да 
бъде сциентизирана, в нея трябва да се прилагат научни, точни, обективни 
и резултатни методи и подходи на изследване. Структурата и съдържанието 
на етическите разработки трябва да се подчинят на строгата научна логика 
и доказателственост. Сциентисткият подход на В. Момов е втората голяма 
крачка на българската етика (след обявяването £ за частна наука) по посока 
на деидеологизация в рамките на идеологията (колкото и парадоксално да 
звучи това) и се възприема с ентусиазъм от по-младото поколение етици. В 
продължение на почти две десетилетия това е една от най-цитираните книги 
по етика у нас.

За „научното управление“ на морала в обществото е необходимо да се 
познават различните видове морални регулатори  – съвестта, ценностната 
ориентация, убежденията, нагласите, нравственият пример, нравственият 
идеал20 и т. н. Анализ на особеностите и съдържанието на функционирането 
на идеала като регулатор на поведението, неговите взаимоотношения с инте-
ресите, проекциите му във всекидневното съзнание, противоречията в тяхна-
та реализация, сблъсъка на идеали и интереси в България в периода между 
40-те и 80-те години на ХХ век прави В. Проданов. Той развива тезата, че 
през различните периоди в развитието на обществото идеалът се съчетава по 
различен начин с другите морални регулатори, както и че степента на опос-
редстваност на неговото въздействие е различна в различните обществва.21 
Специален интерес към ценностните образци на поведение22 проявява М. Ла-
заров, който също в този период не е на работа в института, но винаги е бил 
„един от нас“.
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В рамките на „регулативното“ схващане на морала са книгите на П. Да-
нев Морал и политика (1973) и Морал и управление (1976).23 В тях политиката 
и моралът се разглеждат като два типа регулатори  – политическият се опира 
преди всичко на държавнополитическата принуда и санкция и след това на 
вътрешните убеждения и общественото мнение, докато нравственият разчита 
преди всичко на убежданията и след това на външната принуда.

Морал, национална и социална психика
Оказва се обаче, че структурнофункционалният анализ на нравствена-

та норма, както и съдържателният анализ на социалистическите нравствени 
норми все още не е „приведена в действие теория“ и не може да изпълнява 
„мобилизиращи“ функции. Необходимо става социалистическият морал да 
бъде интегриран в една по-широка и изпитана система от регулатори в ли-
цето на традиционния български морал. Ако преди това етиците са съсредо-
точавали вниманието си върху социалистическия интернационализъм, сега 
те се обръщат към темата за патриотизма. Подема се кампания за честване 
на 1300-годишнината от създаването на българската държава, постепенно се 
преиздават или се появяват нови народопсихологически изследвания. Соци-
алистическият морал се представя като наследник и продължител на най-до-
брите нравствени традиции на нацията, а самите традиции се възкресяват под 
нова „вънкашност“. Не е случайно в този контекст, че се появяват опити за съ-
държателно разкриване на основните регулативни елементи на морала чрез 
разкриване на системата от морални норми. На базата на разграничаването 
на две равнища (идеологическо и социалнопсихологическо) във функциони-
рането на нравствените норми се въвежда темата за устойчивите, традици-
онни регулатори  – нравите, обичаите, традициите, стереотипите. Акцентът 
се премества от структурнофункционалните към ценностните измерения на 
нравствената регулация. Този преход се забелязва в книгата на Д. Станков 
Моралът като нормативна система (1976).24 Тръгвайки от нравствената 
регулация и нейните ценностни аспекти, той се ориентира към изследване 
на нравствената култура. В монографията Нравствената култура (1977)25 
въвежда в българската етика разграничението между нравствена и морална 
култура на базата на принципно разграничение между морал и нравственост. 
През втория период от развитието на етиката в института Д. Станков про-
дължава тези изследвания вече върху нравствената култура на българския 
народ.

В контекста на регулативните функции на морала голямо внимание се 
обръща на системата на нравственото възпитание. За целта започват да се 
изследват опосредстващите звена между нормативния и поведенческия пласт 
на морала  – социалнопсихичните механизми на функциониране на морала, 
общественото мнение, общуването, междуличностните връзки, отношения и 
влияния, социализацията и възпитанието, детерминизма, свободата и твор-
чеството. Особен принос в това направление има В. Вичев, който по това вре-
ме не е на щат в института, но до такава степен е интегриран в институтската 

Станка Христова



213

етическа общност, че фактически е възприеман като част от нея. Книгите му 
Аз и другите (1972)26 и Морал и социална психика (1974)27 са „човешкото 
лице“ на етиката в този период. На фона на доминиращия концептуално обо-
снован сциентистки подход се отстоява хуманитарния характер на етиката. 
Хуманитарната ориентация е резултат както на лична нагласа (Вичев е човек, 
пристрастен към художествената литература), така и на влияния отвън, глав-
но от европейската екзистенциална философия и от модното по това време 
изследване върху „проблема за човека“. Монографиите на В. Вичев са трета-
та крачка към деидеологизация на българската етическа мисъл, но от проти-
воположни на сциентизма позиции.

Влиянието на социалната среда върху формирането на личността и вър-
ху нравственото £ поведение става специален обект на изследване.28 Към по-
добни проблеми се ориентират тогавашните докторанти Ст. Христова  – Оце-
нъчни критерии и нравствено поведение на личността (1975)  – (формиране 
и функции на критериите за нравствена оценка и самооценка на личностно 
равнище, в микро- и макросредата); Е. Петрова  – Нравствените отношения 
в трудовия колектив; Ем. Маринова  – Социалнопсихични механизми на нрав-
ственото формиране на личността (психичните предпоставки за нравстве-
но формиране в ранна детска възраст). В докторската си дисертация  – Соци-
ална среда и нравствено възпитание Г. Арабаджиев прави опит за въвеждане 
на т. нар. принцип на енвиронментализма като всеобщ детерминационно-обя-
снителен принцип, на базата на който качествата на явленията се извеждат от 
тяхната системна същност. Този подход се предлага като средство за преодо-
ляване на функционалния, структурно-функционалния, системно-структур-
ния и субстратния подход.

Морални ценности
Темата за моралните ценности е зададена още при определянето на сис-

темата на етиката, в която на аксиологията и аксиологическия подход е от-
делено значително внимание. Заниманията с ценностната проблематика са 
обусловени от няколко причини. Първо, от логиката на етическото познание, 
което, както вече стана дума, върви от структурнофункционален към съдър-
жателен анализ на моралните регулатори. Второ, от изчерпаните възмож-
ности на административната регулация на моралното поведение и нуждата 
от разкриване на ценността на нравствените традиции. Трето, от постепенния 
преход към автономна регулация, която е невъзможна без ценностните осно-
вания на мотивацията. И четвърто, подобно обръщане към ценностната про-
блематика се наблюдава и в другите социалистически страни. Проблемът за 
ценностите у нас не е просто отглас от протичащите по това време дискусии 
в т. нар. буржоазна етика и сред етиците от социалистическите страни, главно 
съветските етици в лицето на В. П. Тугаринов (О ценностях жизни и куль-
туры (1960), някои статии на О. Г. Дробницкий и книгата му Мир оживших 
предмет (1967). У нас ценностната проблематика е въведена за пръв път от 
И. Паси. Тя става предмет на специално обсъждане на семинара по етика 
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и логика, който се провежда през втората половина на 1969 и началото на 
1970 г. и който свидетелства за вече функционираща хоризонтална мрежа. 
Резултатите от семинара са публикувани в сборника Проблеми на ценности-
те и деонтичната логика (1972)29. От етиците в дискусията и със статии в 
сборника участват Ст. Ангелов, Д. Георгиев, В. Момов, В. Вичев.

Дискусията за ценностите се води в период, когато в обществознание-
то се правят опити за изместване на чисто идеологическия, класовопартиен 
подход и в този контекст тя има антидогматична насоченост и оказва влия-
ние върху по-нататъшното развитие на етическите изследвания у нас. Ети-
ката е една от малкото социални науки в рамките на института, която по ред 
причини (най-важната от които е спецификата на нейния предмет), е пряко 
обвързана със социалната практика, с реалните или поне с припознаваните 
като реални проблеми и теми на обществото. В този смисъл тя, като обект на 
изследване, е много по-подвластна в сравнение с другите дисциплини в ин-
ститута на идеологически зададени теми и интерпретации. Самото налагане 
на ценностната проблематика вече е симптом за емаципация от идеологията и 
за самочувствието на етиците като представители на една частна наука, осво-
бодена от догми и прилагаща научни методи.

В контекста на едно широко обсъждане на ценностната проблематика 
се разглеждат въпросите за характера на ценностите (дискусията се води от-
носно това дали те са субективни, обективни или имат обективносубективен 
характер); ценностите като социално явление и предметна, социалноповеден-
ческа, личностнообществена форма на социалните отношения; спецификата 
и историческото развитие на ценностните отношения; деонтични ценности; 
ценност и оценка; ценност и истина; съвместимост на ценност и истина, цен-
ностна; ориентация; оценъчни критерии; критичната оценка като разновид-
ност на социалната; критиката като особен вид оценъчен акт и т. н.30 Цен-
ностната проблематика и досега е една от доминиращите в изследванията на 
институтските етици Д. Станков, Е. Петрова, Ст. Христова, Ем. Маринова, Г. 
Арабаджиев, но предимно в аспекта на ценностните измерения на реалния 
морал, кризата и колапса на ценностите, аномията и т. н.31 

Приложноетични проблеми
От момента на създаването си секцията се ориентира към приложное-

тическа проблематика, която, макар и широко застъпена, през този период 
не е доминираща. По-скоро става дума за приложни аспекти, отколкото за 
собствено приложни изследвания и то главно в областта на професионалната 
етика.

Специализираното занимание с тази проблематика у нас съвпада по 
време с бурното развитие на професионалните етики по света. То съвпада 
по време и с осъзнаването на ролята на професионалния морал, на морала в 
и на професионалната общност, на професионализма в процеса на ускорена 
модернизация. На професионалната етика се гледа като на протестантската 
етика в широкото разбиране на етика на професията. 
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По същото време по света ускорено започва да се развива приложната 
етика във вид на все по-увеличаващо се количество приложни етики. Тези 
приложни етики не се свеждат до професионалните, а се оттласкват от спе-
цификата на новите видове дейности, тяхното въздействие върху човека и 
социума. През 1988 г. у нас е издаден първият сборник Приложна етика 
(под редакцията на В. Момов, В. Бакщановски, Ю. Согомонов)32, специално 
посветен на концептуалното осмисляне на предмета, проблемната област и 
тематиката на приложната етика. В предговора към него  – Приложноетиче-
ското знание  – глобална тенденция на съвременната наука33  – В. Проданов 
поставя въпроса за необходимостта от развитие на приложната етика у нас в 
контекста на глобалните тенденции на съвременната наука и етика. 

В началото приложната етика като самостоятелна научна област се от-
стоява с „дъщерната“ аргументация, характерна за обосноваването на етиката 
като частна наука. Но, ако етиката като частна наука е обосновавана с ди-
ференциацията на философското познание, съществуването на приложните 
етики се обосновава с диференциацията на самото етическо познание. Този 
тип аргументация скоро изживява времето си  – отминава периодът на дифе-
ренциация на науките, отминава и този тип аргументация. На по-късни етапи 
необходимостта от различните приложни етики вече се аргументира с факта 
на тяхното съществуване по света, свързано със спецификата на техния пред-
мет, отразяващ новите дейности и новите реалности, които те създават. 

От 80-те години на миналия век в разцвета на научнотехническата рево-
люция в секцията актуални стават темите за нравствените аспекти на от-
ношението „човек  – техника“ и инженерната етика. Към тази предметна 
област неслучайно се насочват двама докторанти с базово инженерно, а не 
философско или хуманитарно образование  – К. Лозев  – Нравствени аспекти 
на отношението „човек  – техника (1987) и М. Коен  – Инженерна етика и 
научно-техническа революция (1987). Това са едни от първите приложное-
тически изследвания у нас, посветени на проблемите за човека в условията 
на НТР, на професионалната етика на инженера, моралната отговорност за 
последствията и рисковете от практическото приложение на техническите 
разработки, на етическия кодекс на инженера.

В края на 80-те години се правят и първите „пробиви“ в областта на еко-
логичната етика. Екстензивното развитие на „материалнотехническата база“ 
на социализма в лицето на тежката индустрия и замърсяващите околната 
среда производства неизбежно насочват етиците към екологичната пробле-
матика, която на Запад вече отдавна е предмет на етически анализ и оцен-
ка. Изследват са екологическите проблеми в етиката на Швайцер, засягащи 
промените в географският релеф и климата вследствие на унищожаването на 
горите и околната среда, след използването на атомната бомба. 34

Етика на науката
В контекста на тази приложна нагласа етиката на науката у нас има 

летящ старт. През 1973 г., в навечерието на 15 Световен конгрес по фило-
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софия, който се провежда в България, сред българската философска коле-
гия се заражда идеята за издаване на международен сборник със статии на 
известни учени и философи, посветен на проблемите на етиката на наука-
та. Много бързо са намерени чуждестранните участници, статиите са пре-
ведени и сборникът е издаден по заглавие Етически проблеми на науката 
(1973)35 (под редакцията на Ст. Ангелов и Я. Янчев). В него участват не само 
философи и етици, но и представители на физиката, химията, социалните 
науки, правото, историята от Франция, САЩ, Австралия, Швеция, Канада, 
Индия, СССР, ГДР, а от българска страна Ст. Ангелов, Я. Янчев, Д. Спасов, 
Н. Яхиел, В. Момов, Б. Цветкова, Еф. Каранфилов, А. Хаджиолов. В този 
сборник за пръв път се поставя въпросът за етиката на науката като самос-
тоятелна приложна етика. Заглавието обаче е симптоматично за и до голяма 
степен компромисно на нагласите по отношение на тази проблемна област. 
Участниците в сборника се разделят на две групи  – по-голяма част защита-
ват идеята за етиката на науката като самостоятелна приложна етика и само 
двама-трима, сред които Д. Спасов, считат, че не е необходима отделна ети-
ка на науката. И двете групи обаче са съгласни, че етическите проблеми на 
науката са значими и се нуждаят от изследване. Докато първите се придър-
жат към схващането за етиката на науката като етика на научната дейност, 
вторите по-скоро подкрепят идеята за професионална етика на учения, която 
се развива в рамките на етиката. Разликата между двете схващания маркира 
появилото се по-късно разделение на етика на науката, която се занима-
ва преди всичко с отношението между науката и обществото и етиката на 
учения, която изследва морала на учения, морала в и на научната общност. 
Второто схващане е по-адекватно на духа на времето, през което се появяват 
и интензивно се развиват предимно професионалните етики. 

В публикациите в този сборник не се прави някакъв значим етически 
анализ на морални проблеми на науката, но се очертава огромен проблемен 
кръг, с който етиката на науката се занимава и до днес. Става дума за капи-
тулацията на научната общност пред Левиатан и Мамон  – пред политика-
та, държавата, бизнеса; нравственост и истина; свободата и отговорността 
на учения; рисковете, които поставят научните открития; биотехнологичните 
рискове; съвестта на учения; лидерството, мотивацията и взаимоотношения-
та в научния колектив; правото на информация и т. н.

Обосновка на обособяването на етиката на науката и етиката на учения 
като два отделни типа етики прави В. Проданов на базата на специфичните 
ценности, характеризиращи научноизследователската дейност.36 Той разделя 
тези ценности на две големи групи в зависимост от регулацията: на вътреш-
нонаучни отношения в изследователската дейност и научните общности, от 
една страна, и външноноучни отношения, свързани с ролята на науката в об-
ществото, от друга страна (с което всъщност определя демаркацинната линия 
между етика на науката и етиката на учения). Развитието на етиката на наука-
та се разглежда като неотделимо свързано с промяната на типовете научно 
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познание и рационалност, както и с организацията на науката. На тази основа 
се разграничава нравствено самосъзнание на учения в епохата на класическа-
та и некласическата наука. В рамките на съвременната некласическа наука се 
разграничават четири различни типа нравствено самосъзнание в науката. 

Това направление в развитието на приложната етика за дълги години 
остава като че ли „във фризера“, но то не е глуха улица в развитието на ети-
ческото познание в института. Макар и не обособено, етичните проблеми 
на науката и етиката на учения са предмет на анализ при изследването на 
проблемите на научнотехническата революция, на биоетиката, на новите тех-
нологии, на риска. Тук е мястото да се спомене, че много от проблемните 
полета, които изглеждат изоставени, всъщност продължават да съпътстват 
етическите изследвания и през следващите периоди, но не като самостоятел-
ни, а като спомагателни теми. 

Социология на морала
За един относително кратък период, съпътстващ обособяването на ети-

ката като самостоятелна наука и изследванията върху системата на етическо-
то познание, у нас се появяват публикации по социология на морала. Темата е 
провокирана от необходимостта управлението на моралните процеси да бъде 
осъществявано чрез достоверно познание за състоянието на морала в нашето 
общество, осигурявано от достоверна социологическа информация и интер-
претация. Тази проблематика е актуална и в някои други социалистически 
страни  – СССР, Полша, Югославия. В Полша социология на морала „прави“ 
М. Оссовска, в Югославия Д. Лукич, в СССР  – Вл. Соколов. Основните въ-
проси, с които се занимават етиците (и не само етиците) у нас (В. Момов, Н. 
Мизов, Ст. Христова) 37 са въпросите за статута на социологията на морала 
и за нейния предмет. Спорът е съсредоточен около това дали тя е част от 
социологията, част от етиката или интердисциплинарна област между социо-
логията и етиката, както и дали социологията на морала не е равнозначна на 
социологическите изследвания на морала. Докато съветските автори използ-
ват идеята за различните равнища на познанието и ранжирането на теориите, 
българските изхождат от широко разпространеното по това време схваща-
не на водещите социолози у нас, начело с Ж. Ошавков, за социологическата 
структура на обществото и за социологическите взаимодействия. В контекста 
на това разбиране те я отнасят към системата на етическото познание и опре-
делят предмета Ј като описание, анализ и обяснение на моралните явления 
от гледна точка на свързаността и зависимостта им с и от другите социални 
явления. За етическата общност в института тази проблематика остава чужда 
като специален обект на изследване в по-късните години, но социологически-
ят подход към изследването на моралните явления заема значително място.

Морално и материално стимулиране
Тази проблематика, макар и от типа „поръчкови“, е логично вплетена в 

разбирането за етиката като социална технология. Тя е поръчкова в степента, 
в която изследването Ј е отговор на някаква социална необходимост. В ин-

Етиката в ИФИ



218

ститута е въведена в обръщение по повод и в контекста на изчерпването на 
модела на екстензивно икономическо развитие и на пряко идеологическо мо-
тивиране. С изследване на тази проблематика се занимава отчасти Ив. Слани-
ков в Духовните стимули  – структура, съдържание и роля (1969)38, но тя е 
предмет на дълготраен интерес от страна на М. Семов  – Стимули и дейност 
(1981) и Материални и морални стимули (1984).39 Поставя се въпросът как 
да се стимулира трудовата активност и как да се „повиши“ трудовата мотива-
ция, за да се увеличи производителността на труда, т. е. да се интензифицира 
производителността в рамките на съкратена работна седмица (преминава се 
към петдневна работна седмица), как да се уплътни работното време. Естест-
вено не може да се разчита на рязко увеличаване на работната заплата при 
тогавашното състояние на икономиката и съществуващите разпределителни 
принципи и неслучайно се прокарва разлика между икономически (парични) 
и материални стимули (които имат освен парични и други измерения  – ве-
ществената работна среда, хигиенносанитарни условия, охрана на труда, от-
криване на детски градини, салони за битови услуги, магазини и т. н. в бли-
зост или в обсега на предприятието). Постепенно акцентът се премества от 
обективните към субективните детерминанти на поведението, към морала и 
ценностите на т. нар. субективен фактор, към вътрешната морална мотивация 
и към стимулирането на тази мотивация. Стимулирането се възприема като 
печеливша управленска стратегия, като вид социална технология. 

Необходимостта от различни видове стимулиране и от диференцирано 
стимулиране е следствие на неефективността на уравниловъчните принципи 
на разпределение. Тя се свързва с признаването на икономическата и мате-
риалната заинтересованост на хората, а не с безкористната морална мотива-
ция  – и при социализма хората работят за пари, слава, престиж. Изследват се 
типовете материално и морално стимулиране, критериите, субектите и обек-
тите на стимулиране, посочва се необходимостта от баланс (против уравни-
ловъчното стимулиране) и диференциация според потребностите, интереси-
те, социалната ценност на стимулираните личности и дейности.

Морални конфликти
До началото на 80-те години на миналия век темата за конфликтите в 

нашата литература е подменена с темата за противоречията. През призмата 
на класовите противоречия се интерпретира теорията на Р. Дарендорф, а те-
орията на Л. Козер е подминавана, тъй като не се поддава на интерпретация 
от тези позиции. До това време с проблемите на моралните конфликти вече 
са се занимавали в Полша Я. Павлица (от теологична гледна точка) и Лаза-
ри-Павловска; в бивша Югославия Р. Лукич (от социологически позиции); в 
бившия Съветски съюз  – З. Маецкий. У нас няма нито едно изследване по 
този проблем.

Поставената в монографията на Ст. Христова тема Моралните конфли-
кти (1981)40, е в някакъв смисъл контрапункт на разработваната в края на 
70-те и началото на 80-те години тематика за социалистическия начин на жи-
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вот. Ориентацията към изследване на социалистическия начин на живот е 
както реплика към широко разпространената по това време в западната со-
циална мисъл идея за качеството на живота, така и следствие от противоре-
чията между прокламираните социалистически ценности и реалния начин на 
живот при социализма. Разликата между социалистически начин на живот 
и начин на живот при социализма се проблематизира чрез противоречието 
между дължимо и съществуващо, между идеал и действителност. Специално 
внимание е отделено на отрицателните явления, източниците и причините 
на които вече се търсят в противоречията на социализма, а не се възприемат 
просто като отживелици. На фона на някои предходни твърдения от рода на 
„при социализма не съществува противоречие между лични и обществени 
интереси“, „при социализма не противоречието, а хармонията на интересите 
е движеща сила на развитието“, „при социализма няма никакви съществени 
причини за престъпления“ и т. н., практиката прави очевидна невъзможност-
та моралните конфликти да се свързват само със субективнопсихологически, 
характерологически или междуличностни причини. Превенцията, избягване-
то, разрешаването на моралните конфликти може да става при осъзнаване и 
на факта на тяхната обективна обусловеност от противоречията при социа-
лизма. Признаването на двустранната им обусловеност изисква изследване 
на характеристиките на конфликтната ситуация и взаимодействието между 
обективните и субективните детерминанти на конфликтното поведение.

Конституиране на етическа общност
През първия период от съществуването на секция „Етика“ започва да се 

изгражда етическа мрежа, която етиците от института се опитват да поддър-
жат и да възстановят през последните години. Създават се множество хори-
зонтални национални и международни контакти, членовете на секцията са 
организатори и участници в двустранни и многостранни, междудисциплинар-
ни и етически семинари, симпозиуми, конференции у нас и в чужбина. През 
1973 г., след създаването на Единния център по философия и социология, се 
създава и Сектор по етика с координатор секцията по етика в института. Към 
него са кооптирани катедрите по етика от СУ и другите университети в стра-
ната, представители на Духовната и Военната академии, АОНСУ. В работата 
на семинарите участват представители от социологическия, психологиче-
ския, правния, икономическия институти на БАН, от наукознанието и др.41 

Етически конференции се провеждат в София (1970), Варна, Москва 
(1972 и 1975 г.  – две конференции, едната двустранна между български и съ-
ветски етици, другата на етиците от социалистическите страни, Ленинград, 
Карлмаркщат (1977), Варшава (1979), Чехословакия, Будапеща, Тбилиси 
(1981), Тюмен, Веспрем (Унгария) (1988), Минск. Някои от тези конферен-
ции поставят началото на занимания с проблеми, чужди дотогава не само 
за етиката в института, но и за етиката в страната. Международната конфе-
ренция на ЮНЕСКО Биология и етика през 1976 г. и конференцията Диалог 
и сътрудничество в служба на мира в един свят на теоретически опози-
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ции през 1977 г., проведени на Златни пясъци, въвеждат в българската етика 
проблемите за толерантността и на биоетиката. През 1987 г. в град Варна се 
провежда Първата национална среща на младите етици, а през 1989 г. излиза 
сборник с материалите от тази конференция Съвременната етика  – пробле-
ми и позиции (1989)42. Срещата фактически е между младите етици у нас и 
интересуващите се от етика млади философи, журналисти и представители 
на други науки с по-възрастното поколение български и съветски етици. Ин-
тересно е, че това е времето на перестройката, но младите етици, с малки 
изключения, не се занимават със злобата на деня, а с теми и проблеми, към 
които имат личен професионален интерес. През 1989 г. се провежда втората 
конференция на младите етици. Представители на секцията участват с докла-
ди на научни конференции, организирани от други научни звена в страната, 
публикуват в техни сборници или участват в междудисциплинарни семина-
ри. През този период етици от института пишат материали за два учебника 
по етика  – Основи на марксистко-ленинската етика (1970) 43 и Марксистко-
ленинска етика (1982)44.

И след това – 1988–2008 

Вторият период в развитието на секция „Етика“ (трети за института) 
съвпада по време с две събития. Първото е закриването и откриването на ин-
ститута, в резултат на което от секцията отпадат няколко човека, които през 
следващото закриване-откриване са възстановени на работа. Този период е 
стресов, но и мобилизиращ, тъй като всеки трябва да защитава правото си 
на принадлежност към секцията. Второто е т. нар. голяма промяна. Тя изцяло 
изхвърля от етиката марксистката идеология и отвори широко вратите за те-
матичен, проблемен и методологически плурализъм (в това число и за екле-
ктика). Вече почти двадесет години в етиката се използват всякакви подходи 
и обяснителни схеми в зависимост от конкретния изследователски обект и 
наличната литература по него. 

През този период етиците в института продължават изследването на 
теми и проблеми, наследени от миналото, но в различен социален и теорети-
чен контекст. Те продължават да отстояват и ориентацията си към приложно-
етичната проблематика, което не означава, че се ограничават само в нейните 
рамки. Приоритет получават екипният стил на работа по секционни тема-
тични проекти. През този период обект на изследване във вид на секционни 
проекти са реалните проблеми на човека в преходното общество.

Проекти
Моралът на прехода
„Голямата промяна“ започна с преоценка на ценностите, пренареди ги 

или им вдъхна друго съдържание. Промените в морала на обществото, нари-
чани промяна, смяна, криза, аномия изискват съответно теоретично осмисля-
не и обяснение. Етиците се изправят пред задачата да анализират и обяснят 
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от етически позиции ставащото у нас. Необходимо е да се проучи доколко 
и кои основни морални ценности и регулатори претърпяват промяна, биват 
изхвърлени или инкорпорирани в морала на прехода, да се прецени до каква 
степен е нарушена традицията, способна ли е тя да асимилира иновацията и 
т. н. Затова моралът на прехода е общата проблематика, обединяваща няколко 
теми, по които етиците в института работят в началото на втория период след 
създаването на секцията. През 1989-1990 г. групата по „Етика и аксиология“ 
към тогавашната секция „Етика, аксиология, религиознание“ работи по те-
мата Човек и ценности. Нравствените ценности и човекът в променящия се 
свят. Темата е представена на кръгла маса Моралната криза на обществото 
(1990) и на семинара Морал и политика (1990). Част от разработките са пуб-
ликувани в специален тематичен брой на списание Философска мисъл (1991) 

45. Веднага след това през 1991-1993 г. започва работа по проблема Ценности 
и промяна. Моралът на българина от антиидеите на тоталитарното об-
щество към ценностите на демокрацията и пазарната икономика. На база-
та на тези две изследвания секцията подготвя проект Моралът в преходното 
общество и печели финансиране от МОН, което е прекратено поради скока в 
цената на долара и деноминацията на лева. Въпреки това колективът продъл-
жава работа, провежда национална конференция под същия надслов (1999) и 
публикува сборника Моралът в преходното общество46 (2000), в който, ос-
вен етици, участват колеги от и извън института. Завършек на този проблемен 
цикъл е Моралът на прага на ХХІ век (1999-2001).

Изборът на теми показва, че в ситуация на социална промяна, на преход, 
съпроводен с криза на ценностите и аномия етиката се съсредоточава върху 
анализа на реалните и злободневните проблеми (нещо, което тя всъщност и 
досега е правила от позициите на един нормативен морал). Поради липсата 
на общоприета нормативност, поради нормативния хаос и аномия, норматив-
ният подход в ситуацията на преход може да реферира към образци от мина-
лото (традиционния български морал) или от бъдещето (в лицето на страни-
те, които отново догонваме), но не и от настоящето. Затова предимство полу-
чават дескриптивният и аналитичният подходи. Въпросите в дневния ред на 
обществото са какви нравствени ценности стоят на „входа“ на прехода, кои 
от тях си струва да бъдат запазени, кои подлежат на промяна и кои на смя-
на, към какви нравствени ценности трябва да бъде ориентирано българското 
общество, има ли то готовност да ги приеме и ако да как ги приема. В този 
практически социален контекст се преминава от категориалното изследване 
на ценностите, характерно за предходния етап, към изследване на реалности-
те в ситуацията на социална промяна. Ставащото все още се интерпретира 
като промяна и смяна, а не се проблематизира като преход. 

Постепенно се осъзнават трудностите и предизвикателствата пред мо-
рала и етиката в условията на промяната. Разривът между институционална 
и ценностна промяна се припознава като един от основните източници на 
конфликти в обществото, което изисква анализ на смяната на регулативните 
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институти, на субектите на промянатата и източниците на морален авторитет. 
Констатира се, че промените в идеологическото и политическото съзнание 
изпреварват промените във всекидневното съзнание, което води до налагане-
то на релативен и мозаичен морал, базиран на нова хоризонтална структура 
на моралните ценности. Тя, от своя страна, предопределя равноценността на 
всички компоненти на мозаичния морал, отсъствието на ценностни доминан-
ти и авторитети и наличието на взаимопротиворечиви тенденции в морална-
та практика, до амбивалентно отношение на различните индивиди, групи и 
общности към морала като институт за социалнта регулация. 

В търсене на отговор на въпросите за морала на прехода се прави опит 
за синтез на етични идеи от миналото и днес (тъй като вече липсва господ-
стваща парадигма), който да направи възможно очертаването на нова система 
от виждания за моралния живот. Прави се опит също ставащото у нас да се 
интерпретира чрез използването на вече проиграни модели в контекста на 
историческото развитие на други народи, минали по пътя, който българското 
общество предстои да извърви. 

Моралът и глобалните проблеми на съвременността
Вторият проблемен кръг е представен чрез три тематизации  – Моралът 

и глобалните проблеми на съвременността (1996-1998); Етика и съвремен-
ни социални практики (2002-2004); Социален риск, ценности, етика (2005-
2008). Ръководител на първите два проекта е Д. Станков, а на третия Е. Ма-
ринова.

Първите две теми обхващат един проблемен кръг, интересът към който 
е предизвикан от процеса на глобализация и от интеграцията на страната в 
глобалния свят. В същото време той е следствие и от осъзнаването на значи-
мостта на етическата теория и особено на приложната етика в обяснението и 
конструирането на съвременните социални практики, както и на значимостта 
на етическата експертиза и на етика като експерт. Цел на изследванията в тези 
области е на базата на теоретичен анализ да се осъществи изработването на 
етически прескрипции за преодоляване на моралните рискове в съвременно-
то българско общество. Интересът към този тип проблеми е едновременно и 
рецептивен, и продукт на практическа необходимост. Естествено е при ра-
бота с нов тип проблеми да се реферира предимно към чуждия теоретичен и 
практичен опит, да се заимстват интерпретации и подходи. 

Предмет на изследване са нови за нашата етика теми  – човешките права, 
глобалната комуникация, етиката на солидарността, властта, икономиката и 
морала в епохата на глобални промени, екологичните проблеми и проблеми-
те, пораждани от развитието на новите медицински технологии, социалните 
и технологични рискове. Изследването е представено в сборника Моралът и 
глобалните проблеми на съвременността (2000).47

Социален риск, ценности, етика е планов проект на секцията, в който 
се изследват моралните рискове в нашето общество в контекста на идеята за 
глобално рисково общество. Той се занимава с изследване на риска, рискови-
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те ситуации, моралните девиации, предизвикани от и предизвикващи риск, 
новите рискове, необходимостта от етични решения, особеностите, измере-
нията, оценката, превенцията, възприятието на риска от етическа гледна точ-
ка. Специален предмет на изследване са рисковата социализация на младото 
поколение, риска и рисковите фактори в политиката, медицинската практика, 
педагогическата и възпитателната дейност, биотехнологиите, риск ли е да си 
етик днес. В действащия към проекта семинар участие вземат етици от други 
институции  – Д. Сотирова, С. Минева, В. Драмалиева и др. Резултатите от 
проекта са публикувани в сборника Етика и социален риск (2008).48 

През 2007 г. междудисциплинарен екип, базиран в секцията, с ръково-
дител Е. Маринова, разработва проект Морал и национална идентичност, с 
който печели финансиране от МОН. Целта на проекта е да се изследват нрав-
ствените маркери на националната идентичност, но, за разлика от предишни 
изследвания върху традиционния български морал, усилията са насочени в 
перспективата на баласа между традиция и съвременност, между българска и 
европейска идентичност, между устойчивост и промяна. 

От началото на 2008 г. два екипа от секцията работят върху два нови 
проекта. Благосъстояние и морал с ръководител Е. Петрова, е насочен към 
изследване на моралните измерения и моралните импликации на благосъс-
тоянието, ролята на социалния и човешкия капитал за благосъстоянието на 
обществото. 

Основната цел на изследователския проект От теория на моралния из-
бор към етика на вземане на решения с ръководител Ст. Христова е да анали-
зира спецификата на процеса на вземане на етични решения в съвременния 
свят. В него се прави опит за проследяване на трансформациите на теоретич-
ния проблем за моралния избор в практико-приложния проблем за вземане 
на етични решения; подходи и модели на вземане на етични решения в при-
ложната етика; възможен ли е единен модел на вземане на етични решения 
и т. н.

Етици от института са включени в международните етически проекти 
Fertility, Infertility and the Human Embryo (1994-1996) (В. Проданов, Ст. Хри-
стова); проект по програма „Леонардо да Винчи“ с участието на Италия, Ис-
пания, Турция и България на тема Reparative medicine  – high-tech biomedical 
technologies for disease treatment and life extension (1996-1997) (Ст. Христова); 
италиански проект с международно участие Eroe mai caitato (2006-2008) (Е. 
Маринова). 

Индивидуални разработки
Наред с работа по общи проекти всеки от етиците в секцията през вто-

рия период работи и по много други проблеми. В своята съвкупност разра-
ботките очертават широк кръг от въпроси на моралната теория и практика. В 
статията си Секция „Етика“ и нейният научноизследователски потенциал49 
Е. Маринова обособява няколко проблемно тематични области в работата 
на секцията  – морал и ценности; конфликтология; моралът на преходното 
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общество; девиантно поведение  – аморализъм, насилие, корупция; морал и 
глобалистика; модернизация; морал и култура; морал и българска национал-
на идентичност; бизнесетика; биоетика; морал и комуникации; компютърна 
етика; екологична етика; морал и политика; психология на морала; морално 
развитие; постмодерна етика; наука и морал; морал и човешки права. Някои 
от тези проблемни области впоследствие остават извън обсега на изследова-
телския интерес или биват инкорпоририни в секционни проекти. Проблеми-
те на бизнесетиката, екологичната етика, етиката на науката, компютърната 
етика преливат в проектите за морала на преходното общество, морал и на-
ционална идентичност, морал и човешки права. Появяват се нови изследова-
телски полета  – морален риск, благосъстояние и морал, етика на вземане на 
решения. 

Бизнесетиката, екологичната етика, етиката на науката и ком-
пютърната етика в момента не са във фокуса на изследователския интерес. 
Те са „разтворени“ в изследванията по приложна етика (биоетика) и морален 
риск, морала на прехода, етика и социални практики, морал и икономика. 

Бизнесетиката е актуална като обект на изследване в рамките на секци-
ята в периода между 1990 и 2000 г.50 Тя е застъпена в някои статии51 на Ст. 
Христова и Д. Станков, в дисертационния труд Ценности и морал в дейност-
та на фирмата на К. Личева (докторант на самостоятелна подготовка към 
секцията), както и в нейни монографични изследвания и статии.52 

С екологична етика се занимава И. Мирчева, която защитава дисертация 
на тема Екологическата етика  – проблеми и дилеми през1998 г. Върху етика-
та в и на науката е дисертационният труд на Ив. Иванова Етически статус 
на съвременната наука, завършен през 2002 г., но незащитен.

С навлизането на компютърните технологии и началото на виртуалните 
комуникации се появява интерес към компютърната етика, намерил израз в 
няколко статии на Г. Арабаджиев.53 Той разглежда различни модели обще-
ства, обусловени от развитието на новите информационни технологии и ети-
ческите проблеми, свързани с това развитие. За да се избегнат слабостите и 
критиките на т. нар. „технологичен детерминизъм“, разработването на тази 
проблематика стъпва върху на една много по-мощна и всеобхватна обясни-
телна категория  – понятието „социо-техническа парадигма“. На тази основа 
се разглеждат различните модели на развитие на обществата и по-конкретно 
на етическите проблеми, предизвикани от въвеждането на новите компютър-
ни и информационни технологии. Проблемите за електронния контрол, чо-
вешките права и свободи, личната неприкосновеност и т. н. се интерпретират 
в рамките на компютърната етика. Свързването на компютърните с комуни-
кационните технологии и възникването на интернет, от своя страна, породи-
ха нови етически проблеми  – проблемите на т. нар. „виртуални общности“, 
етическите проблеми, възникващи от новите форми на общуване и от новите 
средства за контрол над обществата и личността. 
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Постепенно интересът към тази проблемна област заглъхна, а пробле-
мите на виртуалните комуникации и виртуалните общности преливат в по-
общия проблем за сложната взаимовръзка между комуникации и морал.

История на етиката
Историята на етиката е встрани от интереса на секцията като цяло. Исто-

рията се използва по-скоро като инструмент, отколкото като специален пред-
мет на изследване. В продължение на години с история на българската етика 
се занимава Сл. Славов.54 Единственото монографично изследване през този 
период, специално посветено на етически концепции от миналото, е моно-
графията на Е. Петрова Индийската етика от Ведическия период (1998)55. 
В монографията се изследва възникването на моралните понятия във Ведите 
и в ранните Брахмани. Появата на етическите понятия се свързва с Упани-
шадите, където етиката е наука за морала; моралът е универсална основа на 
съществуващото единство в многообразната вселена; индивидуалният опит и 
морал са единствен обект на етическото изследване, а човешкото съществу-
ване е свързано с нравственото усъвършенстване. 

Морал и икономика 
В търсене на решения на актуални практически въпроси, свързани със 

закъснялата модернизация, етиката у нас се ориентира към изследване на 
вече изпробвани успешни модели на социалноикономическо развитие. 

Изследване на проблема за особеностите и ролята на морала в страните, 
реализиращи догонващ тип модернизация на базата на два модела  – на азиат-
ските държави (Япония, Южна Корея, Тайван, Хонконг, Китай и пр.) и на из-
точноевропейския социализъм, прави В. Проданов.56 Неговата основна теза е, 
че при догонващ тип ускорена модернизация държавата играе много по-актив-
на роля в създаване на морални системи на основата на съответни идеологии и 
традиции в културата, които улесняват прехода от традиционно към модерно 
общество и обслужват ускорената догонваща модернизация. В този контекст 
той представя концептуален модел на анализ на особеностите на етиката на 
държавния социализъм като тип етика на догонващо развитие. Разкриват се 
два етапа на модернизационни процеси, които предполагат различни ценност-
но-нормативни комплекси и техни идеологически легитимации.

Изследването на модернизационния потенциал на стопанския етос на 
различните религии в поредица от публикации на Ст. Христова57 е опит за 
отговор на въпроса дали и доколко православието като традиционна за бъл-
гарите религия съдържа в себе си подобен ускоряващ развитието потенциал. 
На базата на анализ на основните религиозни деноминации  – юдаизъм, хрис-
тиянство (католицизъм и православие), ислям, конфуцианство се стига до из-
вода, че те са неспособни по доктринални причини да съдействат развитието 
на модернизацията, тъй като са създадени в рамките на едно традиционно 
общество и всички техни религиозни и нравствени императиви са насоче-
ни към възпроизводството на това общество. Догонващата модернизация в 
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съвременния свят не може да разчита на мотивиращата сила на традицион-
ните религии, освен ако определена съвкупност от нравственорелигиозни 
ценности, а не религиозните доктрини, не бъдат реинтерпретирани в контек-
ста на промяната и целенасочено рекултивирани от държавата, институции-
те, неформалните организации, бизнеса и т. н., както е с конфуцианството в 
Япония. 

Морал и политика
Проблемът за връзката между морал и политика се декомпозира в по-

редица от теми – политически морал (в това число и политическия морал на 
българина), медии, политически живот и медиен образ на политика и т. н.

Разработка на проблема за отношението между морал и политика на де-
скриптивно и нормативно равнище прави В. Проданов.58 Търсейки решения 
на въпроса за отношението между морал и политика, той формулира идеите 
за морализация на политиката и политизация на морала като излизане извън 
границите на някаква норма на автономно функциониране на едната и дру-
гата сфера, характерна за един или друг период. Разработва четири основни 
модела а отношение между морала и политиката: подчинение на политиката 
на морала; подчинение на морала на политиката; тяхното обособяване като 
независими една от друга сфери; взаимодействието помежду им. Във връзка 
с отношението между морал и политика е направен етически анализ на на-
силието и са очертани няколко основни негови етически модела  – насилието 
като позитивна ценност сама по себе си; оправдание на насилието като необ-
ходимо зло или средство към позитивни ценности; насилието като абсолютно 
зло и противопоставянето срещу него на етика на ненасилието.

Политически морал
Темата за промените и специфичните особеностите на политическият 

морал става особено актуална в периода на прехода. Почти всички членове 
на секцията в една или друга степен работят по тази тема. Изследват се цен-
ностните трансформации на политическия елит като следствие от тоталната 
промяна в българската политика и от навлизането на прагматистката етика в 
мотивацията на политиците (Е. Петрова59); политическите конфликти на пре-
хода, маскирането и предефинирането им като морални, всекидневния дис-
курс върху политическия морал (Ст. Христова60); промените в обществото, 
моралната криза и политизацията на морала (Е. Маринова61); държавността, 
политиката и морала (Г. Арабаджиев)62. 

Власт и морал
Темата се разглежда подробно в монографичното изследване на Н. Ми-

хайлов Власт и морал (2002)63 въз основа на метода на съпоставяне двойките 
опозиция: рационално-ирационално, договорно-индивидуално, анонимно-
персонално. Прави се анализ на схващанията на представителите на т.нар. 
договорна теория за политиката, на пробабилизма и ситуационните решения. 
Разсъждава се върху въпроса дали моралът може да забрани някои практи-
чески действия, чиято целесъобразност е очевидна. Дали ако политическото 
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мнение и действие е вероятно, то може да се следва, даже ако противополож-
ното действие е по вероятно.

Медии и медиен образ на политика
В поредица от статии и студии64 Е. Петрова изследва новата роля на 

медиите в социализацията на младото поколение, в политическия живот и 
медийния образ на политика. Според нея българските политици следват све-
товните тенденции на провеждане на политиката в медийното, вместо в со-
циалното пространство, главно поради политическата си маргализираност; 
липса на реални политически структури, политическа и комуникационна 
компетентност.

Морал и култура
Тази проблематика остава актуална и през втория период от развитие-

то на етическите изследвания в института. Разпадът на всички сегменти на 
социалноикономическия и духовния живот на нашето общество след 1999 г. 
превръща въпросите за морала и културата като стожери на българската 
идентичност, на оцеляването и излизането от състоянието на аномия в едни 
от най-значимите изследователски теми.

Проблемът за нравствената култура, поставен от Д. Станков в еднои-
менната монография, намира продължение и конкретизация в още две кни-
ги  – Морал и култура. Култура на човешкото сърце и душа (1994) и Нрав-
ствената култура на българския народ (2004).65 Изхождайки от разбирането, 
че моралната култура е човекотворчество, той я разглежда като висш синтез 
на „културата на сърцето“ и „културата на душата“  – две нови и необичайни 
за нашата етическа традиция понятия. Във втората книга на изследване се 
подлага не моралът, сведен до нравственото съзнание, а емпиричната нрав-
ственост, въплъщаваща неговата битийна даденост и зададеност в обичай-
ното поведение на обикновения човек. Нравствената култура се разглежда 
като култура на нравите, чрез което се прави опит за цялостно изследване на 
обективните и трайни социокултурни характеристики, форми и лица на мора-
ла  – етоса на етноса  – нравите, обичаите, обредите и ритуалите; празниците 
и архетипите на родовата памет; етнокултурните стереотипи; нравствените 
устои на простонародното единение; моралнопоетичните форми на народния 
език; специфичните измерения на българската етикеция и т. н. Д. Станков е 
съставител и автор на Нов речник по морал и етика, претърпял две издания 
(2006, 2008)66, второто от които значително преработено и допълнено с нови 
термини и имена. Издаването на подобен труд обикновено е резултат от ра-
бота на мноброен научен екип и представлява значим не само научен, но и 
културен факт. 

Към тази тема, но от друга перспектива се обръща и Е. Петрова. Тя ин-
терпретира концепцията на А. Швайцер67 за базисно-детерминиращото на-
чало на етиката в духовната култура и стига до извода, че подобно сложно 
взаимодетерминиращо отношение съществува между морала и културата, а 
не между етиката и културата Изследва също кризата в българската култура и 
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моралния Аз в контекста на постмодерната култура68. Постмодерната култу-
ра налага нов морал, който налага независим от традициите и обичаите ред, 
а в личностен план  – свободно от ограничения и забрани поведение, позво-
ляващо пълно удовлетворяване на желанията, търсенето на нови удоволствия 
на Аза.

Морал и ценности
Изследването на моралните ценности на прехода по необходимост изис-

ква „припомняне“ на дискусиите и интерпретациите от миналото, осмисля-
нето им от позициите на съвременното развитие на етическата теория. 

Ценности и социални иновации
В контекста на общата за секцията проблематика за ценностите и цен-

ностната промяна М. Лазаров в книгите си Ценности и социални иновации 
(1990)69 и Махалото на ХХ век (2000)70, както и в редица студии и статии71, 
разработва няколко групи въпроси  – ролята на нововъведенията за социал-
ното развитие; нравственопсихичните състояния на личността при среща с 
новото; психичните бариери по пътя на иновациите; отношението на ценнос-
тната система към установяването и разгръщането на новото; промените, ко-
ито настъпват в ценностната система; разчупването на стереотипите; форми-
рането на новаторско мислене и поведение. Намесата на социалните промени 
в живота на личността и обществото е свързана със сериозни личностни и 
социалнопсихологически ефекти, както и с мащабни, често драматични раз-
мествания в ценностните ориентации и предпочитания. Като правило промя-
ната е предизвиква дискомфорт и необходима преоценка на ценностите.

Морални ценности, аномия, конфликти 
Аморализъм
Темата за аморализма има дълга теоретична традиция, но у нас тя се 

наложи покрай проблематизирането на морала на прехода, колапса на цен-
ностите, аномията, насилието. Аморализмът е предмет на анализ в работите 
на Е. Петрова.72 Той се разглежда като: елемент (зло) от бинарното същест-
вуване на моралния феномен; отказ от господстващия в дадена историческа 
ситуация морал, а не от морала изобщо и като отричане на възможността 
моралът да притежава всеобщ, универсален характер. Модерното тълкуване 
на аморализма е свързано с изследването на антиномичността и крехкостта 
на моралното съзнание и неговото опредметяване в моралната практика, раз-
криваща дихотомичната природа на моралния феномен. Антиномичността е 
детерминирана от разкъсаността и фрагментарността на моралното съзнание 
на Аза, води до затруднена самоидентификация и не позволява той да се раз-
глежда като една цялостна нравствена личност, с определени отговорност и 
контрол, а като такава чиито основни антиномии стават обект на проблема-
тизиране  – в едни ситуации, човек се проявява като носител на доброто, а в 
други  – на злото.

Корупция
Темата за корупцията няма как да остане извън погледа на етиците в 

института. Корупцията е феномен, който трайно се настанява в нашата дейс-
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твителност и започва да се възприема едва ли не като нормална практика. В 
резултат прагът на чувствителност към корупционните практики (както впро-
чем и към други неморални практики) става много висок. Корупционните 
скандали, които разтърсват обществото всекидневно създават усещането за 
някаква изначална корупционна предразположеност на българина. В книгата 
си Корупцията като морален проблем (2008)73 Н. Михайлов изследва същ-
ността, проявите и разпространението на този феномен. Посочва различните 
типове класификации – политическа, икономическа, битова, делова, престъп-
на и т.н., в зависимост от: типа на взаимодействащите субекти; типа на по-
лучавана изгода; насоченост; степента на централизация. Проучва въпроса 
дали корупцията застрашава самият институт на демократичното общество 
и дали нейното разпространение не поставя под въпрос смисъла на промени-
те, свързани с либерализирането на обществените отношения. Прави анализ 
на корупцията от морална гледна точка – убедена, избрана, утвърдена лична 
нагласа за получаване на индивидуален резултат отвъд правила и нравствени 
традиции; отменяща и премахваща представите за правилно и неправилно, 
прието и неприето; крайно егоистична и индивидуализирана човешка проява 
за налагане и самоутвърждаване в определен обществен порядък; победа на 
крайния индивидуализъм, разгледан като определено развитие на пазара..

Глобализация и морал
Темата за глобализацията е интензивно дискутирана в световната и на-

шата литература. По-малко обсъждани са моралните измерения на глобали-
зацията.74 В продължение на години с тяхното изследване се занимава Георги 
Арабаджиев.75

Специфичното тълкуване на системния подход и понятието за системна 
същност е изходната методологична позиция, която той следва в разработва-
нето на проблемите на глобализацията и глобалистиката. Доколкото глоба-
листиката се концентрира върху глобалните проблеми, вниманието е насоче-
но към разкриването на теоретичните основания на различните глобалистки 
теории и лежащите в основата им етически принципи. Направена е класи-
фикация на различните глобалистки хипотези за развитието и етическите 
принципи на т. нар. глобална етика. Обърнато е внимание върху прехода от 
глобалните проблеми на човечеството към тезата за глобализацията, изразена 
в движението „от една земя към един свят“. Разкрити са същността и особе-
ностите на т. нар. „глобализационна парадигма“ като нова парадигма на раз-
витието, нова идеология и нова властова игра. Подчертани са противоречията 
на т. нар. „неолиберален проект на глобализацията“, „новият глобален ред“; 
анализирани са политиките на т. нар. „Вашингтонски консенсус“ като харак-
терни за неолибералния проект на глобализацията. Г. Арабаджиев работи и 
по въпросите на етиката на международните отношения в съвременния свят.

Комуникация и морал
В монографичното си изследване Комуникация и морал (2004)76 Е. 

Петрова защитава тезата, че в комуникационното пространство се консти-
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туира нов, хоризонтален, многоаспектен, мултифункционален и динамично 
променящ се морал като част от масово-комуникационният кроскултурен 
обмен на информация и опит. В глобалното, отворено и освободено от прос-
транствено-времевите, организационните и социалните бариери виртуално 
пространство се създава морален модел, базиран на свободното и спонтанно 
общуване между автономните индивиди, действащи като фрагментарни мо-
рални субекти. В него размитостта на границите между уникалното и универ-
салното се проецира като равноценност и равнопоставеност на множеството 
взаимодопълващи се морални модели, които поддържат моралният ред в мре-
жовата форма на комуникация.

Психология на морала
Психологията на морала трайно присъства в институтската етика чрез 

теорията за моралното развитие и практиката на нравственото възпитание. 
Двама сътрудници на института  – В. Проданов и Е. Маринова77  – имат зна-
чими разработки в тази област. 

Обосновка на статута и възможните направления на развитие на такава 
интердисциплинарна област като психологията на морала прави В. Прода-
нов.78 Той анализира различните типове модели на отношение между психо-
логия и етика в историята на етическото познание. Разграничава три парадиг-
ми  – на съвпадението, при което етиката се превръща в клон на психологията 
(евдемонистични и хедонистични доктрини в нормативната етика, както и 
при психоаналитичните версии на психологията); на ценностната независи-
мост, при което етиката и психологията са напълно отделени една от друга 
(типичен пример е кантианската нормативна етика); на единството, при ко-
ето се предполага относителната независимост на психологията и етиката, 
на психиката и морала. Статусът на психологията на морала се извежда от 
парадигмата на единството като нейният предмет се свързва с взаимоотноше-
нието между морална и психична детерминация на човешкото поведение. 

Като се оттласква на „парадигмата на съвпадението“, Е. Маринова ана-
лизира психологията на морала като междудисциплинарна изследователска 
област с научна територия, рамкирана от собствен специфичен предмет на 
изследване, собствена методика и собствена научна биография. С настъпва-
нето на същностни трансформации в етическата теория и с развитието на 
приложната етика психологията на морала, която възниква, когато в експе-
рименталната психология ясно се формулира етическата задача, претърпява 
съществено развитие, като става все по-зависима от провокациите на при-
ложното етическо знание.

Морално развитие
В продължение на години Е. Маринова79 проявява интерес към теории-

те на моралното развитие, като се основава на обективното психологическо 
изследване. Обединени от названието „психология на морала“, те успешно 
демонстрират възможностите на междудисциплинарния подход. В тях мо-
ралното развитие на личността се изучава със средствата на етиката, психоло-
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гията, теориите на развитието, теорията на възпитанието и др. Чрез анализ на 
стуктурния и социалния когнитивизъм, на дейностния анализ и психоанали-
тичния подход се извеждат понятията за стадийност на моралното развитие, 
морален характер, интериоизация и др. Дискутират се действащите педагоги-
ческите стратегии за морално възпитание.

В книгата си Жан Пиаже. Двата морала. В света на моралното съжде-
ние на детето (1998)80, чрез сравнителен анализ на възгледите на Ж. Пиаже 
и Л. Колберг, Е. Маринова представя едно от основните направления в пси-
хологията на морала  – структурния когнитивизъм. Как трябва да се разбира 
твърдениято на Ж. Пиаже, че в развитието на индивида има „два морала с 
различен произход“? Може ли да се говори за стадии в моралното развитие? 
Как характерът на социалните отношения и стилът на общуване влияят върху 
развитието на моралното поведение? Що е морален характер? Какво е място-
то на интериоризацията в моралното развитие?

В Поведение и морално развитие (2003)81 са представени социалният 
когнитивизъм и дейностният подход в психологията на морала. Обобщават се 
и се систематизират теоретичните предпоставки, дискутираните теми, при-
нципите на анализ, основните понятия, водещите автори, приносите в зна-
нието за моралното развитие. Анализират се основните методи на изследва-
не, експериментите и тяхната интерпретация. Показва се приложението на 
психологията на морала в теорията на моралното възпитание. Дискутират се 
педагогическите постижения и неуспехи. Осмисля се изследователският ка-
пацитет на отделните теории.

Нравствени чувства
Темата за нравствените чувства присъства в поредица от разработки на 

Е. Маринова.82 Тя насочва своя интерес към ранната афективност, която, въ-
преки че не е достатъчно изучена, има решаващо значение за началното мо-
рално развитие. Анализира същността на моралните чувства, значението на 
моралните чувства за функционирането и развитието на морала, базови емо-
ции и морални чувства, амбивалентността на моралните чувства, любовта, 
състраданието и милосърдието, страха и др. Практическата приложимост на 
темата е свързана с възможностите за морално въздействие и възпитание в 
условията на несформираност на действащи когнитивни структури.

Постмодерна етика
Постмодерната етика е едно от най-дискутираните направления в съвре-

менната етическа мисъл. Почти всички чренове на секцията през втория пе-
риод от нейното развитие в една или друга степен, експлицитно или контек-
стуално, се занимават с отделни проблеми, които тя поставя или използват 
нейния методологически и понятиен апарат. По-цялостни изследвания в об-
ластта на постмодерната етика има Е. Петрова. Върху проблеми на постмо-
дерната етика са дисертационните трудове Етическият наратив в постмо-
дерното философстване (Д. Кънчев), Понятия на постмодерната етика (Д. 
Николова), Конституиране на моралния субект (Ив. Геров).
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Риск и морална чувствителност
С разкриването на спецификата на моралната чувствителност и връз-

ката Ј с анализа на риска, рисковите и моралните ситуации се занимава Е. 
Петрова.83 Анализът на моралната чувствителност следва темпорално–прос-
транствените проявления на риска. При темпоралното, акцентът се поставя 
върху моралната чувствителност, възникнала в различните пластове и форми 
(социални и физически) на времето, разгледано диахронно и синхронно. В 
преходното време  – върху сложната връзка между протичащите събития и 
структурата на ценностите, повлияна от миналия опит и преживяването му в 
настоящето, а при климатичните промени на времето  – върху 4 типа морални 
проблеми. При пространственото проявление на риска акцентът е поставен 
върху затворените, непрозрачни частни (на богатите и семейството) и пуб-
лични зони (на бедните) на социална изолация и върху несигурността на от-
вореното виртуално пространство.

Приложна етика
От 60-те години на миналия век досега приложната етика е най-бързо 

развиващата се част от етическото познание, не само по света, но и у нас. 
Нейното приоритетно развитие се обуславя от възникването на нови морални 
практики, за които все още не съществуват морални регулативи или същест-
вуващите са недостатъчни. Стимул за насочване към практикоприложни про-
блеми в периода на прехода е изчезването на нормативния морал и промяната 
на субектите на морална регулация. Изследванията върху конкретнопракти-
чески проблеми неизбежно водят до необходимостта от осмисляне на насо-
ките и приоритетите на самата приложна етика. Към това води и процесът на 
„роене“ на приложната етика на все повече парциални етики, което поставя 
въпросите „докога“ и „докъде“ ще продължи раздробяването Ј и не е ли нуж-
но да се преосмисли нейният статут. В разработките си Ст. Христова84 анали-
зира състоянието, тенденциите и перспективите на развитие на приложната 
етика. Изводите са, че наред с продължаващото „роене“ на приложната етика, 
което е свързано преди всичко с появата на нови реалности и дейности, които 
се нуждаят от етическа регулация, се очертава необходимостта и се наблюда-
ва преход от приложна към практическа етика в лицето на етиката на вземане 
на решение и етиката на морално разсъждение. Приложноетична тема разра-
ботва в докторската си теза „Етически кодекси“, редовният докторант към 
секцията Ив. Миков. Темата е широко дискутирана в литературата, тъй като 
етическите кодекси са системи, предлагащи определени принципи и ценнос-
ти за дадена общност и имат съществена роля и в процеса на вземане на ре-
шения. У нас се наблюдава масово създаване на кодекси в различни сфери на 
дейност без етическа експертиза и консултиране.

Биоетика
Биоетичната проблематика е традиционна за етиката в института. За 

пръв път (още през първия период от развитието на етиката в института) към 
нея ориентират изследванията на В. Проданов85, който е един от пионерите 
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в тази област в Европа, защитил първа дисертация по биоетика в Източна 
Европа, автор на четири книги и множество статии. 

В. Проданов създава специфична концепция за съдържанието и основни-
те направления на биоетиката, която за разлика от традиционната интерпре-
тация на биоетиката като медицинска етика в епохата на новите технологии, 
включва такива направления като еволюционна етика, възрастова етика, де-
мографска етика, екологическа етика, медицинска етика, етика на биологичес-
ките изследвания, биотехнологическа етика. Той разработва идеята за особен 
тип ценности, чрез които се реализира взаимодействието между биологично 
и социално  – „биосоциални ценности“ и прави анализ на основните сфери на 
функциониране на биосоциалните ценности. Проучва културните основи на 
биоетиката в Източна Европа и причините за закъснялото Ј развитие в тази 
регион, както и културно специфичните Ј интерпретации  – идея, която все 
още е неразработена в биоетическата литература. Разкрива взаимодействието 
между морални и биологически значения във връзка с такива категории като 
живот и смърт, здраве и болест. Въвежда и разработва основни категории на 
биоетиката като „биосоциално съществуващо“ и „биосоциално дължимо“. 
Предлага концепции за моралната регулация на органическите потребности 
и в частност на сексуалната и хранителната потребност. Проучва трансфор-
мациите на нормативната регулация на сексуалната потребност в процеса на 
модернизация. Разработва основни направления на биоетиката  – еволюцион-
на етика, възрастова етика, демографска етика, медицинска етика, екологи-
ческа етика, генна инженерия и евгеника. Застъпва идеята за основни типове 
биосоциални култури, чрез които се реализира взаимодействието между био-
логично и социално. На тази основа анализира историческата динамика на 
биологичното и неговото взаимодействие със социалното.

През втория период от развитието на етиката в института към биоетич-
ни проблеми се ориентират Д. Станков, Ст. Христова, В. Колев. В книгата си 
Моралът и „двете“ култури (2002)86 Д. Станков анализира въпроси на био-
етиката, етологията, социобиологията и медицинската етика и деонтология. 
Специален интерес проявява към темите за моралните предизвикателсктва на 
генетиката, евгениката, неоевгениката, генното инженерство и генномодифи-
цираните животински и растителни организми (храни). В докторската си теза 
Етически проблеми на органната трансплантация и присаждане на тъкани 
(2001) В. Колев прави първото у нас проучване (включително и емпирично) 
на теоретичните и практичните измерения на трансплантацията.

Репродуктивна етика
Проблемите на изкуствената прокреация са продукт на стремителното 

развитие на новите репродуктивни технологии и техники през втората по-
ловина на миналия век, които постепенно започват да се прилагат и у нас. 
Тези технологии създават нова, принципно различна от обичайната област 
на прокреативно поведение и на морална регулация, които остават извън ре-
гулативните възможности на изградения репродуктивен морал. Този нов тип 
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отношения, дилеми и конфликти изискват специална, диференцирано насо-
чена към тях област на научно изследване, каквато е прокреативната (реп-
родуктивната) етика. 

В монографичното си изследване От Франкенщайн до Доли (1999) и в 
други публикации87 Ст. Христова разглежда три вида технологии: репродук-
тивни (изкуствено оплождане от съпруг или донор, оплождане „ин витро“, 
сурогатна бременност, репродуктивно клониране); терапевтични (генетичен 
скрининг, пренатална диагностика, генна терапия, терапевтично клониране); 
подобряващи (генно инженерство, селекция на пола). Направен е критичен 
анализ на различните схващания за един от най-дискутираните и най-дис-
кусионните проблеми на изкуствената прокреация  – статуса на ембриона  – 
консервативно, потенциалистко и либерално; разгледано е възприемането на 
моралния статус на ембриона от гледна точка на всекидневното съзнание и 
здравия разум.

Етика и биотехнологичен риск
Етичните проблеми на биотехнологиите са едни от най-дискутираните 

през последните десетина години по света. Напоследък и у нас въпросът за 
биотехнологичните рискове започва да става актуален (скандалът с нерегла-
ментираното използване на стволови клетки за терапевтични цели). Неслу-
чайно интересът към етичните измерения на биотехнологиите се контексту-
ализира с оглед на моралните рискове. В своите изследвания Ст. Христова88 
стига до извода, че развитието на биотехнологиите и появата на непознати 
досега биотехнологични рискове променят взаимоотношенията между етика 
и технология по посока на превръщане на етиката (чрез въвежането и прие-
мането на принципа за предпазливостта) в част от развитието на биотехно-
логиите. Тя анализира спецификата на биотехнологичните заплахи и извежда 
критериите и принципите за оценка на биотехнологичните рискове. Разглеж-
да приложението на различни етически подходи (ценностнонормативен, ути-
литаристки, подходът на правата) и различни етически принципи при анализа 
на изследването, създаването и използването на стволови клетки, дешифри-
рането на човешкия геном, нанотехнологиите, генномодифицираните храни, 
фармакологичното облекчаване на болката. На базата на етически анализ на 
моралната допустимост и границите на моралната допустимост на новите 
биотехнологии е развита тезата за необходимостта от генерална превенция на 
биотехнологичните заплахи чрез рискова комуникация на заинтересованите 
лица, частнонаучна и морална експертиза, предварително съгласие за поема-
не на отговорността и за възмездяване на щетите от вземащите решение за 
рискови дейности при липса на консенсус.

Пак за мрежата
През втория период етиците от института излизат на „международния 

пазар“. През 1994 г. за първи път в историята на българската етика е издаден 
в САЩ колективен труд на българските етици под редакцията на В. Проданов 
на общата тема Морал и публичен живот в едно време на промяна.89 Основ-
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ните участници в този труд са представители на института  – освен В. Про-
данов студии в него имат В. Вичев, Д. Георгиев, М. Лазаров, Е. Маринова, Д. 
Станков. В текстовете на студиите се анализират различните измерения на 
промените в моралната сфера в бившите социалистически страни, резултат 
на прехода, който те извършват от една форма на догонваща модернизация, 
свързана с модела на държавния социализъм, към друга форма, при която се 
осъществяват радикални промени в отношенията на собственост, политиче-
ската система и идеологическите ценности. 

Разширява се участието с доклади на междунарони конференции у 
нас и в чужбина. В. Колев, Б. Тодорова и Ст. Христова представят доклади 
на няколко Лошински дни на биоетиката; в международни конференции в 
Хърватска и Сърбия участва Ст. Христова. Етиците са редовни участници на 
международните варненски школи, както и на междудисциплинарни научни 
конференции.

През втория период са направени усилия за възстановяване и дори ново 
изграждане етическата общност в страната. Тези усилия са плод както на 
ограничения по брой кадрови потенциал на института, така и на желанието 
проблемите да бъдат дискутирани в специализирана научна среда. За разлика 
обаче от предходния етап, сега стремежът е дискусиите да се провеждат с 
участието на заинтересованите лица и институции или, както е модно да се 
казва сега, с крайния потребител  – представители на министерства, браншо-
ви и професионални организации, практикуващи специалисти в съответните 
области, политици, законодатели. Проведени са пет национални конферен-
ции по етика през 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 г. Материалите са публику-
вани в едноименни сборници  – Етиката в България  – вчера, днес и утре 
(2005); Моралът в българската политика (2005); Морал и социализация на 
децата и младежите в България (2006); Етиката в българското здравео-
пазване (2007).90 Материалите от петата национална конференция Моралът в 
българските медии са подготвени и предадени за печат. Наред с колеги етици 
от цялата страна в тези конференции участват и много колеги от други секции 
в института. Съорганизатори са авторитетни национални правителствени и 
неправителствени организации и сдружения. Секцията е инициатор за създа-
ване на български комитет по биоетика, проведени са множество семинари и 
две кръгли маси по проблемите на биоетиката с участието на представители на 
различни науки и професии. Етическата общност непрекъснато се разширява 
в страната и в чужбина, но международните контакти са предимно лични или 
опосредствани чрез други международни и научни организации(ЮНЕСКО).
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