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ВМЕСТО УВОД

ПОВЕЧЕ СОЦИАЛИЗЪМ -  ПОВЕЧЕ НРАВСТВЕНОСТ

Стратегията за всеобхватно обновяване на социализма апелира за 
повече нравственост. Преходът на обществото ни от досегашния модел 
на развитие към един демократичен социализъм на самоуправление
то е неосъществим без хора честни, с остра гражданска и политиче
ска съвест, със силно развита нравствена самовзискателност, с чув
ство за чест и чистота на помислите. При анемични морални добро
детели и ниска нравствена активност няма пълноценно човешко ан
гажиране с големи обществени цели. Затова богатата душевност на 
народа и неговото нравствено здраве са задължителни предпоставки 
за Усъвършенствуване на социализма.

Качественият скок в развитието на нашия строй зависи от откри
ването на нови възможности пред човека, което е невъзможно без въз
становяване на действителните стойности на социалистическия морал. 
Повече нравственост — това се оказва не само цел, но и фактор на 
започващото преустройство, на борбата за повече социализъм.

Досегашната история на социализма показва, че политическите 
или икономическите успехи са безсмислени, ако са изплатени с це
ната на нарушените нравствени стойности. Затова преустройството за 
лага в себе си като първостепенен движещ мотив моралното пречист
ване на обществото, отстраняването на нравствените деформации.

Основното негативно нравствено наследство от нашето досегашно 
развитие е „оформено“ от обезличаващата, дехуманизиращата сила 
на бюрократичния централизъм, на административно-командната 
система.

Бюрократизмът се асоциира с определени недъзи в управлението. 
С това понятие обикновено назоваваме онази управленска дейност, коя
то се обвинява в откъснатост от живота. Бюрократизмът — тази дума 
идва на езика, когато се казва, че усърдието на чиновниците е насо
чено към изпълнение на формалности. Но това е едно повърхностно 
обхващане на съдържанието и следствията на бюрократизма — болест
та, която предизвика у Ленин през последните години от живота му 
силна тревога за бъдеще1х) на социализма.

Бюрокрацията навярно сама създава и поддържа мита за себе 
си като за чиновничество, лишено от делови качества, което раздува
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отчетната и контролната книжнина, за да разтакава хората и за да 
демонстрира дейност. Този образ е изгоден за бюрокрацията, тъй ка
то оневинява и прикрива действителната й същност. А тя е дефинира
на още от Маркс и Ленин като политическо отчуждение. Бюрократиз
мът не е нито само времеядство и бумащина, нито просто злоупотреби 
с властта чрез корупция, ходатайства, протекционизъм и т. и. Това е 
своеобразна „кражба на властта“ — прикрито присвояване на правото 
на народа да бъде истинския субект на социалистическата власт.

В условията на бюрократично-централизираното управление поч
ти всичко се диктува от центъра, апаратът доминира над изборните 
органи, изпълнителската власт — над представителните инстнтуции. 
Масите не разполагат с достатъчно ефикасни възможности за кон
трол над тези, които упражняват властта от тяхно име. Управленска
та пирамида се изгражда фактически повече от горе на долу, откол
кото от долу на горе. Така не само чиновниците, но и на народните из
браници се налага да се ориентират повече към съображенията на 
висшестоящите, отколкото към исканията на избирателите. Начинът 
на управление става такъв, че виновният винаги отсъствува. Бюрокра
тът е изпълнител на това, което му е зададено от по-горното равнище. 
Затова той няма морална отговорност — отговорността е винаги на 
по-висшия етаж, тоест никъде. Ако предприетото действие е успешно, 
всички си приписват успеха, при несполука вината се спуска надолу 
и пак потъва в пясъците на безотговорността.

Бюрократичната рационалност залага на личности с конформист
ка ориентация. Изпълнителността и нетърпимостта към проявите на 
друго мислене са крайъгълни камъни в тяхното поведение. Тъкмо за 
това лицемерието и показното, афиширано изпълнение на нравствени
те правила престават да бъдат случайни морални беди.

Макар че обществото се движи от индивидуалности, бюрократът 
е зареден с подозрения към човешките различия. Това е естествено — 
човешкото многогласие подкопава регламентираното единодушие, а 
съревнованието на различните интелекти внушава съмнения и оспор
ва правилата на чинопочитанието. Затова и нужен, и почитан се оказ
ва „човекът-ехо“. Неговата инициатива се изчерпва с изпълнителност
та. Човекът-ехо е нравствено куха личност. Той не се измъчва от бол
ки в съвестта, защото живее с наготово приети истини. Предпочита 
мнението му да е като на мнозинството. Така се спасява от терзания
та на нравствения избор, а поведението му получава гаранции за 
безопасност и безотговорност. Когато той говори за нравственост, има 
предвид другите. Иска справедливост, но само когато може да спечели 
от това. У човека-ехо е атрофирано чувството за чест и достойнство,
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за права и задължения. В неговата ценностна система покорността е 
изяла самоуважението. В този човек мястото на гражданина е заето 
от верноподаника.

Всичко това обяснява защо преустройството, дебюрократизиране- 
то и нравственото пречистване на социализма се оказват съдбоносно 
взаимосвързани. Стратегията на преустройството не може да се пре
веде на езика на делото, ако не се осъществи дебюрократизирането на 
обществото. Тоест ако не се отстранят онези механизми, поради които 
властта се отчуждава от масите, формата измества делото, а лицеме
рието и апатията загърбват желанието и способността да се живее в 
полза на обществото, оставайки в съгласие със себе си.

Сега се полагат основите на самоуправлението и се пристъпва към 
градежа на нов тип социалистическа демокрация, към възстановяване 
примата на гражданското общество, към отстраняване на деперсона- 
лизиращите тенденции в социалния живот. Съдбата на тези решаващи 
дейности на преустройството зависи от революционността, обоснова
ността и всеобхватността на предприеманите политически, икономи
чески, идеологически, юридически действия. Но тя зависи и от нрав
ственото здраве, от моралната воля на народа, от жаждата му за по- 
рядъчност, справедливост, достойнство. Преустройството има и като 
свое следствие, и като свое условие моралната добродетелност на ма
сите.

В сегашната ситуация моралните ценности на социализма, отърс- 
вани от полепналата ръжда, започват да придобиват нова привлека
телност и по-силна жизнеспособност. Но апатията все още поддържа 
своята действеност и прегражда пътя на обновлението. Тези противо
речия в нравствения живот, както и значението на моралното изцеле
ние за участта на преустройството правят от етическите изследвания 
особено актуална научна дейност.

Днешната етика е обхваната от желание да се освободи от мо- 
рализаторските представи за социализма, от умозрителните схеми и 
безплодните абстрактнотеоретични систематизации. Нужни са й но
ваторски подходи, широта на мисленето и изказа, теоретична честност 
и гражданска смелост, за да може да преодолее дистанцията спрямо 
нравствената практика, за да спечели доверие към себе си.

В този процес вземат активно участие и младите етици. Известна 
представа за това дава настоящият сборник. Той е съставен от крат
ки изследвания на участниците в Първата национална среща на мла
дите етици (организирана от Ц К на ДКМС, Единния център по фи
лософия и социология, секция „Етика“ на Института по философия, 
Центъра по теория и управление на идеологическия процес на АОНСУ

5



при Ц К на БКП и състояла се от 28. IX до 2. X. 1987 г. в гр. Варна). 
В сборника са включени и студии на някои известни български и съ
ветски учени, които с докладите си внесоха в работата на срещата и 
научен опит, и евристичен заряд.

Сборникът е белязан с голямо тематично и проблемно разнообра
зие. Младите етици са насочили изследователските си усилия в много 
посоки, потърсено е присъствието на морала практически във всички 
сфери на обществения живот. Тази широта на научните интереси е 
подплатена с ерудиция и умения за вярно ориентиране в световната 
литература но обсъжданите теми. Забележително е и многообразието 
на използваните теоретични и стилистични подходи. В отделни статии 
се срещат противоречащи една на друга тези. Това обаче е естествено 
и вместо да тревожи, трябва да радва: споровете дават по-голям шанс 
на приближаването към истината.

Най-забележителното в предложените изследвания е желаннето 
на авторите да скъсат с наслоените в етиката стереотипи и да изля
зат вън от традиционните методологични подходи, да разширят тео
ретичния инструментариум на етиката. Не на всички и ненавсякъде 
достигат силите и уменията за такова трудно противоборство. Но е 
безспорно, че повечето от младите ни етици пристъпват с нова чув
ствителност към избраната от тях тема, необременени от лъжливи ав
торитети, от догми и схеми. А това вече дава големи надежди. Да им 
пожелаем успех.
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I. ЕТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО 
НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

МОРАЛНАТА РЕГУЛАЦИЯ В УСЛОВИЯТА 
НА КАЧЕСТВЕНО ОБНОВЯВАНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

v- Идейно-нравствените приоритети на идеологическата политика и 
социалистическото възпитание днес се определят от критериите и изис
кванията на революционното преустройство. Историческата задача на 
КПСС и БКП е социалистическото общество да се изведе в „ново 
качествено състояние“ 1, да се осъществи „качествен преход към мо
дел, който е адекватен на новите реалности в света, в социалистиче
ските страни и у нас“2.

Обективната необходимост и конкретната реализация на каче
ствените промени изтикват напред ценностните аспекти, хуманитарна- 
та насоченост, нравствените фактори на всяка общественозначима дей
ност. В този именно социален контекст революционното преустройство 
на идейните и моралните ориентири и качества на хората изпъква ка
то решаваща предпоставка за революционното обновяване на иконо
мическия и политическия живот, на многостранната социална прак
тика.

Доминиращото значение на нравствените ценности в съвременния 
идеологически процес се определя преди всичко от съзнателно-преобра- 
зуващия характер на осъществяваното преустройство. Неговият рево
люционен заряд се обуславя както от критичната оценка и категорич
ното отрицание на остарелите, изчерпали своите творчески възможно
сти организационни структури, методи на работа и социални ценности, 
така и от новаторските идеи и най-вече от конструирането на прин- 
Ципно нов, несъществуващ в досегашната практика социален опит. То
ва повишава „градуса“ на борбата между новото, прогресивното и 
старото; консервативното. Изискват се повече отвсякога творчески тър
сения, нестандартни решения и смели действия, което е свързано с 
голям риск и активна морална позиция. Изисква се активна морална 
позиция и като оценка, и като поведенческо отношение, и като отго
ворност. Социалната роля на моралния фактор е да стимулира всяко 
истинско творчество и да воюва с отклоненията от обществените по
требности и интереси, да защитава човека инициатор и реализатор на 
новаторското дело и да издига социалния престиж на всяка нравстве
на личност. С целия спектър от функции и задачи идеологическата 
работа и социалистическата нравственост трябва да укрепват вярата 
и доверието на трудещите се и младежта към обновителните процеси,

* Г о р б а ч о в ,  М. Револю ционното преустройство и идеологията на обновле
нието. Работническо дело, 19 ф евруари 1988 г.

2 Ж и в к о в ,  Т. Д а  изградим Б ъ л гар и я  като високоразвита и културна социа
листическа д ъ р ж ав а . С., 1988, с. 16.
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да дават свой принос в по-натагъшното утвърждаване на новите управ
ленски структури, нормативни системи и ценностни ориентири, да фор
мират нагласа и воля за революционна промяна.

Осъществяваната радикална икономическа реформа е насочена 
към преодоляване на редица деформации в прилагането на ленински
те принципи и на остарелите стереотипи в мисленето и практиката, към 
подменяне на отживялата своето време административно-бюрократич- 
на стопанска система с принципно различен икономически механизъм. 
Той е такава система от икономически регулатори и социални стиму
ли, която може и трябва коренно да измени субективното отношение 
към труда и стопанисването на собствеността, да осигури неотменно 
осъществяване на изискванията на хуманизма и справедливостта иа 
социализма и да даде мощен импулс за пълноценна реализация на 
личността.

В тази посока са и усилията на партията към утвърждаване на 
демократични структури и механизми на самоуправление на произ
водствените и териториалните общности. Без откровен и честен диалог 
с трудещите се, без гласност и демократичен контрол от долу нашето 
социалистическо общество не може да изяви своята хуманна същност 
и нравствено превъзходство пред капитализма, да превърне човека 
в самоцел на всяка общественополезна дейност. Следователно самата 
революционна практика стимулира и активизира изявата на револю
ционното мнслене и нравствената позиция, които на свой ред оказват 
и обратно въздействие за осигуряване на обновителните процеси. Тук 
отново намира блестящо потвърждение известната мисъл на Карл 
Маркс, че изменението на човека и изменението на обстоятелствата 
са единен в своята обективна основа процес, който може да бъде раз- 
разбран само като революционна практика.3

Така при днешната социална ситуация социалистическият морал 
се изявява като доминираща идейна сила за по-нататъшното разгръ
щане на преустройството. В центъра на многостранната дейност, от
белязва другарят Александър Яковлев, „трябва да бъдат социално- 
духовните, нравствените характеристики на обществото и човека. Но 
това означава, че всяка несполука в обществената нравственост е тре
вожен сигнал за грешки в политиката — икономическа, социална и 
културна“. По такъв начин „нравствеността придобива политическо 
значение. Тя оказва пряко влияние не само върху темповете, но и кое
то е извънредно важно, върху характера на нашето движение, върху 
перспективите за постигане на поставените цели“4.

Следователно моралният фактор не е само стимулираща, ускоря
ваща социалните процеси сила. Като формира активна позиция и без
резервна оценка на революционните промени, като озонира социална
та атмосфера в обществото и утвърждава идейните предпоставки на 
социалистическата организация и дисциплина, нравствеността оказва 
решаващо влияние върху целевите ориентири и ценностното съдър
жание на преустройството. Тя е „виталната сила“ на целия преобра

3 Вж . М а р к с ,  К.,  Ф.  Е н г е л с .  Съч., т. 1, с. 4.
4 Я к о в л е в ,  А. Н. Преустройството и нравствеността. Днес и утре, 1978, 

№  16, с. 2, 4,
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зователен процес: идеи — модели — практически реализации — оценки. 
В зависимост от позицията на субекта на социалната дейност — но
ваторска или консервативна, моралният фактор може да бъде и уско
ряваща, и задържаща сила.

Реалната практика, проявяващите се в нея противоречия и идей- 
но-психични съпротивления потвърждават, че са необходими преоцен
ки и съществени преустройства и в самия нравственовъзпитателен ар
сенал на нашето общество. В него има наслоени не само традиционни 
ценности и поведеиски стереотипи, не само „амортизиран материал“, но 
и тревожни деформации. Ако не се реализира социалният престиж 
на нравствените ценности на социализма, ако не се възстанови (кол
кото и парадоксално да звучи) „моралният им авторитет“, те не биха 
изпълнили днес преобразуващата си мисия. Става дума не толкова 
за обогатяване на нравствените явления и отношения, колкото за при
добиване на ново качество. Пред социалната теория и нравствено-въз- 
иитателната практика стои неотложната задача да се очертаят изме
рителите на това социално качество и пътищата за неговата реа
лизация.

В този смисъл от радикални изменения се нуждае и възпитател
ната система, за да се превърне тя в надежден инструмент за пости
гане на желаните социални ефекти. Фактите дават основания да се 
направи изводът, че съществува несъответствие между социално-цен- 
ностната същност на възпитателните потребности, цели и задачи, от 
една страна, и застиналите форми и консервативния стил на тази п̂ й- 
ност — от друга. Най-общите контури на преустройството тук изискват: 
интензифициране на системата чрез повишаване културата на възпи
тателното въздействие, чрез по-пълното й насищане с ценностно-нрав- 
ствено съдържание и разширяване „полето“ за творческа изява; едно
посочност и гъвкаво съчетаване на комплексните професионални и 
непрофесионални възпитателни дейности; регулиране на динамичния 
процес на цялостната социализация на човека; съществено подобря
ване на организацията и управлението на идейно-нравствения процес 
върху методологичните основи на демократичния подход и при актив
ното използване на най-нови научни идеи и методи, на смели експе
рименти.

*
* *

На съвременния етап от развитието на социалистическото общест
во в духовния живот, светогледа и ценностите на личността настъпват 
качествени изменения. Възникват нови явления, започват остро да се 
чувствуват нови потребности. Те се обуславят от обновителните про
цеси в икономическия и политическия живот, от демократизацията на 
социалното управление. Под влияние на научно-техническата револю
ция се обогатява интелектуалното съдържание на обществения труд 
и духовните ценности, увеличават се възможностите на субективния 
фактор за овладяване на обективните закономерности. Широко 
утвърждаващото се по инициатива на КПСС ново политическо мисле
не в международното сътрудничество и общуване обогатява с общо
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човешки елементи марксистко-ленинската оценка на социалните про- 
' цеси и политическите събития. Качествените промени засягат и ця- 

лостната система за регулиране и управление на социалната актив
ност и поведението на колектива и личността.

Така пред обществената наука и идеологическата практика въз
никват нови проблеми, решението на които изисква нерутинно мисле
не, творчески подход и съвременна организационна култура. Задачата 
на идеологическата работа и нравственото възпитание е да се направ
лява този процес, като се подпомага неутрализирането и особено 
предотвратяването на деформиращите въздействия. Практическите ре
зултати от тези целенасочени усилия в голяма степен се определят 
от адекватното осъзнаване на качествените промени във функциони
ращата морална система, на влиянието, което оказват обективните 
фактори върху нравствената регулация на поведението на социали
стическата личност.

Преди всичко трябва да се има предвид, че тенденциите са про
тиворечиви, а явленията — изключително комплицирани. В миналото 
беше широко утвърждавана регламентацията, разчиташе се на дей
ствието на нормите и традициите. Това улесняваше формирането на 
собствена позиция и тактика на поведение. Днес бързата промяна на 
ситуациите, мощните информационни потоци, колосалното нарастване 
на средствата за духовно общуване и пр. все повече затрудняват оце
нъчното отношение и избора на поведение. Личността се нуждае от 
верни и надеждни критерии за ориентация. В същото време социал
ната инициатива и творчеството не „понасят“ строго регламентираните 
и унифицирани средства за регулиране и .формално-бюрократичните 
форми на контрол.

В нравствената сфера се налага по-специално тенденцията към 
по-голяма гъвкавост и толерантност при реализацията на нормите, по- 
широк регистър на постъпките. Това особено се отнася за младия чо
век, който не търпи опекунството и назиданието, директния контрол и 
административното въздействие. Преминаването от твърди, еднозначни 
норми към норми на поведение, които значително разширяват грани
ците на свободата на човека, по своята същност е прогресивен процес. 
За  неговия цялостен анализ се изискват комплексни и конкретни из
следвания. Тук ще бъдат изразени само отделни съждения.

Особено осезателни промени настъпиха в семейния морал, в 
нравствено-психичните регулатори на бита и всекидневното поведение. 
Нравствените отношения и постъпки в тази сфера бяха сковавани от 
патриархални отживелици и религиозни предразсъдъци, от дребнаво
то опекунство на локалното (по-конкретно на съседското) обществено 
мнение и на други външни фактори, от ограничени и сектантски раз
бирания. Нека само да си припомним дискусиите от недалечното ми
нало за модата. Считаше се за „вредно и опасно“ да се носят къси 
поли и панталони с тесни крачоли без маншети, дълги коси и бради, 
изразяваше се съмнение, дали хора с такава външност могат да строят 
социализъм. А предубежденията и осъдителното отношение към все
ки развод?! Разбира се, преодоляването на тази ограниченост не озна
чава да се оправдават всякакви увлечения и прояви на лекомислие, на 
снобизъм и екстравагантност. Ние сме за такова поведение, което съ
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четава изискванията за нравствено, красиво и практично, за хуманно 
отношение с уважението на правилата на социалистическото общежи
тие. Става дума за утвърждаване у човека на самочувствието, че е 
свободна и в същото време отговорна за постъпките си нравствена 
личност.

Или да вземем нравственонормативните изисквания към труда и 
социалистическата собственост. Прибързаните и опросгенски предста
ви за развитото социалистическо общество, за близката перспектива 
на прехода към разгърнато строителство на комунизма стесняваха со- 
циално-нравственото отношение към труда. То се откъсваше и проти
вопоставяше на икономическия интерес, като се свеждаше предимно 
до абстрактни призиви за трудов ентусиазъм и трудови дела за общо
то благо. Обективните закони на социалистическото общество на съв
ременния етап изискват максимално да се използват материалните 
стимули, да се съчетават обществените интереси. „Касае се за инте
реси — отбелязва другарят Тодор Живков, — които са израз на разум
ни потребности, за интереси, които се регулират с икономически мето
ди в съответствие със социалистическия принцип на заплащане и спра
ведливост.“5

Могат да се приведат и други аргументи за промените в по-широ
ката постановка за моралната регулация в условията на ускорено раз
витие на социалистическото общество и разгръщане на научно-техни
ческата революция. Те се подчиняват на една обща обективна зако
номерност, подценявана досега в социалната теория и практика. Тя из
разява присъщото на социализма многообразие и изисква да се сти
мулира и разгръща това многообразие — на различните потребности 
и интереси, на способностите за творческа дейност, изисква да се це
ни и развива неповторимата индивидуалност на човека. Имат се пред
вид динамиката на избора на постъпката, стилът на поведението, мо
тивацията на социалната активност, обществената оценка на резулта
та и други морални действия със сложна и многообразна социална де- 
терминация.

За да се излезе от проявяващите се в моралната регулация реални 
противоречия, за да се даде по-голям простор на нравствената актив
ност на човека, се налага в теорията и възпитателната практика да се 
утвърждава по-широко разбиране за моралната регулация. Тя не се 
свежда до просто регламентиране на поведението и действията на 
личността, а е много по-сложен и фин механизъм за ценностно въз
действие. Това е такава нормативно-оценъчна система, която въздей- 
ствува не само отвън (като обществена иорма), но и отвътре, инте- 
риоризира се от човека като дължимо отношение, като личностна по
зиция. Преходът от Нормативно изискване към вътрешно възприето 
от личността морално действие е специфичният механизъм на нравстве
ната регулация.

При такава постановка излиза напред методологичната роля на 
моралните норми и оценки, на моралните критерии при избора на стра
тегията и тактиката на поведение. Разглеждани като отправни ориен

5 Ж и в к о в ,  Т. Д а  изградим  Б ъ л гар и я  като високоразвита и културна социа
листическа д ъ р ж ав а , с. 112.
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тири и като модел на поведение, те не толкова насочват и регламен- 
тир ат извършването на конкретни постъпки и действия, колкото сти
мулират изграждането на начин на поведение, на нравствен начин 
на живот. Тази концепция безспорно дава повече възможности за 
нравствен избор и творческа изява, позволява да се вникне по-дълбо
ко и в спецификата на нравствената култура на личността. Задачата 
днес е да се укрепи надеждността на нравствените норми, за да се из
дигне тяхната активна роля в осъществяваните качествени промени. 
Във връзка с това могат да се набележат няколко насоки.

На първо място е решаването на проблема за Оптималното взаи
модействие между ценностната регулация и системата от икономиче
ски регулатори. В условията иа последователно преминаване от ад
министративни към икономически методи на стопанско ръководство 
нравствените и другите социални норми и регулатори се освобождават 
от несвойствени функции и действие на „чужда територия“. При ад
министративния начин на управление на икономиката те поемаха не
посилни задачи по регулиране на колективното и индивидуалното от
ношение към труда и материалните ценности. Създаваха се обектив
ни предпоставки за отклонения в две противоположни посоки: към 
технократизма с присъщите му прояви на административно насилие и 
авторитарен стил на управление, и към морализаторството, абсолю- 
тизирането на моралните средства за въздействие. Икономическото и 
нравственото стимулиране не бяха вътрешно свързани и на практика 
се разминаваха и противопоставяха. По своята социална същност тех- 
нократизмът е антихуманен, неговата „меркантилна философия“ се опи
ра на човека не като самоцел, а като средство за постигане на пре
следваните икономически и социални резултати.

В изграждащата се нова система от икономически, ценностни и 
организационни регулатори, от средства за материално и морално сти
мулиране може и трябва да се осъществи много по-справедливо „раз
деление на труда“ между отделните типове регулатори, придаващи 
нужните импулси на трудовото творчество и нравственото поведение 
на колектива и личността. Създават се предпоставки в самия материа
лен фундамент на обществото моралът да изпълнява своята специ
фична роля като начин на съчетаване на обществените, колективните 
и личните интереси. Това ще рече също така от външен фактор (об
ществена оценка) на икономическото управление той да се превърне 
преди всичко във вътрешна морална позиция на организатора и про
изводителя на материални и духовни ценности, в елемент и функция 
иа икономическата система.

На второ място излиза задачата за По-нататъшно Усъвършенству
ване на специфичния механизъм на въздействието на нравствените 
норми. По-широкото схващане на техните регулиращи функции, зна
чителното разширяване на „полето“ на свободното нравствено дей
ствие в определени случаи може да води и до принизяване на взиска
телността, до морални компромиси и неоправдан либерализъм. Това 
обуславя необходимостта от стабилизиращи и компенсиращи въздей
ствия, които следва да се търсят главно в специфичните механизми на 
поведенческата реализация на нормативните изисквания, т. е. в обще
ственото мнение („обществената съвест“) и съвестта на личността. И
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ако общественото мнение осъществява нравствения контрол на обще
ството и колектива, то съвестта е изявата на своеобразния вътрешен 
контрол на личността върху собствените й постъпки и действия. Б ла
годарение на нея позицията на човека като отношение към външнага 
действителност се обръща и навътре, към личното „Аз“.

Промените в нормативната система на морала, в моралната регу
лация ускоряват развитието на теорията за моралните ценности. Те 
налагат реалното битие на тези ценности все повече да става центра
лен обект на етиката, да се осъществява най-тясно взаимодействие 
между етическата деонтология и аксиология. Това предполага в систем
ния научен анализ на моралната регулация да се даде решително 
предимство на каузалния подход, който държи сметка за изисквания
та на обективните закономерности, разкрива реалните противоречия и 
действителните факти.

Така че и днешната социална практика, и съвременната методо
логия на етическите изследвания съвсем не отхвърлят нормативния 
подход. Актуалният проблем в случая е, че той е изостанал от най- 
новите потребности и тенденции, че се прилага ограничено, в духа на 
традиционния регламентизъм, на сковаващата поведението на личност
та императивност. За решаването на този проблем се изисква норма
тивният подход да се прилага в единство и взаимодействие със социо
логическия и личностния анализ.

*
* *

И накрая накратко за науката етика. Състоянието на съвремен
ната марксистко-ленинска етика не бива да се разглежда изолирано 
от състоянието и функциите на обществените науки изобщо, от насо
ките на тяхната бъдеща дейност. Тези науки БКП и КПСС напосле
дък все по-често подлагат на остра, но справедлива критика, която се 
разпростира и върху състоянието на етическата мисъл. Вярно е, че 
през последните няколко десетилетия марксистко-ленинската етика 
измина сложен път на бурно развитие и завоюва немалко успехи. В 
същото време обаче ние добре съзнаваме и другата истина — че на
шият граждански дълг и нравствената ни отговорност като етици в 
преломното време, в което живеем, са изключително големи, че в съ
временната социална ситуация изискванията към нас са качествено 
нови и ние трябва да отговорим на тях колкото може по-адекватно.

Няма защо да се премълчава, че етическите изследвания все още 
невинаги са насочени към главното — към връзката на теорията с 
практиката; етиката недостатъчно решително се устремява към до
пълване на фундаменталните изследвания с приложни, трудно се на
сочва към коопериране с теории и методи от гранични области на 
обществознанието.6 В етическите концепции се затвърдиха много умо
зрителни схеми и теоретични стереотипи. Те сериозно допринесоха 
етическото знание да изостане от реалните процеси, да се окаже не
способно да отрази и осмисли сложните противоречия и качествено 
новите потребности в нравствения живот. Получилите широко раз
пространение нереалистични социално-етически постановки и цели,

6 Вж. Н аучное управление нравственньш и процессами и зтикоприкладим е нссле- 
дования. Н овосибирск, 1980, с. 6— 7.
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вместо да се реализират във възпитателната практика, срещаха апа
тия, скептицизъм и ирония.

Следва да се признае, че социалният престиж на етиката не е за
виден. Една от причините за това безспорно е обстоятелството, че че
сто пъти етиката се отъждествява с морала, а реалният морал е с 
много негативни отклонения и деформации. Макар главната вина за 
тях да не може да се носи от етическата теория, тя, разбира се, също 
е отговорна за съществуването им. Науката за доброто трябва да има 
и добро име. Но това няма да се постигне чрез просто възвръщане към 
традиционната етика, вън и независимо от прогресивните процеси в 
днешното научно познание и социална практика. Идейно-нравствени- 
те акценти на партийната стратегия за революционно преустройство 
не само актуализират някои традиционни етически понятия, но пораж
дат и нови, изпълват с богато нравствено съдържание редица общи со
циални категории. Това са категориите социална справедливост, хума
низъм, правда, гласност, очаквания, доверие, толерантност, съвестност, 
доброжелателност, вярност към поетото задължение, съпротива на 
злото, активна гражданска позиция, нравствен престиж, нравствено- 
психичиа атмосфера и други. От етически анализ и обяснения се нуж
даят и такива негативни явления като консерватизма, потребителство- 
то, неуважението към закона и нормата, лицемерието, лъжата и со
циалната апатия. Консерватизмът, пасивността и равнодушието (без
различието) в условията на преустройството са истинско морално зло.

Нашата етика трябва да бъде будната съвест иа науката, да бди 
за моралното здраве на обществото и да създава защитни гаранции за 
всяка нравствена личност. Д а стимулира активната нравствена пози
ция към сега осъществяваните промени, да оказва открита нравствена 
подкрепа на новото, на прогресивното в икономиката, управлението и 
духовния живот, на нравствената борба срещу консерватизма и 
инертността, срещу грешките, остарелите методи и деформациите в 
дейността и поведението на човека, т. е. срещу всичко, което спъва 
обновителните процеси и ускореното развитие. Подкрепата на новото 
и борбата срещу неговите антиподи са две страни на един медал, две 
съзидателни функции, които определят преобразуващата сила .на ети
ческата наука, на целокупната обществена теория.

СОЦИАЛЕН ОПИТ И БИНАРНИ ОПОЗИЦИИ

Общочовешката представа за доброто е неоспорим факт в мно
говековния опит на моралните отношения. Този опит показва, че до
брото в първоначалния, първичния, в елементарния момент на свое
то функциониране изразява онова, което е полезно за социалната 
група. Тук е сложният въпрос за идентифицирането на доброто като 
първична, първоначална, елементарна представа и за мястото на чо
века в заобикалящия го свят.

Доброто не е индивидуално по произход. В първоначалния, пър
вичния, елементарния смисъл на тази дума то не се обвързва с от
делния човек. И тук се проявява синкретизмът на първобитната чо-
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иешка психика, която върху основата на бинарната опозиция между 
доброто и злото „търси“ връзката в отношението между социални групи. 
Доброто опосредява прехода от благото за общността към добру
ването, съществуването на отделния човек. Доброто възниква като 
цялостна представа за общата полза на определена социална група. 
То се „ражда“ като добро за „ние“ , идентифицира се с битието и съ
ществуването на „ние“. Това не означава, че в първоначално™, в 
най-древното разбиране доброто се е появило като сбор, като меха
нична съвкупност от индивидуални блага. То възниква като представа 
за благоприятното съществуване на група хора, която по-късно пре
раства в представа за реализирането на отделния индивид. Така при 
самото му зараждане у доброто е заложен един парадокс: то показ
ва двустранна ценностна зависимост на „общото“ и „единичното“, на 
доброто на колектива, групата, рода и на доброто на отделната лич
ност. В това съвпадение, съответствие и в същото време дистанцира
не и диференциране на общо (колективно) добро и индивидуално 
(личностно) добро е заложен вече конфликт, е заложено напрежение, 
което намира израз в появата на опозицията „добро—зло“. Разбира 
се, и тук нещата не бива да се опростяват — злото като елементар
на, първична, първоначална представа се появява тъкмо в противо
поставянето на „те“ и „ние“. В тази опозиция се разкрива основното, 
което трябва да се промени.

В съзнанието на индивидите, неоткъснали се още, по думите на 
Ф. Енгелс, от „пъпа на първобитната общност“, се формира достатъч
но специфична представа за света: това е преди всичко свят на „дру
ги“ същества, намиращи се извън границата на дадена общност (пле
ме), от втурването на които в нея (него) произлизат бедствия. Пред
ставите за тезн същества се закрепват в съзнанието като по-конкрет
ни, по-реални характеристики, отколкото зачатъчните представи за 
членовете на собственото племе, за своята собствена общност. „Те“, 
подчертава във връзка с това Б. Поршнев, са по-конкретни, по-реални 
и „по-първични“, отколкото „ние“. „Те“ са онази обективна реалност, 
от взаимодействието с която произлиза осъзнаването от общността на 
самата себе си и нейното обективно самоопределяне. Резултатът от 
това самоопределяне е субективното обособяване на „ние“ от „те“.

За нас е плодотворна предложената от Б. Поршнев трактовка на 
съдържанието на посочената категориална опозиция за спецификата 
на първобитната, родово-племенната общност. Оказва се, че в първо- 
битното общество „ние“ — това са винаги хора в истинския смисъл на 
тази дума (даже самоназванието на множество племена и народи в 
превод означава „хора“), докато „те“ не са съвсем хора. Ако като 
първоначална общност се вземе група от хора, свързани помежду си 
с родство, съвместен бит, съвместно занимание и т. н., се забелязват 
две характерни обстоятелства. Първото, че у племената и народите, 
стоящи на най-ниско равнище на развитие, кръвното родство твърде 
често е изцяло мнимо, измислено, породено от фантазията само за да 
оправдае причисляването на хората към един род. Следователно кръв- 
нородствената общност не е първична. По-първичен от нея е първо
битният трудов колектив, но за уясняване особеностите на неговото 
формиране и самосъзнание е необходимо да се има предвид същест
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веното обстоятелство, че появата и самосъзнанието на общността на 
хората са свързани с отделяне на тази общност от анималообразната 
„предобщност“. По мнението на Б. Поршиев изходното психологическо 
отделяне от някакви „те“ отразява съвместното съществуване на 
Земята на хората и техните биологически предшественици (неандер- 
талците). Първото човешко психологическо отношение не е самосъз- 
наването на родовата общност, а отношението на хората към своите 
близки, анималообразни предци и заедно с това възприемането на 
самите себе си именно като хора, а не като членове на своята общи
на. „Само в процеса на измиране и изтребване на палеоантропите та
зи психологическа схема е започнала да се разпространява върху от
ношенията между общностите вътре в единния биологически вид на 
съвременните хора. В процеса на развитие на културната история на 
човечеството центърът на тежестта все повече се пренася от „те“ на 
„ние“ и в края на краищата последното се превръща в универсална 
психологическа форма на самосъзнание на всяка общност от хората.“1

Тази постановка още веднъж идва да покаже дълбоката древност 
на опозицията, от която по-нататък се заражда противопоставянето на 
доброто и злото, опосредено чрез отношението „те“ и „ние“. Това от
ношение е изглежда в основата на социалните взаимодействия, в съз
даването на конто е подчертана ролята на трудовия колектив. Според 
Б. Поршнев човешкият трудов колектив е основата за отграничаване 
на създалата се нова форма на общност — социално-човешката, от 
неандерталската, дочовешката група. Трудът като основен социален 
индикатор е разграничителната линия, откриваща пътя на развитието 
на човека.

Опозицията „добро—зло“ безспорно има значимо влияние и като 
аспект, страна на обществените отношения, и като вътрешно присъст
вие в самите обществени отношения. Тази нейна двойствена характе
ристика не само следва от „дуалната организация“ на човешката 
общност, ако използваме израза на К. Леви-Строс, но е и резултат от 
колективната психика на тази общност. Утвърждаването на фактиче
ското състояние на социалните взаимоотношения изглежда по-нататък 
продължава в осъзнаването на тази опозиция. И не може да бъде дру
гояче — консолидирането на първичния трудов колектив, избистряне- 
то на социалните закономерности, гарантиращи и в същото време раз
виващи човешките отношения, неминуемо трябва да доведе до въз
никване на индивидуални представи за добро и зло. А това е началото 
на личностното самопредставяне, на гарантираната възможност за ма
териално и духовно развитие на общуването, за диференциране на 
личността. Но и тук изглежда е необходимо звено, чрез което да се 
осъществи тази взаимна връзка. Може да се допусне, че развитието 
на опозицията „добро—зло“ преминава през определен предпериод, 
в конто е главна оста на взаимоотношенията „те“ — „ние“ и от кой
то по-нататък настъпва разграничението в рамките на „ние“. Но 
„ние“ се разграничава в процеса на индивидуализиране на самосъзна-

1 А н д р о с, Е. И. П рактическия обусловленность развития катсгориальнм х 
структур сознания. — В: К атегориальнм е структури  познания и практики в контексте 
социальной пам яти и их стм ковая сим волкчрская специфика. М., 1936, с. 76— 77.
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иието. Или схемата на развитието на опозицията „добро—зло“ може 
да се изрази условно така:

„Те“ — ние“;
„ние*----->„ти“ — „аз“
Идеята тук е, че от единното „ние“ се разграничават „ти“ и „аз“. 

Свеждането на опозицията „добро—зло“ до това равнище всъщност е 
обогатяване на тази опозиция, придаването й на друго значение и 
смисъл, По-нататъшно нейно осъзнаване в рамките на индивидуално
то самосъзнание.

По такъв път можем да направим следния извод: опозицията 
„добро—зло“ е едно завоевание на човешката култура и развитие и 
нейният произход трябва да се търси в „ставането“ на архаичния чо
вешки трудов колектив; осъзнаването на опозицията започва с разкри
ване на личностната самопредстава в пряко взаимодействие и отно
шение с интереси и потребности на колектива, обликът на които се 
разкрива в ролята на другия човек, тоест „ти“.

Карл Маркс разкрива дълбоката социална същност както на от
ношенията между хората, така и на „ставането“ на отделната човеш
ка личност. Без друг човек индивидът не може да се превърне в лич
ност, не може да разбере смисъла на действията си. „Откриването“ на 
себе си от отделната личност предполага откриване на човешкия 
свят. Защото човек „не се ражда нито с огледало в ръка, нито като 
Фихтенски философ: „Аз съм аз“, . . .  той на първо време се оглежда 
в някой друг човек. Само чрез своето отношение към човека Павел 
като към свой подобен човекът Петър се отнася към самия себе си 
като към човек.“2

Клод Леви-Стронс неслучайно пространно и задълбочено анализи
ра факта на бинарните опозиции в първоначалните, така наречени пър
вобитни общества. Дълги години изследвал живота на племена в Ю ж
на Америка, той стига до извода, че в техните представи за опозициите 
„ляво—дясно“, „тъмно—светло“, „черно—бяло“, „сурово—варено“, „топ
ло-студено“ непосредствено се изразява натрупан социален опит, прак
тическата дейност на хората. Тези опозиции са едновременно и еле
ментарен познавателен опит, и изходна база за усвояване на действи
телността. Бинарните опозиции, с други думи, подпомагат опита на 
първобитния човек да усвои света, да присъствува в него, изменяй
ки и нагаждайки го към собствените си измерения и потребности, и 
в същото време те са начало на обяснение на действителността, чийто 
завършек са различните митове и легенди. Важното е тук да се под
чертае, че познавателният опит на хората произлиза от непосредстве
ната житейска практика, като едновременно я обслужва и обогатява, 
но в същото време практиката се усъвършенствува, развива и задъл
бочава дотолкова, доколкото сама въздействува върху познанието. 
Безспорно тази закономерност важи и за първоначалните представи 
на човека за правилно и неправилно, за справедливо и несправедли
во, честно и нечестно, прерастващи на по-високото си равнище в опо
зицията „добро—зло“.

2 М а р к с, К-, Ф. Е н г е л с .  Съч., т. 23, с. 65.
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Но познавателното отношение в ония далечни времена до голя
ма степен е било неразличимо, синкретично обвързано с ценностното 
отношение. В процеса на непосредствената житейска практика първо
битният човек почти не е разграничавал или е разграничавал твърде 
трудно познанието и оценката. Така още при зараждането на мора
ла като синкретичен фрагмент на първоначалната човешка психика се 
появява отношението между добро и зло, в което са синтезирани про- 
тивопоставянията между „те“ и „ние“, между колектива и индивида. 
Като се подчертава социалният произход на тези опозиции, очевидно 
трябва да се направи изводът, че те изразяват натрупан опит, в кой
то е заложена динамичната картина на развитието и функциониране
то на взаимодействията между различните колективи, на колектива и 
личността.

„Производството на идеи, представи, съзнание първоначално е 
вплетено непосредствено в материалната дейност и в материалното 
общуване на хората, в езика на реалния живот.“3

Първоначалният, първичният, елементарният пласт, характеризи
ращ опозицията „добро—зло“, се е зародил във взаимоотношенията на 
различните индивиди в колектива. Основание за такова допускане тряб
ва да търсим преди всичко в особеностите на моралното съзнание, чий
то завършек достига дължимостта като особена форма на самодетер- 
минация. Колективът невинаги може да се наложи безусловно и без
прекословно на отделната човешка воля. Индивидът невинаги изпъл
нява безотказно и без съпротива повелите на колектива. Доколкото 
колективното добро се проявява и изразява в съответни заповеди и 
норми, дотолкова назрява и конфликтът между колективното и инди
видуалното. Ето тук е зародишът на опозицията „добро—зло“.

Като проследява основанията за възникването, характера и ме
ханизмите на функциониране на първичното мислене в бинарни опо
зиции, В. Топоров показва, че системата на двоичните различителни 
признаци в архаическия колектив са „най-универсално средство за 
описване семантиката на света“4. Бинарните противопоставяния се чле- 
нят по признаци, които като че ли се развиват, израстват един от друг. 
Първата им група е свързана с пространството: „горе-долу“, „небе— 
земя“, „земя—подземно царство“, „десен—ляв“, „изток-запад“, „се
в е р -ю г “. Следва да се отбележи значителната устойчивост на тези 
структури в историята на културата, тяхната особена актуализация 
в средните векове. Втората група опозиции е свързана с времевите 
координати: „ден—нощ“, „пролет (лято)—зима (есен)“. Третата — с 
цветовете: „бял—черен“, „червен—черен“. Четвъртата — с взаимовръз
ката на природно и културно-социално: „сухо—мокро“, „варено—су
рово“, „огън—вода“. Петата група опозиции отразяват биосоциални 
връзки: „мъжко—женско“, „предци—потомци“, „свой—чужд“, „близък— 
далечен“, „вътрешен—външен“, „дом—гора“. Особен статус в смисъл 
на значимост за живота на първобитния колектив притежават проти- 
вопоставянията „видимо—невидимо“, „сакрално—мирско (профаниче-

з М а р к с ,  К.,  Ф.  Е н г е л с .  Съч., т. 3, с. 24.
4 Т о п о р о в, В. Н. П ервобнтное  представление о мире (общ ин в згляд ). — В: 

О черки истории естествено-научннх знаний в древности. М., 1982, с. 24.
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ско)“. Над тези противопоставяния от най-общ порядък се надстройват 
нече нелокализирани пространствено, времево, природно или социал
но: „щастие—нещастие“, „живот—смърт“, „четно—нечетно“. Наборът на 
двоичните признаци, поставящ ред в хаоса, е условие за ефективното 
функциониране на архаическото съзнание. Универсалността на двоич
ните противопоставяния се проявява и във възможността те да функ
ционират в различни кодови системи и на различни йерархически рав
нища на първобитното съзнание.5

Следователно опозицията „добро—зло“ е социална по своя произ
ход и ценностно-прагматична по своето предназначение. Тази конста
тация е от особено значение, защото разкрива мястото на доброто и 
злото в първичната социална практика на архаичния колектив. Рабо
тата е в това, че когато емпиричната цел и предметната дейност „се 
поставят“ в отношение чрез човешкото съзнание, се появява потреб
ността да се осмислят явленията и действията, представящи се в съ
битийна светлина. За  това говори значително изразената етическа 
окраска на първите представи за едни или други категориални опре- 
делености, както отбелязва О. Маслиева.6 Всъщност тук става дума за 
присъствие на морална регулативна сила, на създала се вече продук- 
тивна човешка мощ, която възпроизвежда оценъчно-ценностни отно
шения, непосредствено вплетени в целесъобразната верига на човеш
ката дейност. Защото в последна сметка първичният човешки колек
тив се изразява чрез предметносъдържателната дейност, като взаимо- 
действува с природата. Обобщеният израз на тази дейност е социална
та практика. Именно в нея назряват моралните противопоставяния, из
разени чрез опозицията „добро—зло“.

Синкретичният характер на тази опозиция се подчертава и от 
факта, че тя е невъзможна и немислима вън от трудово-битовите от
ношения, от елементарните познавателни процеси, от зачатъчните оби
чаи. Този архаичен пласт на нравствената регулация, явяващ се ос
нова на моралния процес, не може да не оказва влияние и върху оне
зи надстроечни слоеве, които по-нататък характеризират морала като 
сложно социално образуване. Опозицията „добро—зло“ е специфична 
мяра и измерение на социалната зрялост и социалното развитие на 
човека като род, като социална група, като история.

Именно опозицията на доброто и злото, залегнала в характери
стиката на морала като сложна духовнопрактическа система за ус- 
свояване на света, по-нататък позволява над нея да се надстройват и 
други аспекти и преди всичко дължимостта като особена „протяж- 
ност“ и продължение на опозицията „добро—зло“ от гледна точка на 
тяхната практическа реализация. Неслучайно дължимостта, т. е. изис
кването и задължението да се реализира доброто в социалната прак
тика, показва връзката на морала сЪс социалната действителност.

Тук отново възникват конфликти, защото дължимостта създава 
особено напрежение, особен сблъсък между намерение и възможно

5 Вж. пак там.
6 М а с л и е в а ,  О. В. Становление категорий принципиальности (по материа- 

ле истории язьша). Л., 1980, с. 36.
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сти, между замисъл и реализация. Дължимостта е възможността за 
реализиране на доброто, но не и негова реализация.

Третият основен пласт на доброто и злото като основа на много- 
слойността на нравствената регулация се изразява с волята на чове
ка за реализиране на доброто и злото в социалната практика.

Четвъртото равнище на многослойната структура на морала обоб
щава категориите чест и достойнство, съвест и щастие, смисъл на 
живота.

Взаимоотношението между доброто и злото, както виждаме, по
ражда йерархия на връзки и взаимодействия, „пронизващи“ цялата 
структура на морала като достатъчно стабилна и установена органи
зация на противоречивото единство между съзнание и поведение.

Като се започне от произтичащите от дуалната организация на 
първобитнообщинния род практически взаимоотношения между хора
та и се стигне до висшите равнища на личностното самосъзнание, до
брото и злото очертават основата на главното в ценностното осмисля
не на тези взаимоотношения и форми на самоосъзнаване. Като прак
тическо отношение на всекидневната практика, отнасящо се и до по
лезността, до първичните социални блага, взаимоотношението между 
добро и зло, макар и да възниква от живата социална практика, не 
„спира“ само дотук. При неговото развитие се появяват различни рав
нища, които засягат дълга, справедливостта, честта и достойнството 
на отделната личност. Тези понятия на всекидневната морална пси
хика, концентриращи най-съдържателното значение на „проектирана
та“ върху личните взаимоотношения и личностното самосъзнание мо
рална психика, са особено важни. С тяхната поява се оформя специ
фична йерархия, относителността на чиито „равнища“ не подменя, а 
показва релефно закономерната връзка на взаимодействието между 
добро и зло.

С други думи, взаимоотношението между добро и зло се проявя
ва в три съдържателни „образа“ :

— като опозиция „добро—зло“;
— като закономерна връзка, изразяваща главното в развитието 

на морала като духовнопрактическо усвояване на действителността;
— като основа за изграждането на равнища, изразени чрез оста

налите представи и понятия на всекидневната практика и психика — 
справедливост, дълг, съвест, чест, достойнство.

МОРАЛ И ПОЛИТИКА

При използването на идеологията като средство за узаконяване 
и утвърждаване на власт особено значение има оправдаването на по
литическата система, на действията на отделните й звена и кадри чрез 
морала на масите. Моралът винаги се е отличавал с това, че регули
ра максимално широк кръг от отношения, че притежава повече общо
човешки черти в сравнение с всички останали идеологически форми. 
Ето защо всяка политическа група и партия неотменно се опитва да
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го използва, за да покаже общочовешкия характер на идеите и прин
ципите, които предлага.

И моралът, и политиката служат да регулират, да насочват пове
дението иа хората в определена посока. Те се различават обаче по 
сферите и силата на регулирането, изискват различни качества на лич
ността. Между моралния и политическия облик на класите, масите, 
отделните личности съществува взаимовръзка. В зависимост от ней
ните конкретни исторически особености едни морални качества на по
литическия деец може да се формират лесно, докато други, които са 
в разрез с политиката му, с политическите му цели, да не се форми
рат или да закърнеят, дори да се заменят с противоположни качества.

Моралът като регулатор е насочен към отделните личности, въз- 
действува върху техните взаимоотношения, както и върху взаимоот
ношенията между личността и групата. За разлика от него полити
ката регулира отношенията между класите, нациите, държавите, раз
личните обществено-политически организации и в последна сметка е 
свързана пряко или косвено със завоюването, организацията и функ
ционирането на държавната власт.

Поради това че границите между сферите на регулиране на мо
рала и политиката са твърде подвижни, определени отношения в едни 
периоди може да се регулират преди всичко морално, а в други — 
преди всичко политически. Характерът на границите помежду им за 
виси от особеностите иа обществените противоречия и обективните въз
можности да се постигнат съответни класови, национални, държавни 
цели, като се действува в унисон или като се пренебрегват съответни 
морални ценности и норми. Колкото по-големи са противоречията меж
ду личностите и между класите и нациите, толкова повече са възмож
ностите за разсъгласуване, за появата на противоречия и конфликти 
между морала и политиката. Силно се проявяват и противоречията 
между нравствените оценки на отделния човек, групата, отделните по
литически организации, класите, нациите. При това положение здра
вето, животът, удовлетворяването на потребностите на отделния човек 
лесно могат да бъдат засягани при преследването на политически це
ли. Компенсаторни механизми за преодоляване на такива противоре
чия между морала и политиката са политизирането на морала или мо- 
рализирането на политиката.

Морализирането на политиката се състои в практиката политиче
ски цели и задачи да се обясняват и решават с морални средства, да 
се заместват с морални цели и задачи, без на съответния исторически 
етап това да е обективно възможно. Пример — морализирането вър
ху основата на неокантианството, характерно за социалдемократиче
ските идеолози.

Политизирането на морала се състои във въвеждането на полити
чески принципи и критерии за регулиране на отношенията „личност— 
личност“, „колектив—личност“, в подменяването на морала от поли
тиката в сфери, в които той има относително самостоятелно значение. 
В такива случаи или моралът се отъждествява с политиката, или му 
се признава съвсем ограничено значение само в ситуации, в които ня
ма опасност той да влезе в конфликт с политиката. Такова политизи
ране е характерно за периоди на революция и големи обществени
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сблъсъци, когато всеки отделен човек е изправен пред необходимост
та да се включи активно в защитата на глобалните интереси на кла
сата и нацията.

Когато политическата теория (идеология, практика) започне ряз
ко да противоречи на морала на масите, тя губи от своята ефектив
ност и така или иначе е обречена на провал. За  да бъде приета от 
масите, всяка политическа теория (идеология, практика) търси и нрав
ствено оправдание и обосноваване. Когато обаче в една или друга сте
пен тя противоречи на морала на масите, стремежът на политиците е 
да прикрият това. Колкото повече политиката на определена организа
ция, партия, държава противоречи на масовите морални ценности, в 
толкова по-висока степен те се нуждаят от демагогия и използват раз
лични пропагандни средства за тази цел.

Нравствените чувства на масите са един от непосредствените, от 
първите индикатори за моралната оправданост на действията на по
литическата система. Когато трудовият народ започне да възприема 
определени политически действия и организации като несправедливи, 
това означава, че нещо в тях трябва да бъде сериозно променено. 
Справедливата политическа система не преминава в своите действия 
определени морални граници. Нещо повече — чрез своето функциони
ране тя укрепва тези граници, формира у хората съответни морални 
качества. Всичко това означава, че политическите и нравствените це
ли, средства и действия могат да си противоречат само в определени 
граници. Преминат ли се тези граници, политическата система е 
заплашена от нестабилност, от провал.

Няма социалнозначимо действие, в което да не присъствува по
ложително или отрицателно морално измерение. Всички политически 
действия се осъществяват от личности, в последна сметка засягат и 
отношения между личности. Осношенията между отделните личности 
в политическата сфера се основават на определен морален кодекс, 
който се формира стихийно в политическата практика, но може и офи- 
циално да се афишира и да служи като една от основите за оценя
ване на политическите кадри както от масите, така и от по-високо- 
стоящите политически инстанции. В зависимост от особеностите на по
литическите цели, средства и практика на съответната класа и орга
низация моралният кодекс, от който се ръководят в своето поведение 
политическите дейци, съответствува или противоречи на моралните 
изисквания на масите.

Отношението между морални и политически качества на включе
ните в активна дейност политически дейци отразява единството и про
тиворечието между морала и политиката на съответната класа,, на 
нейната политическа организация в конкретните исторически условия. 
В зависимост от това, към коя класа и политическа организация при
надлежи политическият деец и в какви условия действува, занимава- 
нето с политика в едни случаи може да го корумпира, да доведе до 
притъпяване на нравствената му чувствителност, а в други случаи да 
благоприятствува за тази чувствителност, да изисква от него нравстве
на извисеност. Колкото по-ограничени, по-тесноегоистични са целите и 
интересите, с които е свързана политическата система, толкова по-сил-
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но тя тласка своите представители към постигане на успех върху ос
новата на кариеризма, безпринципността, безчестието.

Марксисткото учение от самото си начало възниква като изрази
тел на интересите на пролетарските маси, на грамадния брой труде
щи се, а в исторически план като изразител на интересите на човече
ството. Затова и политическите действия на кадрите и организациите, 
които се ръководят творчески от това учение, се основават върху плат
форма и действия, приемливи за най-широките слоеве от населението. 
Партия, която се откъсва от народа, от неговите интереси и проблеми, 
неизбежно се ангажира с безперспективна политическа практика, при 
която противоречията между морал и политика се изострят, политиче
ските институции губят обществен кредит, а кадрите са заплашени от 
морално компроментиране. Такива прояви бяха наблюдавани в кри
зисните процеси в редица социалистически страни.

Високата централизация на властта през първите десетилетия от 
развитието на социализма, липсата на достатъчно контрол „от долу“ 
стават важна предпоставка немалко кадри да загубят точни морални 
ориентири. Силната управленска концентрация и недостатъчният кон
трол върху властта са благодатна почва за морален произвол. Той 
се проявява особено ярко в периоди на култ към личността, но и в 
други условия властта поставя немалко кадри па морално изпитание. 
У нас този синдром се забелязва от Георги Димитров много скоро след 
революцията и той остро критикува онези ръководни кадри, които гле
дат отвисоко на обикновените трудещи се и не благоволяват да сля
зат от „политическия Парнас“, на който са се издигнали. „Нужно е 
да слязат малко долу — казва Димитров, — при тези прости хорица, 
без които нашата партия и Отечественият фронт не могат да имат ни
какви сериозни, трайни успехи. . .  Успехът на делото в края на краи
щата се дължи три четвърти именно на тези обикновени „прости хора“ 
по предприятия, учреждения, села, махали И пр. На тях се дължи 
главно! А въобразили си някой, че като са били в партизански отря
ди, жертвували всичко, ордени получили, партията ги хвали и вина
ги помни, могат на това основание да се отнасят високомерно, да ко- 
мандуват, да гледат отвисоко на така наречения „прост народ“, като 
по такъв начин обезсърчават и отблъскват ценни хора.“1

На различните етапи от своето развитие партията неведнъж се 
връща към въпроса за народното доверие, а оттук и за моралния об
лик на кадрите, защото без това успехът на нито една партия не би 
бил възможен. Но условията, които пораждат негативния тип кадри, 
за които говори Димитров, в значителна степен се запазват. Затова 
четиридесет години по-късно др. Т. Живков призовава: „Ликвидирай
те бюрократизма и се приземете там, където работят и живеят хо
рата! А „долу“ не може да се отиде със сегашната бюрократична 
йерархия. С нея нищо друго не може да се прави освен съвещания, 
заседания, ходене, мотаене, нужна ни е принципно нова йерархия.“2

[ Д и м и т р о в ,  Г. Съч., т. 12, с. 338.
2 Ж и в к о в ,  Т. З а  качествено нов растеж , за дъ л бо к  прелом във всички о б 

ласти. С., 1987, с. 318.
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В последна сметка именно това се оказва реалният проблем. Лик
видирането на централистичната управленска структура, в която въз
можностите за контрол „от долу“ са ограничени, разширяването на 
гласността и демократизма в дейността на различните политически ор
гани са и най-ефективно средство за морален контрол върху полити
ческите кадри.

Отношението между морал и политика, между морални и поли
тически действия зависи и от това, в какъв период на развитие се на
мира обществото. В революционни периоди или по време на война от 
личността се изисква директно да защитава, утвърждава, завоюва най- 
важни класови или национални интереси. В сериозно заплашващи съд
бата на класата, обществото, нацията ситуации човек трябва да е мак- 
симално готов да се откаже от лични интереси и всестранна реализация 
в името на общия интерес. Тогава сферата на политическо регулиране 
се разширява, личният живот се подчинява в значителна степен на 
политически цели. В такива крайни ситуации нравствените и полити
ческите оценки се сближават и евентуалните конфликти между морал 
и политика се разрешават в полза на политиката. Във времена на ма
сови сътресения, на разместване на пластовете, когато се решава съд
бата на милиони, важни страни на индивидуалния живот, индивидуал
ното страдание, трагедия могат да отидат на относително по-заден 
план. Когато си на барикада и край тебе непрекъснато падат хора, 
когато трябва да отблъскваш врага, няма никакво време състрада
телно да се оглеждаш встрани. Тогава оценките в повечето случаи 
стават биполярни и взаимоизключващи се — от типа на „свой“ или 
„чужд“, „свободен“ или „поробен“.

В мирни и спокойни времена сферата на относителна автономност 
на моралното регулиране се увеличава. Отделната личност и нейният 
живот придобиват все по-нарастваща ценност и не се налага да бъдат 
жертвувани в името на голямата политическа цел. Индивидуалните 
цели и големите политически задачи се съотнасят много по-опосреде- 
но. Макар че и тук не са изключени противоречия между морал и по
литика, човек би могъл да служи на определени политически цели и 
без да прави жертви, без да се отказва от неща, от които в една ре
волюционна или военна обстановка неизбежно би трябвало да се ли
ши. Това създава условия да се разгръща многообразието от конкрет
ни цели, способности и качества, които отличават отделния човек ка
то индивидуалност от останалите. Действителността става по-разно- 
цветна. В по-многобагрената действителност на всекидневния бит чо
век се съобразява с повече „дреболии“ и лични обстоятелства. В този 
поток от „малки“ неща директните политически критерии за оценка 
нерядко са трудноприложими, защото им липсва необходимата пре
цизност. Предназначени за по-значими обществени отношения и съ
бития, те биха изглеждали като топ, чрез който се целят дребни жи
вотни. В многообразните нюанси на личните отношения, на богатия ин
дивидуален живот по-ефективен, по-точен като регулатор се оказва 
моралът, защото съпоставката на отделния случай на всекидневието 
с големите класови интереси в мирно време не може да стане директ
но, връзката помежду им е опосредена и направена незабележима от 
множеството емпирични обстоятелства.
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ХУМАНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА И КОНСУЛТИРАНЕ: 
„ЗВЕЗДНИЯТ ЧАС“ НА ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА

„Самотлорски практикум“ (СП) е названието на социалната ини
циатива, оформила се на научно-практическата конференция в гр. Ниж- 
невартовск през декември 1987 г. Движението „СП“ се стреми да раз
вие една морално-етическа иновация: хуманитарна (със средства на 
хуманитарното знание, организирано около етиката) експертиза и 
консултиране (ХЕК) за ситуации от нравствения живот и възпитател
ната дейност. ХЕК — това е професионална научно-практическа дей
ност на представителите на етическото съобщество за повишаване кул
турата на професионално-нравствените решения, съдържащи се в про
грамите, проектите, акциите на социалните институти, организации, 
трудовите колективи, обществените формални и неформални обедине
ния. Ефектът на ХЕК се определя от потенциала на приложноетиче- 
ското знание, преобразуван в майевтически метод за търсене на ре
шение на уникални ситуации на морален избор в процеса на диалога 
на консултанта и вземащите решения лица, организиран със средства
та на игровото моделиране. Прецедент на експертно допитване до спе
циалистите по етика като диагностична дейност на движението „СП“ 
е фиксиран в сборника „Самотлорский практикум“ (Тюмень, 1987). 
Материали към продължила много дни делова игра, в каквато фор
ма бе организиран „СП-87“.1

ХЕК е особен вид практичност на етическата теория, специфична 
цел, начин, форма, резултат от прилагането на етиката към съвремен
ната ситуация на нравствения живот и възпитателната дейност. ХЕК 
е професионална научно-практическа дейност на учения за повишава
не културата на моралните решения на социалните институти и лич
ността. Ефектът от ХЕК е заложен в потенциала на приложноетически- 
те изследвания, резултатите от които се предлагат на практика не във 
вид на готов за внедряване резултат, а във формата на особен (майев
тически) метод за търсене на решения в уникални ситуации на избор 
чрез диалог между консултанта и вземащите решения лица (ВРЛ ). 
Методът на етическите делови игри тук е не само „игровата техника“ 
като универсален ключ, а средството за превеждане на специално про
веденото приложно изследване в метод на решаване на проблемната 
ситуация.

В синтеза фактически на двете функции (във всекидневната упо
треба понятията „експертиза“ и „консултиране“ не се различават стро
го, потребността „да се посъветвам“ се реализира и в отношението към 
експерта, и в отношението към консултанта), в тяхната цялостност 
първата страна е свързана преди всичко с диагностиката. Затова осо
бено внимание изисква потенциалът на критичното отношение на ети
ческата експертиза към своя предмет и към предявяваните й „поръч
ки“. Субектът на ХЕК подлага на съмнение „даже“ светостта на са
мата „поръчка“, „даже“ практичността на практиката; стреми се ети
ката като практическа философия да остава хуманистично-практиче-

1 В ж . М етодическне рекомендации к конструированию  и внедрению  деловой игрн 
„Зтическое консультирование“ . Тюмень, 1987.
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ска. На фона на общия за всички функции на приложната етика в ней
ната критическа роля стремеж да се реагира против самоувереността 
на емпиричните решения, против скептицизма на „чисто“ философска
та етика по отношение на приложните изследвания, против собствена
та самоувереност, ХЕК са призовани да разрушават „мнимото всез- 
найство“ и в трите варианта с помощта както на коректното поставяне 
на своите задачи, в които се трансформира „поръчката“, така и на 
тяхното конкретно решаване.

Когато приема социалната поръчка, приложната етика е по прин
цип критична спрямо позициите на „възложителите“ — социалните ин
ститути, организации и конкретни BPJI, изхождайки от представата за 
многообразието на нравствения живот в съвременното общество, виж
дайки зад позоваванията на „моралния фактор“ целия спектър на „не
дъзите на морала“, на неговите вътрешни противоречия (между нра
вите и моралната идеология, консерватизма и авангардизма в морал
ните идеали, тенденциите на традиционализма и новаторството в 
нравствените търсения и т. н.), на извратените представи за действи
телната роля на морала в съвременната ситуация (например морали- 
заторството като подменяне на социалната политика от средствата на 
нравственовъзпитателната дейност).

Приоритетът на основен „възложител“ на ХЕК принадлежи на 
социалните институти, провъзгласили идеята за активизиране на „чо
вешкия фактор“ и ориентиращи обществото към трансформиране на 
управлението в самоуправление. Експертите обаче не просто „обслуж
ват“ интересите на организациите по проблемите на ефективността на 
„човешкия фактор“, но и сами са изразители на неговите същностни 
възможности и способности, обръщат се от името на неговите дълбо
ки интереси в последна сметка към него самия.

При това експертизата на социално-икономическите, социално- 
управленските, социалновъзпитателните програми, проекти, решения, 
акции се насочва не само от критичен, но и от конструктивен инте
рес — към избор и поддържане на морално приемливи програми, проек
ти и т. н., към етическо усилване, култивиране на нравствения им по
тенциал (към изработване на алтернативни варианти, трансформирай
ки се в етическо проектиране). Дори само затова критичният харак
тер на социално-нравствената диагностика не се свежда към „пато- 
центризъм“ и е по принцип ценна насочеността към „саноцентризъм“, 
към развитие на положителните елементи на ситуацията и поддържа
не на „точките на растежа“. Тук експертизата прераства в консул
тиране.

Съвременната традиция за обръщане към речника на В. Д ал  ни 
разкрива разпространения смисъл на думата „консултант“ като съ
ветник, а на „консултация“ като съвет. На свой ред да се съветва — 
според В. Д ал — означава: да се научи, да се наставлява, да се д а 
ва акъл, да се скланя към нещо и да се убеждава, да се изказва свое 
мнение за това, как да бъде и какво да се прави, да се внуши на ня
кого как да се постъпи и т. н. В това изброяване, разбира се, не влизат 
специфичните признаци именно на научното консултиране, но се съ
държат някои черти, разграничаващи консултативната дейност от ек
спертната,
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Ако се обърнем към гнездото характеристики, свързани особено с 
научното консултиране (преди всичко с неговото управленско направ
ление), ще видим нарастване на чертите, отличаващи консултирането 
от експертната дейност. В речниковите параграфи, в научните публи
кации, в описанията на опита от консултирането за тази функция на 
дейността на учените се говори с помощта на такива глаголи като об
следвам, насочвам, предлагам, подсказвам, съветвам, обръщам вни
мание, изказвам неудовлетвореност, предлагам идея, подтиквам, убеж
давам, информирам, повлиявам чрез дискусия, диагностицирам при
чините, предлагам методи за лечение и т. п. Тук не е трудно да се ви
ди разликата между задачите „обследвам“ и „помагам“ и в послед
ната да се открие установка към решаване на проблема, към разреша
ване на ситуацията.

Практиката на научно консултиране на организациите показва, че 
консултант може да бъде и просто опитен професионалист, който дава 
съвети въз основа на свой минал опит или който предава чужд опит. 
Съвременният консултант по управление обаче е специалист по мето
дите: консултиране чрез проект (от диагностирането и собствените зна
ния той изработва личен проект); консултиране чрез процес (организи
ране на груповата работа на клиентите, съвместно с тях решаване на 
проблемите); консултиране чрез активизиране на рефлексия, коя
то стимулира преосмислянето на ситуацията; консултиране чрез 
Взаимно обучаване на клиенти (обмяна на опит, обмяна на ноу-хау); 
учебно консултиране (предаване на апробирани решения).

За ХЕК днес е съществено характеризирането на консултанта ка
то специалист, владеещ методите на привеждане на организацията от 
едно състояние в друго — целево (вж. по този въпрос трудовете на 
А. И. Пригожин).

По-нататък ще бъдат отбелязани специфичните черти на етическо
то консултиране (преди всичко търсещият диалогичен инвариант на 
всички видове, форми и начини за проявяване на консултативната 
функция в сферата на морала и възпитанието). Тук също е мястото да 
се подчертае, че ХЕК не е функция „изобщо“ на безлична наука по 
отношение на също толкова безлична практика. Като личностно по
ради природата на теоретизирането знание (за това специално по-до
лу) ХЕК е персонифицирана функция на етиката като практическа 
философия, на нейната приложна структура по отношение на дейност
та на конкретния субект на нравствения живот и възпитателната дей
ност. Още веднъж ще подчертаем, че ХЕК в този смисъл е научно-прак
тическа дейност на специалиста по приложна етика, насочена към уни
калните ситуации на морален избор, извършван от конкретните BPJI 
и ВРГ (вземащи решения групи).

Особено внимание тук изисква интерпретацията на етиката като 
практическа философия. Става дума за онова предназначение на тази 
нейна квалификация, което не позволява на етическото познание да 
ограничи изследователската потребност до вътрешните цели на нау
ката и по-точно, което изисква от изследователя да открие зад тези 
вътрешни цели крайната цел на цялата система на етическото знание. 
Равносметката от развитието на тази система е приложноетическото 
знание като съвременна структура на „практическата философия“. Ка
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то се формира в противовес на високомерното отношение на „чистата“ 
наука към уникалността на нравствения живот на конкретния субект 
и не допуска позитивистко равнодушие към „моралната метафизика“, 
етическото знание изхожда от еталона за диалогичност в отношенията 
на етиката и морала.

Сред многото смислови значения на понятието „диалог“ и многото 
типове диалогичност характеристиката „диалогичност“ тук изразява 
взаимоотношенията на зрялата морална система и развитата систе
ма на етическото знание, взаимоотношения, „затварящи се“ чрез све- 
тогледна рефлексия, взаимоотношения на специфичен тип теоретизи- 
ране в етиката и специфична потребност на моралния субект да се 
стреми към мъдър избор. Диалогическата позиция отрича тълкуване
то на отношенията между етиката и морала в категориите на „пасти
р а “ и „паството“, без да изключва при това и ситуациите на „глухо
та“ и „слепота“ на моралния субект, без да забравя двата възможни 
вида сциентизъм — стихиен и съзнателен, като преодолява крайности
те на високомерието на етиката като „горен етаж“ на морала и загуб
ването от етиката на статуса на теория, когато се елиминира дистан
цията между морала и науката, която го изследва). Позицията на 
диалога на етиката и морала е насочена и против онези версии за 
предназначението на етическото знание, които, като тръгват от аксио
мата за моралната суверенност на субекта, стигат до „уклонистко“ от
ношение към неговите изисквания по адрес на „практическата фило
софия“. Еталонът на диалогичността осигурява възможност за не
посредствено приложение на етиката съобразно с очакванията на мо
ралния субект, обърнати към нея не с цел да се освободи от личния 
риск в избора, „да делегира“ личната отговорност, а с надежда да се 
опре на теоретически апробирания нравствен опит на човечеството. 
Хипотезата за ХЕК е конкретизиране на позицията, според която ети
ката не може да подмени своя предмет, но може и трябва да допри
нася за повишаване на нравствената култура.2

ХЕК е персонифициране и институциализиране на фронезиса ка 
то специфично морално-етическо умение, снемащо противоречието меж
ду абстрактнонаучното знание и собствено практическо умение, кул
тивиращо херменевтически подходи и процедури на взаимоотношение
то на теорията и практиката (с тяхната особена връзка със здравия 
смисъл), въплъщаващо трудноуловимите признаци на етическата мъд
рост като неаксиоматична наука за изкуството на моралния избор.3

Непосредствена теоретична база на хуманитарната експертиза и 
консултиране може да стане приложноетическата концепция на „раз
биращата етика“. С такъв нестрог термин се предлага да бъде озна
чена теорията, предмет на която е нравственият живот и „канал“ за 
чиято практичност са именно експертизата и консултирането. Поня
тието „нравствен живот“ отразява жизнения път на моралния субект, 
организиран от ситуациите на избор и на свой ред организиращ тези

2 Вж . Т и т а р е н к о ,  А. И. Структури нравственного сознания. М., 1974, 
с. 11— 12.

3 Вж . Б а к ш т а н о в с к и й, В. И., Ю. В. С о г о м о н о в .  Введение в тео- 
рию управления нравственно-воспитательной деятельностью . Томск, 1986; Опи ;ке: 
Фронезнс. — В: Самотлорский практикум, с. 6— 7.
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ситуации. Категориалният апарат на „разбиращата етика“ асимилира 
понятия от съседни отрасли на човекознанието („жизнен път“, „жиз
нена ситуация“, „жизнен опит“) и ги координира, за да може нрав
ственият живот да се види цялостно като живототворчество с помощта 
на понятието „нравствена мъдрост“. Системообразуващата роля на то
ва понятие поражда в „разбиращата етика“ особеното съчетание на 
обяснението и разбирането, познанието и преживяването, научнотео- 
ретичното и ценностното съзнание, което осигурява херменевтическия 
ефект на теорията и практиката на експертизата и консултирането.

Диалогическата природа на фронезиса не допуска опростени от
ношения от типа „изследовател“ — „клиент“, предполагащи прехвър
ляне на готовия научен резултат върху „внедрителския конвейер“. 
ХЕК е съвместно (на философа и ВРЛ) търсене на решение на проб
лема. Ефектът от такова съвместно (във формата на целева научно- 
практическа бригада) търсене е заложен в природата на фронезиса, 
в херменевтическите (интегриращи понятията на социално-хуманитар- 
ното знание, нормите на социалната технология, логиката и интуицията 
на здравия смисъл) методи и процедури за подготовка на избора.

ХЕК е особената култура на взаимодействието на изследовател
ската позиция и практиката на вземане на решения. Породеното от 
етическата съобщност движение ХЕК придобива ефект само при „на
срещното движение“ на социалните институти и конкретните ВРЛ. 
Прецедентът на „Самотлорския практикум“ се отличава именно със 
съвпадението на инициативата на учените и практиците както във фор
мулирането на самата задача на ХЕК, така и в провеждането на идея
та за ХЕК през всички етапи от „поръчката“ до „внедряването“

Важно е да се постави въпросът за практиката на ХЕК като про
фесионална дейност (макар да се среща и съждението, че прилагане 
на етиката чрез ХЕК можело да доведе до депрофесионализиране на 
етиката като философска наука, принудена по противоестествен начин 
да решава практически проблеми с помощта на философски абстрак
ции). Съмнение от този род може да се неутрализира с напомняне за 
системата на етическото знание, организирана от философското „ядро“, 
но неизчерпваща се с него. Предимствата на теоретичната представа 
за същността на морала пред всекидневната представа не се нуждаят 
тук от особена аргументация (още повече че позицията за диалогич- 
ността на етиката и морала в концепцията на ХЕК изключва подце
няването на ролята на моралния здрав смисъл). Освен това професио- 
нализирането на ХЕК се реализира не въпреки морално-етическата 
култура на обществото, а благодарение на нея. И накрая постановка
та на въпроса за професионалната компетенция на етическата съобщ
ност, на конкретните експерти консултанти не изключва положителния 
отговор в условията на традиционно акцентиране върху равенството 
на всички морални субекти. При това инициативата на СП дава на 
съобщността форума, дава и системата от методи за реализиране на 
професионализма.

В същото време създаденото от представители на научната съ
общност движение СП не допуска сциентистко абсолютизиране на по
зициите на експерта и консултанта. Хуманистичната ефективност на 
инициативата се постига чрез задължително съотнасяне на експертни

29



те заключения и консултантските препоръки на учените с резултатите 
от анализа на съжденията и оценките на демократичния субект на мо
ралната експертиза — общественото мнение. Ефективността на ХЕК 
предполага междудисциплинно коопериране на хуманитарното знание 
за морала и възпитанието (тук се включва и специфичното знание, 
съдържащо се в изкуството, публицистиката, критиката) и се опира на 
евристичния потенциал на игровия метод.

Конкретизирането на направленията на ХЕК е основано на реал
ния запас на приложноетическото знание, на наличния научно-прак- 
тически опит. Първото направление е организационно-управленската 
дейност (става дума за този вид дейност като цяло, за управлението 
на нравственовъзпитателната дейност — конкретно). Второто направ
ление на приложението на ХЕК е педагогическата дейност на обще
ството. Тук като предмет на ХЕК се явяват както аксиологията на въз
питанието, така и „възпитанието на възпитателите“. По-нататък се 
очертава направлението за консултиране по проблемите на индиви
дуалния нравствен живот. Четвъртото направление е регионалистиката 
като предмет на ХЕК. Става дума за развитие на проекта „Етическа 
платформа на новото усвояване“, който вече има определени резул
тати. По-нататък — апробирането на методиката на етическите рацио
нализации в процеса на експертизата на средствата за масова инфор
мация. И накрая приложението на ХЕК към изследването на обще
ственото мнение. Това направление е ориентирано към общественото 
мнение като обект и субект на морално-етическата експертиза.

Ще обърнем особено внимание върху двата основни аспекта в на
сочеността на ХЕК — управленския и личностния. Хуманистичният ха
рактер на експертизата и консултирането в тяхното организационно- 
управленско приложение се изразява а.нравствената оценка на целите 
и средствата на организацията, в ценностния контрол върху статута 
на личността в организацията. Особената задача на ХЕК е развитие
то на съвременното морално-етическо мислене у самите ВРЛ, като 
постепенно им се предадат част от експертно-консултативните пълно
мощия, демократизирането на процеса на поставяне на цели и начи
ните за изпълнение на тези пълномощия чрез апелиране към обще
ственото мнение. Без да се изпада в разпространената слабост на 
управленските концепции във възпитанието — волното или неволното 
укрепване на позициите на бюрократизма, не може да не бъде отбе
лязана една не по-малко реална опасност — ниското равнище на про- 
фесионално-нравствената култура на „корпуса на възпитателите“, 
значимостта на чиито решения в сферата на управлението на нравстве
новъзпитателната дейност не се отменя и при най-високо ниво на де
мократизиране на обществения живот.

Личностното направление на ХЕК е приложимо преди всичко към 
ситуации на нравствения живот, които характеризират ключовите из
бори, свързани с етапите от жизнения път на човека. Основната зада
ча на ХЕК е да поддържа и усилва вътрешните морални ресурси на 
личността, необходими за творческия морален избор, да създава въз
можност за преодоляване на „самотата при решаването“ чрез извърш
ване на своя избор в съоавторство с историческия опит на нравствения 
живот.
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Като не забравяме общата хипотетичност на предявяваната кон
цепция за ХЕК, като ограничаваме нейния патос с максимална реа- 
листичност при определянето на възможните й граници и допустимите 
изисквания, като наблягаме върху експерименталния характер на ней
ните цели и задачи („работна хипотеза“), да поставим и въпроса за 
методите, с които етиката и координираното от нея хуманитарно зна
ние за нравствения живот и нравственото възпитание могат да поемат 
н да реализират функцията на ХЕК. Тук ще посочим два такива ме
тода: на експертната оценка и на етическите делови игри.

Обръщането към методите на експертната оценка не е данък на 
бума, който тези методи преживяват днес, не е сляпо подражание на 
мода, възприемана от другите науки. Действително и методите на 
експертната оценка, и методите на консултирането днес в много отно
шения се заимствуват от гранични области на знанието. Но тези ме
тоди не са разкош, а насъщна необходимост в условия, когато специ
фиката на предмета не се „хваща“ чрез други, преди всичко анали
тични методи за получаване на моралнозначима информация, когато 
събирането на съжденията, мненията, оценките, предложенията на 
специалистите и особената обработка на резултатите от това допит
ване са най-ефективното средство за научно осигуряване на вземани
те решения в изследователските и управленските ситуации. Една от 
началните задачи на „СП“ бе да се разработи собствен етически (по- 
широко — хуманитарен) модел на експертизата и консултирането.

Инвариантната особеност на създадените днес и възможните в 
бъдеще методи на ХЕК отразява специфичната цел и форма на връз
ката между науката и нравственовъзпитателната практика. В подкре
па на този тезис може да се посочи, че начинът, по който функциите 
иа ХЕК могат да бъдат осъществени максимално адекватно на потен
циала на фронезиса — това е играта. Става дума за потенциала на 
игровата дейност, с който обществото е свързало своя живот още на 
първите стадии на развитието и който днес се развива интензивно. Ме
тодът на етическите делови игри4 е способен да изпълнява задачите за 
теоретично и практическо решаване на проблемите на ХЕК благода
рение на общността на неговата природа с атрибутивните черти на 
системата „етика — морал — възпитание“. Сред комплекса от свой
ства на игровата дейност ще назова тук многостранната диалогичност 
иа метода на етическата делова игра.

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И МОРАЛНА ВОЛЯ 
НА ОБЩЕСТВОТО

С понятието справедливост се означава обективно състояние на 
обществените отношения в определени исторически условия. С него се 
фиксират взаимодействия и противоречия между различни страни от

4 В ж . Б а к ш т а и о в с к и й ,  В. И. М оральное творчество: союз теории и п р ак 
тики. — В: М етодологические проблем и исследования социалистической морали и 
правственного воспитания. М., 1987.



действителността. Отразените в понятието исторически необходими пе
риоди на общественото развитие получават признание като морални 
ценности.

Справедливостта се проявява и като нравствен идеал на личност
та и на обществото. По това, доколко масовото съзнание е убедено, че 
справедливостта съществува, може да се съди за съответствието меж
ду социалните тенденции и идеалните представи за дължимото. „Симп
том за назрялата необходимост от определени промени в съществува
щото общество е гласовото разпространяване на идеята за неговата не
справедливост.“1 Следователно в понятието се съдържат огромен кри
тичен потенциал, оценка и присъда на едни или други социални фак
ти, поотделно или слети в обширно и развито цяло. Затова то отразя
ва и детайли, и общи закономерности. Понятието справедливост е вклю
чено както в систематизираните видове съзнание: светоглед, идеология, 
социално-политическо мислене, така и в повседневното несистемати- 
зирано съзнание. То е „достъпно“ за човека на всички равнища — от 
абстракцията до сетивнонагледните проявления.

Сред моралните идеали идеалът за справедливостта е особен. Мно
го от другите идеали в процеса на индивидуализацията силно се про
менят, превръщат се в лична „проекция“ с голяма степен на неповто
римост и своеобразие. Идеалът за справедливост е основан на колек
тивните представи и не зависи от „дилетантски“ интерпретации. Зато
ва за изясняване на този идеал и на понятието за него се създават 
концепции, клонове в теорията, докато за другите идеали това не се 
прави.

Представата за справедливото е показател за „здравината“ на 
цялата система от идеали и за нейното функциониране в обществото. 
Ако хората загубят вярата си в справедливостта, те престават да вяр
ват и на другите идеали, като смятат, че „без идеали се живее по-ле
ко“ и че човек трябва „да вярва само на очите си“. Подкопаването на 
идеята за справедливост с един замах отчуждава човека от цялата 
съвкупност от идеали. Неслучайно в последно време темата за спра
ведливостта стана централна идеологическа тема. Справедливостта е 
опора на идеалите. Това беше подчертано и на XXVII конгрес на 
КПСС: „Хората Постоянно трябва да виждат, да усещат великата 
правда на нашата идеология, принципността на политиката ни. Така 
трябва да се организират трудът и разпределението на благата, така 
стриктно трябва да се спазват законите и принципите на социалисти
ческия колективен живот, че всеки съветски човек да вярва твърдо в 
нашите идеали и ценности“.2 Наистина справедливостта, принципност
та, социалистическата организация на труда и на разпределението са 
в тясна връзка с привързаността на хората към идеалите и ценности
те. Грешките, допускани от теоретичната и политическата мисъл при 
оценяване на обстановката, на постиженията, на перспективите, из
кривяването на фактите, представянето на желаното за действително 
пряко водят до формиране на чувство за несправедливост.

1 П р  о д а  н о в ,  В. С оциалната справедливост. Ф илософска мисъл, 1980, 
№  5, с. 13.

2 Г о р б а ч о в ,  М. П олитически д о кл ад  на Ц К  на К П С С  пред XX VII конгрес 
на К омунистическата партия на С ъветския съю з. С., 1986, с. 12.
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Всяко морално изискване е изискване да се действува в съответ
ствие с нравствените задачи. Да се утвърждава справедливостта иа 
практика е същност па моралното задължение на човека, но не само 
юва. В наши дни справедливостта е социално-иолитически лозунг. То
па означава, че стремежът към справедливост зависи не просто от во
лята и съзнателността па индивида, от нравствените изисквания или от 
идейния заряд, а и от зрелостта на онези обществени сили, с които той 
неразривно е свързан, от готовността и способността им за промени. 
Справедливостта днес е „нова дума“ във всички области на живота. 
Тя е символ на моралния н на социалния прогрес. Тя носи не само мо
рална поука. „Волята на народния избор, т. е. проявяването на на- 
родното съзнание, и политическата воля на обществото създават ду
ховния облик на времето.“3

Моралната воля на обществото се формира под влияние на науч
ната теория на социализма, историческия опит, хуманните форми на 
общуване, от високото равнище на моралните очаквания и идеали, от 
пдейно-нравственото единство па хората и от високата социална ак
тивност. Тя се проявява в решителността, смелостта, настойчивостта, 
ентусиазма, героизма, увереността, оптимизма, в осъзнаването и обос
новаването на общите цели. Досега в исторически план подобни съ
стояния са били изключения или са отразявали отделни аспекти. Со
циализмът създава предпоставки за превръщането й в норма на жиз
нена дейност на обществото. Отношенията от особен тип — приятел
ство, дружба, съратничество, сега са главни, всеобщи отношения. Мо
ралната воля е съвкупна Функционална характеристика на съзнание
то и на дейността на обществото. Във връзка с това ще отбележим, че 
справедливостта като социално равенство и морален идеал е важен 
фактор за укрепване на обществената воля. Както никоя друга морал
ни ценност, справедливостта изисква дейно отношение. В каквито и 
варианти да е разглеждан проблемът за справедливостта, хората ви
наги са смятали тази ценност за зависима ог човешката дейност и 
съществуваща само благодарение на човека.

Стремежът към равенство и искането за равенство винаги са би
ли мощен стимул за промяна във формите иа справедливостта. „Ра- 
менство на свободни“, „равенство пред бога“, „природно равенство“, 
„равенство на възможностите“ и „равенство на основата на труда“ — 
това са различни исторически форми, които са в съответствие с раз
личните представи за справедливо и за несправедливо. При социализ
ма степента на справедливост се доближава до социалното равенство 
повече, отколкото в другите формации. Тон съчетава обективните со
циални оценки със стимулиране на възвишените пориви на личността, 
обществената воля с инднвндуалната воля.

В далечното минало идеята за справедливост първоначално е има
ла образна, алегорична форма. Тя е била синоним на възмездието, 
„на правия път“, изразявала е съразмерността на света и взаимната 
връзка между събитията. Извън човека няма мерило за съществува
щото. В хаоса няма справедливост. От нечовешкото и „уродливото“ 
трябвало да се бяга, както е постъпил Одисей при срещата с „ужас-

з Б о н д а р с в ,  Ю. Н аследство культурм . С оветская Россия, 31. I. 1986 г.
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пата Сдила“. Наивната идея за „очовечения свят“, проявяващ се чрез 
човека, е залегнала в основата на понятието справедливост като разум- 
иа, обществена, близка до човека мярка за съществуващото. С нея 
започнали да означават висшата добродетел, личната и изискваната 
от обществото норма на взаимоотношенията. Тя еднозначно била приз
ната за добро, а несправедливостта — за зло.

При оценяване иа фактите обаче мнението не е толкова едино
душно . Още Аристотел е отбелязал: „Според едни справедливостта е 
свързана с благосклонността към хората; според други справедливо 
означава да управлява по-силният“.4 Неговите съвременници проти
вопоставяли справедливостта на своеволието и тиранията, на иеобуз- 
даността и властолюбието. Подобно на Аристотел те смятали за ней
ни признаци правосъдието, умереността и мъдрото управление в ин
терес на народа: „Понятието справедливост е свързано с представата 
за държавата, тъй като правото, което служи за мерило на справед
ливостта, е регулираща норма за политическото общуване“.5 Не може 
да се каже, че човекът е несправедлив към себе си, но често е неспра
ведлив към другите. Тя е обществено, а не природно качество на лич
ността.

Древните хора отдавна са разбрали: всички, и справедливите, и 
несправедливите (т. е. алчните, завистливите, неумерените), хвалят 
справедливостта, защото тя е необходима за доброто на държавата. 
Никой доброволио не иска да бъде обект на несправедливост. И все 
пак много добри дела п нравствени характери не са видели бял свят, 
защото са надделявали низките страсти. „Честният човек трябва само 
да види, че глупавият благодарение иа своето богатство е по-известен 
н по-влнятелен, и той започва да се вълнува и да се замисля; но тъй 
като с всеки изминал ден стремежът към слава побеждава честност
та, а доблестта отстъпва на силата, неговата душа изменя на истина
та заради насладите“.6

Както виждаме, справедливостта е пай-важна Характеристика и 
условие за общественото съществуване на човека. Тя е такъв компо- 
нен на нравите, от конто зависи и устойчивото им възпроизвеждане, и 
перспективата пред тях. Тя е и задължителен елемент на социално-по- 
литическото мислене. Нейното съдържание се разкрива в съвместната 
дейност и в общуването между хората, където тя регулира и утвържда
ва определени форми иа „взаимност“, „еквивалентност“, „взаимопо
мощ“. Важно е още веднъж да се подчертае, че идеята за справедли
востта насочва към равенство между хората. Това може да е равен
ство пред моралните закони или пред правосъдието, а също така и 
абстрактио-ценностно равенство, което не позволява човекът да бъде 
малтретиран. Това може да бъде равенство на способностите, на физи
ческите сили и т. и. Думата справедливост означава за нас, че хора
та винаги, макар само в даден аспект, но задължително са равни. При 
социализма справедливостта-равенство „се изразява в реалното наро
довластие, в еднаквото отношение към средствата за производство, в

4 А р и с т о т с л .  П олитика. Съч. в 4 т., т. 4, с. 385.
5 П ак  там , с. 380.
6 К  р и с п, Г. С. Соч., М„ 1981, с. 132.
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равните нрава за труд н възнаграждение, в равенството спрямо обра
зованието, медицинската помощ и социалните осигуровки, в широкия 
достъп до постиженията на духовната култура“7. Наред с това при со
циализма възниква възможността върху основата на равенството и 
па справедливостта да се регулира удовлетворяването на най-важни
те потребности п разпределението па благата. Развитието на социал
ната справедливост при социализма е двустранен процес — Усъвър
шенствуване на условията и структурите, в които протича съвместна
та дейност на хората, както и утвърждаване на вдъхновяващите мо
тиви и на моралната воля иа обществото, което създава своите истори
чески задачи.

Всяка историческа епоха пма свон норми за справедливост и не
справедливост в общуването с човека, системи от права и задълже
ния, критерии за „дълг пред обществото“. „Справедливостта на гър
ците и на римляните намираше робството за справедливо; справед
ливостта на буржоата от 1789 г. изискваше премахването на феода
лизма, защото той бил несправедлив“8, пише Фр. Енгелс. „Робството 
е несправедливо на базата на капитализма по отношение качеството 
иа стоката“9, четем в „Капиталът“ на Карл Маркс. Съзнателният труд 
в общественото производство е най-достойната и най-справедливата по
зиция на личността при социализма. При комунизма тя ще бъде заме
нена от „свободния труд“ като форма за съчетаване иа личните и об
ществените интереси.

И така, понятията се сменят, между т я х  има приемственост, а съ
що така и социално-културни „натрупвания“ от различните становища 
за справедливостта.

Засега ще отделим две значения иа справедливото: справедливо 
според закона и справедливо според хората, а понякога и по съвест, 
в съзвучие с непосредствените чувства. В първия случай става дума за 
справедливото законодателство, институтите на правораздаването, 
управлението и арбитража. Справедливостта изхожда от тези, които 
извършват съдопроизводството. Тя е функция, норма за дейност на ин
ститута иа властта. Тук се подразбира разумно управление на дър
жавата и хората, което предотвратява и пресича смутовете. Управлява
щите трябва да се грижат за справедливостта иа наказанието. За тях 
думата справедливост означава с нейна помощ да накараш да ти се 
подчнняват. С помощта на справедливи меркн те избягват прилагане
то иа по-груби методи за принуждаване на подвластните им хора.

При подобен подход към изследването иа справедливостта основ
но внимание се отделя на ориентацията спрямо институтите на власт
та, охраняващата идеология, идеала за равновесието между взаимно- 
противоположни социални сили. Съдопроизводството се явява пример 
за справедливост и се разглежда като най-последователен борец за

7 Д  а в и д  о в и ч, В. Иа сеновал соцнмльноп с п р а в е д л и в о с т . — П равда , 5. XI]. 
1985 г.

8 М а р к с ,  К-, Ф р. Е н г е л с .  Съч., т. 18, с. 274.
9 М а р к с ,  К.,  Ф р. Е н г е л с .  Съч., т. 25, ч. I, с. 362.
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нейното реализиране. На пръв поглед най-важните задачи тук са ко
дифицирането на правните норми, съдебните процедури и професио
налният морал на представителите на съответните органи.

Съвместимостта на „правосъдието“ с класовото потисничество в 
течение на вековете е дала своето отражение върху представата за 
юридическата справедливост като нещо, което заплашва със съд и раз
права. В психиката на хората се е утвърдило отрицателно отношение 
към нея, към тази автоматично-безпрнстрастна ограничаваща сила. 
сблъсъкът с която в последна сметка е нежелателен и неприятен. В 
тази справедливост те обикновено виждат минимум морал. Тя може да 
премахне някои от нарушенията, но не е в състояние да внуши на 
всички дълбоки и сериозни представи за необходимо поведение и на
чин на мислене. В класовото общество институционно-юридическата 
трактовка на справедливостта е призната за официална. Раздухването 
на въпроса за „правата и свободите“ там се използва като метод да 
се събуди интересът на широки слоеве от населението към външните 
атрибути на класовата политика, да се спечели доверието им към лич
ностите, които я представят.

По въпроса за справедливостта общественото мнение е не по-мал
ко разумно, отколкото правовото съзнание, а всеки поотделно има ос
нование да съди за нея не по-малко, отколкото специално подготвеният 
човек. Та нали справедливостта е отношение, което засяга всички нас, 
и ние чувствуваме, разбираме кога то се превръща в своята противо
положност. Така или иначе тук всичко е резултат на личния опит.

В този смисъл всеки е „съдия“ на другия, по и сам не може да 
избегне да бъде „подсъдим“. Благодарение на идейното си участие в 
оценяването човек става по-проницателен, а понякога и свръхнадарен 
в тази област. Този феномен неведнъж е разглеждан например в произ
веденията па английския писател Дж. Прис.тли. Ценностното съзнание 
предугажда тенденциите и възможните мотиви на поведение. За спра
ведливото провеждане на юридическите процедури тази способност не 
е от значение. Познаването на „сюжета на престъплението“ тук е необ
ходимо до степента, при която то може да бъде подкрепено с доказа
телства за вината. От правно гледище е важио да се разкрие обществе
ната същност на престъплението, т. е. да се установи от какъв „тип“ 
е то. Например В. И. Ленин нарича предателството спрямо социализма 
случаите, когато представителите на съветската власт вземат подку
пи. Напълно правилно. При типизирането трябва да се използват не 
юридическият речник, а обикновените понятия, в които е изразено об
щественото отношение към дадено явление. При това условие инсти- 
туционното осъждане ще бъде разбираемо за обществеността и спра
ведливо.

Разбира се, справедливостта се проявява като безпристрастна 
обективност, която не прави разлика между хората по определени 
признаци. Често обаче тя се проявява в противоположния си вид — 
като съчувствие, съжаление, милосърдие, прошка Ако с възможно да 
съжалим човека, без да го унижим, да му простим, без да обидим чест
ни и благородни хора, това ще бъде справедливо. Неестествено е да 
се жертвуват в името на безличната справедливост чувствата, с които
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хората ще живеят по-нататък. Справедливостта не трябва да се от
късва от здравия смисъл.

Затова на справедливостта според закона противостои справедли
востта като вътрешно верую на личността за истина, честност в про
тивовес на коварството и лъжата. Това е доблестта на сърцето, която 
се основава па нравственото чувство н съзнание.

ПРИЛОЖ НИТЕ ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ*

През последните години проблемът за приложните етически из
следвания се очерта като едно от модерните направления на ети
ческата теория, което предизвиква все по-голямо внимание и инте
рес. Това е отговор на назрели теоретични и практически потребности, 
изразяващи новото място и роля на морала в обществения живот, 
неговите разширени правомощия, ориентирането на етическото позна
ние към маргиналните проблеми, нарасналото му значение в различ
ните социални технологии, тясната му обвързаност с идеологическата 
и възпитателната практика.

Станало е почти традиция, когато се говори или пише за при
ложните етически изследвания, да се пита — кое в етическото познание 
не е приложно? Та нали още от времето на Кант етиката е била обозна
чавана като „практическа философия“, а моралът — като „практическо 
съзнание“, т. е. познание и знание, които са непосредствено свързани 
с реалното битие на хората. Нима досега марксистката етика само е 
обяснявала и с нищо не е променяла реалните обществени нрави?

Очевидно в тези въпроси има известно основание, доколкото за 
сягат фундаменталния проблем за съотношението между знания и 
практика, но заедно с това при тяхното формулиране не се вземат 
предвид многопластовият характер на етическото познание и възмож
ността отделните негови равнища да бележат относително самостоя
телно развитие и приложение. Така се подценяват евристичните въз
можности на етическото познание, не се обръща внимание на негово
то феноменологично разнообразие, не се виждат конкретната пъстро
та и богатство на моралната практика.

Приложните етически изследвания са съвременно равнище в струк
турата на етическото познание, изразяващо новите функции и новите 
ориентации на етическата теория по посока на обективно необходими
те и съзнателно търсени промени в социалното и нравственото битие 
на хората. Чрез тях не само се обобщава, но и се моделира практиче
ският нравствен опит, конструират се експериментални ситуации, прак
тически казуси за проверка и обработка на идеално създадените мо
дели.

Приложните етически изследвания разгръщат своите възможности 
на три основни равнища:

* В настоящ ия м атериал са използванп идеи от съвм естната им публикация с 
проф. д-р В. М омов „И деологическа практика и прилож ни изследван ия“. Н аучни тр у 
дове. на АОНСУ при Ц К  на Б К П , серия „Теория и управление на идеологическия 
процес“, 1986, №  7.
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— Нормативно — утвърждаване на наличния опит, който съответ- 
ствува на социалнонормативиата база;

— идеално — анализ на нововъзнпкващия в практиката опит;
— евристично — формулиране на принципно нови подходи и ме

тоди, т. е. конструиране на качествено нов опит.1
Така, снемайки в себе си фундаменталните постижения на етиче

ската теория, приложните етически изследвания мащабно и дълбоко 
навлизат в стихията на реалните нравствени взаимоотношения, моде
лират целенасочените изменения в тях. Без целенасочената промяна 
на социалната практика приложните етически изследвания биха се ли
шили от преобразуващата си сила.

Процесът на възникването на приложната етическа проблемати
ка е подчинен на определени времеви зависимости. Тази проблемати
ка не можеше да се появи в периода на 50-те или 60-те години, тъй 
като марксистката етика все още се намираше в етап на предметно и 
категориално избистряно. Едва след нейното самоопределение възник
наха и проблемите за приложимостта на етическото познание. С други 
думи, с приложните етически изследвания се поставя началото на нов 
кръг в спиралата на етическото познание.

Появата на приложните етически изследвания изведе етическата 
теория на широкото поле на интердисциплинарното сътрудничество, 
стана израз на нейното нараснало „партньорско самочувствие“, на спо
собността й да влиза в многообразни контакти с другите направления 
на обществознанието, насочи нейните интереси към граничната пробле
матика и комплексния анализ. Така че тези изследвания свидетелству- 
ват за закономерния преход на етическата наука от етапа на диферен
циацията към етапа на интеграцията — кооперирането, сътрудничество
то, обогатяването на познавателните й възможности с тези на другите 
обществени дисциплини. Те не биха били възможни без плодотворното 
боравене с методите и подходите на социологията, социалната психо
логия, психологията на личността, културологията и етнологията, ком
плексната теория за идеологическия процес и т. и.

Следователно като основни съдържателно и методически опреде
лящи параметри на приложните етически изследвания могат да бъ
дат посочени:

а) праксиологичността — обвързаността и насочеността им към 
практиката, към актуалното състояние на обществената и личната 
нравственост (неслучайно често пъти те биват обозначавани като „ети
ческа праксиология“) ;

б) иновационността — тяхното осъществяване предполага форми
ране на нови нравствени състояния и процеси в мисленето и поведе
нието на хората;

в) интердисциплинарността — интегриране, коопериране и сътруд
ничество с други обществени (и необществени) науки, използване на 
техните изследователски методи и подходи за осъществяването на 
комплексен анализ;

1 В ж . М о м о в, В. П ри кладная теория идеологическото поспптапия. — В: 
И деологически» процес и воспитание личности. М., 1980.
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г) прогностичността — моделиране иа желани от гледна точка на 
нормативно-ценностната система процеси, явления, качества.

Тази подредба според нас е сигурна база за открояване на обоб- 
щаващите белези на приложното етическо знание, т. е. на тези, които 
пай-релефно го представят като относително обособен пласт, срез, рав
нище на етическото познание.

Приложните етически изследвания са своеобразно теоретично ос
мисляне на качествените промени в духовния свят и нравственото би
тие на съвременния социалистически човек. Става дума преди всичко 
за нарасналата социална активност на човека, за повишената роля на 
духовните начала в живота му, за разширените възможности на мо
ралната регулация — на нейния обхват и компетенции, за въздействие
то на такива обективни фактори като научно-техническия прогрес, со
циалната мобилност, ролевата натовареност и други.

Неслучайио много изследователи свързват приложното етическо 
знание предимно с процесите на нравственото възпитание и формира
не. Така според В. Бакщановски „приложната етика е знание за си
стемата на управленското взаимодействие иа етическата теория, мора
ла и нравственото възпитание“. Това е „системообразуващият фактор, 
позволяващ да се поставят и достигат определени цели — преобразу
ване и Усъвършенствуване на нравствения живот на обществото“2. К а
то най-съществено достойнство на тази постановка може да се посочи 
ясното н категорично открояване на операционната същност на при
ложното етическо знание, обвързаността му със задачите на органи
зацията и корекцията на нравственото поведение, извеждането на не
говите всекидневни измерения до рамките на социалната необходимост 
п нравствената дължимост.

Цел на приложните етически изследвания е въздействието върху 
всекидневното морално поведение, а не просто върху „деловото пове
дение — върху необходимите за изпълнение на някаква служебна дей
ност качества и характеристики, възглед, който все още се застъпва 
от немалко автори.3 Вярно е, че проблематиката на приложните ети
чески изследвания бе до голяма степен провокирана от явления и про
цеси в сферата на професионалните взаимоотношения и професионал
ния морал. Но ограничаването им предимно до тях би означавало да 
се стеснят естествените им познавателни възможности, да им се при
даде твърде утилитарен, служебен и ролеви акцент. Нравственото въз
питание, което е целевата доминанта на приложните естетически из
следвания, има далеч по-важни п мащабни задачи от тези на профе
сионалната подготовка Така че, като се включват в съдържанието на 
приложните етически изследвания, проблемите на професионалната 
етика, морал и поведение далеч не го изчерпват.

Тъкмо тази пределно широка ориентация позволява да се осъще
стви взаимовръзката на приложното етическо познание с постижения
та на фундаменталната етическа теория. С известни уговорки би мог

2 Б а к ш т а н о в с к и й ,  В. П роблем и прикладной зтики. Томск, 1980, с.. 36.
3 Вж. К р а с с о в с к и й ,  Ю. И равственно-психологические проблем и управле

ния в производствснной организации. М., 1980; С е л ю к о в ,  Ф. А дм ш ш стратпв- 
ная зтика. М., 1980 и др.

39



ло да се каже, че ако етическата теория изследва проблемите на диа
лектиката между дължимо и съществуващо, приложното етическо зна
ние е ориентирано към изследване на всекидневните, масовите, реал
ните измерения на дължимото и съществуващото. С други думи, то се 
интересува и от емпиричните характеристики на поведението, от съ
държанието и динамиката на всекидневното морално съзнание.

Приложното етическо изследване е, тъп да се каже, оперативно 
изследване на конкретната динамика на нравствеността с оглед на кон
кретни цели и задачи. Ето защо приложните етически изследвания не 
формират някаква „втора етика“, работеща „зад гърба“ на „голяма
та етика“. На практика това е същата тази теория, но вече операцио- 
нализирана и актуализирана съобразно с конкретните цели и задачи 
на нравственото развитие.

Така например, ако нравственият идеал на нашето съвремие е 
същият,  както преди 20 или 40 години, то в аспекта на моралното все
кидневие са налице редица конкретни промени, нови моменти в мо
ралната  практика,  регулация и оценка. Днес за неморално вече се 
смята не само директното отклонение от нормата,  но и удобното тъп 
чене в рамките на нравствената легалност,  видимото спазване на мо
ралните изисквания, спокойната позиция на „Златната среда“ и т. н.

Приложните етически изследвания са ориентирани именно към 
опознаване на такива нови конкретни явления и процеси, които, без 
да засягат непосредствено генералните проекции на социалистическа
та нравственост, внасят в нейната всекидневна регулираща функция 
важни промени. Така те могат да се намесват в нейното протичане, 
да доставят нужното знание за изграждане на съответни управлен
ски стратегии, модели и схеми за оптимизиране на всекидневната 
дейност.

Когато казваме, че приложното етическо знание се ангажира с 
актуалните изисквания към личността, имаме предвид ролята и зна
чението на онези новопоявили се фактори в човешката жизнеденност, 
които предполагат преустройство на вече установените нагласи, пове- 
денски трафарети, стандарти на мислене и т. н. Тук на първо място 
можем да отнесем мощното и неотразимо въздействие на научно-тех
ническата революция върху живота и труда на хората. Овладяване
то на нейните върхови постижения е въпрос не само на професионал
на компетенция, но и на поведенска адекватност, психическа съвмести
мост, важно условие за пълноценно вписване на личността в жизнено
важните социални дейности. Появата на понятия като „втора грамот
ност“, „Функционална неграмотност“ и др. показва, че включеността 
на индивида в сферата на научно-техническия прогрес води до поя
вата на нови личностни качества и характеристики, които без съмне
ние налагат и нови нюанси в неговия морален облик.

Става дума за повишената ценностна натовареност на такива чер
ти на мисленето и поведението като иновационността — формиране 
на нагласи и готовност за внедряване на научно-техническите пости
жения в практиката; нестандартното, креатнвното мислене — способ
ността да се издигат оригинални постановки и решения; социалната 
мобилност — разширения ролеви репертоар на личността и необходи
мостта от бърза и непротиворечива смяна на поеманите роли; относи
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телното нарастване на дела на интелектуалните операции в ущърб на 
емоционалното присъствие в труда и много други.

Ясно е, че всички явления, фактори и процеси, конто под една или 
друга форма въздействуват върху индивидуалната и обществената 
нравственост, изискват не просто обяснение чрез категориалните сред
ства на етическата теория, но преди всичко оперативно изследване, 
създаване на възможности да се чувствува Постоянно „пулсът“ на 
реалната действителност, предприемане на навременни мерки, изграж
дане на конкретни методики за работа и т. н. В тази изключително от- 
говорна задача първостепенно значение имат приложните етически из
следвания. Те не само вникват в конкретните нравствени феномени, 
проследяват тяхната динамика и развитие, но и изграждат фундамен
та на различните модели, прогнози и методики за тяхното овладяване. 
По такъв начин приложното етическо знание се оказва най-тясно 
преплетено с проблематиката за управлението на нравствените въздей
ствия и идеологическите процеси.

Според някои автори именно тази взаимовръзка се оказва осно
вен диференциращ признак на приложното знание. Така за В. Сага- 
товски „етиката става приложна само когато с. помощта на проекти 
и планове за тяхното реализиране успеем да осигурим управлението 
на едни или други елементи от формирането на морала и нравстве
ността“4. Управлението на морала и моралните процеси съдържа ка
то своя необходима презумпция снемането на очакванията и проек
циите на всекидневното морално съзнание, а това е работа именно на 
приложното знание. Приложното етическо знание е своеобразно „тео- 
ретизнране“ на опита и „емппризиране“ на теорията. Това е именно 
сблъсък на теория и практика, в който се постигат нопи теоретични и 
практически резултати.

ЕТОСЪТ КАТО ОСНОВА НА РЕАЛНАТА ИСТОРИЯ

Предлаганите разсъждения са опит за разбор на традицпонното, 
свързано с много спорове отношение между етичното и всички оста
нали съставки на човешката жизнена дейност.

Под силното, но и скрито въздействие на буржоазния гносеологи- 
зъм към проблема за отношението между различните съставки на та 
зи жнзнедейиост след немската класическа философия почти винаги 
се е подхождало от гледище на еволюцията на историческото самосъз
нание на човека.

И все пак развитието на философията и на някои научни области 
налага необходимостта от внасяне на марксистка корекция в това, 
едва ли не общоприето гледище.

Изходната постановка на изследването е широко разпространено
то, но и доста отвлечено теоретично положение, че крайният, окон
чателният субект и обект на етичното, и на естетичното, и на рели

4 С :\ г л т о в с к и, В. Н аучното управление на форм ирането на м орала и н р ав 
ствеността — възм ож ности и механизми. П роблеми на проп агандата, 1983, №  6, с. 35.
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гиозното, н на което и да било друго е самият човек. Единството на чо
вешкото битие се реализира именно в отношението между обект и 
субект.

Механичното разграничаване на обекта и субекта е или допусна
та грешка, или съзнателно, но условно проведено. Несъзнателното раз
граничаване на субекта и обекта и тяхното абсолютно противопоставя
не е наследено от средновековното противопоставяне на душа и тяло, 
дух и материя и е преминало в новото време като разделение между 
познаващото Ego и познаваната реалност. А всъщност инициаторът 
на познавателния цикъл е човекът и в края на този цикъл стои пак 
същият тозп човек. В този диапазон се открива широко поле не само 
за познавателна и практическа дейност, но и за разнообразна нравстве
на активност. Именно това универсално съдържание на цикъла доказ
ва социалността на човека. Затова според марксизма на адаптацията 
па човека към средата, а приспособяването на средата към човека е 
вече социална, а не биологична форма на стремежа му към устойчи
вост, към самосъхранение, В този смисъл човешката култура е не 
просто човешка самоидентификация, а и идентификация на цялата 
съвкупност от „нечовешко“ чрез неговата постепенна промяна.

В такъв случай външиата реалност е междинен етап от цикъла, 
при това без да бъде гносеологически самостоятелна в този процес. Но 
тя е онтологнческн самостоятелна и затова играе ролята на относител
но независима противопоставка на субекта. Взет в своята цялостност, 
познавателният цикъл е само външната страна на етичното, естетич
ното, религиозното и всяко друго оценяване, като така представлява 
единство на субективното и обективното у самия човек. Както позна
вателният, така и оценъчният процес са винаги дпалогични, което оз
начава, че познавайки и оценявайки нещо извъи нас, познаваме и оце
няваме другото свое Аз. Прекият външен израз на тази теза е форму
лиран най-сполучливо от Л. Файербах в известната и донякъде неспра
ведливо позабравена негова схема „Аз — Ти“. Но за да се проследи 
цялостният ход на познавателния и оценъчния процес, това трябва да 
бъде направено в контекста на цялата история или поне на достатъч
но голям период от време.

Единството (или по-скоро слетостта) на етичното, религиозното, 
естетичното и познавателното намираме още в зората на човешката 
история. Без да оспорвам тази популярна теза, ще се опитам да на
правя едно нейно доуточняване. Протоетичното (инстинктивно етично
то) се губи още по-далече — в най-древните предшественици на чове
ка, в човешката предистория. В този смисъл етичното е генетически 
най-старата от всички други съставки на човешката душевност, най- 
старата нематериална форма на човешко общуване. То е първичната, 
исконната човешка характеристика, чието развитие, усложнение, Усъ
вършенствуване бележи пътя на развиващия се онтологичен фактор от 
съвършено ново естество — човека. Инстиктивната трудоподобна дей
ност на антропоидите, както и техните протоетични междуиндивидуал- 
ни отношения в стадото са онези най-съществени биологични предпо
ставки, които предопределят възникването на човешката практика. И 
ако трудът и езикът са най-съществената социална характеристика на 
човешката практика, то трудоподобната дейност и протоетичното по
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ведение на антропоидите са най-съществената биологична характери
стика на онова междинно звено (непосредствената предистория на 
homo sapiens, чрез което може от марксистки позиции да се обясни 
преходът от биологичното към социалното. Именно специфичните осо
бености на протоетичното поведение на антропоидите предопределят 
появата на човешката практика като материално преобразуваща дей
ност. Невъзможно е да се даде безвъпросно ясен научен отговор на 
въпроса, коя е причината, обусловила протоетичното у животните. Ме
тодологически обаче е съвсем оправдано да се търси произходът на 
самата материална практика. Тук можем да се възползваме от помощ
та на две методологични процедури — индукцията и редукцията.

Всяка редукция е всъщност своеобразна, обърната форма на ин
дукцията. Методологичното изискване да се върви все по-нататък при 
една механистична трактовка прави и редукцията, и индукцията без
крайни. Диалектичната интерпретация иа тези две процедури обаче 
позволява да се очертае една условна граница, до която те могат да 
стигнат, като осигуряват максимална продуктивност на създадената 
или създаващата се теоретична система. Засега като такава граница 
в марксизма се приема материалнопреобразуващата човешка дейност, 
т. е. практиката. Но остава открит въпросът за произхода на самата 
практика, тъй като спрем ли дотук (до материалната практика като 
начало па историята), трудно бихме могли да решим един много ва
жен, собствено философски проблем — случайно или необходимо е 
било възникването на човешката история? Ако преместим тази услов
на граница до протоетичното поведение на антропоида, въпросът за 
причпнната обусловеност па протоетичното става наистина вече слу
чаен. Но да се погледне на човешката история като на естеетвенопсто- 
рически процес означава освен всичко друго непременно да се допус
не, да се предположи, че преходът „биологпчно — социално“ е зако
номерен, необходим, неизбежен.

Методологично правило е, че при преминаване от едно качество в 
друго се запазва системата от фактори, конто причпнно са обусловили 
това преминаване. Ако отнесем тази методологична зависимост към 
възникването на човека, към откъсването му от лоното на животинския 
свят н вземем като критерий за това откъсване производството на оръ
дия на труда, ще видим, че такава система от най-трайно действуващи 
фактори са протоетичните отношения на антропоида. И докато трудопо- 
добната дейност на антропоида исторически сравнително „бързо“ се 
превръща в труд, то протоетичното е не само предпоставка за този 
преход, по същевременно остава относително непроменено и след не
говото осъществяване. То остава прото, доколкото все още не е обле
чено във формата на познавателна рефлексия. Този нерефлектиран 
етос е свойствен за съзнанието на първобитния човек.

Протоетичното предопределя възникването на материалната прак
тика, на човешката рационалност, по-късно и съзнателност, въобще 
възникването на човешката цивилизация като единствено възможна 
цивилизация.5 Такъв извод произтича ие толкова от някакъв емпири

5 П одчертавам  човеш ката, доколкото в случая понятието цивилизация е употре
бено в най-ш ирокия му смисъл.
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чен материал (археологичен или антропологичен), а от собствената 
вътрешна логика на материалистическото разбиране на историята. Ако 
протоетичното е онтологична характеристика на антропоидите, то 
етичното е човешката онтологична характеристика, т. е. човекът като 
онтологичен факт е нравствено същество и независимо какви измене
ния търпи тази човешка характеристика в историческото развитие, тя 
си остава вечна.6

В този смисъл етосът, без да е тъждествен на човешкото въобще, 
е негова първична, дълбока същиостна, иманентна черта. В този сми
съл етосът е онтологичната основа на реалната история.

Като се възприеме една такава теза, става понятно защо култо
вите изображения, както и най-примитивните митологични представи 
и амннистичните видения, и сложният ритуал иа древния човек, кои
то е неделим от реалната му дейност, а накрая — и самата му тридо- 
ва дейност —■ всичко това има в себе си скрит дълбок етичен смисъл. 
А от позициите на традиционното методологично изискване на мате
риалистическата диалектика винаги да се търси първичното и опреде
лящото, решително може да се твърди, че етосът независимо от по- 
сложните сп или по-прости форми, независимо дали е ясно или скрито 
очертан (като комплекс от норми в междучовешките отношения), е 
първичио и определящо спрямо обособилите се много по-късно в исто
рията относително самостоятелни форми на общественото съзнание. В 
същото време, веднъж оформили се, всички те от своя страна опре
делят конкретното историческо съдържание и облик на етичното. И са
мо в този смисъл трябва да се разбира диалектикоматериалистическо- 
то (подчертавам преди всичко диалектическо) становище за хетеро- 
номността на морала.

Най-ясно и недвусмислено първичността на етоса се разкрива в 
културните паметници на древните цивилизации. Обосноваването на 
това твърдение предполага широк съпоставителен анализ на нравстве
ното съдържание и смисъл, стоящи в основата на културата на ня
кои древни народи. Зрелостта на нравствените умонастроения и рели
гиозните и естетическите форми на емоционално световъзприемане се 
разкриват чрез определяне степента на историческо самосъзнаване на 
тези култури, на целите културно-етнически общности. Показателен в 
това отношение е примерът със своеобразностите, отличаващи истори
ческия усет на древните шумери, на древните египтяни и евреи, на 
древните гърци и римляни. Така, освен във всичко друго, общото меж
ду древните култури може да се търси и в историческото чувство, в 
историческия усет, който в онези далечни времена се създава от ми
сълта и изживяването на края, края като индивидуална смърт, като 
родово унищожение или родов възход. С една дума, появата на исто- 
ричиото е свързано с идеята за предела, за края. Есхатологизмът е 
основната духовна нагласа на древните култури с изключение на на
шата — европейската, гръко-римската, за която истински интерес пред
ставлява началото — началото на човека, на рода, дори на божестве
ния пантеон. Затова историзмът в европейската култура се появява 
едва с възникването на християнството.

6 А м орализм ът е същ о вид нравственост.
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При един по-широк съпоставителен разбор може да се види, че 
в основата даже и на есхатологизма, на това най-старо и най-^дра- 
матично чувство на древния човек, лежи преди всичко нравственият 
смисъл, нравствената определеност на човешкото съществуване, лежи 
това, което обобщено наричахме етос. Но в онези далечни времена ре
лигиозният, естетическият и собственопознавателният (рационалният) 
момент съществуват в слят с етоса и същевременно подчинен на него 
вид, съществуват като зародиши на нещо, което много по-късно в исто
рията се обособява като религиозно, рационално, естетично и етично.

Такова широко тълкуване на етоса прави невъзможно откриването 
па неговата диференция специфика. Разбира се, човекът е универсално 
същество и не може да бъде изчерпан чрез пълното му отъждествява
но с етичното. Но етосът е най-дълбоката онтологична човешка ха
рактеристика. Затова нравственото е символ на човешкото въобще. 
Затова над и извън етоса не могат да съществуват и да бъдат мисле
ни нито човекът, нито реалната история, нито субектът, нито обектът 
като съвкупност от очовечено „не-човешко“. Етосът е нещо много повече 
от формите на собствената си рационална осмисленост, от движението 
между универсалните добро — зло. Етосът е метафизическото основа
ние на човешкото съществуване. И може би именно затова нравстве
ното за разлика от естетичното, религиозното, научното и т. н. не оставя 
след себе си в историята трайни материални следи. То сякаш е най- 
петрайиото, изменчивото, често губещо се от погледа, но всъщност 
именно то е опази най-дълбока, вечна човешка характеристика, която 
пронизва всички сфери па реалния човешки живот, придавайки им чо
вешки смисъл.
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II. НРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
И НРАВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДИАЛЕКТИЧЕСКОТО УСВОЯВАНЕ 
НА НРАВСТВЕНИТЕ ЦЕННОСТИ

Нравствените ценности са създадени от предшествуващото исто
рическо развитие и се предават на новите поколения чрез опреде
лени социални механизми и институции. Логиката иа личностното ус
вояване и развитие на тези ценности не е нещо неизменно и вечно. Тя 
се определя в последна сметка от конкретно-историческите особености 
на дадена социална система, от нейните специфични форми на мате
риално и духовно производство. Нещо повече, даже на равнището на 
дадена социална група превръщането па нравствените ценности в лич
ностни придобива своеобразие.

Във всички общества усвояването на една или друга система от 
нравствени ценности е било пряко свързано със съществуващата систе
ма за социално управление и доминиращия тип обществени отношения. 
К. Маркс обособява три основни типа социални връзки в обществото — 
на лична зависимост, на вещна зависимост и на свободна индивидуал
ност. На тези три типа отношения между хората, макар и с известни 
уговорки, съответствуват три основни форми на регулация на нравстве
ните отношения.

Първата форма, която можем да означим като „нравствена дик
татура“ и която съответствува на подчиняването на нравствените от
ношения на отношенията на лична зависимост, се характеризира с то
ва, че офоциално санкционираната система от морални ценности се 
налага на индивида преимуществено под формата на правно-адмпии- 
стративна принуда. Нравствените норми тук са средства, чрез които 
обществото в много по-голяма степен се възпроизвежда на предишна
та основа, отколкото се изменя и развива. Ако индивидът не приеме те
зи норми, ако не ги реализира в своето поведение, той просто се са
моизключва от обществото или социалната група. При тази форма на 
регулиране на нравствените отношения моралноценно е старото. При 
нея „обновлението се разбира като реставрация, прогресът — като въз
връщане към миналото, защото само това, което съществува от веко
ве, може да има морална сила и безпрекословен авторитет“1.

Втората форма, която можем да наречем „нравствена манипула
ция“, отговаря на подчиняването на нравствените отношения на вещна
та зависимост. Индивидът избира една или друга линия на поведение 
и нравствен живот като правило под въздействието на мотиви, нямащи

I Г у р е в и ч ,  П. С. К атегории средновековой культурьк М., 1984, с. 195.
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нравствен характер. Чрез икономическата принуда обществото на вещ
ните връзки му налага съответна ценностна система. Играейки своята 
социална роля в съгласие с официално приетите нравствени ценности, 
индивидът е принуден да се ръководи от такива морални норми, които 
може и да не признава и да не спазва в личния си живот. Всяка без
отговорност може да бъде идеологически оправдана чрез икономиче
ския интерес. Всъщност тук е налице своеобразен нравствен конфор
мизъм, който има и своите положителни страни — потребностите на 
бурното икономическо развитие отхвърлят много от старите, превър
нали се в спирачки на научно-техническия прогрес нравствени догми. 
Но за този нравствен конформизъм е характерна плурализацията на 
морала, възможност всеки да наложи „своя морал“ чрез силата на 
парите и властта.

Третата форма, която можем да определим като „нравствено въз
питание“, отговаря на подчиняването на нравствените отношения на 
отношенията на свободната индивидуалност. Тук става въпрос за фор
миране на една нравствено самостоятелна личност в процеса на со
циализация на индивида. Нравствените норми не се налагат под фор
мата на външна целесъобразност — чрез икономическа или правно- 
административна принуда. Нравствените ценности се усвояват и творят 
от личността в процеса иа общуването и свободния обмен на духовни 
ценности, при което самата индивидуалност се е превърнала в ценност 
за другите. Но тук става въпрос за такава индивидуалност, която е 
личностно битие на всеобщото, т. е. има обществена значимост.

Трябва да отбележим, че типовете социални връзки и съотвег- 
ствуващите им форми на регулация на нравствените отношения не са 
просто три исторически етапа в развитието на обществото. Те не съ
ществуват в чист вид и с никоя от тях не може да се изчерпи същност
та на дадено общество; във всяко общество се наблюдава противоре
чиво съжителство на отделни елементи от тезн типове и форми. По- 
скоро става въпрос за доминиращ тип социални връзки и доминира
ща форма на нравствена регулация в обществото или социалната гру
па (класа) на даден етап от тяхното историческо развитие. Нещо по
вече, при доминиране например на нравствената манипулация в об
ществото като цяло, може да се окаже, че вътре в отделни класи, про
слойки или групи (както и отделни личности) в същото това общество 
доминира някоя от другите основни форми на нравствена регулация. 
При това ясно е, че трите обозначени по-горе като основни форми на 
регулация на нравствените отношения съвсем не могат да изчерпят 
богатството от съществуващи и възможни подобни форми, като в най- 
добрия случаи ги обобщават.

И при социализма имаме противоречиво съчетаване на елементи 
от различните форми на регулация на нравствените отношения. При 
доминиране на нравственото възпитание тук се запазват и някои еле
менти на другите две основни форми на регулация на нравствените 
отношения на равнището както на отделни ръководни кадри, така и 
на цели социални групи. Натрупването на специфичните за социализ
ма отрицателни явления довежда „до откъсване на официално декла
рираните морални принципи от нравствената практика, до подменяне
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г. много конфликтни ситуации на моралната регулация с извънморал- 
на (обикновена, траднциоина) “2.

Известно е, че общественото преобразуване на социалната дей
ствителност може да бъде съзнателно и целенасочено само тогава, ко
гато неговият особен нравствен смисъл и личностното му значение се 
знаят предварително и стават един от мотивите на даденото соцналио- 
ирактичсско действие. Ако нравственото възпитание се разглежда ка
то вторичен, сумарно получен от действието на другите фактори ре
зултат, то за етиката не остава никакво поле за практическо приложе
ние. В такъв случай тя се превръща в сбор от оценки и констатации 
със залпа дата, призвани да обяснят моралиото значение на външни
те обстоятелства и да припишат на техния краен резултат някакво 
нравствено значение за човека. Такъв подход към нравствените цен
ности в теорията и практиката на социалното управление при социа
лизма в последна сметка води до понижаване ролята на човешкия фак
тор при решаването на актуалните социално-икономически задачи.

Знаем, че икономическите интереси и мотиви винаги са първосте
пенни, лежат в основата на човешката дейност. Но може да се полу
чи така, че отчитайки икономическите интереси на деня и пренебрег
вайки относителната самостоятелност на нравствената мотивация на 
хората, в перспектива да влезем в противоречие с. интересите на са
мото икономическо развитие и неговия смисъл при социализма. З а 
това една от функциите на нравствените ценности е удържането па 
историческата перспектива в социално-икономическото развитие на об
ществото, но тя няма да може да се реализира, ако етическото позна
ние се превърне в апологет на икономическите интереси на деня. Още 
повече че между икономическите интереси на личността и нейните 
нравствени мотиви няма еднопосочна, едномерна връзка. И. Кант обръ
щаше внимание на обстоятелството, че ако в своята дейност човек из
хожда винаги от непосредствените си интереси, това би означавало, че 
е лишен от нравствени способности. Разбира се, интересите на личност
та и нейните нравствени мотиви не се намират в отношение на външ
на противоположност, а са в единство, преминават едно в друго по за 
кона за отрицание иа отрицанието.

Отделната личност е самобитно, уникално съчетаване на различни 
човешки способности. Затова процесът на усвояване на нравствените 
ценности е колкото социален, толкова и индивидуален, специфичен за 
всеки отделен човек. Това не означава, че абсолютизираме индивидуал
ността на този процес. Това е толкова невярно, колкото и пълното иг
нориране на индивидуалността, на личния опит и мястото иа дадения 
индивид в системата от обществени отношения. В теорията на нрав
ственото възпитание ние се интересуваме от конкретновсеобщите (и 
социално-индивидуални) закономерности иа историческото развитие 
на личностното усвояване на нравствените ценности.

Диалектическото усвояване на обществено произведените нравстве
ни ценности от личността в процеса на нейната социализация не ста
ва просто като „пренасяне“, „прехвърляне“ на социалните ценности в 
личностното битие на човека. В процеса на своя обществен живот ин

2 Б о р з н х ,  В. В. М оральная регуляция: специфика, граници , возм ож ио- 
сти. — Вопросм философии, 1987, №  9, с. 113.
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дивидът не възприема в готов вид нравствените ценности и норми. 
Усвояването на нравствените ценности от него е дълбоко противоре
чив процес. Не само защото те имат историческа природа и поради 
това закономерно преминават в своята противоположност, но и защото 
нравственото развитие на личността отразява в снет вид противоречие
то между обществено и индивидуално, теоретично и практическо и т. н.

Да вземем противоречието между обществено и индивидуално. 
Според К. Маркс неправилно и умозрително е да се твърди, че обще
ството е субект, реален субект на интереси и ценности. Субект на 
нравствените ценности, норми и идеали е личността. Обществената 
нравствена ценност възниква исторически като нещо единично или 
особено и едва впоследствие се превръща в нещо общо. При това об
щественото невинаги е носител на прогресивното в нравствения живот 
на човека, обществената ценност в определен момент се превръща в 
своята противоположност. Новите прогресивни форми на нравствени
те ценности възникват винаги като изключение от правилото, като 
нещо единично-индивидуално и едва впоследствие при наличието на 
определени предпоставки могат да се превърнат в обща (обществена) 
нравствена норма. Ето защо етиката трябва да насочи своето внима
ние към откриване и изучаване на иновационното поведение, на не
стандартните нравствени постъпки в социалистическото общество. 
Обобщено казано, усвояването на общественозначимите нравствени 
ценности от личността е в същото време и творчество на нови нрав
ствени ценности; по-точно, имаме не усвояване и творчество, а творче
ско усвояване. Немалко етици в близкото минало се насочваха към 
създаване на „морален кодекс“ на социалистическата личност, към 
систематизиране на вечните и неизменни нравствени императиви в 
своеобразен каталог, който да може да бъде изучаван, запаметяван и 
спазван от отделната личност. Но в този случай се пренебрегва об
стоятелството, че нравствените ценности имат конкретно-историческа 
природа и цялата работа е в това, „доколко моралната дееспособност 
на човека отговаря на онези задачи, които обективно са породени от 
колосалните производителни и познавателни възможности на общест
вото“3. Именно на абстрактно-етическия подход дължим установило
то се мнение, че нравствено ценно е подчиняването на личността на 
обществения интерес, докато следването на личния интерес е несъв
местимо с моралния дълг на човека от социалистическото общество.

Процесът на творческо усвояване на нравствените ценности от 
личността може да бъде свързан по-конкретно с измененията на съ
държанието и характера на труда в условията на НТР. Нравствено
то значение на труда за субекта е позитивно, а следователно и пови
шена трудова активност можем да очакваме там, където по своето съ
държание трудът развива личността (и в нравствено отношение). Ко
гато краен резултат на трудовия процес е единствено производството 
на продукта или средството, но нямаме развитие на самия субект на 
дейността, ние не създаваме условия за интелектуалното и нравствено
то развитие на личността. В условията на научно-техническата рево
люция нараства не само икономическото, но и нравствено-личностното

3 Д р о б н и ц к и й ,  О. Г. П роблем и  нравственности. М., 1977, с. 324.
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значение на творческия труд, на перманентния процес на преквалифи
кация на работника, на творческото усвояване на фундаменталните 
знания и тяхното практическо приложение. Разбира се, много е важно 
този вид труд да бъде материално и морално стимулиран, така наре
ченото „комунистическо отношение към труда“ не може да се форми
ра с просветителски средства, лозунги и призиви, а още по-малко чрез 
административна принуда. Но въпросът не е в това, да сведем нещата 
само до икономическите интереси на личността и да адаптираме нрав
ственото възпитание към налично съществуващите механически, от
чуждени, частични форми на труд (в това действително може да ни 
помогне главно икономическата принуда), но и в перспектива рево
люционно да изменяме съдържанието на трудовия процес, да го пре
връщаме в пространство и време за развитие и реализация на лич
ностните качества на човека. Нравственият аспект на НТР е в ориен
тацията към развитие на интелектуално-нравствения потенциал на 
всяка отделна личност. Това съответствува на третия тип социалност — 
свободната индивидуалност, основана на универсалното развитие на 
индивидите и превръщането на колективната им производителност в 
тяхно обществено достояние.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА НРАВСТВЕНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА

В западната психология особено силно влияние има разбирането 
за интелектуалния критерий като най-адекватен и най-лесно приложим 
показател за нравственото развитие на личността. Както Ж- Пиаже, 
така и Л. Колберг изучават познаването на моралните норми и пред
писания и способността на личността да изказва морални съждения 
върху основата на това познание. Изучават се съжденията, изразява
щи нагласата на личността да не нарушава моралните норми („пове- 
денски критерий“), и съжденията, които изразяват преживяването на 
чувството за вина при нарушаване на моралните изисквания („емо
ционален критерий“). По същество за поведенски и за емоционален 
критерий може да се говори условно, тъй като не се изучават реално
то поведение и свързаните с него емоционални преживявания, а се ана
лизират морални съждения със специфично съдържание.

В концепциите на Ж. Пиаже и Л. Колберг са представени два 
рода основания за въвеждане на интелектуалния критерий при ана
лиза на нравственото развитие — теоретически и експериментални.

Характерно за тези концепции е, че се търси пряко съответствие 
между интелектуалното и нравственото развитие на личността. Може 
да се каже, че това съответствие е резултат на паралелния анализ на 
интелектуално-познавателната и мотивационно-потребностната сфера. 
Именно по отношение на такъв анализ е справедливо твърдението на 
Д. Елконин1, че основен негов недостатък е натуралистическият под
ход към обекта на изследването, при който: (1) детето се разглежда

1 3  л  ь к о н и н, Д . Б . К  проблеме периодизации психического развития в дет- 
ском  возрасте. — В опросн психологии, 1971, №  4, с. 6— 20.
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като изолиран индивид, а обществото — като негова жизнена среда; 
(2) психичното развитие се интерпретира като процес на адаптация 
към условията на обществото; (3) обществото е разделено на две са
мостоятелни сфери — „свят на вещите“ и „свят на хората“ ; (4) меха
низмите на адаптация към „света на вещите“ и „света на хората“ са 
коренно различни.

Ориентацията на Ж. Пиаже и Л. Колберг към експериментално 
изследване на моралните съждения, търсенето на паралел между раз
витието на детската логика и на нравствеността, прилаганият метод на 
„клиничната беседа“, който разчита преди всичко на интелектуалното 
проникване на детето в непознати за него области на познанието, из
ползваният понятиен апарат при анализа на детския морал — всич
ко това са аспекти на едно цялостно философско виждане. Като про
следяват детското развитие в системата „дете и общество“, Ж . Пиаже 
и Л. Колберг обосновават тезата за човешкото развитие като гене
зис на механизмите за адаптация към „света на вещите“. Именно про
цесът на адаптация е онзи възел, който обединява многобройните ас
пекти на анализ на детското развитие в изследванията на Ж- Пиаже. 
Той е законът, универсалният механизъм на човешкото развитие.

Оста на този адаптационен механизъм е логическото развитие. От
тук естествено и безапелационно се явява необходимостта от въвеж
дане на интелектуалния критерий в изследването на нравствеността. 
В пълна хармония с него е използваният изследователски метод.

Дуализмът и паралелизмът на интелектуално-познавателната и 
мотивационно-потребностната линия на развитието могат да се счи
тат за теоретически преодолени благодарение на изследователските 
търсения в съветската психология. Особено място заема хипотезата на 
Д. Елконин за периодичността на процесите на психичното развитие. 
В нея формирането на личността се разглежда в системата не „дете 
и общество“, а „дете в обществото“. При тази нова постановка „ра- 
дикално се променя връзката „дете — вещ“ и „дете — отделен въз
растен“. От две самостоятелни системи те се превръщат в една един
на система. Във връзка с това се променя съдържанието на всяка ед
на от т я х . . .  Системата „дете — вещ“ в действителност се оказва „де
те — обществен предмет“.2 По-нататък се подчертава, че дейността в 
системите „дете — обществен предмет“ и „дете — обществен възра
стен“ представлява единен процес, в който се формира личността на 
детето.

Чрез анализа на водещата дейност и нейната психологическа същ
ност се показва, че в психичното развитие закономерно се редуват пе
риоди на преимуществено изграждане на мотивационно-потребност
ната сфера с периоди, в които се формират преди всичко операционно- 
техническите способности на детето. Процесът на личностното развитие 
се разглежда не като линеен, а като вървящ по възходяща спирала.

Хипотезата на Д. Елконин показва, на първо място, несъстоятел
ността на паралелния анализ на интелектуално-познавателното и мо- 
тивационно-потребностното развитие на личността. На второ място, тя 
с значима за критичния анализ с това, че премества акцента от инте

2 П ак  там, с. 12.

51



лектуалното развитие като център на дялостното личностно развитие 
към изменението и особеностите на социалната ситуация, в която се 
формира личността.

Тенденцията за представяне на нравственото развитие като силно 
обвързано с интелектуалните процеси се основава на някои неоспо
рими факти в нравственото изграждане, касаещи ранното развитие 
на детското морално съждение.

Доколко зрелостта на отделното морално явление може да е кри
терий за нравствената зрелост на личността и по-конкретно доколко 
интелектуалното развитие в сферата на морала е показател за цялост- 
ното нравствено изграждане на личността?

Според нас ранно развитие на детските морални съждения не е 
показател за цялостния процес на нравственото развитие на лич
ността.

Функционалната, генетичната и историческата нееднородност на 
процесите, характеризиращи цялостното изграждане на личността, 
обуславят хетерохронността на физическото, психичното и социалното 
развитие. Хетерохронността е характеристика не само на цялостното 
развитие на личността, но и на физическото, на психичното, на со
циалното. Така например Б. Ананиев отделя особено внимание на ана
лиза на хетерохронността в психичните процеси. И. Кон показва хете
рохронността като характеристика на социалното развитие на лич
ността.

Експерименталните данни в психологията3 дават основание да се 
предполага, че и отделните явления, характеризиращи нравствеността, 
се формират хетерохронно. Ето защо необходимо е да се разграни
чават зрелостта на отделното морално явление (напр. на моралното 
съждение) и нравствената зрелост като цялостна характеристика на 
нравственото развитие на личността.

Така оценъчното морално съждение е една от най-ранните форми 
на нравствена изява на личността. Детето оценява своята и чуждата 
постъпка, себе си и личността на партньора в общуването, героите — 
в игровите ситуации. Един от основните изводи на проведено от нас из
следване4 е констатацията, че съжденията за постъпката и за лич
ността се диференцират в моралното мислене на детето. Експериментът 
показа, че моралното съждение за личността се гради върху основа
та на зрелостта на моралното съждение за постъпката, а процесите 
на саморефлексията са тази област от развитието на оценъчното мо
рално съждение, която достига сравнително най-късно до етап на зре
лост. Важен резултат от изследването е, че някои от формите на оце
нъчното морално съждение (напр. оценъчното морално съждение за 
постъпката) се изграждат в края на предучилищната и началото на 
училищната възраст, когато личността е все още в началния етап на 
нравственото си развитие.

3 Вж. P i a g e t ,  j .  The m oral G oudm ent of Child. Free P ress, 1948 и други изследва
ния на морала, проведени по неговата методика.

4 М а р и н о в а, Е. Л ичност и постъпка в детските морални съж дения. — В: И з я 
вата . С., 1980; М оралните съж дения на децата  от предучилищ на възраст. П ърви кон
грес на психолозите в Б ъ л гар и я  (резю м ета). С., 1977.
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Сравнително ранното формиране ^а детското морално съждение е 
научно доказан факт. Допускаме, че то е адекватен показател за раз
витието на моралното мислене и на моралния интелект. В същото вре
ме хетерохронността в нравственото развитие обезценява този факт 
като критерий за цялостното нравствено изграждане на личността.

Нравственото развитие може да се характеризира чрез един-един
ствен критерий — интелектуалния, само ако функционирането и раз
витието на когнитивните и на нравствените процеси протича паралел
но или ако в интелектуално-познавателната сфера се решават карди
налните за функционирането и развитието на нравствеността проблеми.

Хетерохронността на нравственото развитие е доказателство за 
сложната структура на нравствеността, която е представена от раз
лични по своята онотологична същност явления — действия, отноше
ния, ценности, мислене, език, психика.

В нравствените феномени се пречупва нравствеността като цяло. 
Създава се впечатлението, че всеки от тях вмества в себе си богатство
то на всички нравствени явления.

Причината за взаимопреливането на нравствените явления тряб
ва да се търси в тяхната органична взаимовръзка. Така например раз
витието на моралното мислене е немислимо, без да се развиват морал- 
ната дейност и социалните отношения. Конкретните нравствени проб
леми и конфликтните ситуации стимулират ценностното осмисляне и 
анализа, изработването на нравствени оценъчни характеристики, раз
витието на собственонравствените съждения, умозаключения, понятия 
и т. н. От своя страна положителните промени в моралния интелект, 
в моралното мислене допринасят за По-нататъшно развитие и на оста
налите нравствени феномени.

Взаимната обвързаност на явленията от нравствената сфера е ос- 
новната причина за възникване на илюзията, че чрез анализ на едно 
от тях може да се изследва нравствеността като цялостно явление. Та
къв неверен извод най-лесно може да се направи по отношение на 
моралното мислене и той се прави в концепциите на Ж- Пиаже и Л. 
Колберг.

В моралното мислене намират своето отражение и постъпките, и 
личностните подбуди, и нравствените чувства и преживявания, и цен
ностите на личността, и всяко явление от света на морала. Но това е 
само тяхното отражение във и чрез мисълта, във и чрез познанието.

Нравствените и когнитивните процеси не се развиват паралелно. 
Ето защо ние не можем да изучаваме моралното развитие по анало
гия с интелектуалните процеси в сферата на морала.

Анализът, синтезът, умозаключението, нравствените понятия, нрав
ственото познание и т. н. присъствуват като необходим момент при 
формирането на нравственото поведение, социалните отношения, нрав
ствената мотивация и личностната ценностна система. Така например 
изучаването на нравствените мотиви на поведението показва, че ког
нитивните процеси имат съществено значение за нейното изграждане. 
Моралното мислене, интелектът обуславят възможността от познаване 
на моралните ценности, опосредяват техния анализ.

В същото време знанието на нравствените мотиви и способността 
за ценностен анализ не са достатъчно условие за формиране на нрав
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ствената мотивация на повед^шето. Интелектуалното развитие в сфе
рата на морала само по себе си не може да доведе до формиране на 
нравствени убеждения, които да мотивират устойчиво поведението на 
личността.

И така значението на когнитивните процеси за нравственото раз
витие на личността може да се характеризира със следните особе
ности:

— развитието на социалните отношения и на дейността, необходи
мостта от изработване на оценъчни характеристики и от ценностна 
ориентация в конкретната ситуация води до актуализиране на инте
лектуалното развитие в сферата на нравствените смисли. По отноше
ние на общото интелектуално развитие формирането на нравствените 
знания, развитието на нравствените съждения, умозаключения и т. н. 
е процес на ценностно преосмисляне;

— извисяването на моралния интелект от своя страна е средство 
за По-нататъшно развитие на всеки от нравствените феномени и необ
ходимо условие за нравственото изграждане на личността;

— в същото време интелектуалното развитие само по себе си не 
е достатъчно условие за нравственото формиране, а интелектуалният 
критерий не е достатъчно достоверен показател за нравственото изграж
дане на личността;

— взаимовръзката между интелектуалното и нравственото раз
витие се опосредява от развитието на социалната дейност и на со
циалните отношения, в които се включва личността, т. е. от нейното 
цялостно израстване като социално същество.

РАЗУМНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И НРАВСТВЕНОТО 
ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

Потребностите и интересите са основно звено в общата пробле
матика на обществените, вкл. и на нравствените отношения. Заедно с 
това поради тяхната сложност редица теоретико-методологични проб
леми не са разработени или носят дискусионен характер. „Програмира
нето на интелектуалното развитие на човека — сочи Л. Буева — сре
ща големи трудности, но още по-големи са те при развитието и фор
мирането на неговата подбудително-мотивационна сфера. Светът на 
човешките влечения, чувства, страсти и подбуди е твърде противоре
чив и досега трудно се поддава на научно изследване и възпитателно 
регулиране.“1 Въпреки нейния дълбоко личностен характер подбуди - 
телно-мотивациоината сфера се формира под влиянието на социална
та среда, поради което подлежи на нравствено Усъвършенствуване и 
нравствено регулиране.

Важно средство за управление на нравствените отношения на 
личността е формирането на разумни потребности, разбирани като ви
сока нравствена култура на поребностите и потреблението, която мак- 
симално да допринася за прогресивното социално развитие.

1 Б у е в а ,  J1. П. Н аучно управление на развитието на човека. —  Ф илософска 
мисъл, 1979, №  10, с. 25.
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Възпитаването на разумни потребности е свързано преди всичко 
с формирането у личността на способност за съпоставяне на потребно
стите с индивидуалния трудов принос и възможностите на обществото 
за тяхното задоволяване. В противен случай съществува реална опас
ност от появата на завишени, готовански претенции към обществото, 
от търсене и намиране на неморални начини за задоволяване на по
требностите. Този критерий не бива да се абсолютизира, тъй като сре
щу него могат да се посочат сериозни аргументи от етическа гледна 
точка. Така например О. Юровицки обръща внимание на факта, че 
индивидуалният трудов принос засега се измерва преди всичко чрез 
работната заплата.2 Излиза, че разумността на потребностите се опре
деля от размера на получаваните доходи, което води етическата тео
рия до неразрешими противоречия. Не е тайна, че работник, зает с 
тежък, нискоквалифициран труд, нерядко получава по-висока запла
та от инженера поради дефицита на кадри за подобен вид труд. След
ва ли оттук, че е правомерно съотношението между техните потреб
ности да се изгражда по аналогичен начин?

Налице е и още едно реално противоречие, което затруднява мо
ралното самоограничение в рамките на индивидуалния трудов принос. 
Част от членовете на нашето общество имат по-добри стартови жиз
нени позиции и съответно на това по-голямо вещно богатство, придо
бито с труда на предходните поколения. По този начин трудовите до
ходи им позволяват да задоволяват повече и по-разнообразни мате
риални и духовни потребности. На практика този, който работи по- 
добросъвестно и дава повече на обществото, нерядко разполага с по- 
малки възможности за задоволяване на своите потребности от недо
бросъвестния, но принадлежащ към първата категория индивид.

Основателни аргументи могат да се отправят и към критерия, спо
ред който разумни са само онези потребности, в чиято структура ма
териалното съзнателно се потиска, а духовното се стимулира безгра
нично. В случая духовното и материалното се разглеждат, без да се 
вземат предвид тяхната диалектическа връзка и взаимните им пре
ходи. В хода на развитието на обществото материалните потребности 
също се развиват и извисяват не само в количествено, но и в качест
вено отношение. При това удовлетворяването на материалните потреб
ности определя до голяма степен параметрите на духовното, вкл. и на 
нравственото развитие. Колкото по-пълно се удовлетворяват материал
ните потребности на личността, толкова по-добри условия се създават 
за освобождаване на нейната енергия за духовно-нравственото разви
тие. Друг е въпросът, че на по-високата материална задоволеност не- 
винаги съответствува духовен растеж, морално развитие. За практи
ката на нравственото възпитание методологично значение има осмис
лянето на факта, че дадена материална или духовна потребност сама 
по себе си не може да бъде разумна или неразумна (морално оправ
дана или не), защото съдържа едновременно възможностите за разум
ност или неразумност, които при определени условия могат да преми

2 Ю р о в и ц к и  й, 0 .  Г. Р азу м н н е  потребности при социализм е: их сущ ность 
и критерии. Н аучньш  коммунизм, 1987, №  1, с. 32.
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нават едно в друго или ако употребим израза на К. Маркс, „възраж
дат. . .  себе си в своето противоположно значение“3.

Материалните и духовните потребности са свързани диалектически, 
изменят се и се развиват противоречиво при всяка личност. Това про
тиворечие е заложено в противоречието на биологическата и социал
ната природа на човека, в диалектиката на развитието на отделния ин
дивид, в която има и Усъвършенствуване, и деградация в зависимост 
от характера на неговите възгледи, от усилията му да се развива и 
от предоставените му за това от обществото условия.

Дори и чисто емпирически погледнато, критерият, според който 
разумни са само потребностите, насочени към удовлетворяване на ду
ховни потребности, се сблъсква с реални противоречия, когато „зара
боти“ в практиката. Д а вземем като пример стремежа към разширя
ване на материалното потребление върху основата на усърдния труд. 
Съгласни сме със съветския етик Ю. Савин4, че такъв човек работи 
добросъвестно и в колектива, и в личното стопанство, и доколкото не 
посяга на резултатите от труда на другите, няма основание да му се 
предяви нравствен упрек от гледна точка на елементарните представи 
за справедливост, честност, трудолюбие и пр. Упрекът може да бъде 
в смисъл, че този индивид ограничава духовно-нравственото си раз
витие, не реализира максимално заложения в него от обществения 
строй нравствен потенциал. Невинаги обаче човекът, който се труди 
заради по-високото материално възнаграждение, заслужава епитета 
„консуматор“. Възможно е той да се стреми към материалния стимул 
за задоволяване потребностите на своето семейство, което за него е 
по-голяма ценност от труда сам по себе си.- Превръщането на труда в 
основна жизнена потребност е нравствен идеал, към който се стремим, 
но не е реално да го издигаме в ранга на разумна потребност за всич
ки членове на обществото още днес, без да сме създали всички ма
териални, икономически и социални предпоставки за това.

Животът все по-често ще изправя субекта на нравственото въз
питание пред дилемата: чие поведение е по-необходимо и морално 
оправдано в съвременните условия — на този, който пренебрегва вещ
ното богатство, има широки духовни интереси, но не е в състояние да 
ги реализира в практически действия, или на този, който се стреми 
предимно към вещно богатство, но влага много повече усърдие в тру
да и постига по-високи резултати? Назрял е моментът за преосмисляне 
на редица критерии за морално и неморално, за разумно и неразум
но в новите условия на коренен прелом в развитието на обществото, 
което би допринесло за разгръщане на новото съдържание на нрав
ственото възпитание на личността.

Отчитайки недостъпността на всеки от посочените критерии сам 
по себе си, редица философи и етици се ориентират към търсене на 
комплексен критерий за разумност на потребностите, който да включ
ва: умението на личността да съизмерва своите изисквания с инди
видуалния трудов принос и достигнатата степен в развитието на об

3 М а р к с ,  К.  и Ф.  Е н г е л с .  Оьч., т. 42, с. 120.
4 С а в и н, Ю. А. Социалистический образ ж изни и нравственное развитие

личности. М., 1987, с. 114.
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ществото; извеждането на преден план и усъвършенствуването на 
потребностите, съдействуващи за всестранно развитие на личността и 
обществото; рационалното и пестеливо използване на материалните 
блага за удовлетворяване на духовните потребности и др.5

Подобен подход е най-перспективен, доколкото насочва внимание
то не към механично ограничаване на потребностите, а към установя
ване на оптимална в морално отношение граница за развитие на ма
териалните и духовните потребности на личността. При това не е труд- 
но да се забележи, че всички посочени, вкл. и комплексният критерий 
за разумността на потребностите изискват съотнасяне на потребностите 
с ценностите на съществуващата морална система в обществото, кое
то им придава смисъл и значение на типичен нравствен проблем. По 
същество този проблем се свежда до отключване на вътрешните нрав
ствени механизми за регулиране и саморегулиране на потребностите 
на личността по посока на обективната социална необходимост. Ети
ческата наука би могла да се ангажира с разработването не само на 
общи, но и на по-конкретни критерии за разумност на потребностите 
във връзка с нравственото формиране на личността, както и на методи
ка за приложение в различните социални структури съобразно с тех
ните специфични условия и закономерности.

НРАВСТВЕНАТА ПОЗИЦИЯ НАЛИЧНОСТТА

През последните няколко години в етическата литература започна 
да се употребява понятието „нравствена позиция“ като една от ка 
чествените характеристики на личността. При изясняването на това по
нятие ние изхождаме от разбирането за социално-класовата и профе
сионалната обусловеност на нравствените възгледи на личността, а 
развитието на морала и моралните отношения свързваме с динамиката 
на обществените процеси и явления и с промените в човешката тру
дова дейност, т. е. с промените в икономическите предпоставки на меж
дуличностните взаимоотношения. Заедно с това съотнасяме нравстве
ната позиция към морала, идеологията, светогледа, нравствената кул
тура.

Идеологията, както и моралът е форма на общественото съзна
ние. Тя е негово теоретично ниво и включва класово определени въз
гледи и идеи по политически, нравствени, правни, естетически, фило
софски, религиозни и др. въпроси. В общественото съзнание на даде
но време влизат идеологиите на различните класи и социални групи. 
Идеологията от своя страна включва морала на определена класа, та 
ка че той се явява неин елемент. Тук трябва да внесем едно уточне
ние. Тъй като идеологията е теоретически обобщеното, систематизи
раното съзнание на социалната общност, тя съдържа само теорети
чески обобщената, систематизираната част от морала на класата.

5 В ж . Ж  и л и н а, Л . П. П отребности, нравственост, възпитание. П артиен ж и 
вот, 1986, №  12, с. 85; В о р о н д о в ,  В. Н. О р азу м н н х  потребностях личности и 
их критериях. — Ф илософские науки, 1983, №  3, с. 23.
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Въпреки че като съставка на общественото съзнание той е относител
но обособен, в съществуващите и функциониращи в дадено общество 
идеологии са включени различни негови елементи. Това са, нека ги 
наречем, „идеологическите“ съставки на морала, т. е. теоретически 
разработените научно или псевдонаучно обоснованите негови елемен
ти. В тях влизат и наследени, и нови нравствени черти, пропагандира
ни и стимулирани от политически партии, социални организации и ин
ституции.

На равнището на повседневното съзнание съществува и „повсе- 
дневен“ морал. Това са нравствените привички, традиции, обичаи и 
други подобни, които реално въздействуват върху взаимоотношенията 
на хората и техните общности. Повседневният морал включва цяла
та пъстрота и многообразие на разпространените нравствени отноше
ния.

На личностно равнище ние говорим за нравствената позиция ка 
то персонификация на морала. „Нравствената позиция не е нито само 
знание, нито само оценка. Нравствената позиция е и убеждение, и 
оценъчно отношение, и поведенски акт, и практическо действие.“1

Всяка личност е приобщена в по-голяма или по-малка степен към 
идеологията на някоя социална общност. В съзнанието на човека мо
же и да няма стройно подредени възгледи по различните житейски 
проблеми, но във всички случаи там съществуват определени нрав
ствени знания, убеждения, възгледи и идеи на определена човешка общ
ност. Според степента на тяхната подреденост, ние говорим за мо
рален облик, нравствена култура или нравствена позиция на човека. 
Последната е страна на жизнената позиция на личността и се свързва 
със съответен начин на мислене, с изграждането на определен свето
глед.

Нравствената позиция зависи от социално-класовото положение и 
идеологическата принадлежност на човека. Тя включва онези нрав
ствени възгледи, идеи, ценностни образци и разбирания, от които лич
ността се ръководи в своите взаимоотношения с другите хора и со
циалните общности и които защитава чрез своето поведение и дейно
сти. Характеризира се с устойчивост срещу други идеологически, по
литически и нравствени въздействия, които противоречат на собстве
ните възгледи. Заедно с това нравствената позиция предполага борбе- 
ност, за да се противостои на действия, пречещи на реализацията на 
личностните позиции, и за да се промени обстановката по посока на 
положително разрешаване на проблемната ситуация. Това с особена 
сила се отнася за случаи, когато става дума за проблеми, касаещи не 
една отделна личност, а колектив или социална общност.

Нравствената позиция на личността е близка по съдържание до 
нравствената култура, но при нея в много по-силна степен е изразена 
социалната привързаност на личността, идеологическата принадлеж
ност. Тя е нравствената култура, но вече с класова позиция, затова

1 М о  м о  в, В. О рганизационната култура  и нравствената позиция на партий
ния работник — инструмент за  повиш аване качеството на партийната дейност. — 
В: О рганизационна култура  и нравствена позиция на партийния работник. С.,
1984, с. 19.
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ние можем да я представим като социално мотивирано и идеологиче
ски аргументирано отношение на индивида към хора, предмети и яв
ления, отстоявано с лично поведение.

Според някои съветски автори „нравствената позиция на човека е 
установеното негово отношение към различни типове поведение в из
вестни ситуации. Това не е самото поведение, нито непосредственото 
решение да се действува така или иначе, а само общо личностно от
ношение към възможни реализуеми или нереализуеми варианти на 
поведение — приемане, одобрение на едни, отхвърляне, порицаване на 
други.“2

Ние застъпваме по-различно мнение, защото изразеното общо лич
ностно отношение към възможните варианти на поведение в определе
на ситуация невинаги съвпада със самото поведение на личността, на
мираща се в същата ситуация или персонално засегната от нея. По 
тази причина ние търсим нравствената позиция главно в съзнателното 
поведение на човека, което е съответно мотивирано и аргументирано. 
Така че понякога привидно противоречащи на общоприетите нравствени 
норми постъпки могат да се окажат (при по-задълбочен анализ) мо
рално оправдани.

От казаното става ясно, че нравствената позиция изисква покри
тие между думи и дела и може да се търси при вече изградена лич
ност с установен светоглед и ясно съзнание за социална принадлеж
ност или привързаност. Тя е белег за зрелост, служи за ориентир в 
живота и създава условия за сравнително устойчиво поведение.

Достигаме до извода, че нравствената позиция на личността е 
елемент на светогледа й, чиято „идейно-политическа и теоретическа 
основа е идеологията“3. Следователно познаването и възприемането на 
основните моменти от дадена идеология е база за изграждане на нрав
ствената позиция. Разбира се, резултатът не е еднозначен, тъй като 
познаването на теорията е необходимо, но не и достатъчно условие за 
възпитаване на съответствуващата й жизнена позиция.

Другият важен за практиката момент е изучаването, получаване
то на информация за нравствената позиция. Явно това може да стане 
чрез задълбочен анализ на поведението и дейността на човека, особе
но в критични, екстремни ситуацйи, когато тя се проявява в открит 
вид.

Нравствената позиция е неразривно свързана с повишена актив
ност на личността по отношение на своя живот и проблемите на со
циалната действителност и тази активност е особено необходима за 
настоящия момент. В съвременните условия на качествени промени на
раства ролята на моралния фактор, защото без него е невъзможно да 
се осъществи преходът към качествено ново техническо оборудване, 
към качествено нови технологии и организация на труда. При това в 
условията на научно-техническата революция принципно се променят 
ролята и мястото на човека в производствения процес. В създадената 
нова жизнена ситуация към личността се предявяват изисквания за

2 М ораль: сознание и поведение. М., 1986, с. 169.
3 В и ч е в, В. С ветогледът като  содиокултурен феномен. — Социологически 

проблеми, 1986, №  2.
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висока компетентност и професионализъм. Промяната в начина на 
труда води до промяна в ценностно-светогледната система на човека, 
която от своя страна налага съответна нравствена позиция. Измене
нието е в посока на нарастване на личната отговорност и нравствения 
самоконтрол.

ЗА НРАВСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЧОВЕКА

Социалната и личностната ценност на нравствената реализация в 
условията на НТР зависят в голяма степен от разгръщането на чо
вешките същностни сили и потенции, на различните способности на 
човека. Особена роля и значение за пълноценната изява на личността 
сега придобиват нейните нравствени способности. Тези способности 
са своеобразен диалектически ансамбъл от индивидуални свойства и 
особености на човека като морален субект, чрез които се разкрива 
уникалността на неговото самоопределение и реализация в света на 
нравствените ценности, норми и отношения. Те изразяват специфич
ната мяра на личния принос в поставянето и решаването на различни
те нравствени проблеми и противоречия, както и характерните белези 
на индивидуалния „почерк“ в осъществяването на тези процеси. Мо
ралните способности са продукт и стимулатор на потенциите на чо
века успешно (или неуспешно) да съхранява или да изменя дистан
цията между съществуващото и нравственодължимото (и ценностно- 
нормативния им пълнеж) по начин, който узаконява и разкрива инди- 
видуално-личностната му автентичност и своеобразие.

Произходът на нравствените способности е свързан във висша сте
пен със социалната наследственост, със социокултурните измерения на 
възпитанието, социалната среда и др. т., което обаче не отрича абсо- 
лютно и влиянието на генотипа на човека върху спецификата на него
вата духовна и поведенска реализация. Макар и в много опосредена 
форма биологичната и психичната конституция на конкретния индивид 
влияят върху особеностите на неговата социализация, върху морално
то му извисяване или падение.

Нравствените способности обуславят не само неповторимия колорит 
на моралния облик и социалната позиция, но и тяхното приближава
не до обществено изисквания нравствен „портрет“ на съответния со
циален тип личност. Затова чрез разкриването на смислово-функцио- 
налната натовареност на нравствените способности може да се проз
ре в немалка степен доколко отделният човек се вмества в обществе- 
но-регламентираните ценностно-нормативни контури за определен со
циален тип личност. В този смисъл възпитанието на общественопо
лезни морални способности е начин за „скъсяване на ъгъла“ между 
особеностите на нравствения облик, начина на живот и жизнената по
зиция на техния субект с дължимия образец за духовно-нравствен 
„портрет“, за маниер и стил на идейно-морално светоотношение и на 
практическа изява на човека.

Моралните способности са значим компонент в цялостното духов- 
но-нравствено богатство на своя субект. Като такъв те оказват голя
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мо влияние върху характера и особеностите на проявата, върху пер
спективите и мащабите на промяната на моралния свят и социалната 
реализация на човека. Защото по особен, дискретен начин обуславят 
хоризонтите, тавана, до който може и трябва да достигне техният но
сител, да утвърждава и развива своето присъствие и личния си при
нос в динамично променящата се и чрез неговата собствена изява об
ществена действителност.

Естествено ролята и значението на моралните способности на чо
века не се свеждат само до екстериоризацията на нравствения му свят, 
до формите и мащабите на обективация на неговото духовно-нравстве- 
но богатство в разностранната му практическа дейност и поведение. 
Особеностите на присъствието на този вид човешки способности не се 
разкриват и само в деликатното избистряне на „технологичните“ спе- 
цифики на формите и мащабите на опредметяване на идейно-морална- 
та ориентация и култура на съответната личност в нейните всекиднев
ни прояви. Те засягат и стойността им в утвърждаването или промя
ната на индивидуално-моралната идентичност, на личностно-нравстве- 
ната уникалност на духовния свят на конкретния човек, на неговото со
циално качество. Затова и ценността на тези способности е зависима и 
от процесите (техните насоки, темпове и диапазон) на вътрешни из
менения в различните структури на индивидуалното нравствено съз
нание, самосъзнание и психика. Моралните способности са продукт и в 
същото време специфичен фактор на промени в интериоризацията на 
нравствените ценности, норми и отношения, обуславяща на свой ред 
съответни изменения в битието и поведенската реализация на конкрет
ния им субект.

Макар и да притежават изключителна значимост за нравствения 
облик и жизнената позиция, моралните способности не детерминират 
еднозначно нравствената уникалност на човека, особеностите на об
щественото му самоопределение и присъствие в многопластовия социа
лен живот. Те са подложени на действието (поотделно или в цялост) 
на всички други компоненти и подструктури на моралното съзнание и 
битие на своя носител, както и на обратимото влияние и въздействие на 
редица други негови особености, притежаващи извънморален (напри
мер политически, професионални, естетически и др. п.) характер и свое
образие. Тъкмо затова разнообразните комплекси от нравствени спо
собности се намират в постоянна, сложна и променлива диалектико- 
противоречива връзка и взаимообусловеност с различните съставки на 
цялостната структура на човека (на неговата индивидуалност и лич
ност) .

Нравствените способности не бива да се свеждат и до механич
ния сбор на различните компоненти на нравствената структура, до 
елементарното събиране на редица съставки на човека (от когнитивен, 
ефективно-волеви или праксеологически характер). Те са диалектиче- 
ски синтез на всички тези компоненти, негова многопластова и слож- 
но опосредена форма на проява. Комплексите от морални способности 
образуват своеобразна надстройка, в която кристализират богатството 
или нищетата, динамиката или анемичността на изявата на всички ком
поненти и подструктури на моралната цялостност на човека. Актуализа
цията на тези компоненти на свой ред определя в известни граници и
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форми и развитието или деформацията на тези компоненти и подструк
тури на нравствената душевност.

Богатството и динамиката на изявата на моралните способности 
са продукт и специфичен стимулатор на „стиковането“ на ценностно- 
нормативната и ненормативната ориентация на човека към обществено- 
регламентираните ценностни комплекси. Те определят по свой начин 
сплитането на съдбата, моралната орис и личната житейска филосо
фия и жизнена позиция на своя субект с потребностите, тенденциите 
и закономерностите на обществено-историческите процеси. По този на
чин нравствените способности са особен показател за диалектиката 
между личния нравствен идеал, индивидуалната жизнена програма на 
човека със социалните идеали и програми. Те разкриват по особен на
чин процеса на диалектическо „снемане“ на социалнотипичното и необ
ходимото в проявите на личностното съзнание и битие, в „крепостта“ 
на духовния и практическия свят на конкретния човек. Именно затова 
тези способности са съществен фактор и за реализацията на процеси
те на специфичната и дискретна „миниатюризация“ на обществено-мо- 
ралния прогрес от неговите макросоциални параметри в „микрокос
моса“ на индивидуалния морален свят, в личната изява на човека в 
нравствената и другите сфери на социалната действителност.

Като разкриват особеностите на социалността и индивидуалност
та, диалектиката на моралнотипичното и нравственоуникалното в ду
шевността и практическата реализация, моралните способности по спе
цифичен начин отразяват и възпроизвеждат обществената същност на 
своя субект, мярата на сформираност и Функционална действеност на 
човешкото в неговото индивидуално битие и съзнание. Това е така, по
неже обществената същност иа човека е неотделима от отношението 
между „Аз-а“ и „другите“, между индивида и рода, между отделната 
личност и социалните общности, на които тя е член. А тъкмо богат
ството на моралните способности се оказва един от най-надеждните 
показатели и най-мощните механизми за изграждане и Усъвършенству
ване на човека. В тяхното съдържание и Функционална натовареност 
се отразяват и проявяват есенциалните и екзистенциалните измерения 
на човешкото битие — както в неговия личностен, така и в по-общия 
му социален контекст. Затова и възпитанието или деформацията на 
нравствените способности влияе за спояването или разтрогването на 
връзките между смисъла на индивидуалното човешко битие и обектив
ната същност и значение на обществено-историческия процес, на място
то, ролята и предназначението на човека в него. В този именно смисъл 
моралните способности разкриват по свой начин равнището и особено
стите на еманципацията на човешкото в душевността и практическата 
жизнедейност на отделния човек. А всяка еманципация, както подчер
тава К. Маркс, се състои в това, че тя е действително присвояване на 

. човешката същност чрез и за човека, възвръщане на човека към са
мия себе си като обществен, т. е. човечен човек. Именно във и чрез 
нея се постига истинското разрешение на спора между съществуване 
и същност, между опредметяване и самоутвърждаване, между свобо
да и необходимост, между индивид и род.1

I В ж . М а р к с ,  К.  и Ф р .  Е н г е л с .  Съч., т. 1, с. 391; т. 42, с. 109.
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Нравствените способности са рожба и същевременно катализатор 
на автономията на човешкия дух и воля. Те са обусловени от свободно* 
творческото разгръщане и проява на обществената същност на човека, 
от съобразеното с моралната императивност сключване на „щастлив 
брак“ между социалнотипичното и индивидуалното в социалната по- 
зация, в битието и съзнанието на конкретния човек. Ето защо те не де
терминират разрив между индивидуалното и обществено-историческото 
у човека, пропаст между историята на човека като род и жизнената 
му съдба като индивид. Именно доколкото са своеобразен отглас, от
говор и същевременно фактор за постоянното духовно и практическо 
търсене, откриване и овладяване на още по-примамливи страни от со
циалната, родовата природа на човека, нравствените способности раз
криват в каква степен и форма техният носител е способен и длъ
жен да бъде Човек, доколко той е такъв за другите и за самия себе си.

В тези именно ракурси проблемите за преустройството са неотде
лими от възпитанието и развитието на социално-ценни нравствени спо
собности, гарантиращи възхода и успеха на човешките въжделения.

ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ 
И НРАВСТВЕНИ ПРОМЕНИ В ЛИЧНОСТТА

Развитието на социалистическото общество и пълноценната изява 
на съответствуващия му тип личност са неотменно свързани с проце
сите на обогатяване и саморазвитие на нацията. Тя търпи известни 
промени, развива „кълновете“ на нови черти и свойства, които я харак
теризират като социалистическа нация, увеличава възможностите си 
за съзнателно и целеустремено поставяне и практическо реализиране 
на социалнозначими и хуманни обществени цели и начинания.

Същевременно оптимизирането на начина на живот на общество
то, нарастването на ритъма на неговото движение са зависими от съ
стоянието на нацията, от характера на проблемите, които тя решава, 
от силата на нейната сплотеност и консолидация. Присъщите на со
циалистическото общество етноконсолидационни процеси обаче се 
проявяват по различен начин в живота и развитието на различните 
страни. Те са зависими от историческото развитие и минало на съот
ветните нации, от превратностите на техния социален „път“ на форми
ране и саморазвитие, от състоянието на националните проблеми, кои
то са „заложени“ и „зреят“ в тях и пр. В този смисъл и конкретната 
проява на социалистическия ни съвременник, формирането и укрепва
нето на неговото национално съзнание и самосъзнание са тясно свър
зани с решаването на етноконсолидационните въпроси, с това, в каква 
степен личността морално се ангажира с приемането и борбата за 
пълноценно отвоюване на правата и свободите, на честта и достойн
ството на нацията, към която принадлежи. А нравствените трансфор
мации, които съпътствуват развитието и обогатяването на тази личност, 
са в определено отношение проекция на проблемите, които характери
зират облика и състоянието на нацията, очертават самобитността й в
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моралнопсихичен план, открояват преодоляването на „родилните бе
лези“, останали от по-далечното или по-близкото минало и т. н.

На съвременния етап консолидационните процеси в нашата стра
на приемат своеобразна форма на проява и реализация във възроди
телния процес. Този процес е строго специфичен, характерен и изклю
чително значим, доколкото поставя на „дневен ред“ национално ха
рактерни, обществено и личностно възвисяващи предначертания и 
перспективи. Възродителният процес има двуединна задача — както 
да изтрие една от най-тежките национални рани, раздвояваща съзна
нието, бита и нравите на част от нашите сънародници, наследена от 
епохата на османското робство, така и да издигне на ново стъпало 
сплотеността и силата на съвременната социалистическа нация. По съ
щество този процес има революционен характер, защото параметри
те и дълбочините на неговото отражение, влияние и въздействие вър
ху съзнанието и самочувствието на всеки наш съотечественик са не
разривно свързани с разгръщането на обновителни промени в начи
на на живот, културата и светогледа му. С особена сила това се от
нася за онези наши събратя, които по силата на превратностите на 
историята целенасочено са били отчуждавани от българския народ, от 
родния им „корен“.

Значимостта на възродителния процес като социален феномен и 
като средство за нравствено обогатяване и възвисяване на социали
стическите ни съвременници изпъква и в неговия необратим характер. 
В това, че той си поставя хуманната задача да отпрати завинаги в 
аналите на историята изключително тежките за социалната ориента
ция и реализация на част от нашите сънародници наслоения от тур
ското робство и отраженията от него върху духовно-нравственото им 
самоопределение. Възродителният процес открива нови хоризонти за 
по-пълнокръвно и дейно участие в социалистическото строителство, но
ви трасета за личностно обогатяващи ги и приобщаващи ги към бъл
гарската нация дела и начинания. В този смисъл той не се изчерпва 
само с разкриване на историческата правда, но притежава и актуал- 
иа социална обвързаност с потребностите и перспективите на социа
листическия начин на живот, играе ролята на съвременен фактор за 
единството на социалистическата нация и многостранното развитие на 
личността.

Социално-нравствената значимост на възродителния процес се 
разкрива и в неговата многостранност и разноплановост. Той не е ед
нопосочен и не се изчерпва с възстановяването на родните имена, с 
преодоляване на някои стереотипи в бита, свързани с начина на обли
чане и поведение, нито само с намаляване силата на влияние на ис
лямската религия в средите на потомците на насила помюсюлманче- 
ните в миналото българи. Възродителният процес е много по-сложен 
в нравственопсихологично отношение, понеже е свързан с дълбокозна- 
чими за личността промени в начина на нейното светоотношение и са
моопределение, в моралната й съпричастност към повелите на социали
стическото всекидневие и интересите и социалните програми на бъл
гарската нация. Той е интимен, съкровен за всяка личност процес, във 
и чрез който тя се освобождава от небългарското влияние, отърсва се
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от онези следи, които са залегнали в съзнанието и психиката й по си
лата на социалната инерция от отминалите времена. И заедно с това 
този процес, укрепващ натриотичното съзнание и самосъзнание, прави 
в наше време личността морално по-устойчива и целеустремена, со- 
циалнозряла и стабилна в борбата за отстояване на ценностите на 
социалистическата система. В такъв смисъл възродителният процес 
има специфичен интернационален заряд и пълнеж, съдействува за под
силване на „спойката“ между социалистическите нации.

Формирането на пацноналио-патриотично съзнание и самосъзна
ние у човека винаги е било и трябва да бъде дело на всички граж
дани на дадена нация (особено в условията на социализма). Ето за 
що реализацията на възродителния процес е кръвно свързана с пъл
ноценното му възприемане и претворяване от всички наши съотече
ственици. Моралният патос и сила на стремежа за решаване на не
говите цели и задачи трябва да са съотиосими с жизнената позиция 
на нашите съвременници. Те трябва да съдействуват за позитивни 
нравствени промени в живота и делата на всеки наш сънародник. 
Естествено дълбочината и продължителността, силата и мащабността 
на отношението към възродителния процес са различни в някаква сте
пен съобразно с това, за каква личност се отнасят — дали за такава, 
която е от средата на потомците на ислямизираните в миналото наши 
събратя, или за личност с традиционен български бит и душевност. 
Но това обособяване се отнася само до начина на личностното про
никване в проблемите на възродителния процес, до интимното осмис
ляне и приобщаване към неговите цели, а не и до степента на со
циална ангажираност, до значимостта на моралния дълг на всеки со
циалистически гражданин.

Отделни лица невинагн оценяват значимостта на третирания про
цес за етноконсолидацията и за оптимизирането на социалистическия 
начин на живот. Такива лица смятат, че възродителният процес зася
га само средите на българите, които възстановиха своите имена и се 
откъсват от остатъците на миналото в своя бит и начин на мислене, и 
само сред тях трябва да се води необходимата идейновъзпитателна и 
идеологическа работа. Това е абсолютно неправилно, политически и 
нравствено вредно.

Формирането на национално самосъзнание е процес, който зася
га човека и от гледна точка на диалектиката на възрастовото му раз
витие и социалното му съзряване и изява. В тази насока изпъква 
нуждата от разкриване на спецификата на нравственото съзиждане 
на патриотичните нагласи в различните генерации или в отделни слое
ве в една и съща генерация за утвърждаване и укрепване на нацио
налното съзнание сред нашите сънародници. Например едни са пробле
мите, които изпъкват при изграждането на национално съзнание и 
самосъзнание сред децата от предучилищна и начална училищна въз
раст от средите на потомците на насила ислямизираните в миналото 
наши събратя, а с друга острота и сила се характеризират те сред 
юношите и младежите, с трета сред зрялото поколение (при което 
трябва да се коригират редица наслоения в съзнанието и поведение
то от миналото) и т. и.
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Върху особеностите на нравствените трансформации по пътя на 
издигане и развитие на националното самосъзнание на личността оказ
ват съществено влияние и други нейни характеристики — атеистичност 
или религиозност, силна привързаност или освободеност спрямо кон
серватизма в семейно-битовите отношения, степен на единение или 
дистанция по отношение на рутинни норми и ценности на жизнена 
ориентация и проява в региона, където тя се формира и реализира, 
дълбочина и специфика на откъснатостта или приобщеносгта към пан- 
близкия (семеен, роднински и приятелски) кръг в решаването на съв
ременните задачи на възродителния процес и т. н. В случая е изклю
чително важно да се вземат под внимание етноинтегриращата и етно- 
диференциращата роля и мисия на религията изобщо и по-специално 
нейното влияние и въздействие върху духовно-нравствените възприя
тия на българина, особено на онзи, който е потомък на верски „обър
нати“ през турското иго наши съотечественици; на потомъка, който по 
силата на историческата трагедия и инерция е бил откъсван от бъл
гарщината и чрез обвързване с чуждото е намалил способността си да 
съхранява и отстоява националната си принадлежност и самобитност, 
психологически се е дистанцирал и дори в някои случаи морално се 
е отчуждил от своя роден етнически корен.

Личността се формира като социален и нравствен субект в обще
ството в мрежата на социалните връзки, отношения и дейности, чрез 
които се изявява. И изграждането, и развитието на националното й 
самосъзнание и съзнание са възможни само в обществото. Ето защо 
е важно да се изследва личностноформиращото влияние на съответни
те конкретни социални общности и образувания, на свързаните с тях 
изключително значими и деликатни за укрепване и обогатяване на 
съвременната личност проблеми. Тук с особена острота изпъква потреб
ността от изследване на духовно-нравствения свят на семейството; изу
чаване многообразните влияния на различните видове колективи (учи
лищни, войскови, трудови и пр.) върху нациоиално-патриотичпите на
гласи и убеждения; анализ на проблемите за моралната съвместимост 
на различните поколенпя, на моралновъзпитателната работа с пред
ставителите на различни слоеве от населението и разработването па 
гъвкава и ефективна методика за провеждане на идеологическата дей
ност в различни региони, където проблемите на възродителния процес 
изпъкват с различна сила и с конкретни нюанси и т. н.

И ако ориентирането към овладяване на посочените по-горе проб
леми е едната страна на медала, то другата е все по-задълбоченото ос
ветляване на извършващия се прелом в интимния духовен свят на от
делната личност, неотклонното и постъпателно разгадаване на жизне
ните ребуси и моралните колизии и драми на човека, решил да се 
отърси от наслоенията на миналото, от стереотипите на реалигиозния 
и битов консерватизъм и да се насочи към по-смислена и морално 
възвисяваща го проява в обществения живот. Победата на възроди
телния процес е свързана на живот и на смърт с това, доколко всяка 
отделна личност в нашата страна не само се подчинява на обществени
те предписания и искания, а и сама разбира дълбокия смисъл на из
вършващите се в съвремието ни процеси и с делата и поведението си 
се бори за тяхното практическо осъществяване.
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МОРАЛНИ АСПЕКТИ НА УДОВОЛСТВИЕТО

В етическите теории удоволствието влиза със смисъла, който се 
влага в него още като предфилософско, предетическо понятие, а имен
но — с положителните вътрешни изживявания. Затова неговото раз
биране е свързано с изясняване на биологичните, психичните и ети
ческите му страни.

Няма да се спираме на схващанията за удоволствието в психоло
гията и физиологията. Очевидно е, че освен интереса към същността 
на този феномен пред човека неизбежно възникват и въпросите: При
ложимо ли е удоволствието като критерий на поведението? Свързано 
ли е с моралните норми? И най-вече — добро ли е то? Очевидно е, 
че обвързаността му с морала е съвсем естествена, независимо дали 
той се разглежда като регулатор на човешкото поведение или по-ши
роко „като многообразна и всестранна дейност на човешката личност 
изобщо“1. Някои школи противопоставят морала на човешката сетивна 
природа, други го извеждат от нея, но и в двата случая проблемът 
за удоволствието не се отминава — в първия случай то се отрича, а 
във втория — утвърждава.

Удоволствието може да се разглежда като телесно усещане на 
различни сетива (слух, зрение, мирис) или като нелокализирано усе
щане. Според нас за изясняване на неговата природа е необходим по- 
задълбочен психологичен и физиологичен анализ. Ние смятаме, че не 
може така строго да се откъсват и противопоставят локализираните 
удоволствия като иефилософски проблем на нелокализираните като 
философски. Локализираните удоволствия също могат да имат отноше
ние към различни страни на моралните отношения и поведение. Необ
ходимо е да се разкрият и характеристиките на удоволствието като 
сложно морално явление на индивидуалното съзнание. Защото ясно 
е, че тук имаме работа с един биосоциален феномен.

В. Татаркевич изцяло се обявява против разглеждането на отно
шението „удоволствие — болка“ като позитивио-негативна симетрия 
изобщо. Това според него е невъзможно, защото болката не е чувство, 
а възприятие,, което поради тясиата си връзка с чувството за неудо
волствие психолозите наричат чувствено възприятие. Антиподът на 
болката е насладата, която също е чувствено възприятие. Следвайки 
симетричната структура на позитивните и негативните чувства, анти
подът на удоволствието е единствено н само неудоволствието, поради 
това че те са чувства.2 Макар че не всички автори правят такава ди
ференциация на посочените понятия, при изследването на удоволствие
то на всички им се налага да изясняват и болката, страданието, насла
дата, радостта, веселостта и т. н.

Търсейки моралните аспекти на удоволствието, философската тра
диция винаги е разглеждала връзката му с другите нравствени поня
тия — най-вече с доброто, като основна етическа категория. По този 
повод американският автор Сидни Зинк пише, че този проблем има 
три начина на интерпретация. Хедонистите твърдят, че удоволствието е

1 Н е ш е в, К. Е вдем онизъм . С., 1977, с. 33.
2 Вж. Т а т а р к е в и ч ,  В. З а  щ астието. С., 1986, с. 75— 79.
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единственото добро. Кантианците (имат се предвид представителите 
на т. нар. етика на дълга, т. е. „кантианците“ преди Кант) твърдят, 
че всяко представяне на удоволствието като добро е погрешно, защо
то то всъщност не е добро само по себе си, а само когато се съедини 
с добродетелта. Компромисът между двете линии, към който се при
държа и авторът, е, че удоволствието е едно от нещата, които са добри, 
но не и единственото. Така е в теоретичните системи. А как стоят не
щата на практика? За това Зинк казва: изпитването на удоволствие 
изглежда не като изпитване на нещо, което е добро, а на доброто са
мо по себе си.3

Действително удоволствието като морално явление неминуемо съ
държа имплицитио знанието, че даден опит или чувство е добро. И 
като че ли най-вярно доказателство за това е фактът, че когато иска
ме да похвалим някого, ние се стремим да му създадем удоволствие 
и обратно — когато искаме да го накажем, обикновено му причинява
ме неудоволствие или болка — защото винаги награждаваме с неща, 
които смятаме за добри, и наказваме с такива, които преценяваме ка
то лоши. Съдържащият се в удоволствието елемент на познание е осо
беност, установена още от Платон.

Отношението между удоволствието и моралните ценности отдав
на занимава мислителите. Някои са го разглеждали като ценност са
мо по себе си, за други то придобива такава окраска в зависимост от 
дейността, с която е свързано, а треги изобщо отричат неговата цен
ност от гледна точка на морала. В своята книга „Принципи на ети
ката“ Мур задава следния въпрос: „Дали удоволствието е така дис
танцирано от съзнанието, че да можем да го. оценим? Смятаме ли ние, 
че удоволствието е ценно само по себе си, или трябва да твърдим, че 
ако мислим дадено удоволствие за добро, то трябва да имаме знание 
за удоволствието и доброто?“4

Действително удоволствието съдържа оценъчен елемент, разкри
ващ отношението му към схващането за добро в конкретните исто
рически условия. Струва ни се обаче, че тази оценка не се отнася до 
самото удоволствие, а по-скоро до дейността, постъпката, която то съ- 
пътствува. Когато някой изпитва удоволствие от отмъщение, да речем, 
това, което се оценява като лошо, е не изпитването на удоволствие, а 
самото отмъщение или желанието за отмъщение. И тъй като удовол
ствието е тясно свързано с реалните действия, то също получава оцен
ката, която се дава на тези действия. Така че разглеждането на удо
волствието откъм моралния му аспект е невъзможно, ако то се пред
ставя абстрактно, изолирано от конкретната човешка дейност. Това 
е сложно и комплексно явление.

Друг интересен въпрос, който възниква във връзка с моралното 
третиране на удоволствието, е дали то може да се измерва. Това е в 
пряко отношение със съзнателността на човека и с неизбежния избор, 
който той трябва да направи, предпочитайки едно или друго действие 
в преследването на определена цел. Дори във всекидневието ние често 
сравняваме удоволствията.

3 Z i n k ,  S. The Concepts of E thics. L., 1962, p. 86.
4 M o o r ,  G. E. P rincipia Ethica. Cam bridge, 1903, p. 88.
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Като че ли няма теория, която да дава задоволителен отговор на 
въпроса, как да се измерват, как да се съпоставят удоволствията. То
зи въпрос е занимавал още Платон и в неговите диалози удоволствие
то се представя и с цифров еквивален, за достигането на който най- 
важно е знанието.5 Бентам предлага четири фактора, които определят 
удоволствието: интензивност, продължителност, несъмненост, родство. 
Мил пък твърди, че всяко удоволствие притежава определена степен 
на тежест — така някои удоволствия се обявяват за низки, а други — 
за възвишени, интелектуални, т. е. морални.0 Дж. Мур критикува то
зи възглед на Мил. За да докаже, че удоволствията нямат тежест са
ми по себе си, той ги сравнява с цветовете. Според него за хедонисти- 
те е съвсем необосновано всяко сравняване на удоволствията. Същото 
би било, изтъква той, ако решим, че цветът е нашата цел, но тогава 
не би имало реални причини да предпочитаме един цвят пред друг, 
защото никой от тях не е повече цвят от другия.7

За отделния човек все пак е възможно градирането на удоволствия
та на базата на собствения му минал опит, но почти невъзможно се 
оказва съпоставянето на удоволствията, които изпитват двама души. 
Трудността на този проблем кара Зпик да заключи своята статия за 
удоволствието съвсем песимистично: „Въпреки очевидността на факта, 
че настоящото удоволствие има ценност, не е очевидно как тази цен
ност се сравнява с ценностите на другите, отсъствуващите удовол
ствия. По-нататък удоволствието, както виждаме, е просто като жълто, 
но е н комплексно като жълто (авторът взема за пример цветовете 
Подобно на Мур и има предвид, че и цветът не е прост, а притежава 
свои съставни елементи — оттенък, наситеност, блясък. . .), то има раз
лични измерения, но ясен принцип за тяхната корелация липсва. Н а
мираме, че за надеждата да намерим научна етика в удоволствието 
нямаме повече основания, отколкото в която и да е друга посока.“8

Фактът, че удоволствието е особено, съвсем индивидуално, субек
тивно преживяване (чувство) и може да се консумира по определен 
начин само от една личност, го прави уникален опит. Оттук съвсем 
естествено, абсолютизирайки удоволствието, хедонизмът става провод
ник па егоизма, чиято основна теза е: „Моето собствено най-голямо удо
волствие е единственото добро нещо“9.

Тясна връзка съществува между удоволствието и желанието. За 
да може даден дразнител да предизвика удоволствие, той трябва да 
е желан, да има някаква ценност за индивида. За хедонистите в пси
хологията пък тази зависимост е точно обратната — те твърдят, че 
единственият обект на желанията е удоволствието. Всеки желае са
мо удоволствие. Това вече е съвсем близо до етическия хедонизъм — 
щом нещо е желано, то е добро.

Разглеждането на удоволствието като морален феномен включва 
и изследване на отношенията, които съществуват между него и дру

5 В ж . П л а т о н .  Д ъ р ж а в а т а , 588 а, П ротагор, 356 а, с. 337 с, е.
G Вж. Z i n k, S., op. cit., p. 99— 100.
7 Вж. M o o r e ,  Q. E., op. cit., p. 80.
8 Z i n k ,  S., op, cit., p. 123.
9 M o o r e ,  G. E., op, cit., p. 105.
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гите нравствени категории. Особено показателна е връзката му с щ а
стието. Тя е толкова очевидна, че повечето хедонистични теории почти 
не правят разлика между двете категории. Разлика обаче има. Щ а
стието не е просто чувство, а едно продължително състояние, което 
излиза извън рамките на настоящия момент и опит, докато удовол
ствието е свързано преди всичко с определено действие, с настоящия 
момент. За да е щастлив човек, не е достатъчен балансът между удо
волствията, които изпитва. Щастието е свързано по-скоро с удовлет
ворението, че е постигнато желано състояние, или изобщо състояние, 
имащо определена ценност за личността. Кант го определя като удов
летворение, което се характеризира с широта, сила и продължител
ност. Но щастието, което е свързано с удовлетвореността от определе
на дейност, с отношението на човека към висшата нравствена цел, към 
самия себе си и към обществото като една цялостност в общожитей- 
ски смисъл, неизбежно е дълбоко свързано и с проблема за удовол
ствието.

Темата за удоволствието срещаме и в дискусиите по въпроса за 
нравствената цел и смисъла на живота. В своята книга „Хедонистич
ни теории“ Джон Уотсън пише, че целта на живота винаги е интере
сувала човека, който първо си поставя въпроса „Има ли смисъл жи
вотът?“, а след това раздробява този въпроси на: (1) „Има ли цел 
животът?“ ; (2) „Ако има, то струва ли си усилията да се стремим да 
я достигнем?“ И тъй като един от основните отговори е, че удовол
ствието е тази основна цел, очевидно е, че проблемът за удоволствие
то става важен в етиката.10 За хедонистите у/юволствието е желано са
мо по себе си, то е цел, а всичко останало се желае или поради то
ва, че е съпроводено от удоволствие, или пък защото е средство за 
постигането му. Невъзможно е обаче не само за хедонистите, но и 
за всички други мислители да отминат въпроса за удоволствието, ко
гато се стремят да изяснят човешката мотивация, ценности, стандар
ти, норми, осмислянето на живота.

От връзката на удоволствието с морала произтича и обвързаност
та му с другите надстроечни явления. Като че ли най-ярко темата за 
удоволствието присъствува в религията и изкуството. Постулатите на 
религията се насочват към човека, преобразувани в норми на религиоз
ния морал. Съвсем естествено е да се търси съдействието на нравстве
ността — това всъщност е най-краткият и най-сигурният път, за да се 
достигне до човека. В преследване на своите цели християнската ре
лигия проповядва аскетичния морал — отричане от всякакви удовол
ствия, особено телесните; самоизтезаването в името на висшата и нрав
ствена цел — служенето на бога. За  да се разкрие греховната и по- 
рочна човешка природа, да се обоснове нищожеството на човека иред 
бога, да се покаже антагонистичната противоположност между духов- 
ното и телесното начало у човека. В практическите си изяви това е 
отклонение от здравата човешка природа.

В отношението си към изкуството удоволствието се разглежда 
главно в два аспекта —- като удоволствие в процеса на творенето и 
като удоволствие в процеса на възприемане на творчеството. В оцен

10 W a t s о n, J. Jedonistic  Theories, 1895, p. 5.
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ката на всяко художествено произведение неизменно присъствува и 
въпросът за удоволствието при възприемането му, т. нар. естетическа 
наслада. Това е вече естетизираие на удоволствието.

Удоволствието е важен и дискутиран проблем. Това произтича от 
сложната верига на взаимодействие, в която то се включва — пряка 
обвързаност с човека и неговата дейност; оттам — с морала като об
ществено явление и с редица нравствени понятия; чрез морала — с 
другите надстроечни явления. Съвсем оправдано е в такъв случай да 
се търсят етическите аспекти на удоволствието.

ЕКСПЕРИМ ЕНТЪТ НА МИЛГРАМ 
ИЛИ ДЕЛНИЧНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ

Експериментът на Милграм е твърде популярен, но нашата цел 
изисква да го припомним отново. В психологическа лаборатория два
ма души вземат участие в изучаването на паметта и обучението, и по- 
специално в изследване влиянието на наказанието за процеса иа за 
паметяване. В експеримента единият изпълнява функцията на „учи
теля“, а другият — на „ученика“. Последният се привързва към стол, 
към китките на ръцете му се долепват електроди и му се дава зада
чата да научи списък от думи по двойки, като се предупреждава, че 
при всяка грешка при възпроизвеждането им ще получава електри
чески удар с нарастваща сила. „Учителят“, седящ пред пулта на ге
нератора, е длъжен да дава последователно задачите на „ученика“, ко
гото вижда и чува през цялото време. Ако „ученикът“ отговаря пра
вилно, „учителят“ минава към следващата задача. Ако греши, „учи
телят“ е длъжен да го накаже с електрически удар, започвайки с ми- 
нималната доза от 15 волта и при всяка следваща грешка да натис
ка поредния бутон с по-висок волтаж.

Експериментът цели да разкрие значението на авторитета в по- 
добна ситуация или до какъв волтаж ще стигне „учителят“ наказ
ващ грешащия „ученик“, при изразено от самия експериментатор ж е
лание експериментът да продължава.

Конфликтът възниква, когато „ученикът“ показва, че му е не
приятно. При 75 волта той извиква, при 120 започва да се оплаква, 
при 150 иска да се прекрати експериментът. След 285 волта той от
чаяно крещи. Това, което „учителят“ не знае, е, че „ученикът“ е ак
тьор и не е включен в електрическата верига, а само изиграва болка. 
Или за „учителя“ ситуацията е напълно автентична. Тъй като експери
ментаторът настоява опитът да продължи, за да прекрати причинява
нето на болка на другия, „учителят“ трябва недвусмислено да откаже 
да се подчинява на експериментатора. Той трябва сам да вземе реше
ние за това.

Сто и десетте души, предварително запитани как биха постъпили в 
такава ситуация, отговарят, че ще прекратят опита. Много малко от 
тях се смятат способни да преминат границата от 180 волта. Само че
тирима допускат, че ще стигнат до 300 волта. Приблизително такива 
са и предвижданията им относно поведението на другите: и те ще от
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кажат да се подчиняват на експериментатора и само патологични су
бекти, които не биха могли да бъдат повече от 1—2 на сто, биха про
дължили електрическите удари до края на скалата, тоест до 450 
волта.

Резултатите са се оказали доста различни от онова, което хората 
са очаквали от самите себе си и от другите. Независимо в коя част на 
земното кълбо се е провеждал експериментът, почти две трети от взе
лите участие в него не са го прекратявали въпреки „страданията“ на 
другия. Милграм ги нарича „послушни“.

Анализът на тези резултати може да върви в различни посоки, но 
тук ще имаме предвид само една от тях.

Очевидно ясното и застрашаващото е, че мотивът за някаква чо
вешка дейност може да лежи изцяло в полето на тази дейност и да 
няма никакви проекции извън нея. Бихме могли да поставим въпро
са, коя от двете формули е била валидна в случая с т. нар. от Мил
грам „послушни“: „Наказвам, за да не греши“ или „Наказвам, защо
то греши“. Очевидно е, че е дейс^вувала втората формула, защото, ако 
е първата, то логиката би била: „Наказвам, за да не греши, но кол
кото повече наказвам, толкова повече греши“. Наказанието и греше
нето са в правопропорционална зависимост. Чрез наказание не мо
га да постигна негрешене, което е моята цел. Следователно т р я б в а  
да престана да наказвам.

В такъв случай остава валидна втората формула: „Наказвам, за 
щото греши“. Но не е трудно да се забележи, че тя е доста неподат
лива за осмисляне, защото още в условията на експеримента е зало
жена възможността „наказвам“ и „убивам“ да бъдат синоними. (Не- 
случайно в предварителните очаквания за собственото си поведение и 
за поведението на другите почти всички хора гледат на сто и осем
десетте волта като някаква граница.) И в такъв случай ставаме сви
детели на действуване, подчинено на формулата „Убивам, защото 
греши“.

Но ако допуснем съдържателния момент, трябва да поставим въ
проса: „В какво греши?“ И отговорът е, че греши в повтарянето на 
някакви думи две по две.

Вероятно изпитваните биха отказали да участвуват в какъвто и 
да било експеримент, ако биха им казали, че могат да убият, когато 
някой греши при повтаряне на думи. И без да се стига до абсурдното 
обяснение, едва ли биха били съгласни с глагола „убивам“.

При това доста слабо утешение е да се обърне формулата „Уби
вам, защото греши“ в „Греши, за да убивам“. Последната съдържа 
миннмално оправдание, че истинският деец, който ме подбужда към 
това, е другият, че жертвата не е пасивна, е престъпник, който дей
ствува като жертва, с което ме прави престъпник. Или аз съм престъп
ник само доколкото съм жертва на действието на жертвата.

Разминаването между образа ми за мен самия и за другите и 
действуването (моето и на другите) е кардинално. Затова моето дей
ствуване ми изглежда като нещо чуждо, но извършено чрез мен. Или 
аз съм се превърнал в оръдие на собственото си действуване. Поради 
това е малко вероятно да измислям оправдателни формули, защото аз 
и моето действуване са две различни неща. Но аз съм субектът, за да
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е необходимо да се оправдавам. Действуването, което се извършва 
чрез мен, всъщност не се извършва от мен, доколкото не произтича от 
никакво мое „за д а“. То не е замислено от мен и аз нищо не целя 
с него. За мен то остава откъснато, единично и произволно. Затова и 
с такава лекота мога да се подчиня на волята на експериментатора. 
За мен то няма смисъл. Поставен съм, за да го извърша. Това, че съм 
аз, а не някой друг или машина, е напълно случайно. Ето защо дей
ствието е, което е значимото, а не този, чрез когото то ще бъде из
вършено.

Аз знам за себе си, че не искам да причиня никому страдание и 
болка. (Нека допуснем тази идеална ситуация.) Знам, че е така за все
ки нормален човек. Нормалният човек не може да убие. Но, разбира 
се, при някакъв експеримент за това просто не става дума. Моето раз
биране за тези неща няма нищо общо с експеримента. В него просто 
ми се поставя някаква задача, която трябва да изпълня. Тя е напъл
но по силите ми. Ще я изпълня и край. Моята задача ще бъде да из
питвам другия и да го наказвам, когато грешн. Наистина е просто и 
не изисква никакви особени усилия. Трябва да се спазва един
ствено постъпателният характер в степента на наказанието, като 
се натискат последователно бутоните, когато другият не се справя. За 
разлика от мен (аз не допускам никаква грешка при натискането на 
бутоните) другият съвсем не се справя, крещи и иска да се прекрати 
експериментът. Не виждам никаква причина заради това, че той не 
може да си запомни думичките две по две, заради това, че той не се 
справя, да се съглася с неговото желание, а не с искането па експе
риментатора и да се откажа.

Експериментаторът настоява да продължаваме. В последна сметка 
той е организирал това и топ най-добре знае какво трябва да се пра
ви. Той е отговорен за всичко. Не съм толкова неспособен, че да не 
мога да се справя докрай със задачата. Винаги ще се намери някой, 
който се опитва да те провали като този, конто крещи и иска да си 
отиде. Но нямам никакво намерение да изляза от играта заради него. 
Да не говорим за това, че експериментът е научен, допринася за раз
витието на науката или нещо такова.

В интерес на истината трябва да се отбележи, че както сочи Мил- 
грам, повечето от изпитваните са страдали, когато са продължавали 
експеримента. Емоционалните преживявания сигурно са интересни от 
психологическа гледна точка, но от морална, когато „наказвам“ и 
„убивам“ са предоставени като синоними, те едва ли могат да до
бавят нещо към картината.

Експериментът на Милграм ни изправя пред човешка ситуация, 
която напълно е загубила способността да бъде и нравствена. Техно
логичното се е издигнало до водеща ценност, до дадена за следване 
норма. Моят дълг се е редуцирал до задължението да изпълня „тук 
и сега“ определено нещо. И моята задълженост е чиста, безсъдър- 
жателна, технологична задълженост, тъй като тя няма свое „защото“.

Това вече не е „аз трябва“, защото това е добро, защото това е 
ценно, а „аз трябва“ („трябва“, което не е произтичащо от дълга) 
случайно, външно за мен самия; „аз трябва“, защото така изискват 
от мен. С действието си аз се издължавам по някаква напълно Част
на конвенция.
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Нека сравним това „трябва“ с една от формулировките на Кан- 
товия категоричен императив. Тя гласи: „Постъпвай така, че макси
мата на твоята воля да може да стане елемент от всеобщо законо
дателство“. И без да се интересувам от известните вече характери
стики на Кантовата етика, да видим какво би се получило в нашия 
случаи. „Аз трябва да натискам бутони, когато той греши“ и по този 
начин максимата на моята воля ще може да стане елемент от всеоб
що законодателство. И именно „да натискам бутони“, а не „да наказ
вам“ . Защото „да наказвам“ може да произтече само като мой избор. 
Аз не наказвам, когато изпълнявам нареждането да наказвам. Моят 
избор да накажа не може да се оносредява от друга воля. Той не мо
же да произтича и от мен, и не от мен. И ако наказвам ие от мен, то 
просто изпълнявам.

Както и не палачът наказва. Палачът не е повече от живото про
дължение на гилотината, на бесилката или шалтера. Гилотината и 
палачът изпълняват присъдата заедно. Той или те са инструмент. Ги
лотината е палач, който оживява чрез допира на палача инструмент и 
те в едно изпълняват. И произвеждайки смърт, запазват своята не
винност.

Експериментът на Милграм демаскира уиикалната ситуация, при 
която човек може да произвежда зло и да запазва своята невинност — 
ситуацията, при която един човек е само средство или оръдие на друг 
човек. Изводът, който се налага, е: където започва моето сляпо под
чинение, там свършва моят морал.

ИЗВЪН МЕХАНИЗМИТЕ -  ИЗВЪН МОРАЛА!

На майките с деца не се признава предимство по опашките. То
ва е съвсем безспорен факт. Да се облича той в разноцветните дрехи 
на уговорките, е все едно да се навлича с още катове истината. Ако все 
още се спореше имат ли право майките или нямат да минават най- 
отпред, работата би била друга. Но по опашките все по-рядко се спори, 
тоест все по-рядко майка с дете си позволява да мине отпред. Още 
като се доближи, нея я оттласкват назад предупредително-мрачните 
погледи и тя се нарежда кротко в опашката на примирението. Сиреч 
не просто моралният принцип и практиката влизат в противоречие, а 
практиката отказва да пропусне принципа. Отношението между мо
рал ното право и действителността не е отношение на трудно проник
ване на едното в другото. В това отношение едното съзнателно спъва 
другото. Правото на майките не просто трудно се осъществява, поне
же самата морална норма трудно се превръща в морално действие. 
А открито се пресичат правата им. Житейският ред и моралният ред 
се оказват два отделни наниза. Житейският ред — затворен за зър
ната на моралния.

Случаят с майките е само пример, но силно поглъщащ явление
то — това различно въртене на двата кръга, житейския и нравстве
ния. Би трябвало те да описват общ кръг, тъй че в огърлицата на 
делника между едрите зърна на практиката да се намесват и бисер-
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четата на нравствеността. Ала тези бисерчета се въртят отделно и 
житейската практика вие свое отделно хоро. Те не искат да се впле
тат. Защо моралният ред се оказва тъй неограничен за житейския? 
Кога житейският изхвърля от себе си живата клетка на традицион
ната нравственост, според която на по-слабия, на малкия, на инвали
да, на жената трябва да се отстъпва? Не е ли моралният ред имен
но следствие на практическия ред, следствие, отделило се в свой 
кръг, който обаче сетне непрестанно слиза надолу, към породилата 
го практика?

Един отговор се съдържа в табелка над щанд. В нея под акуратно 
изброените предимства — на майки с деца до 3 години, на бремен
ни и инвалиди, най-отдолу се мъдри допълнение с по-дребен шрифт 
като подпис: „Не важи за дефицитни стоки“. Явио тук са проявили 
„с.амоинициатива“, подписали поновому традиционното право. А по 
този начин житейският цикъл предлага нова коректура — и а морал
ния. При тази малка поправка нравственият закон от абсолютен се 
превръща в относителен. Загубва своята общовалидност, своята пов
семестна и повседневна задължителност. Става. .. зависим. Ако навън 
всичко е нормално, а опашката малка, ако настроението е добро, а 
денят хубав, нека влезе в своята сила и моралното право. Моралното 
право, което в същината си е безуговоръчно и не намалява, а, обрат- 
но, нараства с утежняването на обстоятелствата, се превръща във 
фуикция на доброто разположение или на реда, чието дерайлиране 
отбелязва думата „дефицит“. Но нали и при бедствие следва да се 
изведат и подпомогнат най-напред най-слабите?

Но ние говорим за нравственост на всекидневието, не на критич
ната ситуация. Лошото е, че често те Взаимно се проникват. Критич
ната ситуация — рядка, еднократна — в чиято именно еднократност 
се излива цялата събрана мощ па човешката сила, стоицизъм и взаи
мопомощ, поради дефицитите и различните сътресения в бита се пре
връща в нещо повтаряемо. Е, не е земетресение, но е недостигаща хра
на или пък изведнъж изчезнало кафе или някакъв друг дребен „стрес“ 
от всекидневието. При тази повтаряемост критичната ситуация се из
празва от своята изключителност, но също и от своя нравствен заряд, 
превръща се във всекидневие. Всекидневието на критичната ситуация 
е това, което подписва по нов начин и традиционния нравствен ко
декс. Дефицитите, както следва от текста на табелката, обезсилват 
морала.

С други думи, практическият ред, който в началото отделих от 
моралния ред, е нарушен. Нарушен е, така да се каже, трудовият до
говор „човек—общество“. Човекът, работил в определеното му време 
или пък с изискваната производителност и изпълнил своята част, пре
тендира за отсрещната — за услуги, продукти, развлечения. Дефици
тите в търговията, некачествената стока, неизпълнението на услугата 
в срок прави договора „човек—общество“ невалиден. И не само в ед
ната посока. Човекът, обслужван зле, също тъй може да обслужва 
зле. Той се откъсва от всички скрепящи го в обществото връзки, по
чиващи върху простия механизъм на даването—получаването, на про
извеждането—потребяването. Откъсва се също тъй. .. и от моралните 
връзки. Моралът в края на краищата също е въпрос на договореност —-
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между поколенията, между хората, между съседите, между съпрузите. 
Моралният ред е колективен ред, а не единичен танц с доброто. Мо
ралът е диалог между хората, между поколенията. Той функционира 
цялостен, единен, еластичен — днес ти помагаш, утре на теб ще по
могнат, днес ти даваш, утре на теб ще дадат. Тази рефлексия на нрав
ствената действителност не ръководи човека непосредствено — в сми
съл аз ще помогна, защото и на мен ще помогнат — но тя го ръко
води дълбоко, отвътре, от поколенията, че иначе не може, защото та
къв е редът! Но когато „аз давам, а на мен не дават“, този меха
низъм престава да действува. Пробивите в тъканта на общия ред ста
ват пробиви и в тъканта на морала. В такива условия отпадат всички 
договорености — включително и тези за взаимопомощ и отстъпки. При 
дефицитни стоки, гласи табелката, правото на майките не важи! Но 
еднократният блокаж на нравствеността е измамен! Непрнзнаването 
на майчиното право от изключение се превръща в нравило! И не за 
щото някоя друга неуредица, някое друго скъсване на реда в обще
ството го укрепва. А защото трудно се наместват, труд но се придържат 
в единно цяло структурите на морала. Там правото на майките „дър
ж и“ правото на възрастните в трамвая, то — думичката „моля“ в реч
ника на всекидневието, а тя — извинението, то пък -- приветливостта 
в отношенията, тя — добрите средства към добрите цели. . . Едно 
катурнато право катурва нататък и следващите. Моралът не продъл
жава да функционира просто с една брънка по-малко. Нарушава се 
цялостната му структура, неговата единна еластичност.

Опасността от посегателствата върху морала е тъкмо в това ве
рижно разнридаие на неговата материя. Те не могат да останат скри
ти — само в един обществен пласт, докато' в друг моралът продъл
жава да си стои целичък. „Вестта“ за отхвърленото право бързо се 
разнася из клетките на обществото. И сякаш тази опашка е онази 
опашка и сякаш една е опашката, на която не допускат най-отпред 
майките. Дори да се съберат на едно място всички високонравствени 
хора и да пропускат отпред жените с колички, това би представлявало 
музейна картинка. Моралът не може да се крепи изкуствено. Остаря
лата морална норма, въведена в живота, изглежда смешно — като ста
ромоден жест. Това, че някой упорито ще го възпроизвежда, не зна
чи, че той ще намери място в общуването на времето. Насила не мо
жем да въдворим майките най-напред. Насила не можем да вклю
чим на предишната пъргавина онзи механизъм, който изтласкваше за 
миг от местата им поне двама-трима, щом в трамвая влезеше бремен
на жена. Въпросът е именно в обществените механизми, които задвиж
ват като кръв пулсиращо жива собствената тъкан на морала, или пък, 
обратно, я оставят мудна и вяла. Понякога именно тези механизми из
хвърлят личността и я оставят на нейното самотно въртене. Хората, 
които не отстъпват на майката, я обричат да се оправя сама, но то
ва значи, че те приемат също тъй следващия път да се оправят сами. 
Или вече се е налагало да се оправят. Личността, която по някаква 
причина е била поставена извън механизмите, примерно механизмите 
на оценка в труда (като не получава заслуженото) или механизмите 
на снабдяването, на бита, сетне сама се поставя и извън морала.
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III. МОРАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

МАРКСИСТКАТА ЕТИКА ПРЕД ЛИЦЕТО НА НТР

Ориентацията на обществените науки към изследване проблеми
те на научно-техническата революция засяга и марксистката етика. 
Не просто защото социалните последици на НТР съдържат нравстве
ни аспекти, а защото самата научно-техническа революция възбужда 
отново и поставя на дневен ред вечни, трансвековни философско-етиче- 
ски проблеми. Тяхното специфично съдържание се определя от факта, 
че съвременната наука и техника се характеризират с нарастващо един
ство на потеицналноиозитивен и потенциалноразрушителен ефект1 и 
сътворяват най-парадоксалиата в човешката история ситуация — на 
ирометеевско протшзоборство между светлите пориви към творчество 
и съвършенство и бездната от дремещи сили на самоунищожението в 
човешкия дух.

Упрекът за известна пасивност на марксистката етика при изслед
ване проблемите на НТР е безспорно справедлив. Научно-техническата 
революция е все още неовладяна като обект на етически изследвания, 
по причините за това опират не толкова до етиката, колкото до сама
та неразвитост на феномена НТР, до началния стадий на неговото осъ
ществяване при социализма и слабото му въздействие върху общество
то като революцмоннопреобразуваща сила.

В литературата се среща понякога погрешното твърдение, че НТР 
води до разширяване предмета на етиката. Едва ли тя е в състояние 
да разшири всеобхватността на морала, да го доведе до някаква ево
люция. Нещо повече, бурното развитие на науката и техниката създа
ва наистина нов кръг проблеми, но те съвсем не обръщат етиката към 
нов кръг явления, т. е. качествено новото можем да търсим единстве
но в условията и формите на проявление на социално-иравствените 
колизии па нашето време.

Трагичните последици от приложението на научните открития през 
последните години дадоха живот на ново етическо направление, не
правомерно наричано „етика на науката“. Защото чий морал е пред
мет на тази етика? Очевидно, не на науката. При това основанията за 
формиране на подобна област на етически изследвания са принципно 
приложими и при формиране, на „етика на техниката“, „етика на 
компютрите“ („компютърна етика“), „етика на роботите“ („Роботна 
етика“), „етика на биотехнологиите“, „етика на новия синтез“ и пр. 
Подобно раздробяване на етиката е необосновано. Далеч по-разумно 
е според нас обособяването на професионалните етики, в чиито рамки

[ Г е о р г и е в ,  Д . Н Т П  и нравственото възпитание. — В: Н равственото въ зп и та
ние на съвременния етап, С., 1982, с. 84.
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да се изследват и иовоиоявяващите се проблеми, породени от съвре
менния технико-технологичен прогрес.

Безспорно взаимовръзката „НТР — морал“ ще бъде център на 
много етически изследвания, тъй като прогресът на науката и тех
никата е тясно свързан с нравствените цели на обществото. Главният 
морално-етически възел, който заплита и стяга научно-техническата 
революция, се състои в това, дали формите на осъществяване, както 
и посоката на нейното разгръщане и развитие служат на хуманната 
цел за развитие на човека, т. е. дали НТР с огромния потенциал на 
своето въздействие допринася за съкращаване разстоянието между из
дигания от обществото нравствен идеал и действителността. Тази връз
ка се състои от преки и опосредени компоненти и изучаването й слсд- 
ва да достига и до социално-икономическите условия, в които НТР се 
разгръща.

Взаимовръзката „НТР — морал“ съществува не просто теорети
чески, но и като осезаема реалност, практика и нужда, защото наука
та и техниката сътворяват в живота обстоятелства, изискващи от чо
века ценностна представа и ориентация, основани върху теоретични 
знания и дълбоко осмисляне многообразието и богатството на обще
ствената практика. Огромното въздействие на НТР във всички сфери 
върви ръка за ръка с повишени изисквания към човека, конто са по
вишени изисквания и към марксистката етика.

Важно поле за етически изследвания днес е проблемът за активи
зирането на човешкия фактор в условията на НТР. Главиото, което 
марксистката етика би могла да даде тук, е- изследването на реални
те противоречия, препятствуващи разгръщането на човешкия фактор. 
Почти неизяснено е например отношението „стихийност — плановост“ 
в протичането на НТР в условията на обществена собственост. Обик
новено се предпоставя възможността НТР изцяло да се осъществи вър
ху планова основа и така се снемат от разглеждане реалните и глав
ни понякога фактори, пораждащи моралните конфликти. Опитът до
сега показва, че в днешния си вид социалистическата планова иконо
мика е тромава, мудна, трудно възприемчива към новостите на наука
та и техниката. При това положение почти всяко внедряване па ново
въведения е свързано с преодоляване на морални колизии.

Противоречиво е въздействието на НТР и върху труда. Във време
то на множество модерни професии и осезаемо преобразуване на даде
ни категории труд все още се запазва и дори увеличава обществената 
нужда от неквалифициран, изпълнителски, обслужващ труд. (Да при
помним във връзка с това, че „днес в промишлеността ни 99 на сто от 
полагания труд е по същество ръчен, а 52—54 на сто е труд с „голи 
ръце“, като в много случаи е физически тежък, вреден и направо опа
сен“.2) Подобна диференциация на трудещите се спъва активизиране
то на човешкия фактор — еднообразието, малката съдържателност, фи
зическата натовареност погасяват социалната ценност на социалисти-

2 Г а н о в с к и ,  В. И зисквания към  кадрите в условията на автом атизиран о
то производство. — В: Идеологически ценности и нравствено ф орм иране на личност
та, С., 1986, с. 272.
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чсския труд п пе спомагат за формиране на добросъвестно отношение 
към труда, за деловитост, организираност, дисциплинираност, идейност.

Важен проблем за марксистката етика днес е въздействието и а 
НТР върху мотивите за труд. Фактът, че творческият труд е източник 
на морални противоречия, говори за неподготвеността да се посрещне 
неговото рязко нарастване в съвременните условия. Известно е, че ви
соката степен на техпизация на труда, наситеността му с. творчески еле
менти прави неефективен външния контрол върху действията на чо
века. Решаващо значение придобиват самоконтролът, моралната от
говорност, императивите на моралния и професионален дълг. Всеиз
вестни са обаче и трудностите с осигуряване на самостоятелност и ини
циативност на производителя, отслабване на административните мето
ди на ръководство на икономиката. Професионалната етика следва да 
изясни дълбоките нравствено-психически промени в облика на съвре
менния работник н да ускори изработването на професионалнонрав- 
ственн кодекси.

Запазеният все още оръдиен характер на труда е източник на 
зпачпмп морално-социални проблеми. Техниката е не само проводник 
на властта на обществото над природата, но също и мерило за кул
турната развитост па човека, показател за отношенията в обществе
ното и по-конкретно за нравствените отношения. Моралните проблеми 
произтичат от факта, че функционирането на техниката в труда е 
подчинено както па природната и производственотехнологичната зако
номерност, така и на изискванията на човешкия фактор, нуждите на 
работника, моторно-двигателните, психичните и умствените възможно
сти на човека. Нарушаването на мярата между двете страни на функ
ционирането на техниката, наблягането главно върху производствено
технологичната й функция крие опасности от възникване на нравстве
но отчуждение върху чисто техническо-технологична основа.

Марксистката етика следва дълбоко н многостранно да изясни ро
лята н значението на нравствения фактор като момент на отношение
то към предмета на труда и в този смисъл да обоснове рационалното 
прнродоползваие като проява на принципа на социалистическия хума
низъм. Разгръщането па НТР издигна по важност нравственото отно
шение към природата и го превърна в един от най-актуалните пробле
ми па съвременността. Ето защо следва да се акцентира върху поло
жението, че самият хуманизъм има собствена технико-технологична 
основа, т. е. хумаппото отношение към природата неизменно се бази
ра върху постиженията на науката и техниката и друг хуманизъм в 
случая е немислим. От етическа и практическа гледна точка важно 
значение има и мястото на нравствения фактор при възпитаване и фор
миране на материалните и духовните потребности на човека, перспек
тивното виждане за природната среда като изява на нравствено отно
шение към другите, изключването на псевдопотребностите и свръхпо- 
требностите.

Марксистката етика следва да отправи взор и към заредените с 
драматизъм морално-социални възли на съвременната глобалистика. 
Такъв специфичен проблем например като безопасността на техносфе- 
рата има огромно етическо съдържание: разминаването между зрелост
та иа човешкия фактор и равнището на техниката и технологията е

79



дамоклев меч над главите ни днес.. В областта на военната техника 
драстичността е още повече налице — една грешка на компютър или 
неправилно приет сигнал са в състояние да доведат до окончателна 
катастрофа, а ако все пак това не се случи, надпреварата във въоръ
жаването се е устромила към балансиране на ръба на войната, към 
точката, от която няма връщане назад, към ситуация, в която съдбата 
на хората ще зависи от изправното действие на свръхмощни компютри 
и свръхсложни технически устройства.3

Марксистката етика следва да застане с лице и към нуждата от 
ново мислене и нов подход в световната политика, изискващи ликви
диране ма несъответствието между политическата практика и общочо
вешките морално-етически норми. Отправна точка тук е разбирането, 
че противоречието между войната и мира, между съществуването и 
небитието на човечеството доминира над всичко.

Следователно принципът на мирно съвместно съществуване може 
и трябва да се обогати с нови етически аргументи и идеи. Днешната 
ситуация е уникална: поради надвисналата Глобална заплаха от раз
лични посоки човечеството вероятно за първи път в историята си осъз
нава реалната общност на своята съдба и битие като род. Но съще
временно днес възниква и уникална възможност за образуване на 
действителна коалиция на силите на мира и реализма и тази възмож
ност следва да бъде етически защитена и обоснована.

Очертаните проблеми и задачи на марксистката етика, предизви
кани от НТР, далеч не са всички. И все пак възниква въпросът: в съ
стояние ли е етиката сама да ги решава? Известно е, че НТР има мно- 
гостранна, интегрална природа, изискваща комплекс от науки за ней
ното изследване. Тази интегралност съставлява, според нас, специ
фиката на очертаващата се днес „етическа ситуация“. Сложните проб
леми и задачи не могат да бъдат решени от етиката без данните и 
резултатите на другите науки. Нужен е комплексен подход, истински 
живо, творческо взаимодействие с науки като психология, социология, 
медицина, ергономия и др. Такъв подход е залог за доказателствена 
сила и аргументираност на марксистката етика, за нейната научност 
и действеност.

СЪВРЕМЕННИЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС 
И НОВАТА ТРУДОВА ЕТИКА

Предпоставките за появата на новата трудова етика (ново отно
шение към труда; нови изисквания към извършената работа; нови 
аксиологични характеристики к а м о  на взаимоотношенията вътре в 
трудовия колектив, така и на тези между работодател и работник; нов 
начин на управление на трудовия процес) трябва да се търсят преди 
всичко в същностните специфики на съвременната техника и на мо
дерните технологии, в съответствуващите на НТП мутации в системата 
„човек—техника“. На първо място, това са новите технически сред

з Г о р б а ч о в, М. По ленински път, С., 1986, с. 232.
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ства, които имат по-съвършени функционални параметри; предпола- 
гат по-висока професионална компетентност; изискват по-рационалиа 
организация на труда; поставят акцента върху творческата страна на 
работния процес. Второ, това са новите технологии, които вследствие 
по-високата си производителност и по-добрата си динамика предявя
ват претенции от професионално-квалификационен характер не толко
ва към отделния изпълнител, колкото към колектива (бригадата, гру
пата) като цяло.

По принцип не бива да се забравя, че новите трудови характери
стики са резултат освен от чисто обективната необходимост да съот- 
встствуват на съвременната техника и технология, също така и от дей
ствието на два допълнителни, но в същото време и съществени факто
ра. Единият, и той винаги трябва да се има предвид, е стремежът на 
капитала към по-високп печалби чрез снижаване на производствени
те разходи и засилване на интензификацията на труда. Другият, кой
то представлява особен интерес за нас в контекста на настоящото из
следване, е вътрешното, а следователно осъзнатото убеждение, че по- 
сложната, по-динамичната, по-квалифицираната и по-напрегнатата 
(т. е. по-богатата на различни компетенции) работа носи много по-го
лямо личностно удовлетворение от извършвания труд, а това озна
чава, че имаме доброволно, вътрешномотивирано активизиране на чо
вешката трудова дейност. Тези два фактора са в основата на новата 
трудова етнка (ново отношеине към труда и нов начин на управление 
на трудовите взаимоотношения), за която ще стане дума малко по-на
татък.

Постепенното развитие и Усъвършенствуване  на техниката и тех
нологиите и свъ рза ните  с тях пови изисквания към работната ръка, 
зародилите се впоследствие цеиностио-трудовн установки на самата 
работна ръка и постоянният стремеж иа капитала към самонарастване 
доведоха до ревизиране от някои буржоазни учени на Тейлъровата 
(коивейериата) концепция за разчленяване на трудовите операции. 
Много бързо идеята за „обогатения труд“ , издигната от Фредерик 
Херцберг през 60-те години, придобива широка популярност, но нейно
то практическо приложение започва да се осъществява едва през 80-те 
години. В Кливланд самолетостроителният завод. . . е съкратил номен
клатурата на професионалната класификация от 200 на 100 позиции. 
Заводът „Крайслер“ в щата Индиана е намалил производствените раз
ходи почти е 3 млн., въвеждайки сред обучените работници практика
та на сменяне на професиите. Главното е. . . нарастващото изискване за 
Постоянно разнообразие на работата, което се осигурява от професио
налното израстване иа работниците, от увеличаването на интереса им 
към техния труд“.1 Естествено по-голямото умение се заплаща по- 
добре.

Ако мотивацията на човешкия фактор в капиталистическото про
изводство нма не само обективно технически, впоследствие и психоло
гически, предпоставки, а и такива, които произтичат от класовоексплоа- 
таторския характер на това общество, оттук съвсем не следва, че с ле

1 Н е й с б и т ,  Д  ж. ,  П.  З б е д и н .  П ерестройка корпорации (реф ерат). — 
США: зконом ика, политика, идеология, 1987, №  1, с. 80.
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ка ръка трябва да отхвърлим някои приложими и в условията на со
циализма прогресивни (адекватни на световните тенденции в разви
тието на НТР и свързаните с него промени в характера на труда) фор
ми на трудово участие и на управление на цялостния производствен 
процес.

Така например в редица развити западни страни нарастващото 
квалификационно равнище на работната ръка (за съжаление у нас 
тази тенденция е твърде слабо изразена) създава изключително бла- 
гоприятна творческа атмосфера на всички етапи от и във всички 
сектори на трудовата дейност. Това от своя страна е съчетано с из
граждането на нов статус на ръководния кадър: висшите управляващи 
обсъждат най-различни идеи със своите подчинени; повишават заедно 
с останалите професионалната си подготовка; разпространяват своя 
опит; не контролират, а помагат; не издават само заповеди, а се стре
мят да облекчат труда на другите. И резултатите (ефективност, ка
чество, печалба, микроклимат и т. н.) не закъсняват.

У нас като че ли все още действува ориенталско-патриархалната 
система на управление и резултатите от нея също са налице: ниска 
производителност на труда, лошо качество, стопанска безотговорност, 
ниски икономически показатели. Това е следствие не само от лошото 
управление, но и от липсата на значими икономически интереси, сти
мулиращи по-добрата и по-качествената работа. Общоизвестна исти
на е ,че когато получаваш заплата преди всичко за „присъствие“, 
уплътняването на работния ден е около 50 на сто. Друг фактор, спъ
ващ динамиката на техническото и икономическото развитие у нас, е 
недостатъчният обем на необходимата информация. Обикновено тя се 
ешелонизира по етажи, като всеки по-горен етаж ревниво пази това, 
което знае. Тази практика се е наложила вследствие неправомерното 
убеждение, че изобилната и разностранна информация може да има 
отрицателни идеологически последствия.

Такъв стил на работа и на управление на трудовия процес оче
видно принадлежи на миналото. Централизираните структури на ин
дустриалната епоха отстъпват място на гъвкавите мрежи на „инфор
мационното общество“. Партийната повеля за активизиране на чо
вешкия фактор изисква съвсем други подходи за оценка и ръководство 
на трудовия, производствения, икономическия и социалния процес. В 
интерес на социалистическото ни развитие може да се поучим от опита 
на някои страни, достигнали завидни технически и икономически висо
ти, без догматично да умуваме, тъй като приложението на този опит 
ще става в условията на липса на частна собственост и експлоатация 
на човек от човека.

Един от пътищата за активизиране на човешкия фактор, както то
ва правилно е отразено в концепцията на нашата партия за качествено 
нов растеж, е самоуправлението на трудовите колективи и предприя
тията. Единствено чрез него може да се постигне изграждането на та 
ка желания нов тип работник, който проявява инициатива, сам кон
тролира своята работа, помага на другите и сам търси помощ, поема 
отговорност в критични моменти. Възможността за самостоятелна рабо
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та  (п мислене, разбнра се) има за резултат „разбуждането“ на твор
ческия потенциал на хората, на чувството им за увереност и независи
мост, а това от своя страна ги стимулира да повишават квалификация
та  CIJ.

Именно самоуправлението в диалектическа връзка е новата тру
дова етика, или симбиотичното единство между икономически инте
реси н нравствени ценности, трябва да се разглежда като ядро на со
циалната политика, която има за цел да генерира значително акти
визиране на човешкия фактор и впоследствие — по-пълно разкриване 
предимствата на социалистическия строи.

Някои могат да останат с впечатлението, че поетият курс на 
преустройство и социално ускорение, осъществяван преобладаващо чрез 
самоуправлението и активизирането на човешкия фактор, е красив и 
самоцелен лозунг, конто има предназначението да вдъхнови масите, 
да „затегне редиците“ и да спомогне за по-пълното, но протичащо съ- 
гласно със старата изпитана „технология“ реализиране на предначер
таната производствена програма. Не са малко тези, които мислят, че 
последните партийни постановки са необходима фразеология и нищо 
повече, а нещата ще си продължат постарому.

Първо, само недостатъчно и догматично мислещите виждат във 
всяка промяна на социално-икономическите характеристики на наше
то общество отстъпление от принципите на социализма. Фактически 
„висш критерий за Усъвършенствуване на управлението, както и на 
цялата система на социалистическите производствени отношения, тряб
ва да бъде социално-икономическото ускорение и укрепване на социа
лизма на практика“2.

Второ, преустройството и свързаните с него многопосочни начина
н и я  не са умозрителна теоретична конструкция, а целенасочено дей
ствие, продиктувано от обективните императиви на действителността. 
Последните трябва да ги търсим в твърде осезаемите напоследък из
мерения на световния научно-технически прогрес, който е една от при- 
чиинте за появата и на новата трудова етика. Онова, което не бива да 
изпускаме предвид в желанието си да постигнем качествено нов растеж, 
може да бъде формулирано така:

— Засилващата се компютризация предава информацията от ръ
цете на управляващите в ръцете на работниците. Работата става все 
по-ннтелектуализирана и съществуващите досега форми на контрол ве
че не трябва да бъдат прилагани. От всеки трудещ се може да се очак
ва по-висококачествен резултат само ако той е заинтересован от него.

— „Разминаването“ на междинното управленско звено само по се
бе си означава, че управляващите стават по-малко.

— Отказът от йерархията в полза на мрежевата структура поставя 
акцента не върху това, кой ви е началник, а как са изградени отно
шенията ви е тези, които оценяват вашите идеи и приноси.

— Все по-голямо признание получава убеладението, че най-добре 
от всички познава работата онзи, който я изпълнява.

2 Г о р б а ч о в ,  М. Политически до к л ад  на Ц К  на К П С С  пред XX VII кон
грес па К омунистическата партия на С ъветския съю з. С., 1986, с. 58.

83



— Новите организационни структури — колективи, звена, отдели, 
партньорски групи и т. н. — поставят тежестта върху новаторство
то, а не върху старшинството и положението.3

Или накратко казано, новата трудова етика намира почва в слож
ните интелектуализирани технически комплекси и високите професио
нални компетенции, необходими за тяхното експлоатиране и управле
ние. Тези дадености превръщат надзора в абсолютно невъзможен и в 
последна сметка администрирането отстъпва място на самоуправле
нието.

НРАВСТВЕНОСТ И Ж ИЗНЕНА СРЕДА

Съвременната активна екологична дейност пряко рефлектира вър
ху качеството на жизнената среда. Тя от своя страна чрез обратното 
си влияние върху човека все по-настойчиво налага да се изградят та 
кива нравствени норми, които да съответствуват на екологичния опти
мум на човешкото съществуване. Това още по-ес.езателно се чувствува 
във връзка с нарасналата необходимост от разумно управление на 
взаимодействието между обществото и природата. Ето защо наред с 
екологичните проблеми обществото е принудено да решава и нрав
ствени. Те са израз в последна сметка на отношението на човека към 
самия себе си, тъй като от отношението му към своето „неорганично 
тяло“ — природата (К. Маркс), във все по-голяма степен започва да 
зависи и отношението му към живота изобщо. По такъв начин еко
логичните проблеми издигат на преден план необходимостта от преос
мисляне на такива традиционни нравствени проблеми, каквито са: сми
сълът на човешкия живот и неговата ценност, нравствената необходи
мост и нравствената свобода, нравственото съзнание и нравствената 
отговорност и т. н. В създалата се екологична ситуация те придоби
ват необходимо специфични измерения, което на свой ред обуславя 
потребността от нова ценностио-екологична ориентация на човешката 
дейност. Всичко това днес намира израз в търсенето на такъв опти
мизиращ фактор, който да осигури двустранен прогрес на човека и 
неговата жизнена среда.

Като теоретична основа на ценностно-организиращата екологична 
дейност на човека през последните години се издига учението на В. 
Вернадски за ноосферата.1 В многообразната екологична проблема
тика то представлява един съществен аспект, разкриващ необходимост
та от оценностяване на човешката дейност с оглед опазването на жиз- 
ненонеобходимата среда както за настоящото, така и за бъдещото по
коление. От тази гледна точка ноосферата2 е такава динамична систе
ма, която включва развитието на взаимоотношението „общество — при

з В ж . Н е й с б и т ,  Д  ж. ,  П.  З б е д и н .  Цит. съч., с. 86.
1 В е р н а д с к и й ,  В. И. Р азм и ш л ен и я  натуралиста, М., 1977, с. 33.
2 В ж . Д а н к о в а ,  Р . Н оосф ера и екология. С., 1985; Д  а н к о в a, P., 

Е. Д а н к о в .  М етодологическое значение идей К. М аркса для понимания сущностп 
ноосферм. — В: С оциальнме, гносеологнческне и м -тодологические проблем и геоло- 
ческих наук. Киев, 1979.
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рода“ в диахронен и синхронен план съобразно с нравствените и еко
логичните потребности на неговото минало, настояще и бъдеще. Това 
означава, че изграждането на ноосферата е свързано със способността 
на обществото да задава нормите на ценностно-екологическата си стра
тегия по отношение на своята жизнена среда. По такъв начин човеш
ката разумна дейност в ноосферата би осигурила творчеството на 
нравствени ценности, които отново могат да бъдат включени в цикъла 
на нейното възпроизводство. Вероятно такъв тип екологизираща чо
вешка дейност е имал предвид В. Вернадски, когато е изказал идеята 
за „автотрофното човечество“ като една желана перспектива на разви
тието му с оглед съхраняването, възпроизводството и усъвършенству- 
ването на неговата жизнена среда.3

От гледна точка на съвременните нравствени аспекти на човешка
та екологизираща дейност ноосферата обуславя научноорганизирана- 
та разумна човешка дейност, преобразуваща жизненонеобходимата 
среда в съответствие с нейните ценностно-екологични параметри. В то
зи смисъл ноосферата е способна да осигури условия за развитие и 
Усъвършенствуване на жизнената среда, на необходимо свързаното с 
нея общество. Тя дава възможност не само за управление на социално- 
екологичните процеси, но и за съответно на тях нравствено регулиране 
на взаимодействието „общество—природа“.

Като организира действителността (природата, обществото и мис
ленето) чрез своята екологизирана и екологизираща теоретична и 
практическа дейност, човек я превръща все повече в сфера на разума. 
В този аспект ноосферата може да се разглежда и като нагледно 
оценностено човешко битие. Реализираната ценностна същност на 
разума под формата на екологизирани (и екологизиращи) нравстве
ни ценности придобива относителна самостоятелност и започва да обус- 
славя нови екологични и нравствени норми, нова цел и смисъл на чо
вешкия живот. По такъв начин ноосферната нравствена активност на 
човешкия разум придобива възможност да разширява своите граници 
в зависимост от степента на нравственото усвояване на жизнената сре
да. С други думи, жизнената среда се очовечава в такава степен, в 
каквато човек се натурализира. А това означава, че човек усвоява при
родата в съответствие със своята природна същност, придавайки едно
временно човешка същност на природата. Само върху основата на тази 
диалектика става възможно екологическо-нравственото взаимодействие 
между човека и неговата жизнена среда. Ето защо нравствената ефек
тивност на ноосферната човешка дейност е не само способна да осигу
ри управлението и възпроизводството на жизнената среда, но тя е необ
ходима, качествено нова (оценностена и оценностяваща) форма на съ
ществуване на човешката същност.

* * *

Етическото знание, включено в човешката ноосферна дейност, е 
свободно да генерира необходимо екологизиращо знание. То е не са

з Вж. В е р н а д с к и й ,  В. И. А втотроф ность человечества. Бногеохимнческис 
очерки. М. — Л 1940,  с. 47.
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мо теоретично отражение на ноосферната динамика и функциониране, 
но и начин за нейното практическо и духовно усвояване. Ноосферната 
дейност по необходимост трябва да включва и създаването на такива 
етически ценности, които да оптимизират взаимодействието между об
ществото и неговата жизнена среда.4 Етическите ценности са основа 
на хуманното управление на природата и обществото в ноосферата. 
Те са важно условие както за хуманизиране на природните процеси, 
така и за Усъвършенствуване на „природната същност на човека“ и 
„човешката същност на природата“ (К. Маркс). В ноосферата ети
ката като теоретична рефлексия на моралните отношения придобива 
нови функции. Тя трябва не само да обяснява наличните морални от
ношения, но и да обосновава нови форми на бъдеща, по-съвършена и 
свободна нравствена дейност. От тази гледна точка животът на ноосфе
рата е свързан с възпроизводството както на средствата за живот, та 
ка и на жизнената среда на обществото, съдържаща опредметени 
нравствени ценности. Това взаимодействие може да се представи по 
следния начин:

Така човек „изнася“ себе си, своята нравственост, а тя придобива от
носително самостоятелно битие в структурата и качеството на негова
та жизнена среда. Жизнената среда от своя страна оказва обратно въз
действие върху човека, като по този начин „изнесената“ навън него
ва нравствена същност пряко рефлектира върху начина му на живот.

Системата от ценности и нравствени критерии, изработвани от 
етиката, притежава регулативни функции. В ноосферата те придоби
ват екологични параметри. Етиката в ноосферата по силата на това, 
че Подобно на всяка наука въплъщава „човешки същностни сили“ 
(К. Маркс), е условие и средство за тяхното възпроизводство. Човек 
е способен не само да конструира ноосферните нравствени отноше
ния, но чрез тях и да възпроизвежда своята нравствена и жизнено- 
необходима среда. Благодарение именно на тази ноосферна дейност 
той може разумно и целенасочено да запазва и усъвършенствува своя
та нравствена същност.

Както се вижда, проблемът за взаимоотношението между субекта 
и обекта е централен при обосноваване процеса на генериране ноосфер-

4 В ж , К  а Ц у р а, А. В. Ц енностние м отиви в зкологнческне проблематнко. 
М , 1981.
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ните нравствени ценности. Връзката на субекта и обекта в ноосфсра- 
та е не само гносеологична, но и предметно-практическа. Като такава 
тя и допринася за разкриване на отделните ценностни страни на ети
ката и стимулира нейното развитие. Етцката се оказва структуроопре
деляща в развитието на иравствено-екологичните аспекти на практика
та, повишавайки равнището на нейната организация. Като необходи
мо екологизираща и екологизирана сила, която опосредява взаимоот
ношението „общество — жизнена среда“, етиката се явява ценност. 
Включена в „екологичния контекст“ на ноосферата, тя трябва да кон
струира нравствените параметри на човешката същност на природата 
в съответствие със социалната необходимост. Нещо повече, тя трябва 
да задава и нови параметри в съответствие с които природата би мог
ла да бъде ефективно усвоявана и преобразувана.

Ценността иа етиката в ноосферата се заключава в нейната спо
собност да разкрива дадена екологична необходимост като нравствена 
и в същото време като основа на нравствената свобода на човешката 
иоосферна дейност. Освен това тя е свързана с обосноваването на нрав
ствените критерии за качествено ново единство на „природно“ и „со
циално“ битие, което би могло да бъде нагледно битие на комунисти
ческата нравственост. По такъв начин ценността на етиката в ноосфе
рата „снема“ в себе си характеристиките на бъдещата ноосферна дей
ност (а също така и па бъдещото развитие на самата етика). От това 
следва, че етиката в ноосферата по необходимост трябва да се еколо- 
гизира. Интересно е да се отбележи, че ош,е В. Вернадски обръща вни
мание на взаимоотношението „етика — ноосфера“. „Към етиката — 
пише той — може да се подходи, като се тръгне от ноосферата по нау
чен път“ .5

Ценностните отношения в ноосферата, обуславяни от етиката, 
правят необходимо формирането на новн екологизирани материални и 
духовни ценности. Днес обществеио-историческата практика вече е не
мислима без генериране на такива ценностни отношения, които човек 
помества между себе си и своята жизнена среда, за да я управлява 
пълноценно в ноосферата. По такъв начин неговата практическа неогра- 
ниченост „се проявява именно в онази универсалност, която превръща 
цялата неорганична природа в негово неорганично тяло, доколкото тя 
служи, първо, като непосредствено жизнено средство на човека, и вто
ро, като материал, предмет и оръдие на неговата жизнена дейност“.6

Оптималното усвояване на процесите на жизненонеобходимата 
среда в ноосферата е в съответствие с хуманизирането на научната 
дейност и творчеството на нравствени ценности. Именно чрез създа
ването на нравственоориентирана екологична стратегия в ноосферата, 
обществото придобива възможност да преодолява собствените си огра
ничения и да постигне нова степен на свобода. В този смисъл ноосфе
рата представлява системно единство на опредметена и разпредметена 
нравствена същност на човека (в обществото), а развитието на ноосфе
рата ще осигурява развитие на самото общество. Това ни дава осно

5 В е р н а д с к и  й, В. И. Пнсьмо к М. Ф. А ндреевой от 14 ню ля 1943 г. — 
Архив А Н С С Р, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 56, л. 141.

6 М а р к с ,  К.,  Ф.  З н г е л ь с .  И з ранних произведений. М., 1956, с. 565.
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вание да разглеждаме ноосферата като необходима ценност за осъ
ществяване свободнага дейност (в това число и нравствена) на чове
чеството, тъй като „действителното духовно богатство на индивида 
зависи изцяло от богатството на неговите действителни отношения“7. 
В този аспект ноосферата е призвана да създава такъв тип ценностни 
отношения, които да отговарят на нравствените потребности както на 
настоящото, така и на бъдещото й развитие.

КОМПЮТЪРНА ЕТИКА: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Проблемът за електронния контрол и човешките права и свободи, 
проблемът за личната неприкосновеност постави началото на една 
новозараждаща се област на теоретичен и практически интерес в съ
временната етика — компютърната етика.

С развитието, усъвършенствуването и широкото разпространение 
на новата компютърна техника този проблем изскочи неочаквано и от 
реалност на технофобските визии на различни представители на 
„сайънс фикшън“ се превърна бързо в реалност на съвременните ни 
общества. „Какво означава — пише Дейвид Бърнхейн, — че официал
ните служители и чиновници в правителството на Съединените щати се 
въоръжават с всяка измината година с все повече и повече компютри, 
събират около 4 милиарда отделни документи за населението на Съе
динените щати, по седемдесет единици на всеки мъж, жена и дете в 
страната? Какво означава това, че една мулгинационална корпорация 
(става дума за американската телефонна компания ATT — Г. А) свърз
ва сега повече от петстотин компютри в повече от стотина градове в 
осемнадесет страни и тяхната мощност нараства с около един компю
тър на седмица в последните години? . . . Какво означава това, че по
ловината от федералните служби, без да се смята Пентагонът, имат 
поне тридесет и една отделни телекомуникационни мрежи, покриващи 
изцяло Съединените щати?“1

На пръв поглед тук няма никакъв принципно нов морален проблем. 
Всъщност подобна информация се е събирала и преди възникването 
на компютрите по различни поводи и с различни средства. Може ли в 
такъв случай въвеждането на едно ново средство за събиране, обра
ботка и съхраняване на информацията, каквото е компютърът, да про
мени до такава степен „информационната неприкосновеност“ на лич
ността, че да се превърне в един от централните въпроси на съвремен
ните етически обсъждания? С какво новата компютърна технология из
меня традиционната морална ситуация и изискването за „лична непри
косновеност“? В последна сметка не е ли това въпрос на правна, а не 
на морална регулация?

Детайлният анализ на възникнали ситуации в компютризирани
те страни показва сложността на проблема и неподготвеността на ети

7 М а р к с ,  К.,  Ф.  Е н г е л с .  Съч., т. 3, с. 37.
1 B u r n h a m .  D. Data Bases. — In : J o h n s o n, D. & J. S n a p p e r ,  Eds E thical 

Issues in the  Use of C om puters. W adsw ort P ub ish ing  Co, Belm ont, 1985, p, 149.



ческата теория за вярна оценка на новоеъздалото се положение. Н а
шумяха споровете относно т. нар. т р а н з а к ц и о н а л н а  и н ф о р 
м а ц и я ,  „една нова категория информация, която автоматичио доку
ментира всекидневния живот на почти всеки човек“2. Новите компютри
зирани комуникационни системи създават възможност за пряка наме
са в личния живот на отделния човек, при това действувайки напълно 
автоматичио. Събраната информация се намира също автоматичио п 
се съхранява за неограничен период от време, дълго след едно пли 
друго събитие в живота на човека, дори при положение, че той отдав
на е забравил за него.

Моралната оценка на тези факти в нещо, което не буди възра
жение. Въпросът обаче е доколко новият тип отношения в т. нар. „ин
формационно“ или „компютризирано“ общество поражда нов тип мо
рални проблеми, изискващи специфициране на самата етическа тео
рия. При това тук не засягаме повдигнатия по-горе въпрос за прав
ната или политическата страна на електронния контрол. В края на 
краищата, погледнато от общоаксиологична гледна точка, моралът но
си много по-широка ценностна натовареност както от правото, така и 
от политиката и въпросът за моралната оценка на правото и полити
ката е нещо, което не буди някакви възражения.3

Два други проблема от първоначално очерталата се област на ин
терес в компютърната етика повдигат също поставените по-горе въ
проси: доколко те са чисто етически и доколко са нови по своята същ
ност и съдържание. Това са проблемите за централизацията и децен
трализацията на властта в резултат от компютризацията и компютър- 
пата престъпност. На първия от тях няма да се спирам тук както 
поради близостта му (по решение) до въпроса за „личната неприкос
новеност“, така и поради по-специалното му място в сферата на „ети
ческите“ разсъждения. Вторият обаче изисква да му се отдели необ
ходимото внимание най-вече заради вдигналия се шум около него.

В книгата си „Компютърна етика“ Дебора Джонсън пише: „Не
съмнено много обществено внимание бе фокусирано върху компютър- 
иата престъпност. Вестниците и популярната преса отбелязват с го
лям интерес инцидент след инцидент, в които компютърните „хекъри“4, 
използвайки своите компютърни способности, разчупват секретните ме
ханизми, за да достигнат до поверителни данни. . . Всеки, който е мис
лил твърде дълго върху тези случаи обаче, открива, че те не поставят 
особени морални въпроси. Вмъкването в поверителните компютърни 
дела не е по-различно от морална гледна точка от вмъкването в за 
ключена канцелария и оттам в заключената папка. . . Много от етиче
ските проблеми, повдигнати от компютрите, са подобни в този смисъл, 
че те са сравними с други дейности, и когато сравнимостта бъде откри
та, моралните проблеми се разкриват. Проблемите на компютърната 
престъпност се дискутират нашироко в тази книга не защото те поста

2 Ibid., р. 148.
3 L a n g ,  W. Moral V aluation and Justifica tion  of Law. — S tud ies in the  Theoriy and 

Ph ilosophy  of Law, 1985, V. 1, W roclaw , 1986, p. 27.
4 От амер. „hacker“, c която наричат както компю търните лю бители, так а  и 

компю търните престъпници.
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вят особено трудни м о р а л н и  проблеми. . . Нан-важните въпроси 
при компютърната престъпност са от емпирично и практическо естест
во: „Защо се случва това?“, „Как може да се предотврати?“ Нито един 
от тези въпроси не изисква етически анализ“.5

В тези сравнително верни констатации за действителното място па 
компютърната престъпност в сферата на етическите разсъждения про
зира двойствено отношение. От една страна, съвсем основателно се 
търси начин и форма за свеждане на нововъзникиалите морални проб
леми към традиционни етически решения и морална практика. От дру
га страна, на проблема за компютърната престъпност се отделя вни
мание не толкова заради неговата „етическа“ значимост, колкото за 
ради необходимостта от практическото му решаване. Но самото „прак
тическо“ решаване предполага да се изведе от определени етически 
принципи и морални норми, а това означава да се включи в определена 
етическа парадигма. В случая изглежда по-важно нещо друго.

Книгата на Дебора Джонсън, която е първото самостоятелно мо- 
нографично изследване в областта на компютърната етика, принцппно 
преобръща постановката на въпроса. До този момент етическите раз
съждения върху последиците от компютризацията са съсредоточени 
главно около някои хуманитарни проблеми — проблема за неприкосно
веността на личността и правото й на лична свобода, централизацията 
и децентрализацията на властта, мястото иа компютрите в процеса на 
обучение, компютърната престъпност и пр. С развитието на компютър
ната техника и нейното масово навлизане в практиката на преден план 
излизат преди всичко професионалноетическите проблеми за създава
нето на компютърна техника и програми за тази техника, за взаимоот
ношенията между създателите на програмни продукти и техните потре
бители, за отговорността при грешки в програмата, за ценностните по
зиции при създаването на един или друг програмен продукт, за соб
ствеността върху програмите и т. н.6

Решаването на всички тези проблеми изискват и съответна прео
риентация: от най-общите разсъждения за евентуалните последици от 
компютризацията — към конкретно осмисляне на реално възникващи
те морални проблеми. А тези морални проблеми възникнаха именно в 
сферата на професионалните взаимоотношения.

Може би най-големи спорове предизвика въпросът за собственост
та върху програмите поради необходимостта от бързото му практиче
ско решаване. Специфичността на компютърните програми и на про
цеса на тяхното създаване завари буржоазиото право неподготвено п 
постави на изпитание някои от традиционните ценности на капитали
стическото общество. Специалистите сметнаха този проблем за искон- 
ио етически, тъй като попадаше в сферата на традиционните разсъж
дения за справедливостта на буржоазните разпределителни отношения

5 J o h n s o n ,  D. G. Com puter E thics. —  P ren tice-H all, Inc., E nglew ood C liffs, N ew  
Jersey , 1985, p. 1— 2.

6 J o  h n s o n, D. Should  Com puter Program  Be O w n ed ?  —  M etaphilosophy, Vol. 16, 
№  4, Oct. 1985 ; S n a p e r, J. R esponsib ility  for C om puter —  Based Errors. —  M etaphi
losophy, Vol. 16, №  4, Oct. 1985; B e c h t e l ,  W. A ttrib u tin g  R esponsib ility  To Com puter 
System s. — M etaphilosophy, Vol. 16, №  4, Oct. 1985.
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и признаването на правото на собственост като основно право па лич
ността. Буржоазиите специалисти отчетоха концептуалния вакуум npi 
осмисляне спецификата на компютърните програми и тук се ра.поря 
ха многобройни спорове. Какво представлява компютърпатл п р о г р а м а ;  
идея, процес или просто един алгоритъм? Ако е процес, може on ta 
нея подхожда най-добре прилагането на принципите на патентното пра 
во, ако е идея — би трябвало да се защити чрез авторско право ( c o p y r i 
ght), а ако се приеме за алгоритъм, дали имаме право да предявява
ме претенции за собственост в такъв случай?

После как да определим характера на различните програми п 
програмни продукти? Има ли разлика между пакетните програми п 
програмите, правени по поръчка? Как се определят в такъв случай 
взаимоотношенията между създателя на съответния вид програма и 
потребителя? Кой носи отговорността за грешки и неблагополучия при 
единия и при другия вид програми?

Това са въпроси, до които нашата етика не само не се е докосва
ла, но и съзнателно бяга от тях, въпреки упоритото им поставяне от 
социалната практика. За какво друго, ако не за същото говорят и ста
тиите на Н. Светлев, на А. Ескенази и И. Ескенази във в. „Работни
ческо дело“?7 Интелектуалното присвояване (а защо не — кражба!) е 
нещо, което независимо от действуващите закони се осъжда морално, 
а там, където законът влезе в конфликт с моралните изисквания на 
обществото, това е може би първият показател за неговата отживялост. 
Тук обаче не става дума за моралната квалификация на съответните 
факти, а за концептуалната им обвързаност с определена теоретична 
област.

Затова поредният въпрос е доколко описаните или споменатите 
по-горе морално-етически проблеми, а и някои други, свързани с тях, 
формират едиа нова област на теоретичен и практически интерес на 
етиката. Какъв е характерът на тази област на етически интерес? Или 
какво е въобще компютърната етика?

. .Компютърната етика — пише Джеймз Мур — е динамична 
и комплексна област на изследване, която разглежда отношенията меж
ду факти, възгледи, правила за поведение и ценности с поглед, отпра
вен към непрекъснато променящата се компютърна технология. Ком
пютърната етика не е фиксирана система от правила, която човек за- 
качва на стената. Нито пък е заучено наизуст приложение на етически 
принципи към цеиностиосзободиа технология. Компютърната егика 
изисква от пас да помислим поновому за природата на компютърната 
технология и нашите ценности. Макар че компютърната етика е област, 
която се намира между науката и етиката (в смисъл на Нормативна  
етика — Г. А.) и зависи от двете, тя е също дисциплина със свои соб
ствени права, която дава едновременно както възгледи при разбира
нето, така и политика при използването на компютърната технология.“8

7 С в е т л е в ,  Н. Знам , но ням а д а  ти к аж а . — Работническо дело от 3. V II. 
1987; Е с к е н а з и ,  А., И.  Е с к е н а з и .  Знаем  ли къде  д а  ударим ? — Р або тн и 
ческо дело от 1. IX. 1987 г.

8 M o o r ,  J. Н. W hat is C om puter E th ic s?  —  M etaphilosophy, Vol. 16, №  4, Oct
1985, p. 267— 268.
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1

По-нататък Джеймз Мур отнася компютърната етика към приложна-
та етика.

Тази особеност на компютърната етика няма д а  дискутирам тук. 
При динамиката н а  морално-етическите проблеми, възникващи от въ- 
веждането на новата компютърна техника, е твърде рано да се прави 
опит з а  дефиниране на нейния статут в системата на етическите дис
циплини. Нещо, което не буди спор, е обособяването на два кръга проб
леми па компютърната етика: професионалноетическите и приложните. 
Засега нито единият, нито другият от тях не се е превърнал в доми
ниращ.

СОЦИАЛНО-ФИЛОСОФСКИ „Щ РИХ“ НА ОПОЗИЦИЯТА 
„СЦИЕНТИЗЪМ  -  АНТИСЦИЕНТИЗЪМ “

Термините „сциентизъм“ и „антисциентнзъм“ обозначават и ек- 
сплицират различията в ценностните становища на една или друга фи- 
лософско-културологнчна концепция за същността, мястото п ролята 
на науката и научната рационалност в живота на съвременното обще
ство. Породени в хода на екзистенциалното преживяване па диспро
порциите между „света на човека“ и „света на науката и техниката“, 
те се развиват до степен на пределно общи културологични понятия, 
отразяващи същностните светогледни антиномии и социокултурни ди
леми па съвременното отчуждено буржоазно съзнание във всичките 
му пластове, „разрези“ и йерархични равнища: обикновено, научнотео- 
ретпчпо, философскометодологично, политикоидеологическо и т. н.

През изтеклите няколко десетилетия се променя и вътрешният ха
рактер на тази опозиция. Ако през 60-те години поляризацията „сцпеи- 
тнзъм — антисциентнзъм“ съществува в относително чист вид в рам
ките на буржоазнофнлософското съзнание и е добре различима, откри
та и явна, през 70-те години се налага тенденцията към „скрития“ 
и хетерогенен сциентизъм и антисциентнзъм, както и явният стремеж 
те да бъдат обединени.1

Подвижният и многоизмерим характер на дилемата „сциенти
зъм — антисциентнзъм“ създава реални теоретични възможности за 
реализиране на многопосочни диференцирани профилни изследвания на 
различни равнища на обществознанието и човекознанието: нсторико- 
философско, философскокултурологично, историко- и социологикоиауч- 
но, логикометодологично, соционолитико-идеологическо, етикоаксиоло- 
гично, социалнопсихологнчио, науковедско и пр.2

1 Вж. Ф е д  о т о в а, В. Г. К ритика соцпокультурннх ориентации в сопрсмсн- 
ной бурж уазной  философии. М., 1981, с. 8.

2 В ж . напр. К и с е л ь ,  М. А. И деализм  против науки. К ритика науки в бур
ж уазной  философии X IX — XX в. Л 1969;  Н ау к а  и нравственность. М., 1971; К он
цепции науки в бурж уазной  философии и социологии: вторая  половина XIX— XX в. 
М., 1973; Н аучно-техническая револю ция и кризис современной бурж уазной  идеологии.
М., 1978; С о л о  в ь е  в, 3 . Ю. Зкзистенциализм  и научное познание. М., 1968; 
Д р о б н и ц к и й ,  О. Г. М ир ож ивш их предметов. М., 1967; И л ь е н к о в ,  3.  В.
О б идолах н пдеалах. М., 1968; Ф илософия и ценностние ф орм и сознання. М., 1978;
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Диалектикоматсриалистическата концептуалпзацпя па п м п  о г 
взаимноизключващи се на пръв поглед ценностио-ощчп.чпи нмгл.и н иа 
буржоазиото философско съзнание към науката с „откритата", ж-кнпр 
шепа и значително по-богата и разностранна от дсфпиитпшш и- шцп- 
деления, които биха могли да мм се дадат,3 както поради iu*j>мап*'И i мп 
те иновации в битието и социалните функции на модерната наука, i ак.»
11 поради необходимостта от тяхното адекватно проспективио-стра u:i и 
ческо осмисляне от научното самосъзнанне.

Сциентпзмът и антисцнетнзмът са две алтернативни форми па 
осъзнаване от съвременната буржоазна философия на съществуващи
те диспропорции и непреодолими противоречия между философия п 
паука, наука и култура, наука п светоглед, морал и наука, наука п 
идеология; израз на несъвместимостта в рамките на определен конкрст- 
ио-историческн тнп професионално фнлософствуване на научнотеорс- 
тичния и цениостно-оценъчния социокултурен подход към човека и не
говия свят.4

Самата кристализация иа тази социокултурпа дихотомия маркира 
пътя на мъчителния исторически преход от цялостния, „оразмерен“ и 
съгласуван в основата си раинобуржоазен, прогресистко-просветител- 
ски светоглед и рационалистичен модел на света към съвременния фраг- 
ментареп, отчужден и „мозаечеи“ модел, в рамките на който битието 
и смисълът на битието, същността и съществуването, съществуващото 
п дължимото се оказват два взаимоизключващи се „порядъка“.

Във философско-гиосеологичен и аксиологически план социосвето- 
глсдиите дилеми „култура—наука“, „наука—философия“, „наука—идео
логия“ се измерват чрез „градуса на напрежение“ в категориалните 
коифроитации и дналектически преходи на обективното и субективно
то, материалното и идеалното, практиката и познанието, природата и 
културата, рационалното п нрацноналното, истината и ценността, поз
нанието и оценката.5

Материалистическият соцпалнофплософеки анализ е ориентиран 
към извеждане на ценностно-светогледннте колизии на къснобуржоаз- 
ното обществено и философско съзнание от особеностите на съвремен
ната капиталистическа организация на материалния и духовния жи
вот на Запад към анализ на обективните противоречия в битието и 
социалните функции на науката в условията на свръхкорпоративното

М а м а р д а ш в н л  и, М.  К., Е.  Ю.  С о л о в ь е в ,  В. С. UI в if р е и, К ласика и 
съвременност: две епохи в развитието на б у р ж о ази ята  философия. — В: Ф илософ ия
та в съвременния свят. Ф илософия и наука. С., 1976, с. 25—.81; в същ ата  кн: О г у р -  
цов, А. П. О бразите па науката в бурж оазното  общ ествено съзнание, с. 282— 320; 
М е ж у е в ,  В. М. Н аука  как  феномен культурьт. — В: Социологические проблем и 
паукн. М., 1974, с. 110— 137; Ш в н р е в ,  В.  С., Ю д и н ,  3 . Г. О так  н азь таем о м  
сциентизме в философии. — Вопросм философии, 1969, с. 116— 128; от същ ите автори: 
М ировоззренческая оценка науки: критика бурж уазиой  концепции сциеитизма и анти- 
ециситизма. М., 1973 и др.

3 С циснтизмът е „социокултурпа позиция, и зр азяващ а като  цяло убеж дението 
в това, че конкретноиаучпото познание, неговите резултати  и методи па получаване 
представляват  най-висш а културна ценност и са достатъчно условие за  светогледната 
ориентация на човека“ . Ш в ът р е в ,  Ю д и  н, 3 . В. Сциентнзм. — Ф нлософская 
знциклопедия. Т. 5, М., 1970, с. 173.

4 В ж . Ф илософия и ценностнью ф орм и сознания. М., 1978.
5 П ак  там , с. 3 — 22.
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държавномонополистично общество — характерна институционализа- 
ция, прагматическа целева ориентация, дисонанс между културно-смис- 
ловата, светогледно-формиращата и непосредственопроизводителната 
функция на науката, несъизмеримост в растежа на хуманитарното и 
естественонаучното познание и т. н. и т. н.

Антиномичните ценностно-оценъчни подтици на обществото и фи
лософско съзнание в „свръхкорпоративното“ общество са мотивирани 
от социално-исторпческа гледна точка. Те са своеобразна „идеална“ 
проекция на качествената трансформация в цялостната жизнена дей
ност на Запад, която от геиетически свързана с прогресивния ход на 
историческото движение в условията на социалното отчуждение (с не
говите две страни — отчуждението на труда и фетишизацията на об
ществените отношения) губи все повече своето „разумно“, творческо 
начало, превръщайки се същевременно в усвояване и репродуциранс на 
някакви предварително подготвени алгоритми и прескрипции за 
действие.

Това влияе и върху характера на научноизследователския труд. 
В общество, в което „в пряко съответствие с нарастването на стойност
та на вещния свят расте обезценяването на човешкия свят“6, когнитив- 
ната дейност престава да бъде сфера на индивидуално и колективно- 
творческо самоутвърждение на учения и се превръща в поредица от 
„операции“ с готовата система от знания, с утвърдените „стандарти за 
научност“.

Тенденцията към получаване бърз операционализиран и техноло- 
гизиран резултат полага определен отпечатък върху начина, по кой
то изследователят се включва в обществения процес по производството 
на ново знание. Особеното е в това, че той започва да се регламентира 
от кооперативната поръчка и да протича в традиционната за капита
листическото производство система на „въпрос—отговор“. Ако при до- 
монополистичния капитализъм духовно-теоретичната дейност гаран
тира относителна независшмост и индивидуална свобода на учения и 
изследванията, в условията на съвременния транснационален монопо
лизъм ученият се превръща в обект на всестранно манипулиране, а 
неговото битие става толкова зависимо от „инвеститора“, колкото и би
тието на всички останали.7

„Наемният“ характер на научноизследователския труд, неговата 
вписаност в структурата на производствено-икономическите отношения 
е от особено значение за социално-хуманитарното познание. Тук тради
ционната за социалната наука духовно-идеологическа обвързаност с 
господстващата класа в условията на късния империализъм приема 
иова форма — формата на институционна интеграция.8 Съществуване
то на тази интеграция на социалното познание, на неговия субект с 
„истъблишмента“ е общият социален фон и за сциентистко-позитивистки-

6 М а р к с ,  К. Зкопоммчсскнс рукописи 1857— 1859 г. М., 1968, с. 476.
7 М о т р о ш и л о в а ,  Н. В. Н аука  и учение в условнях совремеиного кап и та

лизм а. М., 1976; М и л ъ р ,  А. Что п о д р н вает  наш  престиж ? — Л нтер ату р н ая  газе- 
та  от 4. IX. 1962; Н аука  о науке. М., 1966; Б  е р н а л, Д  ж . Н аука  и общ ество. М., 
1953; Н аука  и нравственность. М., 1971, и др.

8 В ж . М о с к в и ч  е в, J1. Н. С оврем енная б у р ж у азн ая  социология знания: кри
тически очерки. М., 1977, с. 134.
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те ориентации иа филоеофекометодологичното съзнание, н за аитисци- 
ентистките-нихилистични, критнко-романтични, антиконформисткм на
строения и тенденции в него. Тези две ценностни нагласи (разглежда
ни в единство и отношение една към друга) представляват рефлексии- 
ни опити, макар и е обратен ценностен знак, за осмисляне на едни реал
но съществуващ парадокс, пред който е изправена всяка личност, жи
вееща и формираща се при такива социално-икономически условия, 
където личната еманципация, свободата и независимостта на хората 
се основават на всестранната и всепоглъщащата вещна зависимост по
между им. В такава обстановка „обогатяването на личността с каче
ствата на социалната система“, „пълното включване на буржоазната 
индивидуалност в обществените условия на живот означават за нея 
прогресираща деперсонализация“.9

Сциентистката „програма“ има голям диапазон на действие и тър
пи различни но мощност модификации. Тя се простира от умерените 
варианти, абсолютизиращи светогледната, социокултурна роля на ма- 
тематизираното експериментално естествознание, до крайните форми 
иа агиостицизъм и скептицизъм, отричащи изцяло познавателния ста
тут и мисъл на философската рефлексия, самоценността на морално-ети- 
ческата, художествено-естетическата и като цяло на теоретико-хумани- 
стическата проблематика. И все пак „илюзорната“ идеалистическа същ
ност и методологична консервативност на сциентизма се проявяват 
иай-иедвусмислено и категорично във „висшите етажи“ на социалното 
познание — във философията на историята, теоретичната социология, 
в отношението специално към класическата историко-материалистиче- 
ска теория за развитието на обществото, въобще към т. нар. (и отре
чена през 60-те години например от К. Попър в „Нищета на историз
ма“) „теоретична история“. На този терен историзмът и скептициз
мът се превръщат в синоним па войиствуващ антимарксизъм.

Антисциентистите се обявяват в защита на истинското човешко 
битие, на автентичните иравствено-етичин ценности. Те настояват и 
иринцнпно различават „познанието за законите на обективната действи
телност от проникването в смисъла на нещата“10, знанието от вярата, 
науката от философията. Есенциалните теми на екзистенциализма 
(Киркегор, Хаидегер, Ясперс, Сартър) са предназначението на човека, 
свободата на волята, вярата, индивидуалното светоусещане и самосъз
нание, т. е. всичко онова, което остава извън полезрението на позити- 
вистичната модерна наука и методология, поради което екзистенциа- 
лпстите са за ограничаване компетенциите на научното познание и в 
последна сметка стигат логически до подчиняване социоонтологично- 
то на антропологичиото, рационалното на ирационалното, знанието на 
вярата и откровението, до оспорване и разграждане правомощията на 
иаучнотеоретичния метод в науките за обществото и човека.

Същественото е, че ирационалистическата насоченост на нихили- 
стично-романтичните критики на науката в антисциентистката филосо
фия се базират и изхождат от сциентистко-позитивистки, технократич- 
ни представи и „образи“, т. е. налице е едно предварително съгласува

9 Г е о р г и е в ,  Д . Етическо познание, светоглед, ценности. С., 1977, с. 65.
10 Ф илософия и ценностнне формм сознания. М., 1978, с. 9— 13.
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не на изходните позиции относно това, какво представляват науката и 
нейният предмет. Това личи ясно в книгата на Ж. П. Сартър „Крити
ка на диалектическия разум“. За Сартър всеки учен е позитивист, за 
щото има работа с фактите и постига инертната материя. Дехумани- 
стични са не някои от приложенията на науката в обществото, а са
мият неин обект — „увековечената инертна обективност“, която се явя
ва „нечовек“, а даже „противочовек“.11

Екзистеициалистката концепция за истината се основава и отразя
ва една по-пълнокръвиа и противоречива „социология на мисълта“ в 
сравнение с неопозитивистките конкретнонаучии модели на познание 
п формалнологически и семантически концепции за истината. Самата 
ан гропоморфизация, онтологизация н дори „естетизацня“ па истина
та в аитисциентистката епнстемологпя би могла и се разглежда като 
своеобразен протест срещу морално-пспхичнпте и културните измере
ния на социалното отчуждение, като реакция срещу стоковия и пари
чен фетишизъм, обхващащ всички равнища на общуване п духовен 
живот в капиталистическото общество.

По принцип в аитисциентистката философия проблемът „истина“ 
се разглежда не толкова в гносеологически план — като отношение на 
мисълта към действителността, колкото в плана на съответствието на 
действителността (битието) на самия човек, т. е. акцентира се най- 
вече върху субективно-ценностните, социалио-нравствените измерения 
иа тази категория.12

Според нас недооценката на исторически формиралата се метоло- 
гична функция на философията в системата на науките, липсата па 
субординация между логическото, историческото и социологическото 
във философската рефлексия над научното познание, принципното 
подценяване на когнитивно-преобразуващата, конструктивиата същност 
на гносеологическата рефлексия са част от факторите, които довеж
дат съвременния антисциентизъм до положението да търси „идеални
те“ контури на бъдещото знание и начин на мислене не в сега съще
ствуващата действително позитивна наука, а в много по-плоската сре
да на идеите на буржоазното общество — обикновеното съзнание.

Подобна квалификация на философския антисциентизъм не е са
мо лична, но и общовалидна за диалектикоматериалистическата мето
дологична критика на това направление в съвременната буржоазна 
философия. Интерсубективността на тези преценки е следствие не са
мо от „измерването“ на повърхностното, конюнктурното напрежение 
между сциентистките и антисциентистките „настроения“ в днешната 
буржоазнофилософска и културологична мисъл, но предполага и 
включва философски анализ и реконструкция на техните „корени“ и 
„праобрази“ в историята на философията поне от времето на Кант 
насам.

Това, което принципно различава марксистката философска тео
рия за истината от сциентистките и антисциентистките нейни интерпре
тации, е разглеждането й не само в контекста на обяснението на све

11 S a r t r e ,  J. —  P. C ritique de la raison, t. 1. Paris, 1960, p. 160.
]2 В ж . C o л o в h е в, 3 . Ю. Зкзн стен ииализм  и научное познание. М., 1966, 

с. 7— 8.
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та, а преди всичко в перспективата на неговото изменение. При пея 
„гносеологическият проблем за истината е проблем исторически и 
смисъл, че това не е въпрос само за свойствата на теорията, но и за 
свойствата на практиката, на действителния човешки живот, не само 
въпрос за изменението на съзнанието, но и въпрос за изменението па 
света, не само въпрос за развитието на познанието, но и за развитието 
на обществената история. . ,“13.

Не друг, а Маркс бе философът, който пръв постави истината ка
то отговор на въпроса „До каква степен условията на самия жизнен 
процес са подчинени на контрола на всеобщия интелект и са преобра
зувани в съответствие с него“14. Следователно марксистка традиция е 
истината да се разглежда като необходим аспект от исторически осъ
ществяващата се общочовешка еманципация — не само духовно-тео- 
ретична, но и практическа, не само в съзнанието, но и в реалното битие.

Оттук следва, че самата ценностно-оценъчна позиция (социална 
заинтересованост) на гносеологическия субект в процеса на възхож- 
дането към „истината“ във философията, социологията и като цяло в 
обществознанието не произтича само от това, че по друг начин не мо
же да се познава. Тя е израз на напълно съзнателно проявена заин
тересованост, потребна субектът да разбере (осмисли) в каква степен 
развитието на неговата общественоисторическа практика, процесът на 
„очовечаване“ на действителността, нарастването на опредметените не
гови същностни сили съответствуват на обществените му потребности, 
т. е. необходими са за неговото самоосъзнаване като обществен су
бект.15

ЕТИКА И ФУТУРОЛОГИЯ

Теоретичният интерес към откриване на бъдещо „идеално“ обще
ство е бил и е една от основните форми за преодоляване на кризисни
те сътресения на настоящето. Буржоазната футурология се включва ак
тивно при създаването на ценности и цели, предназначението на които 
е да заменят отхвърлените традиционни категории на буржоазната 
култура, да премахнат усещането за загубване на досегашните прин
ципи и убеждения. Наред е многобройните прогнози и модели, свърза
ни с приложението на методите и средствата на точните науки, в цен
търа на футурологичните концепции застават проблемите за съдбата 
на човека и човечеството, за нравствените добродетели, за съвестта и 
отговорността в съвременния свят.

Много трудно е да се обхване разностранната и многопосочна дей
ност, развивана на Запад за проучване и изследване на бъдещето от 
организации като Световната федерация за изследване на бъдещето, 
Комисията за изследване на 2000 година, Международния научен цен

!3 З л е з ,  Й. И стина как  исторический иродесс. — В: Д иалектика  и практи 
ка. М., 1984, с. 46.

•4 М а р к с ,  К-, Ф.  Е н г е л с .  Съч., т. 46, ч. II, с. 215.
В ж . Б р о ж и к ,  В. М арксисткая теория оценки. М., 1982.
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тър за човечеството в 2000 година, Световното общество за бъдеще
то и т. н. Регулярно се провеждат глобални конференции, симпозиуми 
и конгреси. Непрестанно се увеличават средствата за масова информа
ция, на страниците на които се разглеждат проблеми на футурологич- 
ната мисъл.

Ориентиран към бъдещето, идеалът е стимул и основно съдържа
ние на човешката дейност. Той е относително цялостна представа, в 
която съжителствуват действително и потенциално, съществуващо и 
дължимо. Нравственият идеал изисква дължимо поведение, осъщест
вено от личността и отговарящо на представата за съвършенство, кое
то да съдействува за изграждане на бъдещо съвършено обществено 
устройство. В целеполагащия смисъл на индивидуалното и социал
ното бъдеще се включва не само това, което е, но и това, което тряб
ва да бъде. Така е възможно в теоретичен план да се постигне връз
ка между минало, настояще и бъдеще.

Буржоазните футуролози до голяма степен абсолютизират ролята 
на моралното регулиране. Те го издигат от действителната му роля в 
класовите общества във всеобщ определител на интересите и поведе
нието на индивидуално и социално ниво.

Понятийният апарат на етиката се включва в редица случаи в 
процесите на търсене на ново оцветяване и адекватни похвати по ли
нията на морализирането. Така отхвърлянето на доскоро всесилните 
технократични оптимистични илюзии се съпровожда с преминаване 
към духовни промени със силно етизирана аргументация в сферата на 
буржоазната футурология.

Хедонизмът на потребителското общество, се преоценява през приз
мата на „реиесанса“ на религиозните и етичните ценности, на ностал
гията по миналото и неговите ценностни системи. Дори неоконсерва- 
тивното идеологическо направление преминава към възприемане на 
нравствени ценности на колективистичния морал.

Разновидностите на концепциите за индустриалното общество, 
слединдустриалното общество, конвергенцията и т. и., създадени след 
60-те години от У. Ростоу, Д. Гълбрейт, Р. Арон, Ж- Елюл, Я. Тинбер- 
ген, Д. Бел, 36. Бжежински, О. Тофлър и мн. др., независимо от кон
сервативната или либералната си насоченост споделят идеята за необ
ходимостта от духовно пераждане на капитализма, от ограничаване на 
демоничната сила на техниката. Дълго време изследваха пагубното 
въздействие на научно-техническата революция върху човека и него
вата индивидуалност и Е. Фром, JI. Мъмфорд, П. Гудман, X. Маркузе.

Според голяма част от буржоазните футуролози вече се е стиг
нало до най-опасната ситуация в историята на човешката цивилиза
ция. Техните концепции са наситени с дълбок песимизъм и силен стре
меж към промяна. Във футурологичните сценарии за тази промяна 
господствуват средствата на моралното световъзприемане.

Парадоксално звучат тезите на най-отявлените защитници на все- 
силието на научно-техническия прогрес. Неконтролираното разгръща
не на науката и техниката било довело до унищожаването на целе
съобразното съотношение между материалното и духовното начало, 
именно те били причина за дехуманизацията на битието, проявяваща се 
най-отчетливо на фона на технологичния динамизъм. Този преход е

98



характерен за буржоазната социална мисъл, до г о л я м а  с н ч и - п  ищм 
що футурологичният акцент се превръща в неделима ч а п  о т  и о т - ч г m  
социологически теории.

За целта на анализа са подходящи някои тнпнчпп примгрн м  
водещи схващания, демонстриращи рязката смяна на акцентите. Та 
ка например в своята най-нова книга А. Тофлър коригира смоип* ir 
зи. От позициите на умерения песимизъм той обоснована ионп, пече пг 
индустриални средства за решаване на проблемите на съвременността, 
Убеждението, че съвременната индустриална цивилизация е неепосоГжа 
да се справи със своите затруднения, го подтиква към анализ на цен
ностните системи, на душевността на хората. От обосноваването па 
собственонаучни и технически решения Тофлър преминава към търсе
не на нова етика, която да отведе към „лъчезарната хуманна циви
лизация“, да предпази и излекува човечеството от шока на Третата 
вълна.1

В последната си книга — „Спомени“2, Р. Арон констатира духовно- 
то опустошение на Запада и споделя разочарованието си от прогреса. 
Според него нито науката, нито техниката обновяват човешкото съ
ществуване. За преодоляване на социалните безредици и моралната 
криза той обръща своя поглед към неизползваните възможности на 
религиозните системи на страните от Третия свят. Той предлага ду
ховният климат на европейските страни да се обнови по пътя на мо
ралното и религиозното Усъвършенствуване.

Даниел Бел, основоположникът на концепцията за слединдустриал- 
ното общество, определя стадиите иа социалното развитие в съответ
ствие е промишленото развитие. През последните години той твърди, 
че кризата на съвременното общество се дължи на ударите, нанесени 
върху човешкия морал и неговите традиции от заплахата на науч
ното и техническото нашествие.3 Д. Бел разглежда социалната реал
ност като амалгама от три различни сфери: социална структура, поли
тика и култура. Те са основани на противоположни и несъгласувани 
ценностни принципи, което води до разкъсване на нишките между тях 
и обяснява противоречията на съвременния капитализъм. Неговият 
анализ преминава на плоскостта на нравствените отношения и Подроб
но проследява трансформациите, които настъпват в идеалите и при
ложимостта на протестантската етика.

Протестантската етика е детронирана от капиталистическото раз
витие. Получава се несъответствие между нея, пуританския характер 
и потребителския идеал на капиталистическото общество. Според Бел, 
това е причината за „разклащането на вярата на човека в неговото 
общество“.4 И той предлага капиталистическата система да се обнови 
чрез нова обвързваща морална система. Промяната на плоскостта на 
съзнанието и ценностната ориентация, осъществена от нормативната 
политическа философия, ще реши проблемите на „духовните кризи, 
пред които са изправени всички общества“5. Обществото на бъдещето

1 T o f f l e r ,  A. Za 3 ’ еше vague, D enoel/G onthier. P., 1980, p. 22.
2 A r o n, R. M em oires. P.. 1984.
3 B e l l ,  D. The C uttu ral C ontradictions of Capitalism . L., 1976, p. 21— 22.
4 Ibid., p. 81.
5 Ibid., p. 281.
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и неговият морал щели да бъдат колективистични — с колективни 
идеали от позициите на групата, обществото, цялото човечество. Бел 
призовава за възвръщане към моралните системи от миналото, изпъл
нени с религиозно съдържание.

Всички тези примери са показателни за процесите в буржоазната 
идеология и демонстрират бедността на нейните похвати. Въпреки 
всички усилия за разработване на нови науки, форми на въздействие и 
т. н. при изпадането на капиталистическата система в криза нейните 
идеолози винаги се обръщат към възможностите на морала. На него 
се разчита за решаване на жизненоважни проблеми на човешкото бъ
деще, за преодоляване на празнотата, появила се след провала на без
бройните противоречиви пророчества.

Заплахите от нарушаване на екологичния баланс на планетата 
поставят проблемите на екологията в центъра на вниманието на раз
лични слоеве от обществеността в целия свят. Те са източник на оже
сточени спорове, стълкновения, взаимноизключващи се позиции, както 
в оценяването на опасността, така и в определянето на пътищата за 
нейното преодоляване. Екологията освен като поле за изява на искре
на загриженост от либерално настроени буржоазни учени и на полезни 
изследвания за възстановяване хармонията на околната среда се из
ползва и за спекулации от идеологически характер. Във футурологич- 
ните концепции се достига до специфична връзка между екология и 
етика. Тя се търси по посока на създаване особен вид схеми за морал
но и нравствено преодоляване на екологичните проблеми. Съвремен
ният човек е призван да се ориентира в сложните обстоятелства на 
XX век чрез нова етика на оцеляването, в която ще бъдат обединени 
ценностите на новите хармонични и природосъобразни форми на съще
ствуване. Естествено анализите се извършват на абстрактно равнище 
без оглед на съществуващите противоположни социални системи. А 
екологичните проблеми се преплитат с реални социално-икономически, 
политически и идеологически противоречия. В капиталистическия свят 
те са проява на бунта на производителните сили срещу ограничаващи
те ги производствени отношения.

Особено показателна за тези процеси е дейността на една от най- 
известните футурологични организации — Римския клуб. Основната му 
цел е търсене на изход от „затрудненото положение“ на човешката ци
вилизация. В ранг на детерминанта на социално-икономическите из
менения неговите представители поставят разгледаната в най-широк 
план критична ситуация — екологически колапс, енергийна криза, де
мографски взрив, ядрена война, неконтролирано икономическо развитие, 
ресурси и т. н. Както в сензационния първи доклад на Римския клуб — 
„Граници на растежа“, така и в следващите му доклади — „Човече
ството на кръстопът“, „За новия икономически ред“, „Отвъд ерата на 
разточителството“, „Цели на човечеството“, „Бродене в тъмното“ и др., 
повече от десет на брой, се преминава от чисто количествени анализи на 
противоречията между природа и общество към търсене на духовни
те измерения на бъдещето. Съдържанието на докладите е показателно 
за напредващата морализация и етизация, за създаването на нова Гло
бална етика в рамките на т. нар. „обща стратегия на оцеляването“. 
Глобалните проблеми ще се разрешат чрез Усъвършенствуване на чо

100



вешката личност, със засилване на моралната й отговорност, чрез прс- 
възиитаване на ирационалните, разрушителните й качества. Чрез вели
ко морално движение човекът ще извърши „коперникански“ преврат в 
общественото Усъвършенствуване. Неговото практическо ръководство 
ще бъде етиката на Римския клуб, а средствата му — мъдростта и 
силата на волята. С други думи, по-съвършено обществено съществу
ване ще се постигне не чрез промяната на обществените отношения, а 
чрез промяна в съзнанието, която ще доведе до световно общество на 
„добри“ мъже и жени.

Под прикритието на идеологическа неутралност, на защита на об
щочовешките интереси буржоазните идеолози отправят призиви за про
мяна в името на „доброто“ и „дължимото“, създават абстрактнохума- 
нистични модели за нова етика и морално обновление. Но в едно об
щество, в което потребности, цели и интереси имат значение само през 
призмата на държавномонополистичните интереси, тези призиви не 
могат да се превърнат в действена програма, имат пределно утопичен 
характер.

На фона на капиталистическата действителност, безпомощна да 
предостави нови духовни ценности, новата морална ориентация, но
вата етика, глобалното морално съзнание са положения, лишени от 
обективна основа.



IV. ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА

ПО ВЪПРОСА ЗА МОРАЛНИЯ КОДЕКС НА СОЦИОЛОГА

Досега са правени десетки опити за създаване на нравствен кодекс 
на социолога. Някои от тези кодекси имат цехов, корпоративен ха
рактер и са насочени към регулиране на дейността на социолозите в 
рамките на дадена корпорация или фирма. Други са силно професио
нално специализирани и съдържат набор от правила и служебни ин
ституции, осигуряващи Оптималното изпълнение на произтичащите от 
служебния статус на социолога задължения. Трети налагат морално- 
обосновани забрани върху използването на някои методи, методики, 
процедури за набиране на първична информация, за моделиране и 
управление на социалните процеси и групи. В четвърти се отстояват 
автономността, правото на избор на методология, свободата при интер
претацията на получените резултати, независимостта от политически 
институции, бизнес и т. н. Въпреки тези опити обаче все още липсва 
единен, общопризнат и общовалиден морален кодекс на социолога.

Анализът на съществуващите кодекси показва, че създаването на 
общовалиден кодекс е ако не невъзможно, поне много трудно осъще
ствимо и изисква решаването на няколко предварителни въпроса. Пър
вият от тях е за адресата на кодекса. На пръв поглед изглежда оче
видно, че адресат може и трябва да бъде социологът. Въпросът е оба
че кой социолог — ученият, теоретикът или практикът, заводският со
циолог, анкетьорът, събирачът на първична информация?

Известно е, че вътрешната диференциация на труда на социолога 
доведе и до професионална стратификация на социологическите кадри. 
Разделението на труда в рамките на социологията, което се разпола
га по оста учен (теоретик) — практик (емпирик) с различни степени на 
конкретизация, или което е същото — на професионална стратифика
ция, поставя въпроса за вида дейност, труд, които подлежат на нрав
ствена регламентация в кодекса. По характер и съдържание това са 
различни видове труд, упражняването на които трудно може да бъде 
регламентирано и регулирано от едни и същи нравствени норми. За 
социолога теоретик са задължителни принципите на научната етика, 
но голяма част от тях не са задължителни за емпирика, за анкетьора и 
обратно. От друга страна, едно и също нравствено изискване се реа
лизира конкретно в зависимост от спецификата на труда. Логиката на 
тези разсъждения води до извода, че ако за критерий при създаването 
на кодекса се използва спецификата на труда на социолога, то поради 
неговата диференциация е невъзможно изграждането на общовалиден 
кодекс. Изход от това положение е предложението да се узакони фак
тическото разделение на социологията като научна дисциплина в рам
ките на академичната наука и като вид професия.1 В такъв случай

1 В ж . Социологические исследования, 1987, №  3, с. 8— 9.
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и норми, организирани в кодекс. Във връзка с това възниква н е о б х о 
димостта от решаване на два допълнителни въпроса. Първият е дали 
кодексът трябва да включва всички принципи и норми на професио
налния морал на социолога. Утвърдителният отговор би противоречал 
на духа на кодекса, който е призван не само да регулира дейността, 
но и да служи като средство за идентификация с професионалната 
общност. Поради вътрешната диференциация на социологическия труд 
включването на всички норми и изисквания на професионалния морал 
на социолога би нарушило общовалидността и общозадължителността 
на кодекса, тъй като част от тях са приложими само към конкретен 
вид труд. То би довело и до детайлизираност, обемност, необозримост 
на кодекса, противоречащи на традицията и представляващи психиче
ска бариера пред възприемането и съблюдаването му.

При това положение изглежда, че дори статусното самоопределе
ние на социологията като вид професия не гарантира възможността за 
създаване на единен морален кодекс на социолога и като че ли един
ствената алтернатива е формулирането на частни кодекси за всеки 
конкретен вид социологически труд. Фактически обаче професионал
ната дейност на социолога в качеството й на „социално инженерство“ 
може да бъде регламентирана чрез съвкупност от нравствени принци
пи и норми, валидни за всички социологически кадри. В този смисъл 
кодексът ще съдържа такива основополагащи принципи, които ще 
дават възможност за разрешаване на възникващите в хода на осъще
ствяване на дейността противоречия и конфликти.

Вторият подвъпрос е свързан със степента на конкретизация на 
изискванията в кодекса. Всеки професионален кодекс с вид конкрети
зация на общите принципи и норми на морала. От степента на конкре
тизацията са зависими реалността, действеността, регулативната си
ла на кодекса. Затова е необходимо да се намери разумната мяра 
между всеобщността, граничеща с абстрактност, и конкретността, по
лучаваща вид на инструкция, тъй като извън тази мяра кодексът ста
ва недействителен. Осигуряването на такава мяра може да бъде по
стигната само ако кодексът представлява и система от действащи нор
ми и целеви модел3, като именно целевите, еталонните моменти в не

2 Терминът „социално инженерство“ се използва само в смисъла, посочен в 
текста.

3 Вж . Нравственная жизнь человека (Искания, позиции, поступки). М., 1982, 
с. 237.
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го бъдат подложени на практическа апробация. А това от своя страна 
означава, че създаването на професионален кодекс не е еднократен 
акт, а процес и резултат от многократни практически проверки.

Пак във връзка с разделението на труда в рамките на социоло
гията възниква и вторият основен въпрос, който трябва да бъде ре
шен, преди да се пристъпи към създаване на нравствен кодекс на со
циолога. Той се отнася до типа отношения, които кодексът може и 
трябва да регламентира и регулира, и има няколко страни. Първата 
е за отношенията между социолозите на всяко от равнищата на про
фесионална стратификация, т. е. за отношенията във всеки от отдел
ните професионални колективи в рамките на социологическата общ
ност. Това по същество е въпрос за нравствената регламентация на со- 
циалнопсихичния климат. Необходимо ли е този тип отношения да бъ
дат специално регламентирани чрез кодекс или това са отношения, кои
то се подчиняват на нравствени принципи и норми, валидни за всички 
професионални групи и колективи? Засега не съществуват емпирични 
данни, потвърждаващи наличието на съществени различия по отно
шение на изискванията за добър или оптимален социалнопсихичен кли
мат в професионалната общност на социолозите в сравнение с другите 
професионални общности. Затова и регламентацията на тези отноше
ния не е необходимо да бъде специално фиксирана в кодекса.

Втората страна на въпроса за типа отношения, регламентирани и 
санкционирани чрез кодекса, се отнася до отношенията между предста
вителите на различните равнища на професионална стратификация на 
социологическите кадри. Спецификата на тези отношения се опреде
ля от характера на връзката, осъществявана между различните рав
нища, която се състои в приемане и предаване, в обмен на информа
ция и информационни продукти във вид на теоретични постановки, 
хипотези, методики, от една страна, и на емпирични данни, статисти
ки и др., от друга страна. Без обмен на информация и информационни 
продукти е невъзможно Оптималното упражняване на конкретния про
фесионален труд на всяко равнище и затова тези отношения трябва 
да бъдат регламентирани в кодекса. В този смисъл кодексът ще съ
държа принципи и норми, гарантиращи достоверността на информа
цията, която циркулира между различните равнища на професионал
ната социологическа общност.

Третият тип отношения, подлежащи на регламентация и регула
ция с помощта на кодекса, са отношенията на социалистическата про
фесионална общност с обществото. Тези отношения могат да бъдат 
конкретизирани на отношения „възложител—изпълнител“ и „изследо
вател— респондент“. В засега съществуващите кодекси именно вторият 
тип отношения са обект на нравствена регламентация, тъй като имен
но там възникват най-острите противоречия и конфликти, докато при 
първия се приема като достатъчна санкцията на закона. Всъщност оба
че социално-инженерните функции на социологията, реализиращи се 
посредством връзката „възложител—изпълнител“, поставят пред социо
лозите редица проблеми от нравствен характер, които не подлежат на 
юридическа санкция. Става дума за правото на избор и отговорността 
за избора при приемането или отхвърлянето на социалната поръчка, 
за достоверността на предаваната информация, за независимостта на
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изследователя от политическата или административна позиция на възло
жителя, за отстояване на необходимостта препоръките на изпълнителя 
да бъдат практически реализирани от възложителя и т. н. От оптими
зирането на тази връзка до голяма степен зависи осъществяването на 
социалните цели и задачи на социологията и затова отношенията 
„възложител—изпълнител“ се нуждаят от регламентация в кодекса.

Необходимостта от кодефициране на регулативните принципи и 
норми на отношенията „изследовател—респондент“ се приема за без
спорна от всички съставители на професионални кодекси на социолога. 
Ако съществуват спорове, те са за границите на нормиране на тези 
отношения, за степента на морална допустимост на използването на 
едни или други методи за събиране на първична информация. Обикно
вено тези кодекси съдържат преки забрани за използването на мето
ди като анкетата, включеното наблюдение, социалния експеримент по
ради възможностите за оказване на нежелателно влияние върху респон- 
дентите, за провеждане на социални експерименти с необратими и не
поправими последици, за манипулация на хората и т. н., които имат 
за резултат дискредитиране на социологията и не способствуват за по
лучаване на достоверна социологическа информация. Основният регу
лативен принцип, който се въвежда в кодекса във връзка с тези от
ношения е „Не вреди!“ с поредица от конкретни предписания и забрани.

По силата на този регулативен принцип и изведените от него за
брани фактически голяма част от класическите методи за събиране на 
първична информация се оказват морално недопустими и неприложи
ми. Затова един от основните въпроси при пристъпването към създа
ване на кодекса е въпросът за подхода. Какъв трябва да бъде той — 
реалистичен или моралистичен? И могат ли да се съчетаят тези два 
подхода така, че социологията да не се превърне в „професия за ан
гели“ и в същото време да може ефективно да изпълнява своите со
циални функции. При положение че като съобразява дейността си с 
един силно морализиран кодекс, социологът няма да я упражнява 
ефективно, а упражнявайки я ефективно, ще нарушава кодекса, този 
кодекс става недействителен, губи регулативната си сила. В този план 
проблемът за реалността на кодекса придобива особена значимост, за
щото кодексът е реален, когато е осигурено неговото съблюдаване. 
Разбира се, съдържанието му не трябва да се ограничава до действу- 
ващите норми, но и като целеви модел той едва ли е необходимо да 
съдържа утопични пожелания. Намирането на оптимална мяра между 
нравственост и ефективност на професионалния труд на социолога съ
що е въпрос на практическа проверка.

И накрая, в каква форма трябва да бъдат формулирани изисква
нията в моралния кодекс на социолога — като норми предписания или 
като норми забрани, в императивна или оценъчна форма, или и в две
те заедно? В голяма част от съвременните трудовопрофесионални ко
декси този проблем се решава по-скоро интуитивно, отколкото в ре
зултат на анализ на регулативната сила на предписанията, забраните, 
пожеланията и оценките. Мотивиращата сила на различните форми на 
изказване на предписанието обаче е различна и се влияе от много, 
различни по значимост фактори. Откриването на тези фактори, степе
нуването им по значимост и съобразяването с тях е едно от условия
та, гарантиращи резултативността, реалността на кодекса.
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Въпросите, на които се спрях, са само част от поредицата слож
ни въпроси, изискващи отговор, преди да се пристъпи към създаване 
на професионален нравствен кодекс на социолога. Фактът, че такъв ко
декс не съществува, означава, че отговорите на тези въпроси не са 
нито лесни, нито еднозначни. С други думи, създаването на нравствен 
кодекс на социолога изисква обединените усилия на етици и социолози 
от много страни.

ИНЖЕНЕРНАТА ЕТИКА -  НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩ Е

Достигнатият етап на НТР, сегашните и предвидимите й бъдещи 
последици изправят човечеството и в частност нашето социалистическо 
общество пред нови реалности, които съществено ще повлияят върху 
развитието на професионалния морал и професионалната етика. На 
първо място, налице е сериозна опасност, произтичаща от разгръщане
то на НТР, за съдбата на човешкия род въобще — за неговото оцеля
ване и за неговото саморазвитие, за съхраняването на човешкото, ху- 
манистичното начало в социалното битие. На второ място, имаме пред
вид дължащите се на технизацията и технологизацията на социалния 
живот повишена взаимна зависимост между хората и в същото време 
отчуждение между тях, отчуждение от труда и пр. Тези и някои други 
аспекти и последици на НТР изострят потребността от обогатяване и 
Усъвършенствуване на редица компоненти и страни на моралната 
система, в това число и на отделните видове професионален морал. Та
ка например, за да бъдат по своеобразен начин и в известна степен 
компенсирани някои от отрицателните черти на НТР — както техно
логично детерминираните, така и дължащите се на недостатъци и 
грешки в социалното управление, е необходимо моралните понятия (и 
свързаните с тях морални норми, изисквания, мотиви и пр.) за социа
листически хуманизъм и за дълг и морална отговорност, които пряко 
или косвено, посредством елементите на техносферата, въздействуват 
върху обществото, отделния човек и природата, да придобият особен 
социален статус и ценност, по-дълбоко съдържание и нови измерения. 
Ако високата степен на морална дължимост на съответствуващите на те
зи понятия нравствени качества на личността бъде осмислена не само 
от развитото етическо, но и от обикновеното морално съзнание, то то
ва ще бъде предпоставка за реализирането им в социалната практика.

Казаното не трябва да се възприема в смисъл, че нравствените фе
номени (или дори общосоциалните фактори) са единствено или най- 
значимо средство за последователно и целенасочено хуманизиране на 
НТР, за постепенно преодоляване на отрицателните въздействия на тех
носферата върху природата, обществото и човека. Марксисткият под
ход при изследване на извършването и очовечаването на НТР води до 
схващането, че в този процес фундаментално значение имат техноло
гичните фактори, т. е. закономерностите на развитие на производителни
те сили, намиращи израз в конкретно-историческия тип връзка между 
човека и техниката. Социалните (икономически, политически, юриди
чески, идеологически и др.) фактори ги допълват съществено и при
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дават конкретния облик на противоречивите последици от НТР в усло
вията на определена социална система. Специфична, ограничена, но 
твърде важна роля от социално-нравствена гледна точка (за да бъдат 
опредметявани социалистическите нравствени ценности и цели в техно- 
сферата, в цялата съвкупност от характерни за НТР дейности и отно
шения) в хуманизирането на НТР са призвани да играят моралът ка
то цяло и неговите подсистеми, една от които е професионалният мо
рал.

Разгледаната взаимовръзка между НТР и професионалния морал 
е твърде типична и ясно изразена по отношение на професионалния 
морал на инженера. Той възниква и се изгражда в хода на развитие 
и разпространение на инженерната професия, т. е. под въздействието 
на НТР, и е обусловен преди всичко от потребностите на НТР. Важ- 
но условие за изграждане у инженерите в нашето общество на про
фесионален морал, който да е адекватен на социалистическите нрав
ствени принципи, е да бъдат научноовладени и управлявани някои от 
формиращите го фактори. Това би могло да стане по пътя на разра
ботване на марксистко-ленинска инженерна етика, която да изучава ме
ханизмите на формиране на професионален морал у инженерите и не
говото равнище, да разкрива спецификата на моралнодължимото в 
инженерната дейност и да дава препоръки на социалното управление 
за Усъвършенствуване на средствата и подходите за неговото интерио- 
ризиране от субектите на инженерната професия.

Въпреки че в рамките на марксистко-ленинската етика професио
налната етика на инженера е все още слабо разработена, можем с 
убеденост да твърдим, че е отминало времето на дискусиите за пра
вото на съществуване на инженерната етика. Сега, когато в социали
стическите страни се пристъпва към осъществяване на НТР, вече не 
подлежи на съмнение потребността от специфично морално регулира
не на професионалната дейност на инженера, която (заедно с наука
та) е двигател и ядро на НТР, важна детерминанта на нейната со
циална насоченост, на нейните трудности и противоречия. Непосред
ствен обект на инженерния труд не е човекът, както е в медицинска
та, педагогическата и други професии. Но резултатите от този труд, 
след като бъдат материализирани, т. е. превърнати в различни видове 
техника и технологии, оказват значително материално и духовно въз
действие върху отделния човек, обществото като цяло и природата. От 
професионалната дейност на инженера зависят в определена степен жи
вотът, здравето и личностното развитие на хората, които работят със 
създадените от него технически средства и технологии или ги използ
ват във всекидневието си. В последна сметка инженерите носят висока 
морална отговорност за съотношението между положителните и отри
цателните последици от НТР, а оттам и за движението на нашето об
щество напред.

Тези аргументи в полза на схващането за необходимостта от фор
миране и функциониране на особени морални мотиви у инженера и 
на чувство за професионален морален дълг и отговорност за резул
татите от неговата дейност не са достатъчни. За да бъде изцяло дока
зана тази теза, е нужно да се разкрие спецификата на професионалния 
морал на инженера (на моралнодължимото), т. е. онова, което го от
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личава от по-общия трудов морал и от останалите видове професио
нален морал. Търсената специфика произтича от съдържанието и обек
та на инженерната дейност — създаването на техносферата, т. е. от 
същността и ролята на техносферата в обществения живот. Според 
нас, тя намира израз в съзнателното търсене от инженера на Опти
малното за всеки конкретен етап от развитието на обществото и съще
временно адекватно на закономерностите на социализма (по-специално 
на хуманизацията на социалната практика) съотношение между со
циално-икономическите параметри на създаваните техника и техноло
гии (производителност, ефективност и т. н.) и техния социално-нрав- 
ствен, хуманистичен ефект.1

Какви са посоките на бъдещото развитие на марксистко-ленинска- 
та инженерна етика? Нашето схващане е, че те са тясно свързани със 
сложното и противоречиво взаимодействие между НТР и морала. Необ
ходимите от гледище на социалния прогрес положителни аспекти на 
това взаимоотношение (желани, дължими, визиращи социалния и 
нравствения идеал и по тази причина неосъществими в чист вид) са 
следните: НТР да въздействува върху морала (главно опосредено от 
социалистическите обществени отношения, а в отделни случаи и не
посредствено) така, че да формира у неговите субекти относително 
ново, съответствуващо на социалистическите нравствени принципи мо
рално мислене и действие. Последното да отразява нарастващата ро
ля и значимост на техносферата в социалния живот, да е адекватно на 
особените повишени нравствени изисквания, които НТР поставя пред 
обществото като цяло и пред отделната личност с оглед оцеляване на 
цивилизацията и запазване и развиване на човешките същностни сили. 
В резултат на проникване и влияние върху всички социални дейности, 
свързани с НТР, на тези относително нови морални императиви да 
бъдат частично амортизирани редица нейни отрицателни и противо
речиви последици, да бъдат в някаква степен ограничени авариите в 
техносферата и произтичащите от тях материални загуби, човешки 
жертви и нравствени поражения. Д а е налице определен принос на 
морала, осъществяван чрез взаимодействието му с по-фундаментални- 
те обществени структури — технико-технологични, икономически, по
литически, юридически, идеологически и пр. в ускоряването и хума- 
низирането на НТР

Каква цел преследваме с разгръщането на тази повече или по- 
малко утопична картина? Интересуват ни източника и ядрото на раз
гледаното социалнонеобходимо, относително ново морално мислене и 
действие в епохата на НТР. Нашата теза е, че такъв източник и та
кова ядро могат и трябва да бъдат онези специфични морални прин
ципи и норми, които регулират духовните, целеполагащите дейности по 
създаване (проектиране, конструиране, изобретяване) на техносфера
та и са най-същественият елемент на професионалния инженерен мо
рал. Нравствените изисквания за това как следва от гледна точка на 
обществените интереси да бъде изграждана техносферата (имайки 
предвид нейните сложни, противоречиви въздействия) диктуват мо

1 В ж . К о е н, М. Инженерна етика и научно-техническа революция. — Фило
соф ска мисъл, 1986, №  5, с. 81.
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ралните императиви за това, как следва тя да бъде използвана, как 
да се въздействува посредством нейните елементи върху обществото, 
отделния човек и природата. В съвременния свят вследствие навлиза
не на техносферата в почти всички социални дейности се забелязва 
тенденция към нарастване на значимостта и разширяване на съдър
жанието на някои от специфичните принципи и норми на професионал
ния морал на инженера, при което те проникват в редица области на 
обществения живот като на допълнителен морален регулатор на со
циалните дейности, реализиращи се чрез техносферата.

За да обозначим съвкупността от онези компоненти или аспекти 
на моралната система, които са продукт или би трябвало да възник
ват в резултат на достигнатото равнище и степен иа проникване на 
техносферата в обществения живот, или с други думи — относително 
новото морално мислене и действие в ерата на НТР, ние въведохме 
понятието „технически морал“2. Тук нямаме предвид морал на техни
ката или морал, изграден от целесъобразни, визиращи ефективността 
и в този смисъл „технически“ норми и правила. Става дума за еле
менти на морала на субектите, които си взаимодействуват или въздей- 
ствуват върху природата и обществото посредством техниката (техно
сферата) и които в тази тяхна социална роля можем условно да на
речем „техници“. Техническият морал (или може би по-точно технико- 
хуманистичният, т. е. моралът, съчетаващ ефективността и хуманизма) 
е специализирана подсистема на морала, чийто източник и ядро е про
фесионалният инженерен морал. Техническият морал регулира чрез 
формиращите се на съвременния етап на НТР специфични нравствени 
феномени (принципи, норми, изисквания, оценки, мотиви и т. н.) оне
зи страни на взаимоотношенията между хората, които са свързани или 
опосредствувани от техносферата, както и моралното отношение на 
всеки човек към НТР. Той се различава от другите специализирани 
подсистеми на морала (трудов морал, видове професионален морал, 
морал на семейството и бита, политически морал и др.) по това, че не 
е изцяло обособена и самостоятелна негова подсистема, такава каква
то е само в инженерната дейност. Докато в останалите човешки жиз
нени дейности, в които сега техносферата прониква все по-дълбоко, 
техническият морал взаимодействува по особен начин с отделните под
системи на морала, регулиращи конкретната дейност. В резултат мо
ралното съзнание и поведение на хората постепенно се ориентира (и би 
трябвало да се ориентира) към относително новите нравствени импера
тиви на НТР и по-специално на дейностите, свързани с техносферата.

Самото развитие на нравствените феномени, тези извършващи се 
или дължими изменения в социалистическата морална система, нала
гат разширяване на предмета и задачите на инженерната етика и пре
растването й от професионална етика на инженера в частна приложна 
етическа теория, която да изучава и стимулира формирането на тех
ническия морал, тъй като неговото функциониране е основният меха
низъм, чрез който на практика се реализира обратното въздействие на 
морала върху НТР. При това нейното изследователско внимание тряб
ва да се насочи преди всичко към неговия източник и ядро — професио
налния инженерен морал, а след това и към останалите му елементи.

2 Пак там, с. 75.
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ИЗКУСТВОТО Д А  РЕДАКТИРАШ, ИЛИ ЗА МОРАЛНАТА  
ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНА ПРОФЕСИЯ

Твърди се, че професията на редактора е една от най-древните, 
че е възникнала с възникването на писмеността, че нейният първообраз 
е професията на коректора. Ако сравним етимологията на двете поня
тия коригирам (от лат. corrigo — изправям, поправям) и редактирам 
(от лат. red igo — възстановявам, „довеждам в ред“), ще видим, че 
на пръв поглед помежду им особена смислова разлика няма. Още по
вече че с изобретението на Гутенберг се е увеличила многократно опас
ността не само от правописни грешки, но и от изопачаване на ори
гинала.

Но основателят на книгопечатането в Русия и в Украйна Иван 
Фьодоров, дело на когото (съвместно с П. Мстиславец) бил преводът 
на „Апостола“ (1564 г.) — първата датирана руска печатна книга, пред
приел дръзкия за времето си отип да редактира тази свещена твор
ба, т. е. да я направи земна и обществено достъпна. Неговите бележ
ки не се ограничавали само с отстраняване на буквените неточности, 
характерни за ръкописния оригинал, а били насочени преди всичко 
към езика и стила: подобряване на правописа, доближаване на езика 
до живата, разговорна реч, изясняване на пасажите с двояко звучене, 
допълване и обогатяване на текста.1

Нека приемем условно, че Иван Фьодоров е един от първите профе
сионални редактори, а поправките му върху „Апостола“ — опит за на
писване на „редакторска азбука“. Успяхме ли да я изпишем докрай 
или все още ни ръководят (и ни задоволяват) единствено христоматий- 
ните постановки, че редактирането бива четири вида: „прочитане, съ
кращаване, обработка и преработка на ръкописа“2. Безспорно те са 
твърде важни и необходими в практиката, но извеждането на критерии 
за оценка на редакторския труд (въпрос, плътно свързан с този за 
професионалната етика на редактора) не би могло да се извърши са
мо върху тази теоретична основа.

Добре е още в началото да се изясни, че става дума за редактира
нето в областта на журналистиката, което се различава от това в ху
дожествената, научната и научнопопулярната литература както по
ради характера на журналистическото творчество, така също и зара
ди особената специфика на въздействие на масмедиите. Главната фи
гура тук е журналистът редактор, анонимна за читателската аудитория 
личност, чиято дейност нерядко бива оценявана според едно неписано 
правило, което гласи: ако публикацията е добра, заслугата е на ав
тора, ако е слаба — пръст в нея има редакторът.

Днес етиците изучават нравствените проблеми на най-различни 
професии, полагат теоретични основи на нови професионални етики — 
на оператора на ЕИМ, на кибернетйка, на търговеца, на военния...  
Но защо сред тях все още не откриваме разработки по въпроса за про
фесионалната етика на редактора, онзи труженик на словото, плуващ 
в морето от чужда словесност, комуто единствена награда понякога

1 Вж. С и к о р с к и й ,  Н. М. Теория и практика редактировання. М., 1980.
2 С т а н ч е в, С. Б. Обща теория на журналистиката. С., 1976.
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е Алековият възглас: „Дръжте го, псува княза!“ Нима неговата про
фесионална сфера не се нуждае от специфично морално регулиране? 
Той също е служител, извършващ общественополезна дейност, но тя 
най-често е „невидима“ и не подлежи на социално санкциониране.

Ако обърнем поглед към материалното производство, ще видим, че 
много работници слагат щемпел с името си върху произведения от тях 
продукт. Щемпелът на редактора е неговият професионализъм, който 
за разлика от общоприетия смисъл на това понятие не е свързан един
ствено с опита и рутината, а и с моралната отговорност на тази дъл
боко социална професия — не само със способността на нейния субект 
да издигне обективните научни (а защо не и морални) критерии над 
собствените си изисквания и предпочитания, но и с умението му да ар
гументира позицията си. Ако искаме да стигнем до известни критерии 
за оценка на редакторския труд в журналистиката, не трябва да от
минаваме една негова специфична особеност — задължителната пред
варителна работа със сътрудниците, която включва не само привлича
нето на подходящи автори, но и възлагането им на подходящи теми, 
съзвучни, разбира се, със спецификата на съответното издание. Не- 
случайно Л. Димитров пише: „Работата с автора — от замисъла на 
творбата по време на нейното писане и след завършването й — е из
ключително отговорна дейност във всяка редакция.

Но все по-малко са онези журналисти, които притежават умението 
така да работят с щатните и нещатните автори, че всецяло да пома
гат да се създават творби в максимална степен отговарящи на изис
кванията за яснота, точност и сила на въздействието“3. Умението на 
редактора да планира и организира своя труд (подценявано почти във 
всички по-големи редакции) е съществена страна от неговите профе
сионални задължения. И тя го разтоварва от редица „излишни“ опе
рации, сред които може би на първо място е онова къртовско редак
тиране на случайно пристигналия — като рекламна листовка в пощен
ската ни кутия — материал, при което преработката му достига до 
50—60 на сто и въпреки това той не може да бъде изчистен, да речем, 
от „генетично“ заложените в него шаблонни изрази и езиков примити- 
визъм.

Но така желаният професионализъм на редактора се експонира не
прекъснато и в неговите взаимоотношения с автора, в „дарбата“ му 
да ги превърне от чисто служебни задължения в творчески пълноценни 
контакти. Щом ръкописът легне на редакторското бюро, те премина
ват на нова вълна. Дали тя ще бъде вълната на сътрудничеството или 
на съперничеството, зависи вече не само от професионализма, но и 
от личността на редактора. Нека обаче в търсенето на критерии за 
оценка на неговия труд разгледаме само четири (от неизброимо по
вечето) задължителни професионални качества за всеки редактор. Те 
рефлектират особено ярко върху неговите контакти със сътрудници
те, определят климата на тяхното общуване и в последна сметка очер
тават допустимите граници на редакторска намеса в предложения ав
торски текст.

з Вж. Д и м и т р о в ,  Л. Журналистика на априлското обновление. С., 1976.
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Компетентност — специална (в съответната област на познание
то), езикова и професионалнотворческа. „Никой не е пророк в соб
ственото си село“ — гласи народната поговорка, но в случая тя не е 
актуална, защото през ръцете на редактора журналист всекидневно 
минават (ако например работи в обществено-политически отдел) и 
исторически, и философски, и икономически и политологически мате
риали. . .  И тъй като енциклопедичните познания в нашия информацио
нен век са немислими, на помощ идват ерудицията и богатата обща 
култура, благодарение на които редакторът се ориентира в тематич- 
но-проблемните области, където не е тесен специалист. Отново тук 
се намесва и умението му да създаде кръг от авторитетни сътрудни
ци, да изгради стабилна мрежа от научни консултанти. Компетентност
та е увереността в собствените сили, позволяваща творческа и граж
данска смелост, минимална доза конформизъм (нека не се заблужда
ваме, че той ще изчезне напълно от социалното и духовното битие), 
вдъхваща енергия при отстояване политиката на представяното издание.

Обективност — редакторът и авторът поравно поделят отговорност
та за качеството на публикувания текст. Макар че и двамата са заин
тересувани от появата на добър ръкопис, те могат (и това съвсем не 
е осъдително) да имат различно мнение по редица общи и частни въ
проси. Способността на редактора да преодолее някои субективни въз
гледи, да надхвърли при нужда собствените си литературни вкусове и 
тематични предпочитания, да се идентифицира на моменти с личност
та на автора, за да погледне ръкописа през неговите очи (нали към 
това призовава още през 20—30 години писателят Дмитрий Фурманов) 
е един от най-стабилните мостове за плодотворно сътрудничество. 
Обективността изключва мисълта за папска' непогрешимост и мора
лен монопол върху истината, тя изисква добросъвестност, безпристраст
ност, справедливост на оценките.

Последователност и принципност в изискванията — те нямат нищо 
общо със срещащия се понякога редакторски произвол, с дребнавата 
езикова придирчивост и политическа презастраховка. Думата тук е за 
последователността и принципността в изискванията, които не обиждат, 
а убеждават, в умението на редактора, зачитайки разнообразието и 
различието на възгледите, ясно, аргументирано и фактологически нео
провержимо да изведе и защити своята позиция, т. е. позицията на 
изданието, което представя.

Критичност — тук е излишно да се добавя определението кон- 
структивна, защото истинската критика не може да бъде друга. Още в 
„Речи о критике“ В. Белински е написал: „Възражения от типа „ха
ресва ми“, „не ми харесва“ могат да се приемат, когато става дума за 
ядене, пиене, коне, ловджийски кучета и пр. Но когато се говорм за 
явления от областта на историята, науката, изкуството, нравственост
та, никое АЗ, което съди самодоволно и бездоказателствено, което се 
основава само на своите чувства и мнения, не може да се вземе пред
вид. Да критикуваш значи да търсиш и откриваш в частните явления 
общите закони на разума, по които и чрез които може да се осъще
стви критиката и да се определи степента на живото, органическото 
съотношение на частното явление с неговия идеал.“ Редакторът като 
критик трябва да прилича на способния хирург и намесите му в тъ
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канта на текста трябва да са внимателни и точни, извършвани със 
съзнанието за високата отговорност. Една от формите на критика е 
спорът между редактор и автор, а той е резултатен единствено кога
то е спор между съидейници, при който и двете страни спокойно и аргу
ментирано излагат своите позиции.

Критиката безспорно е свързана с големия въпрос за допустими
те граници на редакторска намеса в авторовия текст. И ако я приемем 
като един от най-радикалните начини за редакторска помощ, трябва 
правилно да тълкуваме функциите на поправката като средство за 
подобряване на текста. Поправката, това не е уравниловката, така че
сто желаното статукво. Поправката е щателният редакторски анализ 
на текста, зачитащ авторовата индивидуалност, извършван от пози
циите на научната обективност и по възможност с активното участие 
на автора.
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V. ИЗКУСТВО И НРАВСТВЕНОСТ

ТЕМАТА ЗА ДВОЙНИЧЕСТВОТО ПРИ ДОСТОЕВСКИ  
И КЛАСИЧЕСКАТА ЕТИКА

Темата за двойничеството в творчеството на Достоевски е много- 
измерна, каквато е и всяка тема на неговото мощно слово. Тук ще от
бележим само трите основни измерения на проблема за двойничество
то при Достоевски, а именно: етико-онтологическо, засягащо битийна- 
та устойчивост на героя, психопатологическо, отнасящо се до „приклю
ченията“ на разстроеното, раздвоеното съзнание, художественокон- 
структивно, касаещо ролята на двойничеството като организиращ прин
цип на единството на неговите произведения. „На тази тема — отбеляз
ва Бицили — се държи цялото построение на неговите романи и раз
кази.“1

Тук ще се абстрахираме от второто и третото измерение и ще съ
средоточим своето внимание само върху моралния аспект на проблема.

Какво представлява двойничеството и защо в него можем да тър
сим скрити „дълбини“ на морала и моралното съзнание?

То е резултат от раздвояването на съзнанието, което мъчително 
сладостно съзнава себе си като едно съзнание, пребиваващо в друго 
съзнание, проникнато от това друго съзнание и проникващо в него. 
Аз-ът има едно съзнание, а неговото друго съзнание — това е него
вият двойник, неговото друго — Аз. Двойникът е еманация на „Аз-а“, 
въплъщение на неговата другост, обратната страна на лика на „Аз-а“. 
Двойникът е самият Аз, проециран от него като друг, но същевремен
но съзнаван като самия Аз, като Аз с обратен знак. Двойникът е приз
ракът на „Аз-а“, у-плът-нението на онова, което Аз-ът не признава за 
свое притежание, той е източник на страдание, но и на наслада за 
„Аз-а“, стигаща до пароксизъм. Двойничеството е „фантом на нашето 
собствено Аз, чието дълбоко родство и въздействие върху нашата ду
ша ни захвърля в ада или ни възнася в небесата“2 — казва Е. Хоф- 
ман, тънък познавач на двойничеството, от когото Достоевски е почер- 
пал много за темата, която тук ни интересува.

Двойничеството предполага съвместно съществуване в рамките на 
едно съзнание на противоположни, стигащи до взаимоизключване не
гови пориви. Двойничеството е нагорещяване до червено на несъвме
стимостта между тези пориви, израз на трагичната безнадеждност за 
раздвояващия се субект да въ-едини разнопосочността на своето съз
нание, да удържи противоположността и по някакъв начин да я пре
възмогне. Двойникът е „образ, възпроизвеждащ в себе си в крайна 
степен онова, което неговият „прототип“ ненавижда и презира в самия

1 Б и ц и л л и ,  П. К вопросу о внутренней форме романов Достоевского. — В: 
Год. на СУ, Ист.-фил. ф-т, т. X L II, 1945— 46, с. 15.

2 Цит. по R a n k ,  О. Der D oppelganger. L eipzig — W ien — Z urich, 1925, S. 95.
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себе си или в което вижда своя идеал“3. Съзнанието на раздвояващия 
се субект прилича на странник, застанал на кръстопът, който трябва 
едновременно да поеме в две противоположни посоки.

За да стане казаното по-ясно, ще направим малко отстъпление, 
като си послужим с една аналогия, с гледането на човека в огледа
лото. Образът в огледалото е най-простата форма на двойничество. 
Какво вижда човек, когато се оглежда в огледалото? Разбира се, се
бе си. Това е вярно обаче точно толкова, колкото и противоположно- 
то — че тъкмо себе си не можеш да видиш в огледалото. Човек обик
новено се оглежда с някаква прагматична цел, но тъкмо защото той 
се отнася изключително прагматично към огледалото, защото и не може 
да „попита“ огледалото чий е образът в него. Ако човекът все пак на
прави това „питане“, неговата дейност тутакси напълно ще се разстрои. 
Защото ако човек приглажда косите си пред огледалото наляво, то тайн
ственият субект насреща му я приглажда надясно, ако носът му е 
изкривен надясно и иска да го пооправи наляво, то носът на образа 
е закривен наляво и бива поизправян надясно и т. н. Собствено каза
но, това е проблемът за конгруенцията (съвпадението), поставен и об
съждан за първи път във философията от Кант в „Пролегомени“4. И 
така образът на лицето в огледалото е същото лице, но с обратен 
знак — дясното е станало ляво, лявото е станало дясно. Образът на 
лика в огледалото е друголикост. Огледалото е вечен измамник: ли
кът, истерично стремящ се да види, да схване и да утвърди собстве
ната си ликост в огледалната повърхност, винаги бива излъган. Огле
далото се изплъзва на лика, ликът може да види само друголикостта.

Принципът на двойничеството — така, както го намираме при 
Достоевски — е същият с тази потресаваща разлика, че при него ста
ва дума не за лик, а за личност, не за сетивен образ, а за трагедия на 
самосъзнанието. Но личността иа героя при Достоевски е морална 
личност, която или действува според законите, или пък ги прекрачва 
с широка стъпка. Тъкмо затова проблемът за трагедията на личност
та при Достоевски е проблем за трагедията на самосъзнателната мо
рална личност, а проблемът за двойничеството е проблем за онтоло- 
гическата устойчивост на моралната личност. Впрочем това е един от 
главните проблеми на етическата мисъл на XIX в. след Хегел,5 в коя
то съществена лепта внася и Достоевски чрез експериментите, които 
прави със своите герои, или по-точно чрез автоекспериментите, на 
които героите подлагат сами себе си.

Двойничеството при Достоевски е участ на личности, сатанински 
горди, презрели, отхвърлили суетността на бита, дръзнали да излязат 
на двубой и с бога, и с дявола. Такива са Разколников, Ставрогин, 
Иван Карамазов. Това са герои със смъртно ранени съзнания, прони
зани от стрелата на съмнението и разцепени веднъж завинаги на две 
несъединяващи се и несъединими половини. Тези хора се борят и с 
дявола, и с бога именно защото дявол и бог се борят непрекъснато у

3 Б и ц и л л и ,  П. Цит. соч., с. 21.
4 Вж. К а н т ,  И. Пролегомени. С., 1969, с. 67— 69.
5 Вж. Ч и ж е в с к и й ,  Д . К проблеме двойника.' — В: О Достоевском, т. 1, 

Прага, 1929, с. 28— 29.
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самите тях. За тях с абсолютна сила важи онова, което Митя Кара- 
мазов казва за красотата: „Тук дяволът с бога се бори, а бойното поле 
са сърцата на хората“6 — с тази уговорка обаче, че за тези герои не 
сърцата, а умът, „висшият ум“, „главният ум“ (израз на Достоевски) 
е бойното поле. Това са герои пре-стъп-ници, защото техните съзна
ния са пре-стъпващи, са съзнания-праг, който непрекъснато се пре-ска- 
ча, пре-стъпва, но и праг, от който те сами се пре-пъват. Прагът съе
динява оттам и отсам,но прагът и разединява оттам и отсам. Да пре
стъпиш прага, ще рече да утвърдиш себе си като пре-стъпил прага, 
но в същото време и да изгубиш възможността да пре-стъпиш прага — 
ти вече си го направил. Ето в този момент, момента на пре-стъпването, 
съзнанието на героя напълно и безвъзвратно се разпада на две полови
ни и той може вече свободно, спокойно, почти безстрастно да се срещ
не очи в очи, физически зримо, почти осезателно със своя двойник. 
Дяволът среща бога и разговаря с него „почти“ наравно.

Диаболичността — въплъщението на мерзката, низката, долната 
природа на съзнанието, неговата обратна страна, е заела пълноправна 
позиция по отношение на „прекрасната и възвишена“ горна, лицева 
„божественост“; станала е равноправен глас в диалога си с нея. Диа
боличността е еманация на божествеността, е лицето, но видяно от
зад, е горността, но видяна отдолу, прикривана, затъмнявана от „свет
лото сияние“, но изведнъж заявила за себе си мощно, силно, почти 
истерично. Диаболичността е друголикостта на божествеността. Героят 
се среща с дявола, но това е неговият собствен дявол, неговият дру- 
го-аз, неговата друго-анти-героичност. „Ти си въплъщение на самия 
мене, впрочем само на една моя страна.. .  на моите мисли и чувства, 
но на най-отвратителните и глупавите“7 — казва Иван Карамазов на 
дявола във великолепната, дишаща на безумие сцена на тяхната сре
ща. А той — това съм аз, Альоша, аз самият. Всичко мое долно, всич
ко мое подло и презряно“8 — казва Иван на брат си в следващата сце
на, когато вече „ангелът“ Альоша е накарал „дявола“ да свие зна
мена.

Метаморфозите на съзнанието на героя, довеждащи до пълния 
разпад на личността, на „аз-остта“ („той — това съм аз“ в проти
воположност на аксиомата на персоналността: „той — това не съм аз“) 
и отварящи широко портата на безумието, са обаче „следствие на 
погрешния по своя метод, но все пак законен стремеж да осъзнаеш 
себе си именно като личност, като нещо цялостно, неразложимо, 
individmmi“.9 Причината, поради която този сам по себе си похва
лен стремеж води до такива печални последици, се крие в това, че мо
ралният субект герой, способен да преживее опита на двойничеството, 
не притежава онтологична устойчивост. За него няма върховна цен
ност, защото той сам за себе си е върховната ценност, няма върховно 
битие, защото той сам за себе си е върховното битие. Двойничеството 
е израз на абсолютната самост на героя, е резултат от неговото исте
рично самоутвърждаване по формулата „Всичко е позволено“.

6 Д о с т о е в с к и ,  Ф. М. Събр. съч., т. 9, С., 1984, с. 114.
1 Пак там, с. 669.
8 Пак там, с. 686.
9 Б и ц  и л л и, П. Цит. соч., с. 62.
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Принципът на двойничеството — така както го обрисувахме по-го
ре — е истинско предизвикателство към класическата рационалистич- 
на етика на XVIII — началото на XIX в. За нея (с типичен предста
вител Кант) двойствеността е мислима само като раздвоение между 
разума и склонностите на човека, между „повелята на дълга“ и „по
велята на сърцето“, като при това само разумът се мисли като из
точник на моралност, а склонността, ако и да не е „аморална“, то 
най-малкото е „безлична“ към морала. Склонността трябва да бъде 
преодоляна, за да може човекът вече не като сетивна, а като разумна 
природа да законодателствува морално. Ако човекът би останал са
мо склонност, той никога не би могъл да бъде морален, а ако той би 
станал само чист разум, той вече не би могъл да бъде морален. Морал
ността е непрекъсната флуктуация между „тъмната“ животинност и 
„светлата“ разумност, между безусловната заповед на дълга и услов
ния подтик на влечението. Склонността трябва да бъде преодоляна, но 
не трябва (а и не може!) да бъде унищожена. Човекът е същество 
разумно, но ограничено и именно поради това е морално същество. Во
лята е свободна, но несъвършена — тя е воля на несъвършена приро
да, и именно поради това е законодателствуваща воля. Казано на ези
ка на Кант: „Моралният закон е в действителност за волята на едно 
всесъвършено същество закон на светостта, а за волята на едно край
но разумно същество — закон на дълга, на моралното принуждение и 
на определянето на постъпките чрез уважение към закона, страхопочи
тание пред дълга.“10 Казано на друг, на наш език, моралната норма, 
моралното трябване предполага като свое необходимо условие двой
ствеността, самораздвоеността на човека и неговата личност. Моралът 
не е спокойствие, а труд, не е доволство, а борба. Човекът е краен и 
несъвършен, ограничен и грешен и тъкмо затова той може да бъде 
морален. Бог е безкраен и съвършен, неограничен и свят и тъкмо за
това той не може да бъде морален. Казано по-общо и още по-заостре- 
но парадоксално: моралът е „абсолютен“ регулатор на човешките от
ношения именно поради това, че той не регулира абсолютно морални 
отношения. Човекът е двойствен и в това се крие неговата сила, а 
не слабост.

Ако класическата етика в лицето на Кант мисли двойничеството 
само като раздвоение между разума и склонността, то, напротив, сре
щата с двойника е резултат от раздвоението в ъ т р е  в самия разум. 
За Кант това е немислимо — разумът е винаги един разум, той е не
делим, той е последна проста същност. Напротив, при Достоевски ато
мът винаги се дели на две, едното винаги е много. Ако целта на мо
ралния субект, така както той се разбира от рационалистичната уни- 
версалистична етика, е да утвърди себе си като всеобщ, като един-и- 
същ-с-другите, героят с двойник утвърждава себе си, обратно, като ин
дивидуален, като един-различен-от-другите. Срещу принципа на еди- 
нообразието „двойникът“ противопоставя като напълно равноправен 
принципа на различнообразието. Ако за свободата на волята на мо- 
реалния субект е единствено важно да се прояви като всеобща, за

ю К а н т ,  И. Критика на практическия разум. С., 1974, с. 126.
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„двойника“ е единствено важно, обратно, чрез всеобщността да прояви 
своята воля като свободна.

Най-същественият апостроф на Достоевски към класическата ети
ка обаче лежи в малко по-друга плоскост. За Кант волята, която „не 
е нищо друго освен практически разум“11, е „способност да избира са
мо онова, което разумът познава независимо от склонността като прак
тически необходимо, тоест като добро“12. За Достоевски, обратно, глав
ната, фундаменталната противоположност не е между добрата воля и 
емпиричната, животинската склонност, а тази между добрата и злата 
воля, между заповедите на бога и на дявола, на небето и на ада. Пре
стъпното съзнание на героя престъпва не защото е подбудено от „не
чистата“ животинност, а защото е предизвикано от „нечестивата“ диа- 
боличност.

Основният проблем на Кантовата етика гласи: как е възможен ка
тегоричен империтив13, или как е възможна законодателствуващата 
добра воля? Достоевски чрез темата за двойничеството изявява един 
по-друг проблем, а именно: как е възможна като всеобщозаконодател- 
ствуваща една зла свободна воля?

Класическата етика не е успяла да си постави този въпрос, а 
съвременната етика не е успяла да му отговори.

ЕТИКАТА НА ДЕКАДЕНТА

Сигурно избраната от мен тема изглежда неактуална в епохата на 
научно-техническия прогрес. Аз обаче съм убедена, че много важно — 
между другото за безколизийното възприемане на последствията от 
научно-техническата революция в духовната област — е да свикнем 
да преодоляваме стереотипите и едностранчивите оценки, с които често 
боравим.

Декадансът дава всички основания за оценки етикети, например 
„етически нихилизъм“, защото е изключително категоричен в негатив
ното си отношение към общоприетите норми. Ако към декадентството 
се опитаме да подходим с по-широка мярка и ако и тук е възможна 
промяна на гледната точка, подобен експеримент ще бъде, струва ми 
се, много поучителен. Не за да ни подтикне към етически релати- 
визъм, а за да ни научи на дистанциране от стереотипното мислене, 
защото то, колкото и идеологически вярно да е, едва ли е особено гра- 
дивно.

Има още една причина, поради която смятам, че темата съвсем не 
е остаряла. Така наречените „декадентски“ настроения непрекъснато 
се връщат и присъствуват не само в изкуството, а и в социалното по
ведение на отделни групи млади хора. Поостарявайки, тези хора обик
новено се социализират, преминавайки към изповядване на презрени
те, но удобни и устойчиви еснафски ценности. Ето и заради това е

и  К а н т ,  И. Основи на метафизиката на нравите. С., 1974, с. 58.
12 Пак там.
13 Пак там, с. 120.
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интересно да огледаме, преди да го оценяваме, какво всъщност про
повядва това направление — кратковременно, доколкото е индивидуал
но убеждение, но Постоянно в своето присъствие в културата.

Класическото мистично обяснение на тази трайност на декадент
ските идеи подчертава привлекателността на злото и съществува да
леч преди възникването на самия декаданс като естетическо явление. 
Странното е, че подобни тези се повтарят и в наши дни, и то не само 
от религиозни фанатици, порицаващи двойствеността на човешката 
натура. През 1976 г. Тойнби в разговор с японския учен Дайсаку Ике- 
да казва, че диаболичното желание е по-естествено от желанието за 
обич, защото се стреми да изведе отделната личност до логическата 
й. реализация, като поставя индивидуалното аз в центъра на Вселена
та.1 Тъй като ми е чуждо едно такова схващане за човека и света, аз 
съм по-склонна да мисля, че обяснението на устойчивостта на дека
дентските идеи е по-скоро в някакви привлекателни позитивни концеп
ции, скрити зад прословутия нихилизъм.

Казвайки декадентство, аз нямам предвид най-тесния и най-малко 
популярен смисъл, който свързва това понятие с имената на издава
щите през осемдесетте години на миналия век списание „Za Decadent“ 
поети — отначало По, Бодлер, а по-късно Маларме и Верлен. Иден
тификацията на тази група символисти с декадентството е опростява
не, въпреки че тяхната радост от заника на старите ценности и съще
временно песимизмът, че новото би било по-добро, техните антиеснаф- 
ски настроения и литературните им вкусове имат много общо с харак
терните за декаданса социални и естетически тенденции. Когато се го
вори в по-широк смисъл за декаденството от края на миналия век, 
то обикновено се свързва с популярните сред тогавашната творческа 
интелигенция философски възгледи на Ницше и Шопенхауер. Техните 
идеи се считат за основа на така наречените „нова поезия“, „неоро- 
мантизъм“, „декадентство“. Тези понятия се използват от различните 
автори за обозначаване на едно и също явление — своеобразната реак
ция на част от интелигенцията в общата социална криза след рухна
лите надежди, свързани с неуспешните революции на XVIII век. Без
покойството, несигурността, потиснатостта се изразяват в нихилизъм, 
в пропагандиране на краен индивидуализъм, понякога в теоретично 
бягство към ирационализъм и мистицизъм. Стават модерни екзалтира
ната истерична чувствителност и демоничното злорадоство от порока и 
ексцентричните перверзни — често по-скоро имагинерни и декларирани, 
отколкото извършвани, но издигани до ранга на изискани духовни пре
живявания. Специфичен за декаданса е крайният естетизъм, който из
кривява моралните норми, замествайки ги с естетически категории 
или с някакви мистични ценности от рода на „вътрешна чистота“.

Добър е не този, който постъпва морално, а онзи, който има най- 
изострена интуиция, най-изискано чувство. Постъпките нямат никакво 
значение, стига душата да остане чиста. Човек може да извърши най- 
тежкото престъпление, но това да не наруши неговата духовна чисто
та. Морален критерий, сиреч критерий за духовна чистота, е едно неяс

1 Вж. T o y n b e e ,  A. D. I k е d a. Mon Him self Must Choose. № Y. Tokio, St. Fr., 
1976, p. 310.
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но понятие за усет, който най-добре се изразява в мълчанието. Така 
с няколко думи може да бъде скицирана мистичната теория за нрав
ствеността на Морис Метерлинк. Привеждам я тук накратко, защото 
тя отразява типичното за постромантизма пренебрежение към морал
ните норми и заедно с това е все пак някакъв опит за етическа плат
форма от позициите на естетизма. Обикновено привържениците на „но
вата поезия“ изобщо не се занимават с нравствени проблеми. За тях 
изкуството е цел сама по себе си и не може да се принизява с мора- 
лизиране или възпитаване на когото и да е, още по-малко на широки
те маси.

Декадансът не само хронологически е наследник на романтиз
ма. И у Шели, и у Новалис, а не само у маркиз дьо Сад, се проявява 
убеждението, че порокът и болката са едва ли не есенцията на истин
ската поезия. От романтизма идва издигането на духовните преживя
вания на твореца до ранга на категорически императив. Но обикновено 
когато се оценява декаденсът, се подчертава предимството на роман
тиците заради тяхната привързаност към хуманните идеали, която у 
декадентите е заместена с демоничен естетизъм и безнравствен егои
зъм. Но дали това е точно така?

Вярно е, че след поражението на Френската революция лозунгът 
„Свобода, равенство, братство“ е позагубил своята популярност. Вяр
но е, че настъпва обезверяване, отдръпване от обществената актив
ност и обръщане навътре към субективните проблеми на индивида. 
Често обаче и най-безкомпромисните критици на декадентството спо
менават, че то съдържа все пак някаква форма на социален бунт. 
Както изповядваният етически нихилизъм, така и търсенопровокацион- 
ното поведение, целящо да шокира спокойно преживящия благата си 
буржоа, не са нищо друго освен остър протест срещу съществуващите 
конвенции и обществен ред. Недоволство — това е единственото разум
но обяснение на толкова яростно устояваните тези за демоничната кра
сота и комичния сатанизъм.

Крайният индивидуализъм и тезата за приоритета на изкуството 
спрямо действителността обезсмислят опитите за социално въздей
ствие. Индивидуализмът на декадентите обаче е упорито деклариран, 
но не и упражняван. Всъщност няма по-сплотена, помагаща си финан
сово, съпреживяваща ексцентричните си хрумвания, Взаимно подклаж
даща екзалтациите си от декадентската циганерия. Нещо повече, те
зи бохеми, програмно превръщащи ежедневнието си в изкуство, за да 
демонстрират безразличието си към действителността, непрекъснато 
се нуждаят от публика. Те възпяват самотата на твореца, извисен над 
тълпите, но непрестанно „слизат“ и са при тези презрени тълпи в опи
тите си да ги шокират. А нима шокът не е опит за социално въздей
ствие? Изкаран извън релси, зрителят има възможност да стане въз
приемчив към нещо ново. (По-късното развитие на модерното изкуство 
показа доколко резултатно може да „работи“ подобен механизъм за 
приобщаване на съвсем случайна публика към определени авангардни 
идеи.)

Ако се вярва на твърденията на декадентите, възприемането на 
живота в естетически категории е отказ от всякакви опити да се про
мени действителността или да се социализира творецът. Но дори и
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конкретните естетически постановки на декаденса могат да се третират 
двояко. Зад категоричните и еднозначно обяснени от самите си съз
датели тези се крие мистификация. Критиката на натурализма напри
мер лесно се обяснява просто с естетизма, но дали тя не крие в се
бе си недоволството от отразяването на една действителност, която е 
неприемлива и затова не заслужава да бъде вярно изобразявана. Са
мият творец, привърженик на декадентските идеи, не може да признае, 
че се е „принизил“ до оценка на действителността, тъй като се предпо
лага, че той витае в изолираните сфери на своето изкуство.

Нямам тук възможност да разширявам темата си, като включа и 
интерпретация на цялостната естетическа платформа на декаденса. От 
етическа гледна точка обаче особено интересна при декадентите е свое
образната ценностна йерархия. Тя също на пръв поглед е подчинена 
на панестетизма: изкуството, заместило действителността; красотата и 
усета, заменили всякакъв морал и социални конвенции. Но как се схва
ща изкуството? То е израз на душата на твореца. Независимо от ло
зунга „Изкуството заради самото изкуство“, оказва се, че и според де
кадентските концепции изкуството има своята функция и приложе
ние — да облекчи артиста, давайки му възможност за реализация. 
Оказва се, че не изкуството, не естетичното, а творческата личност е 
основната ценност. Артистът е повече от своето произведение.

Счита се за характерна за декадентската поетика една аксиоло- 
гична илюзия, която се проявява в обръщането на знаците на ценно
стите, в изненадващото им преминаване една в друга и преди всичко 
в култа към една-единствена ценност — красотата, която пък е нераз
ривно свързана със страданието. Само че този редукционизъм е илю
зорен. Аксиологичната илюзия се състои преди всичко в това, че зад 
крайния естетизъм е скрит един типично интелигентски хуманизъм; зад 
етическия нихилизъм — критика на лицемерната еснафска добродетел- 
ност; зад пропагандирания индивидуализъм — протест срещу опитите 
да се унифицира личността. Нима това не е социална платформа, и 
то съвсем не толкова остаряла?

В една епоха, където работническата класа непрекъснато нараст
ва и същевременно обеднява, където милиони трудещи се по силата на 
механизмите на развиващото се капиталистическо общество действител
но са третирани като сива маса в производствения процес, декадент
ското презрение към тълпите звучи нелепо. Но в провокациите на де
кадентите са фиксирани тъкмо класата на експлоататорите и фалшът 
на установените норми. Декадентският бунт е действително безплоден, 
и то не само заради изказа си, камуфлиращ до неузнаваемост самия 
протест. Той е типично интелигентски бунт, основан на абстрактен ху
манизъм и анархистичен стремеж към свобода, и изключва каквито 
и да е форми на организирана борба. Но нека да не забравяме вре
мето, в което живеят декадентите. Примерът на Френската револю
ция — развитието и поражението на нейните хуманистични идеали, е 
още пресен. Естествено е обезверяването на част от интелигенцията, 
която не смее да мисли за революция и дори не иска да осъзнае при
вързаността си към хуманизма, защото не знае дали в хода на една 
революция красивите лозунги отново няма да завършат с кървава 
якобинска диктатура. Открай време интелигентът вижда заплаха за
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своето съществуване и творчество най-вече в тоталитаризма, ето защо 
той често предпочита другата крайност — отрицанието на всякаква нор- 
мативност.

Трудно се живее с такива позиции, защото и най-либералното об
щество налага спазване на някакви правила и закони. Затова теоре
тичното или негласно-житейското, или пък принудителното отстъпле
ние от декадентските лозунги не е случайно. Те не са дълготрайни, но 
пък перманентно се повтарят във времето. Това означава, че не са 
просто ексцесия на епохата и на болните реакции на своите творци, а 
плод на обоснован протест, имащ реален и дълготраен адресат. Ако 
не вярваме, че за човешката природа е характерна някаква мистична 
любов към злото, трябва да търсим измеренията на декадентския ни
хилизъм в социален аспект и аз ги виждам не в опита да се избяга от 
действителността чрез естетическото съзерцание, а в бунта срещу по
тъпкващите правата и свободното развитие на личността социални ме
ханизми.

МОРАЛНОТО КРЕДО НА МОДЕРНАТА ЛИТЕРАТУРА

„Може да се предскаже, без да се поема прекалено голям риск, 
че като изключим философията, най-силните интелектуални емоции, 
които бъдещето ни готви, ще дойдат от историята на романа“ — твър
ди Ортега-и-Гасет.1 И това пророчество се оправда. Модерната лите
ратура е интелектуално предизвикателство, тя отхвърля сигурността 
на четенето като механична операция. Нова поетика, нова красота, но
ва морална доминанта дръзко оспорват уютните критерии на тради- 
ционното изкуство — и в романната техника, и в съдържанието. Мо
дерният роман не преследва благоразположението с ласкателства, не 
подкупва с гладката си и елегантна повърхност, а се съпротивява упо
рито срещу лесносмилаемото, тривиалното, развлекателното.

Радикалното пренебрегване на редица „осветени“ от традицията 
литературни канони е наистина поразително: класическата строгост на 
сюжета е размита в хаотичен ансамбъл от психологически състояния, 
в комплекс от мотиви; увличащата интрига — удавена в поредица от 
статични положения, монотонност на детайли и обилие от вещи; герои
те, ключова фигура в повествователната структура — лишени от кон
тури; загубили индивидуалност образи (минало, психология, име) при- 
съствуват, но без физиономия, „преминават“ в профил, бегли, изчез
ващи.

Първият пункт от формалния кодекс на този „авангардизъм“ е 
създаването на „литература без характери“, която трябва да изобразя
ва отделни прояви на свободата на човека в критически ситуации (на
пример Сартър, Камю, Бовоар). „Характерът“, според Сартър, е съ
що такава фикция, каквато е и „душата“; няма никакъв устойчив ком
плекс от човешки качества, образуващи характер. Няма различни ха
рактери, а различно поведение на различни хора по отношение на въ-

1 О р т е г а - и - Г а с е т ,  X. Естетически есета. С., 1984, с. 304.
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трешноприсъщата на всекиго свобода: или открито приемане на своя 
свободен жребий, или замаскиран страхлив отказ. Романистът трябва 
да представя персонажите си като свободни хора: те „живеят“ само 
когато поведението им е непредсказуемо.

Вторият пункт е рязко отхвърляне на лошата всезнаеща обектив
ност на анонимния разказвач в традиционния роман, който превръща 
героите в обекти, описвани отвън. Обновлението на романната техни
ка изисква да се възпроизвеждат впечатленията на различните герои, 
да се разкриват те „отвътре“ в модуса на тяхното „битие за себе си“. 
Такава авторска позиция превръща творбата в „действие, разказано 
от различни гледни точки“, а читателя последователно в пленник на 
различни персонажи — на тяхната субективност. Най-активно използ
ваният прийом за тази цел е играта с местоименията. Лесно е да се 
разбере какви преимущества може да извлече авторът, ако въведе в 
романа собствен представител, който разказва своята собствена исто
рия, обръщайки се към читателя от първо лице „аз“: „той“ ни оставя 
все пак навън, докато „аз“ принуждава читателя да влезе „вътре“, 
да се потопи внезапно в полумрака на едно съзнание, което изобщо не 
познава, да прониква „без свидетели“ в необозримите дълбини на не
познати чувства и усещания. Нещо повече. Ако традиционният роман 
възпроизвежда вече завършен, изкристализирал духовен опит, повече 
или по-малко „композиран“, стилизиран за вече станалото, в модерния 
роман авторът се опитва да улови моментното „тук“ и „сега“ изплу
ване на чувства и асоциации в душата на героя, представяйки външ
ния монолог като синхронен на събитията.

Именно този „суров реализъм на субективността“ имплицира „реа
лизма на темпоралността“ — най-важния пункт в естетическия кодекс 
на модерния роман. Новата „употреба на времето“ (романите на Фок- 
нър, Пруст, В. Улф, Джойс, Кафка, Сартър) намира израз в разруша
ване на линеарната хронология и в опит да се обхване „разклонява
щата се“ темпоралност, разслояването на времевата перспектива. То
ва се постига чрез Взаимно преплитане, смесване, наслагване на време
вите редове; чрез предпочитание към категорията на „сегашното вре
ме4, която изразява „плътността на живеенето“ и помага да се постиг
не ефект на непосредственост. Тоест понятията за минало, настояще, 
бъдеще, посоката на времето, неговата последователност придобиват 
различни измерения. Бунтът срещу линеарното, конвенционално време 
в художествените му превъплъщения отразява динамиката на основни
те социално-политически тенденции в.западното общество от начало
то на века: конфликта между личността и обществото, страха от обез
личаващата сила на рационализираните социални институции, неспо
собността на човека да се самоосъществи в условията на „свръхорга- 

' низираното“ общество на функционалната рационалност, глухотата 
към чуждата „екзистенция“, повърхностното, обезличено масово общу
ване. „Обезглавяването“ иа времето — например в „новия френски ро
ман“ (М. Бютор, Кл. Симон, А. Роб-Грейе) — е и важно художестве
но средство за утвърждаване абсурността на света, на човешкото би
тие.

Но все пак целият патос на модерната литература, този букет от 
нови форми, средства, прийоми е подчинен на една цел: новата техни-
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ка да съответствува на новата мисловност, да манифестира новото 
морално самосъзнание на човека. Именно тук се образуват паралели
те, пресечните точки на философия, изкуство, нравственост. (Още Т. 
Аквински твърди, че красивото, доброто и истината могат в някои от
ношения да се превръщат едно в друго, защото принадлежат към „раз
реда на трансценденталиите“.) Обръщайки се към светогледните въ
проси на човешкото битие — за човека и света, смисъла на живота и 
смисъла на смъртта, моралното, социално и интелектуално зло, из
куството възвишава индивидуалното съзнание на личността до рав
нището на философско-моралните обобщения. Творбата на изкуство
то „открива“ света, тя е ново „проникновение“, прозорец към него и 
към значенията му.

Наистина какво е модерната литература — белетризирана фило
софия или философски структурирана белетристика? Привърженици
те на традиционната литературна схема категорично отричат на тази 
литература статут на истинско изкуство. Техните обвинения са: първо, 
обект на изображение тук не са човешки страсти, любов, ревност, ам
биция, суета, психология на нравите; второ, тук не се потапяме в сър
дечни бездни, не разплитаме кълбото на приключенията и главният 
герой не се стреми към любовна победа, социален престиж, матерна-, 
лен и морален комфорт; трето, въпреки съблазните на естетическата 
онагледеност романът все повече се превръща в опитно поле за игра
та на метафизически идеи.

Къде трябва да търсим истината? Или по-скоро проблема, поста
вен от новия онтологически статус на изкуството: сега то е повече приз
вано да бъде „матрица“ на истини, културно поле за приложение си
лите на философската рефлексия? „Ние всички бяхме писатели мета
физици — признава Сартър в едно интервю, — защото метафизиката 
не е безплодна дискусия по повод абстрактни понятия, убягващи от 
опита, тя е живо усилие, насочено към това да се обхванат отвътре 
условията на човешкото съществуване в тяхната тоталност.“ Затова 
обектите на изображение са от метафизическо естество: свободата, 
човешката участ, отговорността. „Поетът пее — казва френският фи
лософ Ален — и се оказва, че това, което пее, е истина.“ Песен, опо
вестила сближаването между философия и изкуство, единството меж
ду философия и литература. Единство, особено характерно за екзистен
циалната философия, която дължи своята „aura popularis“ на художе
ственото творчество, доколкото нейната проблематика е сродна с мо
ралните въпроси, задавани от съвременното изкуство: за антиномиите 
на човешкото съществуване, смисъла на живота (човека, изправен пред 
голата истина на своето съществуване — „захвърлен сред света“), „не
чистата съвест“. Доколкото решаващите проблемни възли се разгръ
щат не в категориални определения, а със завидна лекота се въплъща
ват в художествени образи, органично сливане и взаимопроникване 
между философия и литература.

Модерната литература не ни развлича. Тя е строга, сурова, сериоз
на, проблемна. Напуснала е ерата на естетическото, прекрачила е- мо- 
ралногравитационната граница, за да навлезе в трагическата възраст 
на обезпокоителните въпроси, на етическото разголване. Всеки опит 
за отговор е сам по себе си въпрос, тревога, порив — тя се стреми да
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освободи от техните граници злото, грозното, ужасното, сблъсъка на 
човека със света, за да види отвъд тях, да възвести чрез „сгъстени“ и 
„опоетизирани ситуации“ драмата на епохата; неуютността и враждеб
ността на света, разпадането на жизнените връзки, обезценяването на 
ценностите, жаждата за автентичност в един автоматизиран свят.

Силата на това изкуство, преминало през чистилището на нихи
лизма и съпроводения от спазми на метежност и експлозивност бунт 
срещу „битийността“, не е в безбрежния оптимизъм, не е в посочване
то на безвъпросно ясни отговори, а в неговата непримиримост с пред
ставата за безсмислието и ценностната опустошеност на човешкото 
битие. Наистина човек може да се изроди, да се отчужди от себе си, 
но той се нуждае от спасение, лечение, от избавление, от стигане до 
себе си. И началото на този път преминава през радикалното, болезне
но поставяне на въпроси, през взривената тишина на обезличеното 
съцно вегетиране в „блатото на конформизма“. А това определя и мъ
жествената красота на съвременното изкуство — не външната, а въ
трешната, драматична красота на търсещата истина, на по-задълбоче
ния и същностен поглед към света и човешката участ.

Основният въпрос, който вбира в себе си тревогата, безпокойство
то на века, изразен особено болезнено във френската литература на 
трагическия хуманизъм, е в „търсенето на изгубения смисъл“. Произ
веденията на А. Малро, Ж.-П. Сартър, С. дьо Бовоар, А. Камю раз
криват напрегнатата „саморефлексия на трагикохуманистичното све
тоусещане“. Техните герои, осъзнали битието си на чужденци в този 
свят, търсят модуса* в който да разрешат абсурда на съществуването 
си. Опитват се да спасят живота си от тази ужасяваща липса на из
начален смисъл, която хората се страхуват да констатират поради опа
сението, че са задължени да го създадат. Убийственият сарказъм, 
злъчността в тези романи са насочени срещу „доволното съзнание“, 
„нечистата съвест“ на подлеците, страхливците, потопени в уютната 
атмосфера на удобните, умножени в анонимното безличие истини; в 
дребното съществуване, рефлектиращо света на свършените факти.

Авторите на тази немилосърдна литература жигосват вътрешната 
умъртвеност, неспособна да прозре човешката участ извън комедията 
на парите и властта, отхвърлят удобната несвобода, измамното спо
койствие и извиненията, измислени от хората, за да живеят страхли
во и безвъпросно; предизвестяват нашествието на „човека без каче
ства“, на „безазовата личност“, загубила своето самосъзнание, на 
всички безвиновни подлеци, „идиоти с щастливо съзнание“ — 
хранителна среда на обикновения фашизъм, на всеки фашизъм; апе
лират към волята на имаш съвест, към автентично съществуване. Мо
ралните хоризонти, които чертаят тези романи: човекът не е „безплод
на страст“, спасението от преходното съществуване, изкуплението на 
живота е в непрестанното отвоюване на свободата, е утвърждаването 
на човека като отговорно същество. Човек е хуманен в степента, в 
която разбере ясно и недвусмислено тревожността на своята участ и 
потърси зад абсолютното отчаяние вратата на абсолютната надежда. 
А това обуславя високоморалния патос на екзистенциалисткия роман, 
въпреки че хуманистичните изводи остават по-скоро в областта на ж е
ланото, отколкото на действителното.
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Художественият свят на модерната литература (в частност на 
френския роман) е безспорно определена степен в историческото пости
гане на нравствения свят на личността, опит да се отговори с естети
чески средства на „пределните въпроси“ на битието. Затова актуали
зацията на „вечните“ проблеми, претворени в художествената култура 
на обществото, е необходимо следствие от развитието на нраствена- 
та култура на обществото.

Теоретичната рефлексия върху промените в модерната литература 
(формалноструктурни и смисловосъдържателни) неизбежно опира до 
промените в /художественовъзприемателния акт. Шокът, стресът, ду
шевният смут, объркването, безпокойството като цел и ефект на есте
тическото преживяване изместват традиционните процеси на катарзи
са, хармоничната „игра на душевните сили“, сигурността на естетиче
ското преживяване. Наистина особената нервна и умствена подвиж
ност, напрегнатост, специфична свръхчувствителност на художествена
та рецепция до известна степен отразяват начина на живот на човека 
в модерния свят, в „битието“ в екстремални ситуации. Но преследва
нето на шоковия ефект е и преднамерен опит да се активизира бездей- 
ното, свръхинформирано съзнание, което вече не може да ражда же
лание, спомен, идея; да се провокира емоционалната апатия, духовна- 
та леност, „нечистата съвест“, тоест да се предизвика активен анализ, 
остра мисловност, непосредна съпричастност, морална тревога.

През различните социално-исторически етапи, в динамиката на 
човешкото развитие моралният лик на човека се оглежда в литерату
рата по различен начин. Но това е винаги трескаво, неспокойно вглеж
дане в значими, същностни морални дилеми.

Литературата на XX век — литература на „крайните състояния“ — 
се опита да изобрази грижите и ужаса на днешния човек, неговата мо
рална драма от позициите на мисленето. Патосът на тази литература, 
нейното морално кредо е непримиримостта. Разрешението на морални
те проблеми тя търси в героизма и автентичността на човешкото съ
ществуване.
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VI. ПРОФИЛИ ОТ БУРЖОАЗНАТА ЕТИКА

СОКРАТОВСКОТО В ЕТИКАТА 
НА СВЬОРЕН КИРКЕГОР

Разкриването на сократовското в етиката на С. Киркегор налага 
да бъдат подложени на сравнителен анализ основните й положения и 
етиката на Сократ. На базата на такова сравняване е възможно да 
се открият както допирните точки между- двете етики, така и онези, 
които стоят диаметрално далеч една от друга. Наред с това проце
сът на изследване изисква прилагане и на историкоматериалистиче- 
ския подход. А за да се „приближим“ до отговора на въпроса, в какво 
сократовското е получило киркегоровско съдържание, използваме мето
да на психологическия анализ на творческата личност.

Основният проблем в етиката на Сократ е нравственото самоусъ- 
вършенствуване на индивида, като призивът на Хилон на остров Дел- 
фи „Познай себе си“ е постаментът, върху който авторът изгражда 
всички свои тези. Сократ е философът, който „снема философията от 
небето на земята“ и с това насочва вниманието към един нов космос — 
микрокосмоса човек. Според Сократ самоусъвършенствуването, нрав
ственото извисяване е възможно само при наличието на це л .  Пости
гането на целта е свързано с определен тип знание. Това знание и 
изобщо з н а н и е т о  е сведено до познание на духовния свят на чо
века. Тогава девизът „Познай себе си“ разшифрова до известна сте
пен и другото мото във философията на Сократ — „Аз зная, че нищо 
не зная“. Индивидът, неговото битие се познават незадоволително. 
А п о з н а н и е т о  от своя страна се свежда единствено до с а м о -  
п о з н а н и е т о ,  т. е. до н р а в с т в е н о с т т а ,  така че знаещият 
е и нравствен човек.

Възраждането на проблема за самоусъвършенствуващата се чрез 
самоанализ и самовглъбяване личност се осъществява векове по-късно 
в етиката на Сьорен Киркегор.

Според Киркегор е належащо всеки индивид да „почувствува“ въ
трешен подтик, вътрешна потребност от самоусъвършенствуване. Все
ки, твърди той, може да се създаде като личност, всеки има възмож
ност да постигне възвишеното, стига само да усети з н а к а ,  д а д е н  
му  от  б о г а 1, и да се породи у него необходимият за постигане на 
нравственото съвършенство с т р е м е ж .

Тази позиция на Киркегор е със сократовски пълнеж и има хума
нен характер. Възможността за развитие и стремежът са действител
на предпоставка за реализиране на нравственото самоусъвършенству
ване. Поставянето им в зависимост от отдаването на бога обаче за
личава сократовското в тази идея.

1 K i e r k e g a a r d ,  S. Tagebucher, Bd. 3, S, 91.
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Пътят, по който индивидът се формира като личност, преминава 
според автора през три етапа: естетически, етически и религиозен. 
Именно в последния, в религиозния етап се осъществява поставената 
цел, постигането на висшето: „Задачата е именно тази, човек да се 
издигне над обществото, за да се издига все по-нависоко, като се за
пази здрав и и с т и н с к и . . .  като съхрани в с е б е  с и м и с ъ л т а  
к ъ м  б о г  а“2. А самият бог — това е духът и „затова е невъзможно 
да се пристъпи към един дух по друг начин освен под формата на ду
ховно взаимодействие“3. Макар и силен, стремежът към извисяване е 
обвеян от чувство за безсилие, за собствено нищожество. „Правилно 
е — казва авторът — човек да осъзнава, че пред бога е едно нищо
жество.“4 Така съвършенството, олицетворявано от бога, остава нереа- 
лизуемо, недостижимо, непостижимо, остава винаги в сферата на идеал
ното, на самото стремене,5 а за стремящия се, за отделната личност 
се запазва единствено болката от непостижимото.6

Така в тезите на Киркегор се формира идеята, че колкото повече 
индивидът се стреми към извисяване, толкова повече се отдалечава от 
целта, от постигането на съвършенството и самата тази идея става не
постижима. Затова се създава и впечатлението, че във вакуумно-затво- 
рения кръг, в който се намира авторът, отсъствува всякаква надежда. 
Трагизмът и пълната безнадежност идват и от признанието, че всичко 
се свързва с иреалната свръхсубективизирана представа за възвише
ното, за бога, неподлежаща и недопускаща размисли. Киркегор често 
говори за ролята на съмнението. Но това съмнение напълно се раз
минава с представата за него от епохата на античната философия или 
от времето на Възраждането. При Киркегор то се основава върху на
пълно субективна, идеалистично-индивидуализирана предпоставка. Тук 
самото съмнение се подлага на съмнение относно степента на всеот- 
дайност към бога. То се отнася единствено до способността на един 
индивид изобщо д а  п р и н а д л е ж и  на бога, до степента на тази 
възможност, при наличността, от една страна, на неговото нищоже
ство, а от друга — на свръхсъвършенството на бога.

На пръв поглед различията в етиките на Сократ и Киркегор се 
свеждат до наличието на трите стадии, необходими за извисяване на 
индивида в личност. Но при едно по-задълбочено тълкуване се фор
мира следният извод: ако при Сократ витае над всичко духът на ра- 
ционалното, т. е. на разума, при Киркегор всяка крачка, осигуряваща 
„движението напред“, т. е. реализирането на нравственото съвършен
ство, е обвеяна от мистичност и дълбоко вкоренена и напластена не
сигурност.7

При Сократ генезисът на „Познай себе си“ е изпълнен с ободряващ 
заряд. При него отсъствува нихилистично обвеяният тон на . Киркегор. 
Античният философ бодро и пълнокръвно заявява, че възможностите 
на човешкия дух са неограничени. Човекът е всичко — т в о р е ц ъ т ,

2 Ibid., P- 82.
3 Ibid., P- 8.
4 Ibid., P- 81.
5 Ibid., P- 83.
e Ibid., P. 102.
7 Ibid., p. 62.
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и о в а т о р ъ т ,  с ъ з д а т е л я т .  Той не е пасивният, изпълнен с 
носталгично чувство по „доброто старо време“, отхвърлящ всичко и 
всички индивид на Киркегор. Сократ зове за нови знания, за изследва
не на необятното човешко битие. Той мощно разтваря кръга на из
вестните познания като основа за постигане на нови знания, на нови 
истини. Така че ако при него познанието, имащо катарзисен характер, 
е не просто достигане на едни или други свойства на отделния човек, 
а по-висша форма на познание и поведение,8 при Киркегор самопозна- 
нието, което също има катарзисен характер, е по-скоро преломен мо
мент в реализирането на една дълбока вътрешна индивидуална по
требност. То е по-скоро размагнетизиране на личността от неосъзна
то формираните външни социални дразнители. Самопознанието и 
самоусъвършенствуването при Киркегор са вид с п а с е н и е ,  а са
мият стремеж към съвършенство е предпоставка за своеобразно „сдо
бито“ душевно равновесие.

Ако жизнеутвърждаващият античен дух отсъствува във философ
ската концепция на Сьорен Киркегор, а това е явен факт, какви са 
причините, условията и предпоставките за киркегоровския поврат спря
мо сокраговското?

. За разбиране на този поврат е необходимо най-вече да се пристъ
пи към изясняване’ на характера на самата творческа личност — твър
де чувствителна, непостоянна и силно колеблива. Киркегор е бил подат
лив на съзерцание и усамотение, бил е — особено през последните го
дини от живота си — необщителен, неконтактен, раздразнителен. Лич
ният му живот се характеризира в два основни етапа. В ранната си 
младост бъдещият творец присъствува и участвува активно в свет
ския живот на Копенхаген. Киркегор е бил пристрастен картоиграч и 
най-търсеният събеседник на всички светски изяви. Но при една слу
чайност, имаща съдбовен характер, и под влияние на дълбокорелигиоз- 
иото си възпитание той се оттегля от този живот.

Смъртта, сполетяла бащата на Киркегор в този период, изиграва 
решаваща роля за по-нататъшното му развитие, за формирането на 
неговия светоглед като цяло.9 На базата на „всадената“ от баща му 
религиозност Киркегор „преосмисля“ по „нов начин“ нещата от жи
вота. Конфликтът между него и заобикалящото го буржоазно общест
во, вкл. и властта на църквата, се задълбочава, стига до скандализи
ращи публични прояви, вследствие на което той съзнателно и предна
мерено се самоизолира, а това от своя страна води и до явно нераз
биране и отричане ролята и значението на народа, представян като 
народ маса, народ тълпа. Отхвърлянето на живота из-вън-личността се 
превръща в силна враждебност към установения исторически ход на 
нещата, в отричане на неговите закономерности, на съществуващите 
социално-политически и икономически зависимости, а вниманието и 
разсъжденията се насочват единствено към проблемите, свързани с 
личността. Поставянето на свръхсилата като свръхцел при свръхвъз- 
можности довежда автора до задъхващото признание за непостижи- 
мостта на преследваната цел. Кръгът на предполагаемите възможно

8 Р а д  е в, Р. Сократ. С., 1980, с. 37.
9 K i e r k e g a a r d ,  S. Tagebiicher, Bd. 3, S. 16 ,22 .
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сти все повече се стеснява и тогава Киркегор открива единственото спа
сение в с м ъ р т т а .  Затова и проблемът за нея във философската 
му концепция намира важно място.

Ако смъртта при Сократ има своите естествени, природни очерта
ния, ако тя е естествен заключителен акт на земното, на тленното, и 
тържество на духовното, на непреходното, вечното, при Киркегор тя е 
желана, търсена и дългоочаквана. Философът се насочва към нея не 
в името на някаква висша цел, а за да се освободи от хаоса на мис
ли, за да излезе от нескончаемия лабиринт на „за“ и „против“.

ОРТЕГА И ГАСЕТ: ЕТИКА НА ПРИЗВАНИЕТО

Когато през миналия век Л. Бьорне написал История на Испания, 
в нея намерил за добре за отбележи, че за историците Испания е не
що като планинска област — тя не можела да се обгледа, ако се за
стане в низина. Нужен бил птичи поглед.1 Като че птичи поглед тряб
ва и когато търсим етиката на Ортега-и-Гасет. За испанския философ 
не представлява трудност да коментара Айнщайн и да пише за балет
ната трупа на Дягилев и Нижински, да тълкува Кант, Хусерл, Хай- 
дегер, но също така да обработва мита за изчезналата Атлантида. И 
тъкмо затова е парадоксално: успял е да напише 150 страници дори за 
спортния лов, но не е оставил никакво специално съчинение по етика. 
Тази странност получава обаче своето обяснение от убеждението на 
Ортега, че етиката му е навсякъде. Ето откъде идва потребността от 
птичи поглед върху неговите съчинения. Искаме ли да очертаем кон
турите на ортегианската етика, трябва да изтегляме нишки изсред мно
жество съчинения.

Откъде да започнем? Ортега донякъде ни е помогнал. В есето 
„Смърт и възкресение“2 той интерпретира „Свети Маврикий“ на Ел 
Греко. В тази картина, твърди Ортега, е резюмиран цял трактат по 
етика. От какво е впечатлен испанският тълкувател? Това е творба за 
предпочитанието на смърт с вяра пред живот без убеждения. Войни
ците от римския легион, закътали вече в себе си християнските цен
ности, не желаят да се върнат към езическите божества. Наказание
то на императора е да бъде убит всеки десети от тези 6666 мъже. Въз
духът още е пълен с изпаряващата се кръв, когато Маврикий се обръ
ща към останалите живи: „Поздравявам ви, като ви виждам готови 
да умрем за Христос — да последваме нашите другари в страданието“. 
И със собствените си мечове те правят онова, което императорът им 
е спестил. Ел Греко открива темата на своята картина в този жест — 
жест на човек, който предпочита да загуби живота си като условие да 
запази себе си.

Разчетена по този начин, картината се оказва наистина трактат 
по етика. Човекът според тази етика е нравствен тогава, когато е верен

1 Цит. по: К г a u s s, W. Spanien 1900— 196-5. Beitrag zu einer modernen Ideologie- 
geschichte. B., 1972, S. 7. . ;

2 O r t e g a - y - G a s s e t ,  J. Obras com pletas, seg . edicicn, m. 2- Madrid, 1950, 
p. 151— 154.
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на себе си. Нравственост — това значи автентичен живот. Смисълът 
на нравствеността е в запазването на себе си.

Ортега гради концепцията си върху идеята, че човешкото битие 
е самоизбиране и самодейност: „За разлика от другите същества чо
векът никога не е със сигурност човек, да бъдеш човек означава. .. да 
бъдеш жив проблем, абсолютно и рисковано приключение, да бъдеш 
по своята същност драма. Защото само там има драма, където не се 
знае какво ще се случи и всеки миг е чиста опасност и риск. Тигърът 
не може да престане да бъде тигър, не може да се де-тигрира, докато 
човекът живее в постоянната опасност да се дехуманизира.“3 Човекът 
е същество с ексцентрична структура. Каквото и да прави, той изпре
варва дейността си, като предвижда себе си. Или, както го казва Ор
тега, „живеем, изстреляни към бъдещето“. Тази ексцентричност обяс
нява защо човекът е винаги „вече“, но все пак е повече „още“.

Ортега си дава сметка, че обречеността на избор, това Постоянно 
самосъзиждане на човека, е невъзможна без опора върху някакъв общ 
и заедно с това способен да обобщава критерий. Отвореността на чо
вешкото битие към бъдещето, атрибутивната му незавършеност, по- 
стоянното задминаване на фактичното, системността на поведението са 
възможни и обясними, защото в течащата структура на човешкото би
тие присъствува устойчивият пласт на жизнения проект. Да чуем Ор
тега: „Човекът Постоянно е цзправен пред различни възможности за 
действие... и независимо дали го желае или не, той трябва пред се
бе си да оправдае своето действие, т. е. трябва да открие кое от въз
можните нему действия осъществява в този миг най-пълно живота 
му. . . ,  кое действие му е най-присъщо. Всичко това зависи в края на 
краищата от жизнения проект, този най-общ образ на живота, който 
ни се струва най-нашият.. .“4 Жизненият проект е според испанския 
философ такова ядро в човека, което придава систематизъм на жи
вота, идентичност на личността, самостойност и неповторимост. Той е 
всъщност механизмът, който осигурява събраност на живота и гради 
неговата надсумативна цялост.

Съзнавайки опасностите на откровената хипертрофия на субектив
ната активност, Ортега се насочва към идеята за призванието като 
опора на жизнения проект. Как човек изгражда замисъла на битието 
си, как се самоизбира? Това става, „като се очертаят във въображе
нието му много възможни начини на живот и се установи, че един от 
тях привлича човека повече, тегли го към себе си, примамва го или 
го зове. Тоя зов за определен начин на живот, този заповядващ глас 
или вик, който се възкачва от дълбините на нашето съзнание, е приз
ванието. В него не е наложено, но е предложено на човека това, което 
трябва да върши. . . .  От нас зависи дали ще го изпълним или не, да
ли ще бъдем верни или не на призванието си. Но самото призвание, 
това, което трябва да извършим в действителност, не зависи от нас. 
То идва при нас като безмилостно предложение“5.

3 Ibid, t. 5. p. 305.
4 Ibid., p. 210— 211.
a Ibid., p. 211— 212.
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Ортега влага съдбовност в човешкото битие, но за да бъде верен 
на своята иървоначална идея — идеята за човека като свобода от 
света, — разкрива още едно, последно убежище за избор: човекът мо
же да избира между следване или измяна на призванието. Човекът 
дължи себе си на своята свобода, „законът“ му е вътре в него. Затова 
за него няма обективни норми и цели. Жизненият му императив е един- 
единствен — вярност към призванието. „Стани този, който си“ — това 
е формулата на ортегианската етика.

В „Протестантската етика и духът на капитализма“ М. Вебер от
кроява две исторически разклонения в словоупотребата на „призвание“. 
В едната посока призванието се тълкува като божествена предопределе- 
ност — то е поставената от бога задача, превръщаща човека в сред
ство за въплъщаване на определена божествена воля. Втората слово- 
употреба според М. Вебер възниква в недрата на протестантската ети
ка. Новият смисъл на призванието се полага с Лутеровия превод на 
Библията. Той изразява промените в ценностната топика на западно
европейския човек, пораждани от Реформацията. Като превежда ла
тинското vocacio (призвание) с немското Beruf (професия и приз
вание), Мартин Лутер осмисля светската професия, делничния труд 
като място, в което се изявява божественото призвание на човека. Чо
векът в тази версия намира своето спасение не в монашеската аскеза, а 
в труда, „в изпълнението на светските задължения, определени за 
всеки човек от мястото му в живота — тези задължения са не само 
професията на човека, но и неговото призвание“6. Когато Лутер пред
лага Beruf като еквивалент на vocacio, той не следва първоизточ
ника, за да остане верен на духа на своето време. Въплътил преориен
тацията на човека от приоритетите на небесната отвъдност към проза
та на трудовата рационалност, протестантският смисъл на призванието 
дава израз на нахлуващия „дух“ на капитализма.

Концепцията на Ортега за призванието е теоретична позиция, ро
дена в друго време — когато човешката автентичност е притисната от 
нивелиращите сили на късния капитализъм. Според Ортега призвание
то не е идентично нито с религиозната предопределеност, нито с пред
разположението към някаква дейност, предизвикано от притежаването 
на определени дарби. То не е божествена обсебеност, но не е талант или 
наклонност. Призванието е зов за независимост, за защита от изку
шенията на приспособяването. В този смисъл това е по-скоро едно не
гативно в съдържанието си понятие — повече отрича, отколкото съ
държа.

Верността към призванието изисква от човека всичко сам да пре
създаде или поне лично да премисли. Ако личностно не се ангажира, 
ако не бъде въвлечен в проблема, за който говори, ако е безучастен 
към това, което прави, той само привидно живее, а в действителност 
отнема от реалния си живот. Но човекът разполага с броени часове 
и всеки миг, изгубен в мнимо живеене, означава безжалостно ограб
ване на потенциалното човешко богатство. „В природата — пише Ор
тега — няма степени на реалност. Вещите или са, или не са, трето няма.

6 W e b e r ,  М. Die protestantische Ethik_omdfder Geist des Kapitalisraus. —  In: Ges. 
Aufsatze zur R eligionssoziologie. Bd. I (1963), S, 63,
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Характерно за човешкото е, че притежава най-различни степени на 
реалност.“7 Ако човек живее с чуждите преценки, ако следва само 
принципа на желанията и удоволствията, ако се движи по закона на 
инерцията, той анулира части от своето битие. Разхищава себе си и 
тогава, когато върши много неща, но ги прави „без душа“. Вегети
рането не е бездействие, а безличие на действието. Максимално и ав
тентично е битието само на този, който следва неотклонно призва
нието си. Но уповаването само на себе си се заплаща с тегоби, свър
зано е с максимална самовзискателност, с невъзможност да потулиш 
себе си зад другите. Затова на мнозинството повече се нрави реакция
та, отколкото акцията. Ако човек живее като ехо на другите, спотаен 
зад чужда самоличност, тогава прекарва дните си леко и приятно, но 
се лишава от щастие. Човекът е щастлив не в наслажденията, а кога
то му е чуждо раздвоението на „своя“ дейност и дейност, в която уча
ствува безучастно. Човекът е щастлив, когато се изразходва изцяло, 
без мигове на мним живот, когато изчерпва всичко, на което е спо
собен. „Стани този, който си“, „Стани себе си“ е императивът, зовящ 
към такова състояние. Приеми призванието си и го следвай безотказ- „ 
но, за да живееш автентично, за да превърнеш себе си от потенция в 
реалност; това е единственият човешки закон, единственият начин 
човек да се усеща щастлив и да бъде ведно с това морален — така 
може да се синтезира патосът на ортегианската етика.

Критиката на тази етика може да се стече от много посоки. Без
спорно главното несъгласие ще дойде заради очевидния индивидуа- 
листичен редукционизъм на ортегианската концепция. Вътрешният су
веренитет на човека се формира в хода на неговото обществено уча
стие, резултат е на външна зависимост. Обособяването на личността 
е процес на активно асимилиране на социалните отношения. Затова 
„битието във вид на член на обществото е фундаментален аспект на 
реализацията на битието във вид на свобода, на битието във вид на 
личност“8.

Ортегианската концепция се оказва уязвима не само от марксист
ки позиции. П. Лаин-Ентралго, близък до Ортега изследовател, от
кроява недостатъчната „закръгленост“ и вътрешната противоречи
вост на идеята за призванието. Не е възможно да не се забележат 
множеството антропологични проблеми, пише той, „които поставя със 
себе си реалността на призванието — неговото метафизическо консти
туиране, генезиса му, връзките му с личните вярвания, отношенията 
му със свободата и възпитанието и т. н.“9 Други автори с достатъчно 
основание критикуват етиката на Ортега за фатализъм, за автома
тизация на нормите, за невъзможност нравствената оценка да бъде 
друга освен апостериорна и т. н.10

Но колкото и да блазни за критика, това учение е привликателно 
поне в едно отношение. Тъй като навред се сблъскваме с драстичната 
непокритост между външност и съкровеност, между поза и искреност, 
между платформи и действие, между риторически фигури и практи
кувани принципи, зовът за повече автентичност е добре да бъде чут.

7 O r t e g a - y - G a s s e t ,  J. Obras completas, t. 6, p. 400.
8 К а к а б а д з е ,  K. Человек как философская проблема. Тбилиси, 1970, с. 52.
9 E n t r a l g o ,  P. L. Ortega у el futuro, en : La Torre, 1956, jul, — die., p. 255.
11 F e r n a n d e s  d e  l a  M o r a ,  G. Ortega y el 98. Madrid, 1961, p. 235— 240.
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ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЕТИКАТА 
НА АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР

За всеки, който е запознат с философско-историческите и етико- 
културологичните трудове на А. Швайцер, не е изненада търсенето 
на нови теоретични пътища и методи за обосноваване на една нова 
по-действена етика. Основният^ въпрос, който доминира в неговото 
творчество, е: как да направим етиката по-хуманна? Проявлението и 
детерминацията на хуманността се търсят в изследването на релации- 
те „човек—себеподобен“, „човек—общество“ и „човек—заобикалящ го 
свят“.

Причината за възникване на третата релация се корени, от ед
на страна, в дълбокия разрив, който е настъпил в отношението меж
ду човека и света в контекста на културното развитие на човечество
то, и от друга — в неспособността на съвременната му философия и 
етика да предложат нов ценностен подход и ориентация спрямо съ
ществуващото битие. Възникването на етиката на благоговение или 
уважение към живота е следствие от Швайцеровия стремеж за уста
новяване на хармонични отношения на обществото и в частност на 
човека със света.

Етиката на уважение към живота се основава на ценността на 
живота независимо от неговите многообразни форми. В скалата на 
ценностите животът е издигнат до висша ценност, а всички останали 
материални и духовни ценности са подчинени на „поддържането, раз
витието и усъвършенствуването на живота“1. .Обосновава се изводът, 
че природата сама по себе си, безотносителна към човешкия живот, 
не може да бъде ценност и обект на нравствена регулация и оценка. 
Тя става ценност единствено в отношението на човека към нея. Из
дигането на живота във висша ценност може да се разбере само в 
контекста на епохата, в която живее Швайцер. Епоха не само на ико
номически хаос, но и на духовен дискомфорт, на дехуманизация на 
човешките отношения и деградация на личността, на крах на бур
жоазните идеали и релативизъм на нравствените ценности. След пре
оценката на ценностите, направена от Ницше, Швайцер търси надеж
дни ценности, които да удовлетворяват не толкова обществената, кол
кото индивидуалната потребност от тях. Защото етиката на уважение 
към живота може да се разглежда като опит за постигане пълнотата 
на индивидуалното човешко битие чрез формите на активна самореа- 
лизация и самоусъвършенствуване.

Личността става действително нравствена само тогава, когато 
нравственият императив се е превърнал във „вътрешна подбуда“ за 
действие, насочено към утвърждаване на живота. Моралният избор 
и поведение са изцяло подчинена на този императив, извисен до все
общ нравствен закон. Конкретното действие придобива нравствен сми
съл, става добро или лошо, единствено чрез пречупването си през им
ператива. В стремежа си да покаже взаимосвързаността и взаимообу-

1 S c h w  е i t z  e r, A. Les grands penseurs de l ’lnde. P., 1936, p. 226.
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словеността на елементите на живата система Швайцер фактически 
стига до принизяване на човешкото действие и на целия човешки жи
вот до примитивните форми на живота. В неговата етика човекът не 
е биосоциално, а природно същество — „продукт на еволюцията на 
нашата планета“. Същевременно специално внимание се отделя на из
следването на обратното въздействие на човека за запазване на хо- 
меостазиса на живота. В Швайцеровата етика човекът е мяра и ета
лон за моралността на обществото. В него и чрез него се обясняват 
смисълът и значението както на собственото му съществуване, така 
и на заобикалящия го социален и природен свят.

Как се осъществява връзката между човека и света? Отговорът 
е: чрез акта на преживяване на битието, разглеждано като живот. 
Животът от своя страна е определен като воля за живот, която п© 
своята най-дълбока същност представлява една мистериозна загадка 
и тайна, по отношение на която науката остава безсилна. Съществу
ването е превърнато в мистерия и като всяка мистерия остава непоз
наваемо, остава в сферата на мистичното и ирационалното. Така ети
ката на уважение към живота се оказва безпомощна да обоснове нов 
метод, с помощта на който Западът излиза от тоталната криза, в 
която е изпаднал след Първата световна война. Тя търси изход, тя 
изцяло е насочена към бъдещето, по своя характер е утвърждаваща 
и оптимистична, но този изход е сведен до „аза“ и психичното прежи
вяване. Швайцер вярва, че е открил субстанцията на човешкия прог
рес чрез въздигането на човешкия живот във висша ценност и чрез 
превръщането на етиката в универсална космическа деонтология. 
Формулираният от него фундаментален нравствен принцип на ува
жение към живота изисква разширяване на сферата на нравствения 
императив и отговорност. От етика на индивида тя се превръща в 
етика на съществуващото. И не отношенията между хората в общест
вото определят отношението към света, а обратно — в зависимост от 
това, как се отнасят те към света, се определят типът и формата на 
отношенията между тях. Пренебрегва се реалният факт, че практи
чески всяко взаимодействие на човека с природната среда се извършва 
при наличието на една или друга система от обществени отношения, 
че характерът на тези отношения определя характера на отношението 
„общество—природа“.

Швайцер е почувствувал дълбокия разрив и отчуждение на чове
ка в съвременното му капиталистическо общество, но не търси и не 
изследва социалните причини за това. В неговата теория противопо
ставянето им е показано в превърната форма като конфликт между 
индивидуалната етика на уважение към живота и обществената ети
ка. В индивидуалната етика се изразява скепсисът спрямо социални
те ценности и идеали и същевременно в нея се вижда инструментът 
за утвърждаване на човека в света. В противоположност на индиви
дуалната етика социалната етика се третира като индиферентна по 
отношение на човека, като изключваща каквито7 и да било средства 
за защита на личния живот и морал. Светът остава тотално вражде
бен на човека. И в това враждебно обкръжение единствено значение 
имат емоционално-психическото преживяване и духовното самоусъ-
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вършенствуване. Целта, която си поставя Швайцер с формулирането 
на етиката на уважение към живота — създаването на нова нравст
веност като решаващо условие и фактор за развитие и обновление на 
човешкото общество и култура, се оказва неосъществима. Етиката не 
може да изпълни тази иновационно-креативистка роля, защото по 
своята природа е дълбоко индивидуалистична, предназначена е изця
ло за човека изобщо, а не за конкретно-историческия човек. Отсъст
вието на социално-исторически подход при изследването на пробле
мите на етиката не позволява на автора да изведе логико-теоретиче- 
ски прогреса на човешкото общество и култура. Но, от друга страна, 
неговият абстрактен хуманизъм притежава дейностен момент. В ро
лята си на „безгранична отговорност за всичко, което съществува“2, 
етиката утвърждава правото не само на живот, но и на цялостен про
сперитет на човешкия индивид независимо от неговите расови и нацио
нални особености и различия. Тя е насочена срещу геноцида и расо
вата дискриминация, срещу незачитането на човешкото достойнство 
и ценност. Нравственият императив предполага създаване на условия 
за достойно изживяване на човешкия живот и за запазването му „ка
то най-ценен капитал“ на планетата. Съществуването на човека е 
свързано със съхранението на неговото емоционално и духовно богат
ство, с издигането на човешката духовност до най-висша степен на 
развитие — степента на нравственото Усъвършенствуване. Светът на 
човека — това е светът на природата. И преоценката на отношението 
„човек—природа“ изисква да се формират у човека качества като 
доброта, състрадание, грижовно и отговорно отношение към расти
телния и животински свят.

Половинвековното пребиваване в джунглите на Екваториална Аф
рика (Габон) позволява на Швайцер много детайлно да се запознае 
с трагичните последици от колониалната експлоатация на природни
те ресурси на тези изостанали страни, довела до неблагоприятни из
менения в техния ландшафт и до нарушаване на биологичното раз- 
новесие в териториите им — изчезване или значително намаляване на 
определени растителни и животински видове. В епохата, когато жи
вее и твори Швайцер, подобни проблеми са се считали за теоретиче
ски несериозни, но той е предусетил значимостта им в бъдещото раз
витие на човешкото общество. „Днес — пише той — ни се струва не 
съвсем нормално да се признае като разумна етйка внимателното от
ношение към всичко живо, включително и низшите форми на прояв
ление на живота. Но някога ще се удивляват, че на хората им е тряб
вало толкова много време, за да признаят несъвместимите с етиката 
безмилостно причинени вреди на живота.“3

Универсалната етика на уважение към живота е изцяло проник
ната от идеята да се утвърждава хуманен начин на живот на плане
тата. Сферата на хуманността и сферата на етиката съвпадат. Етика,

2 Срв. Ш в е й ц е р ,  А. Культура и зтика. М., 1973, с. 3 08 .: S c h w e i t z e r ,  А. 
Out ray life and thougt. № 4. 1955, p. 126; Jes grands penseurs de l ’lnde, p. 227.

3 Ш в е й ц е р ,  А. Культура и зтика, c. 308.
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която не е проникната от идеите на хуманността, се превръща в псев- 
доетика. Доброто като активен нравствен принцип имплицитно включ
ва в себе си и хуманността като същностна характеристика на новия 
жизне- и светоутвърждаващ морал. Хармонизацията на отношението 
„човек—обкръжаващ свят“ се разглежда като висше благо и висша 
потребност на човека.

И ако Първата световна война е причина за формулирането на 
новия нравствен принцип в релацията „човек—природа“, то Втората и 
особено потресаващите последици от атомната бомбардировка над Хи
рошима и Нагазаки водят не само до разширяване на екологичната 
проблематика, но и до активно включване на Швайцер в антивоенно- 
то движение и борбата за мир и разоръжаване. Във войната се виж
да най-мощното средство за унищожаване на човешкия род и нашата 
планета. Замърсяването и унищожаването на околната среда и вло
шаването на производствените условия на труд напълно закономерно 
довеждат Швайцер до извода, че мирът е единственото и решаващо 
условие за оптимизиране и хармонизиране на отношението „човек— 
природна среда“4.

Свързването на етико-екологичната проблематика с общата кри
за на капитализма от Швайцер поражда изследването, макар и в не- 
системен вид, на някои екологични следствия от развитието на капи
талистическия начин на производство и от приложението на най-но
вите постижения на научно-техническия прогрес. На първо място, раз
глеждат се противоречията между развиващата се материална основа 
на капитализма и цялостния прогрес на обществото. Разбирането на 
обществения прогрес като единство на материален и духовен прогрес 
е косвено насочено срещу съществуващия приоритет на материалния 
прогрес в съвременното му общество. В неговото доминиране се виж
да главната причина за кризата и упадъка на западната култура и 
цивилизация. На второ място, като такава причина се сочат неблаго
приятните антихуманни резултати от приложението на научно-техниче
ските постижения върху самия човек — нарастващият производствен 
травматизъм, психическите заболявания и нравствената индиферент- 
ност.5

Когато се изследва отношението „човек—природа“ в етическата 
концепция на А. Швайцер, трябва да се има предвид и реалният факт 
на неговото емпирично претворяване в индивидуалния живот на са
мия учен. Швайцер превръща живота си в нагледен експеримент, чрез 
който се опитва да докаже ефективността на своите етически формули 
на утвърждаване на живота и да превърне етиката в практическа фи
лософия. Животът отхвърли илюзорността на някои от теоретичните 
му изводи, но същевременно потвърди значимостта на етикоекологич- 
ните му възгледи в по-нататъшното развитие на етическата теория.

4 В ж .: S c h w e i t z e r ,  A. Peace or Atomic war. J., 1938, p.*27 ; S c h w e i t z e r ,  A. 
Je probleme de la paix. Oslo, 1954.

5 Вж . Ill в е й д  е p, А. Культура и зтика, c. 43— 45 и c. 98—99.
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ПОЗНАВАТЕЛНИ ГРЕШКИ В КОГНИТИВНАТА  
ТЕОРИЯ НА ЛОУРЕНС КОЛБЕРГ

Главните теоретични постижения на. JI. Колберг при изграждане 
на неговата теория за нравственото развитие на личността — разглеж
дането на този процес като поетапно преструктуриране на моралните 
възгледи в неразривната връзка с цялостното социо-психическо изме
нение, се основават на генетичната теория на Жан Пиаже за психи
ческото развитие на детето и на интеракционистката теория на Дж. 
Мийд за решаващото влияние на ролевото поведение и неговото кон- 
цептуализиране при моралното развитие. Колберг развива техните тео
ретични положения в учението си за стадиите на нравственото разви
тие, пряко съответствуващи на стадиите на интелектуалното развитие 
на личността, обосновани от Ж- Пиаже.

Според американския психолог съществуват шест основни стадия 
на моралното развитие, разпределени в три нива — прекоивенциално, 
конвенциално и постконвенциално. На първия стадий детето се дър
жи морално, за да избегне наказанието; на втория — за да получи 
някаква изгода; на третия — за да заслужи одобрението на близките. 
При четвъртия стадий най-характерна е ориентацията към поддържа
не на социалния ред. При петия нравственият закон се схваща като 
сътворен чрез конституционни контрактивни процедури с цел да се га
рантира и увеличи благосъстоянието на всички. Шестият стадий се от
личава с това, че нравственият субект се ръководи от висши морални 
принципи, които конструира сам и които могат да се разглеждат като 
универсални и всеобщи ориентири за поведението на всички хора.

В своята психологическа теория за нравственото развитие Кол
берг отново възпроизвежда традиционното за буржоазната етика раз
късване на морала на две различни сфери, между които е прокопана 
дълбока пропаст — сферите на „хетерономния“ и „автономния“ морал. 
В преконвенциалния и конвенциалния период от нравственото развитие 
на човека в съзнанието на моралния субект господствува представата 
за нравствеността като особен институт за регулиране отношенията 
между хората, като система от външни, разпространени в обществото 
морални изисквания, насочени към неговото запазване и към осигуря
ване на личното благоденствие на отделния индивид. Но тук още не 
може да се говори за свобода, а следователно и за нравственост в соб
ствения смисъл на думата. Личността е прикована към изпълнението 
на външните норми от страх пред наказанието и в резултат от без
критичното възприемане на съществуващия ред като единствено въз
можен и разумен. Тук липсва теоретично разграничаване на нравстве
ността от нравите, обичаите, традициите, правото и обикновените со- 
циалнопсихични регулатори на човешкото поведение. Проблемът за 
специфичната природа на морала напълно се премахва.

Второто понятие за нравствеността е това, което характеризира мо
ралното развитие на субектите, постигнали автономния етап на нрав
ствената социализация. Именно в описанието на характеристиките на 
автономния морал особено ясно проличават типичните за мнозина за
падни изследователи на нравствеността слабости при разкриване на 
нейната специфика, които Колберг възпроизвежда в учендето си.
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Според него моралът в най-развитото му състояние в никакъв слу
чай не може да се разглежда като социална институция за регулиране 
на човешкото поведение. Той непрекъснато се противопоставя на въз
гледа, че моралните оценки, норми, принципи, че моралните явления 
изобщо имат някакъв обективен социален характер. Нравствеността 
се разглежда само като сфера на индивидуалното съзнание на зряла
та личност, като област на разума, но не и на социално-практичното 
действие, като способност на разумното същество само да установи 
за себе си „необходим и универсален“ нравствен закон, който обаче 
не зависи от социалната практика.

Колберг твърди, че „моралните принципи не са нито външни пра
вила, които се интернализират, нито естествени еготенденции на био
логичния организъм, а по-скоро внезапни интеракционни прояви на со
циалните взаимодействия, когнитивни структурни форми на ролевото 
поведение“*. Той е категоричен: „Шести стадий е това, което означава 
да се съди морално...  Но ние не мислим, че нормативната етика на 
шестия стадий може да породи.теория за доброто, теория за добро
детелта или правила за наказания и награди. С оглед на включване
то на морала в образованието и социалния контрол обществото може 
да се нуждае от правила за наказания и награди и от правила за ока
чествяване на добродетелите и пороците. Но принципите на справед
ливост на шестия стадий не ни задължават пряко да осъждаме и на
казваме дори ако това е необходимо или целесъобразно от гледище на 
социалната изгода“.2 По този начин моралът се лишава от основното 
му съдържание — не може да бъде разглеждан като нормативен ре
гулатор на поведението, нито като ориентировъчна ценностна система 
за моралния индивид.

Колберг изхожда от широко разпространеното в съвременната ан- 
глоезична философия разбиране, че моралната философия не е нищо 
друго освен анализ на обикновения морален език. Естествено при това 
положение и за него основният и единствен обект на изследване оста
ва езикът, а принципите, от които се ръководи при научния му анализ, 
са „идеализмът, формализмът и универсализмът“. Той полага много 
усилия да „изчисти“ анализа на моралните съждения от конкретното 
съдържание, което индивидът изразява чрез тях, с цел да запази „без
пристрастността“ и „научността“ на теорията си, воден от разбирането, 
че нравственото развитие представя само формално преструктуриране 
на по-високо ниво на едно и също съдържание на моралните изказва
ния. Оттук тръгват и най-големите затруднения за американския пси
холог. Там, където той остава верен на посочените принципи, резул
татите са само повторение на известни ни теоретични заблуди на съв
ременната формалистична етика, а генетичното изследване на нравстве
ното развитие е изместено от безплодно регистриране на способността 
на индивида елегантно да морализира по повод на измислени си
туации.

* K o h l b e r g ,  L. Stage and Sequence: The Cognitive —  Developm ental Approach 
to Socialization, 1969.

2 Ibid., p. 217.
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Фактически JI. Колберг в противоречие с изискванията си анали
зът на нравствените изказвания на изследваните лица да бъде само
стоятелен и „чисто“ формален, непрекъснато е принуден да го подме
ня със съдържателен. Не е случаен фактът, че той се опитва да раз
крие автономния морал като система от напълно съдържателни нрав
ствени принципи — принципа за висшата ценност на човека и за спра
ведливостта, макар и разбрани доста ограничено, а показател за по
стигане на шестия стадий на моралното развитие според него е обус
ловеността на нравственото съзнание на индивида от тези принципи. 
И само в резултат на тази подмяна той успява да разкрие някои от 
характеристиките на различните стадии на нравственото развитие.

Американският психолог се опитва да ни убеди, че нито той, нито 
колегите му били открили някакви съществени разлики в развитието 
на моралното мислене у децата и възрастните както в най-развитите 
съвременни капиталистически страни (изследвания са правени в САЩ, 
Великобритания, Израел, Холандия и др.), така и сред племената Зу- 
ни, Папаго, Сиукси, Атаял, Хопи, Маян и др. Не били забелязани съ
ществени разлики в моралното развитие на представителите на „сред
ната класа“ и на цветнокожото население в бордеите на големите 
градове. Различни били само скоростта на моралното узряване, край
ната точка на постигнатото от отделните индивиди развитие и най-че
сто срещаното ниво на различните култури. Така върху основата на 
емпирични данни той бил доказал, че „разликите между индивидите в 
културите в нравствено отношение са много по-малки, отколкото обик
новено се допуска“3, т. е. бил преодолял „културния релативизъм“, ха
рактерен за социологическото направление при изследването на морала.

Но може ли да бъде открита по-съществена разлика от изявила
та се при направените изследвания в две изолирани села на Турция и 
в Юкатан, където при 16-годишните преобладава преконвенционалното 
морално мислене (стадий 1 и 2), а стадиите 5 и 6 напълно липсват, и в 
групата на изследваните момчета от „средната класа“ в градове в 
Съединените щати и Мексико, където преобладаващият етап на разви
тие е конвенциалният, а около 20 на сто от изказванията характери
зират стадиите на автономния морал? Това са обективни факти от из
следването, които авторът е онагледил с редица графически изобра
жения. А нежеланието или невъзможността да им даде някаква науч
на интерпретация и необонованият „извод“, че тези „несъществени 
разлики“ са резултат от забавеното развитие, често наблюдавано (но 
необяснявано!) при „по-низшите“ култури, си остава само за сметка 
на научността на теорията му.

Колберг направи много за разпространяване на схващането на 
индивидуалното морално развитие като качествено изменение на 
структурите на нравственото съзнание, на цялостния начин на мисле
не и морална интерпретация и оценка на действията. Разкри някои 
от най-съществените характеристики на моралните стадии, особено на 
тези от преконвен!щалното и конвенциалното ниво. Но тъй като раз

3 K o h l b e r g ,  L. From Is to O ught: How to Commit the Naturalistic Fallacy and 
Get Away w ith It, 1971, p. 193.
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глежда морала само като личностно образуване, а не като специфичен 
социален регулативен институт, той не успява да схване нравственост
та като исторически развиващ се социален феномен на духовната кул
тура на човечеството, който преминава през различни исторически ста
дии на развитие, характеризирани чрез редица съществени показате
ли: обща ценностна ориентация; специфичен образец, шаблон за мо
рално оценяване; специфични контролно-психологически механизми на 
самосъзнанието и начини на регулиране на поведението; особена кон
фигурация на взаимовръзката на съставящите елементи, в значителна 
степен определяна от класовата позиция на индивида и т. н.

Л. Колберг, както повечето западни социални учени, като обръща 
главно внимание на съвременната буржоазна личност, приписва ней
ните характеристики на хората от всички исторически периоди. Извън- 
историзмът във възгледа за човека болезнено се отразява на теория
та му, пречи на действително сериозното, непредубедено изучаване на 
специфичните структури на нравственото съзнание. Като основа за 
научно обяснение на факта, че най-ниските морални стадии, отбеляза
ни от Колберг, се срещат при индивидите от всички типове култури, а 
най-висшите (така, както той ги разбира, като специфични структури 
на моралното мислене на либералновъзпитаните представители на бур- 
жоазната класа в съвременното западно общество) не могат да се 
срещнат при аборигените и рядко се срещат сред „низшите класи“ в 
развитите капиталистически държави, могат да послужат две теоре
тични предпоставки. Първо, правилното разбиране на закономерно
стите в развитието на нравствеността като социален институт, на ней
ните исторически оформили се типове структури, качествено различни 
при различните обществено-исторически формации и второ — разбира
нето на онтогенетичното развитие като съкратено преминаване през 
основните етапи на „филогенетическото“ развитие.

Колберг изтъква, че идеята за относителността на ценностите се 
основава на смесването на емпирически наблюдавания факт, че няма 
морални стандарти, които всички хора да приемат, с тезата, че няма 
морални стандарти, които всички хора да могат да приемат. Според 
него тази „натуралистическа грешка“ може да бъде избягната, ако се 
разкрие „всеобщността, универсалността и безпристрастността на мо
ралните принципи“.

Към разрешаването на тази задача той пристъпва също по емпи
ричен начин, като за разлика от социолозите взема за изходен пункт 
на своите построения интроспективното описание на моралните явле
ния. В резултат той е в състояние да констатира наличието на субек
тивна представа за всеобщността, универсалността и вечността на 
нравствените принципи, но с това въпросът не може да бъде приклю
чен. Към Колберг винаги може да бъде отправено критическото съо
бражение, че тези характеристики са мними, защото им липсва обек
тивна основа — продукт са само на субективните предпочитания на 
отделния индивид и в този смисъл са абсолютно произволни. Така 
неизбежно пак ще стигнем до тезата за моралния релативизъм, този 
път в резултат от субективизирането на ценностите.
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СЛЕД КОЛБЕРГ НАКЪДЕ?

Периодът между средата на 60-те и втората половина на 70-те го
дини може с пълно основание да бъде наречен Колбергов период в 
развитието на западната психология на морала. Основанието за това 
намирам, от една страна, във факта, че общия? теоретичен подход, ме
тодите на изследване и практическите програми, предложени от Кол
берг и неговите сътрудници, доминираха в тази област на науката и 
практиката, а от друга' — в това, че останалите подходи в тази сфе
ра преформулираха своите положения в съответствие с Колберговия 
подход. От втората половина на 70-те години обаче сме свидетели на 
редица критики и ревизии на теорията на харвардския психолог, както 
и на появата на нови идеи, акценти и подходи. В тях се преосмислят 
или отхвърлят някои или повечето от положенията на теорията на Кол
берг, а други се огранйчават към по-тесни области. Затова последното 
десетилетие в развитието на западната психология на морала ще на
река Постколбергов период. На някои тенденции, проявили се през то
зи период, ще се спра тезисно в следващите редове.

Предимно върху методичните аспекти на измерването на морал
ните стадии концентрира своите усилия един от бившите ученици на 
Колберг — Д ж . Рест (1979). Той е автор на най-популярния в момен
та стандартизиран тест за измерване на равнището на морална зре
лост IT, който се използва широко в редица програми за нравстве
но възпитание като пре- и посттест, с цел да се измери тяхната ефек
тивност. Рест ревизира тезата на Колберг, че в даден момент един ин
дивид може да се намира едновременно най-много в два съседни ста
дия. Той показва, че е възможно в юношеска и ‘зряла възраст индиви
дът да се намира едновременно в няколко стадия. В една от последните 
си работи Рест предлага програма за изследване на 4-те; етапа-на про
цеса на решаване на морални проблеми. (1983).

Значителен интерес представя реинтерпр.етацията на теорията на 
Колберг, осъществена от западногерманския психолог Л. Екензб£ргер 
(1980, 1981).: Той предлага формализиран дейностен модел на дълбин- 
ните основания — а не на вербалните отчети — на моралните реше
ния за всеки от шестте стадия на Колберг, такъв модел, в който се 
вземат под внимание структурните елементи, използвани при възприе
мането на моралните конфликти (дилеми), противопоставящите се 
гледни точки при локализиране на конфликта, стратегиите за решава
не на дилемите и тяхното съдържание. Формалният и съдържателният 
анализ, извършени от Екензбергер, показват, че между първия и 
четвъртия, втория и четири и половинния, третия и петия стадий има 
формален изоморфизъм, но съдържателно при първите двойки стадии 
референтна система са конкретните други, а при вторите — генера
лизираните други. Западногерманският психолог изказва хипотезата, 
че съществуват три други стадия, които са изоморфни във формално 
отношение на стадиите съответно от първата, втората и третата двой
ка, но съдържателно се различават от тях по това, че референтна 
система са им хората изобщо и произтичащите оттук етични позиции. 
Той използва и собствен психодиагностичен инструмент за измерване 
на моралните стадии (изразяващ се във формализирано описани ядра

142



■ ■.! на дилеми), който позволява по-прецизно да се анализират различни
те варианти на морални решения.

Друг привърженик на структурно-възрастовия подход е Р. Зел- 
ман (1976, 1980, 1984). Основавайки се на трудовете на Пиаже, Кол
берг и Вернер, той предлага и емпирично обосновава стадиален мо
дел за развитието на социалната компетентност (познание, разбиране 
и приемане на ролите и позициите на другите). Този по-общ модел 

щ позволява да се съотнасят не само моралното и интелектуалното разви
тие, но и моралното и социалното (в смисъл на междуличностно) раз
витие на личността. Изследванията на Зелман потвърждават тезата 

| на Пиаже и Колберг, че интелектуалното и социалното развитие на 
индивида (в смисъл на достигнат определен стадий) е необходимо пред
варително условие за достигане на съответен стадий на моралното раз
витие. Важен принос на американския психолог е въвеждането на по
нятията формални и функционални междуличностни компетентности. 
Чрез първите се характеризират максималните възможности на инди
вида на даден етап от неговото развитие, а чрез вторите се описва 
процесът на използване на наличните формални възможности в актуал
ните ситуации, което може да бъде под, на равнището, а в отделни 
случаи и Над формалните междуличностни компетентности.

Друг бивш сътрудник на Колберг — Е. Тюриел (1980,' 1984) из
дигна и в значителна степен потвърди тезата, че съществуват три от- 

< носително обособени сфери на социалното познание и развитие: социе- 
гарна (вкл. и социалноусловна), собствено морална и лична (или Пси
хологична). Конвенционалната сфера включва знанията-и уменията, 
отнасящи се до системите и правилата на социалните взаимоотноше
ния, и има предимно дескриптивен характер. Мьралната сфера има 
прескриптивен характер, формира се в опита въз основа на последи
ците от действията и се организира по степени и форми на справедли
во разпределение на благополучието и правата. Психичната сф^ра се 
основава върху разбирането на другите хора и на себе си като пси
хични системи Със своите мисли, чувства, потребности, интереси; иден
тичности и позиции. В изследванията на Тюриел и неговите колеги бе 
показано, че в Колберговата традиция нерядко са били смесвани кон
венционалната й моралната сфера и че съществуват немалко социал
ни явления, прц които поради многомерния им характер става наслаг
ване и сложно преплитане на характеристики от трите споменати обла
сти. Показателно в тази насока е например изследването н<а Д ж .  
Сметана (1982), която установява, че в зависимост от това, кой-от ас
пектите в аборта става водещ — конвенционалният, моралният или 
личният, ще се наблюдават различни регулативни стратегии при-взема
нето, обясняването и осъществяването на решението „за“ или „про
тив“ аборта при бременните жени.

Важни приноси за развитието на съвременната психология на мо
рала имат и някои его-психолози. Основополагащи в този контекст са 
работите на Н. Хаан (1977, 1978 и др.). Тя теоретично обосновава и 
емпирично показва в своите изследвания върху либерално мислещи 
студенти и други, че връзката между предложените от Колберг морал
ни структури и реалното поведение се опосредява от различните личност-
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ни, и преди всичко его-процеси (копинг и защитни), и от съдържа
телните характеристики на актуалните ситуации. Според нея, в зави
симост от съдържанието на моралната ситуация и предпочитаните 
его-стратегии могат да се разграничат два големи класа регулативни 
личностни механизми и съответно типове личности — принципни и си- 
туативни — при решаването на различни морални проблеми.

Друг психолог, който осъществява синтез на его-психологията с 
когнитивно-структуралисткото направление, е А. Блази (1983). Той 
предлага теоретичен модел, в който връзката между моралните струк
тури от Колбергов тип и поведението се опосредява от няколко меж
динни звена. На първо място, това е „Аз“-ът на личността. Запазване
то на неговата консистентност се осъществява чрез копинг и защитни 
процеси, а нарушаването й предизвиква чувство на вина. Наред с 
предишните два процеса това упражнява регулативни въздействия вър
ху Следващата инстанция — системата от критерии, които осигуряват 
отговорността на личността. Тази система от своя страна оказва въз
действие върху моралния избор, а той — върху поведението.

Най-радикална е концепцията на К. Гилиган, чиято книга „В раз
личен глас“ бе бестселър за 1982 г. От позициите на либерализма та
зи бивша сътрудничка на харвардския психолог извършва феминистич
на критика на неговата теория. Нейният модел за моралното разви
тие на жените (основаващ се върху изследвания чрез структурирано 
интервю върху жени в ранна бременност, които възнамеряват да абор
тират) е почти огледален на модела на Колберг. Впрочем тези две 
концепции произграват на психологическо равнище две популярни ети
чески теории — теорията за справедливостта на Ролс и ситуационна- 
та етика на Флечър. На принципа на справедливостта тя противопо
ставя принципа на грижата и любовта, на последователно нарастваща
та в шестте стадия на Колберг автономност Гилиган противопоставя 
нарастващата в пет стадия обвързаност. Нещо повече, тя изобщо от
хвърля принципите като регулатор на моралното поведение и апели
ра за контекстуален, ситуационен и релативистки морал. Тезата на 
американската психоложка за специфично женски морал не намира 
потвърждение в по-късно направените анализи на проведените изслед
вания. По-точно, приема се, че не биологичният пол сам по себе си, а 
половата психосоциална идентичност, формирана в определен култу
рен контекст, може да доведе до изграждане у много жени и у немал
ко мъже на морално ценностна система от типа, който Гилиган описва.

В настоящото изложение нямам възможност да се спра на разви
тието на психологията на морала през последните десетина години в 
рамките на другите големи психологически школи, където също се осъ
ществяват ревизии или се асимилират по специфичен начин идеите на 
Колберг. Имам предвид например работите на У. Мичел (1976) в рам
ките на социалното научаване, на Ю. Бронфенбренер (1976) в еколо
гичната и крос-културната психология, на Хъмпдън-Търнър (1970) и 
Симпсън (1976) в хуманистичната психология, на Хогън (1973, 1982) 
в теорията на чертите, на Хелкана (1981) в атрибутивния подход и др. 
Основното внимание тук бе насочено към когнитивно-възрастовия под
ход и его-психологията и синтезите между тях, тъй като засега там се
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очертават най-продуктивните и перспективни изследвания и идеи в 
съвременната западна психология на морала.

Какви.тенденции могат да се набележат, като се изхожда от пред
ставения тук накратко Постколбергов период в психологията иа мо
рала?

П ъ р в о ,  налице е стремеж за преодоляване на рационалистич- 
ния уклон от предишния период; отслабва ролята на абстрактните 
принципи при обясняване на регулативните механизми на моралното 
съждение и поведение; нараства значението на контекста и ситуацията.

В т о р о ,  акцентът в теориите и изследванията се премества от 
моралните съждения към моралния избор, към вземането и реализи
рането на решения по морални проблеми. На тази основа се въвеж
дат разбиранията за принципни и ситуативни регулативни стратегии и 
стилове и за формални и функционални междуличностни компетент
ности.

Т р е т о, моралното развитие на личността се разглежда в тяс- 
на връзка не само с интелектуалното, но преди всичко със социално
то и духовното развитие на личността в контекста и в термините на 
теориите за социалното познание и его-развитието. Обръща се значи
телно по-голямо внимание на различните его-процеси и его-стадии, на 
емоциите и на отговорността като централна морална инстанция у 
личността.

Ч е т в ъ р т о ,  достигнато е високо професионално равнище в про
вежданите експерименти, диагностичните инструменти и интервенцион- 
ните програми, което наред с другото се дължи и на успешната Опе
рационализация на езика на психологията на морала като основание 
за избор между конфликтиращи алтернативи, чиито последици засягат 
индивида и други хора или институции.

Обобщавайки днешната ситуация в западната психология на мо
рала, можем да формулираме извода, че въпреки отсъствието засега 
на обща теория на моралното поведение и развитие на личността, пси
хологията на морала тук е достигнала определена степен на научна 
зрелост и е в състояние да продуцира научно ценни и практически по
лезни резултати. Нейното равнище вече е такова, че поражда спектър 
от теоретични модели, които чрез емпирични изследвания се верифи- 
цират или отхвърлят, а резултатите от тях се използват за последва
що развитие на теорията и за изработване на практически програми.

За съжаление психологията на морала у нас се намира в начало
то на своя емпиричен стадий, а малкото съществуващи теоретични мо
дели в другите социалистически страни (напр. на Якобсон и на Субот- 
ски) се отнасят предимно да предучилищната и началната училищна 
възраст. Известно изключение е теорията на Я. Рейковски. Това опре
делено спъва развитието на значими емпирични изследвания и оказва 
неблагоприятно въздействие върху ефективността на програмите и 
системите за нравствено възпитание, много от които нямат необходи
мата научнопсихологическа обосновка.

За преодоляване на това състояние може да допринесе повтаряне
то в български условия на някои от изследванията на Колберг и дру
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гите значими представители на западната психология на морала, от
сяването на валидните за нашите условия положения в техните тео
рии, синтезирането им с наши традиционни подходи и разработването 
на подходящи за социо-културните реалности у нас диагностични ме
тодики и възпитателни програми, с чиято помощ да се затвори цикъ
лът „теория — изследвания — практически програми — изследвания — 
теория“. Наличието на подобен изследователско-практически цикъл би 
гарантирало високо научно равнище на провежданите изследвания, 
както и практическа ефективност на осъществяваните програми за 
нравствено възпитание.

ИМПЕРАТИВИ И ИНДИКАТИВИ

Известно е, че в етиката на емотивизма ценностните морални съж
дения се обявяват за „безсмислени“ поради скрития елемент на им- 
перативност и съответно поради липсата на обективно-предметен ре
ферент, обозначаван чрез предиката на ценността. Един интересен опит 
да се оспори този тезис в по-новата литература принадлежи на Ри
чард Хеър. Неговото критическо преосмисляне предоставя възможност 
да се постави в най-обща форма въпросът за разликата между десг 
криптивните типове познание и нормативните форми на съзнание.

В своята първа книга „Езикът на морала“ Хеър изказва прони
цателната забележка, че безсмислието на изрази без ясно определен 
референт съвсем не е „болест“, чиято причина е в императивността на 
едно изказване, а императивността сама по себе си съвсем не е белег 
за безсмислие поради липса на референт. Индикативното изречение 
„Абсолютът е зелен“ е толкова безсмислено, колкото и императивното 
„Направи абсолюта зелен!“, поради факта, че ние не знаем какво 
представлява общият за двата израза референт — „зелеността-на-аб- 
солюта“ (1, с. 22). Тазц правилна констатация мотивира построяването 
на такава формализация на структурата на императивните и индика
тивните изказвания, която подчертава общото между тях.

Можем да преформулираме едно индикативно изказване — да ка
жем: „Ти ще затвориш вратата“, и съответствуващото му императивно 
изказване „Затвори вратата!“, така че да отделим общ и за двете съж
дения елемент, в случая „твоето затваряне на вратата в близкото бъ
деще“. Този общ елемент Ричард Хеър нарича „фрастик“1 и го опре
деля като „това възможно състояние на нещата, към което и двете 
изказвания се отнасят“2. Другата част от изказването, представяща 
нещо Подобно на операторите в съвременните модални логики, е имену
вана „нюстик“3 и чрез нея трябва да се визират разликите между ин
дикативните и императивните съждения. Според Хеър тези разлики 
лежат в това, дали говорещият твърди, че „затварянето на вратата в 
близкото бъдеще е нещо, което ще се случи или ще бъде евентуалност,

1 От древногр. „посочвам, указвам“.
2 H a r e ,  R. The Langage о! Morals. Oxford, 1970, p. 22.
3 От древногр. „кимам в знак на съгласие“.
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или пък дали той не ни казва да го направим евентуалност“4. За из
разяване на тези разлики „нюстикът“ на индикативните съждения се 
определя като „да“, а на императивните като „моля“ (приложено към 
конкретния пример, това означава, че двете съждения ще се префор
мулират съответно като: „твоето затваряне на вратата в близкото бъ
деще, да“ и „твоето затваряне на вратата в близкото бъдеще, моля“).

На основата на такава логическа „ревизия“, ни уверява Хеър, ние 
можем да Извършваме във „фрастика“ на така ремоделирания импе
ратив всички логически операции, които са валидни в сферата на ин
дикативите, както и да включваме императивите в умозаключителни 
схеми.5 Но има ли достатъчно убедителни логически основания опитът 
да се представи по подобен начин структурата на императивните и ин
дикативните съждения?

Можем да си отговорим на този въпрос чрез един по-традиционен 
анализ на онова, което е скрито зад необичайната древногръцка тер
минология, използвана от Хеър. „Фрастикът“ е общото „нещо“, което 
се характеризира по различен начин чрез „нюстика“ на съждението. 
В логиката е прието (и то не поради конвенционализъм, а като отра
жение на обективни определености) характеризираното да се нарича 
логически субект на съждението, а характеристиката, която му се при
писва — логически предикат. Следователно според Хеър логическият 
субект както на съждението, изразено чрез индикативното изказване, 
така и на съждението, изразено чрез императивното изказване, „не
щото“, което се характеризира и в двата случая, е „някакво положе
ние на нещата“6, макар в използваните примери („затварянето на 
вратата“) логическите субекти да не са „положения“, а дейности. 
Що се отнася до предикатите на съжденията, не е трудно да се 
види, че чрез „нюстика“ на индикативните съждения се при
писва като характеристика на една дейност нейното бъдещо „съ
ществуване“ („случване“) , докато чрез „нюстика“ на императивите 
„същото положение на нещата“ (или по-точно — същата дейност) се 
определя в отношение към волята на говорещия. Можем ли да се съ
гласим с така „преведените“ на традиционен логически език твърде
ния на Хеър?

Първо, няма никакви основания в изразеното от едно индикатив- 
но изказване съждение като логически субект да бъде определяна дей
ността. Нека вземем за пример индикативното изказване, чрез което 
се задава съждението „Ти няма да откраднеш тези пари“. Характери
зираното, логическият субект е не дейността,7 а реалният практически 
субект на тази дейност. И то не защото логическата разлика се проявя
ва в случая и като граматическа, доколкото „ти“ е подлогът на изре
чението, а защото дейността по своя начин на съществуване може да 
бъде атрибут на субекта, негово собствено свойство. Не „въздържа

4 Ibid., R„ op. cit., p. 17.
5 Ibid., p. 18.
6 Ibid., R„ op. cit., p. 22.
1 Когато могат да се предположат мотиви за извършване на определена постъп

ка, тогава въздържанието от нея също може да се разглеж да като особен вид д у 
ховна дейност.
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нието от кражба“ е дейността, която се характеризира в съждението 
и изразяващото я изказване, а обратно — неоткрадването се преди- 
цира като „обикновено“ от логическа гледна точка свойство на субекта. 
И второто, което ще се окаже спорно в така интерпретираната смисло
ва структура на индикативните съждения, е в тезата на Хеър за „съ
ществуването“ като предикат — както е известно, в логиката поне от 
Кант насам са формулирани доводи, че „съществуването“ не може да 
функционира като предикат в едно правилно построено съждение.

И така, по-основателно е да се приеме, че в съответствуващите на 
императивите индикативни съждения логическият субект е субектът 
на дейността, а предпкатъг — дейността; че по своя логически смисъл 
те са съждения за свойство, а не за бъдещо „случване“8. Тяхната по
добаваща формализация може да се осъществи или с атомарните по
ложения на пропозиционалната логика, или с едноместните функции 
на предикатната, а техния „референт“ можем да търсим в такова един
ство на "Субекта с дейността, което се реализира на основата на „вът- 
решноприсъщи“ негови качества.

Много по-трудно се поддава на логически анализ структурата на 
императивите. Ако формализираме императивните изказвания като 
атомарни положения на пропозиционалната логика (тоест ако прие
мем, че по своята логическа същност те са подобни на съжденията 
за факти, че се отнасят до непосредеио от външни отношения един
ство на характеризирано и характеристика), ще се сблъскаме с така 
наречения парадокс на „Алф Рос“ — невалидността на схемата 
aoaVB, която следва от определението на дизюнкцията във формал- 
ната логика. Наистина в българската литература по логика има опит 
да се покаже, че тази невалидност е само нривидна, но доказателст
вото е изградено върху частния случай, когато два императива са 
Взаимно противоречиви, тоест в частния случай, когато а ^ в е 
вярно9.

Възможно е обаче да вземем друг пример, който ще илюстрира 
невалидността на схемата, без да се поддава на опровержение. Като 
такъв пример могат да ни послужат императиви, свързани с пушене
то и пиенето, които, макар и обикновено да „вървят заедно“, не се на
мират в някаква взаимна логическа свързаност. Логиците ни уверя
ват, че от съждението „Дъжд вали“ може без страх от нелогичност 
да направим извода „Дъжд вали или слънце грее“ по схемата ао  аУв. 
Но ако един родител желае детето му да не пуши, той има основания 
да се страхува от „логичността“, която би позволила на подраства
щото поколение от императива „Не пуши!“ да направи заключението 
„Не пуши или пий!“.

Като изход може да послужи тезата на Д. Спасов, че от логиче
ска гледна точка структурата на нормите трябва да се анализира ка
то съждение за диадична релация, което може по подобие на дву
местните функции в предикатната логика да се формализира като 
О (р, а), където „ . . . „ 0 “ замества отношението на задължителност,

8 Това не означава, че те са винаги верни.
s С п а с о в, Д ., Н. М е р д ж а н о в .  Символна логика. С., 1975, с. 241— 242.
10 Пак там, с. 249. ' "

148



„р“ е човекът като член на определена общност и „а“ е обществено 
значимата постъпка“10. Според мен не само в нормите, но и във всич
ки императивни изказвания се задават съждения, които по логическа
та си същност са съждения за отношение на „изискуемост“, на една 
по особен начин интерпретирана необходимост за извършване на по
стъпката. Дори когато чрез императива се изисква едно действие един
ствено от своеволие, когато практическият мотив за изказването му 
лежи единствено в индивидуалните желания па изискващия, то по 
своята непосредствена смислова същност императивът е съждение 
за това желание, а за „необходимостта“, „наложи-телността“ другият 
субект да постъпи по изисквания начин. Такъв императив може да е 
„случаен“, „неразумен“, но тези определения са възможни само за 
щото в „повърхностната информация“, зададена от подобни изказва
ния, се съдържа предикация за задължение, за необходимост ма постъп
ката за субекта, от когото тя се изисква.

Тази необходимост съвсем не е онотологичната необходимост, от
разена в законите на формалиата логика. В тези закони намират из
раз необходимите зависимости по истинност между съдържанията иа 
познанието, разгледани като отражение на независими от мисленето 
на познаващия субект обективно съществуващи предметни връзки. В 
императивите; необходимостта на действието не е познание за вътреш- 
ноприсъщи свойства на „естествената природа“ на субекта. Такава 
връзка между субекта и реализирането на дейността се приписва, как
то казахме, в изразените от индикативни изказвания съждения.

Но ако аз имам познавателни основания да направя съждение
то „Ти няма да откраднеш тези пари“, не би имало никакъв практи
чески смисъл да ти отправям и изискването „Не кради!“. Нещо повече, 
в контекстуалните импликации па говорещия, в знанието, оиосредява- 
що изказването на един императив, е включено и вероятностното съж
дение, че реализирането на изискваната дейност не е свойство, присъ
що на субекта „като такъв“ до и извън императивното изказваме. И 
това се отнася както до изказаните в непосредственото междуличност
но общуване императивни съждения, така и до предпоставките на нор
мативните форми на обществено съзнание, зададени чрез нормативните 
текстове на едно общество. Както „Не лъжи!“ в междуличностните от
ношения се отправя преди всичко към този, който е склонен да не 
казва истината, така и формата на императивност в моралното об
ществено съзнание е израз не само на деонтологичното съзнание, че 
е необходимо да се въздържаме от лъжата, ио заедно с това съдър
жа и знание, че лъжата и причините за нея съществуват.11

И така, в императивите необходимостта на постъпката не е съж
дение за физическите свойства на субекта. Тя се приписва като отно
шение иа задължителност, опосредяващо чрез съзнанието извършва
нето на дейността и реализиращото се чрез нея „обективно положе
ние“. Дейностното изпълнение на изискването зависи от мотивите, во
лята, способностите на субекта, към когото то е отправено, и очевид
но това е една от основните посоки, в които може да се търси разли

11 Или, както по друг начин се и зр азява  Кант, м оралният закон не би имал 
ф орм ата на императив за  една „свята в о л я“.
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ката между морални и извънморални императиви. Тук обаче искам да 
подчертая общото между тях. То е в това, че дори при институциона- 
лизирано неравенство в позициите на общуващите (за разлика от мо
рала) изказването на един императив не може да предопредели едно
значно, в логически необходима връзка дейностното изпълнение на 
изискването като „факт“. Никога възможността, вероятността „слуша
щият“ да се окаже не-„послушен“ не може да бъде сведена до нула,12 
а каквито и да са санкциите и последиците, те са все пак емпирико- 
синтетични, не предопределят извършването на изискваната постъпка 
с необходимостта, която приписваме на прородните закони.

Тази възможност съществува под формата на най-фундаментал- 
ното свойство на човека като субект: „Човекът прави самата своя жиз
нена дейност предмет на своите искания, на своето съзнание. Той има 
осъзната жизнена дейност. Това не е определеност, с която той непо
средствено се слива в едно.“13 Невъзможността да се подведат импера
тивните съждения под законите на формалната логика е израз на не
възможността да се разглеждат хората и тяхната съзнателна дейност 
по подобие на природните обекти и законите на тяхното съществуване.

За  логическите закони като покриващи сумата от вероятностии възможности  
вж. С п а с о в ,  Д. ,  Н.  М е р д ж а н о в .  Символна логика, с. 98— 103.

13 М а р к с ,  К.,  Ф. Е н г е л с .  И збр. произв., т. 9, С., 1984.
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