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УВОД

„Всяка етика – на развитието, на 
социалната практика, на култур-
ното осмисляне – е етика на цели-
те и средствата на средствата“.

[Goulet, D. 1976:40]

Настоящото издание е отглас на една от най-актуалните тен-
денции в развитието на съвременната наука, която е свързана с 
превръщането на етиката в реален фактор на обществения про-
грес, във връзка с развитието на нейните политически функции 
и вграждането £ в социалните практики. В световен план етика-
та на развитието вече се е утвърдила като успешен и неизбежен 
компонент на обществения напредък. Глобалните тенденции 
оказват своето влияние върху развитието на българското обще-
ство и инспирират етическо осмисляне на обществения растеж и 
на средствата за неговото постигане.

Същностно неотделима от практическата дейност на хора-
та, етиката се оказва все по-силно прикована към утилитарист-
ките категории на практичност, полезност и успешност на про-
цеса на избор на решения тук и сега. Без да се отказва от етиче-
ската теория с всичките и атрибути, „приложната етика се пре-
връща в транслатор на идеи, категории, понятия, цели и пр. от 
„голямата теория“ към конкретните етически ситуация, казус и 
избор.“ Проблемите, които тя решава са „с ясно изразен нормати-
вен характер, но не са хипотетични, а са реални. Те са породени 
от практиката и са свързани със загуба на ориентация за правил-
ността на действията“. Съответно и целите на приложната етика 
далеч не се вместват в рамките на теоретизирането. Тя трябва да 
е запозната изключително детайлно с конкретиката, за да може 
да предложи действащи практически решения или допълнения 
към тях. [Bayertz, K. 2002]
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Обществото осмисля етиката като важен актьор в процеса 
на вземане на решения, без който технологичният или социал-
ният риск не могат да бъдат овладяни, а устойчивото решение 
на конкретните проблеми е невъзможно. Етическите аспекти за-
почват да се възприемат като същностни за социалния и техно-
логичния риск, етическата експертиза престава да се интерпре-
тира като научна екстравагантност, като необходимо усложне-
ние с цел осигуряване на социален комфорт, а участието на ети-
ката престава да се придружава от обяснения, мотивация и пр. – 
то се превръща в неотделима част от технологията на „правене 
на политики“. Според теоретиците на етиката и развитието при-
ложната етика се вгражда в социалната дейност по нов начин, не 
идентичен със социалното присъствие, характерно за академич-
ната наука в края на миналия век. Формира се социалност, раз-
лична от социалната ангажираност на традиционната етическа 
теория, тъй като етиката участва в избора и в конструирането на 
био-медицински, икономически, информационни, екологически 
и др. видове социални политики. Този нов аспект от развитието 
на социалните функции на приложната етика се интерпретира 
от някои съвременни автори като „политическа функция“ и „по-
литическа роля“ на приложната етика. [Bayertz, K. 2002]

Въпреки със солидно закъснение (намирайки се в режим на 
„догонващо развитие“) нашата страна е повлияна от напредъка 
на знанието в глобален план. Научният прогрес, технологичният 
напредък, иновационните тенденции са движещата сила на съ-
временното общество на знанието. Рискът и несигурността са не-
избежни спътници на стремителния устрем на технологиите и 
на тягата на иновациите (М. Лазаров). Това прави съвременно-
то общество на знанието рисково и съответно изисква адекватни 
мерки за удържане на риска. Тези мерки са комплексни (иконо-
мически, социални, правни и др.), а етиката и етическите инстру-
менти заемат неизменно централна позиция в техния избор, ко-
ординация и реализация.

На местна почва глобалните влияния се подготвят и са свър-
зани с промяна на обществените очаквания към етиката. В бъл-
гарското общество вече се развива зримост и чувствителност към 

Емилия Маринова
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нея като реален фактор на социалното, политическото, икономи-
ческото и културното устройство, на управлението и развитието 
на българската държава. То започва да осъзнава, че моралът е от 
решаващо значение за хуманизацията на социалната, икономи-
ческата, културната и пр. среда, в която обществото функциони-
ра и в която се вписва индивидуалната биография на българина.

Тези нагласи са провокирани от етическия дефицит във 
всички сфери на социалния живот. Те са обединени около иска-
ния, ценности и приоритети, които имат ясно формулиран ети-
чески характер. Дава се път на човешките права, поставя се ак-
цент върху дефицита на справедливост, извеждат се питанията 
за справедливото разпределение на ресурсите, за разпределение-
то на тежестите от икономическия и технологичния растеж, на 
рисковете на социалната промяна. Критиките към политическо-
то устройство на държавата са продиктувани от питания дали 
правата, здравето и ценността на българския гражданин се по-
ставят пред тези на политическите партии. Тревогите около из-
бора на Патриарха на Българската православна църква са гене-
рират най-вече от етически, а не от канонични питания. Граж-
данското общество оценява като скандални и проявява нетърпи-
мост към разкритията около корупционните практики на всич-
ки нива, въпреки че те устойчиво са се сраствали десетилетия на-
ред с икономиката, държавното управление, администрацията, 
политиката и др. Икономическите интереси на Банско, Самоков, 
Черноморието и др. се сблъскват с граждански искания, в които 
чистотата на природата и на естествената среда се издигат в ранг 
на суперценност, а тяхното запазване – в национален приоритет, 
който гарантира „добрия“ живот на бъдещите поколения и прос-
перитета на нацията. Природните бедствия в последната година 
актуализираха обществената дискусия за отговорността и ней-
ното разпределение, за споделянето на риска, провокираха проя-
ви на съпричастност и бездушие, на алтруистично и егоистично 
поведение. Силно чувствителен към тенденциите в глобалното 
позициониране на държавата си, българинът все по-ясно вижда 
етическите параметри на националното развитие.

Увод
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Етическите цели и средства заемат все по-значимо място в 
културните стремежи на нашия съвременник, като се превръ-
щат във фактор на неговото национално самосъзнание и само-
идентификация (както позитивна, така и негативна). Като цяло 
хуманизацията и нейните параметри заемат централно място в 
ценностните приоритети на българина, като стремежът за добър 
живот, защитата на основните права и свободи все по-ясно мо-
тивират личния избор и гражданската позиция. Все по-остро се 
дискутира тяхното нарушаване, все по-провокативни са искани-
ята на малцинствените общности. Бежанската вълна провокира 
размисли за другостта, толерантността, търпимостта и взаимно-
то уважение, за справедливото разпределение на ресурсите и на 
тежестите на риска, и др.

Настоящето изследване представя както общите закономер-
ности, така и националните специфики на вграждането на ети-
ческите цели и средства в различни сфери на българския об-
ществен живот.

Изследването от една страна демонстрира основни характе‑
ристики на етиката на развитието, независимо от национал‑
ната специфика. Такива са междудисциплинарността, практи-
ческата центрираност, хуманистичната насоченост, гаранцията 
на човешките права, разширяването на тематичния обхват. Това 
са параметри, които са валидни във всеки регионален контекст.

Интердисциплинарността е изискване, без което политиче-
ската функция (или роля) на съвременната етика не може да бъде 
разгърната. Със съвместните усилия на „различни дисциплини, 
проблеми и подходи“ се дефинира изследователската област, коя-
то не е философска субдисциплина, не разчита на компетенции-
те единствено на моралния философ, а се разгръща като „между-
дисциплинарно място за срещи“, привлекателно за специалисти 
от различни научни и професионални области. [Goulet, D.]

Интердисциплинарността е все по-ясно изявена характерис-
тика на съвременните български приложни етически изследва-
ния – както на проблемно, така и на персонално ниво, засяга-
що професионалните компетенции на изследователите. Тази 
тенденция е демонстрирана в настоящето изследване – тематич-

Емилия Маринова
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но и при избора на изследователския екип. Авторите на сборни-
ка са специалисти от различни професионални области  – ети-
ка, философия, наукознание, медицина, право, икономика, соци-
ология, естетика. Балансирано са застъпени академичната нау-
ка и приложната етика, етическата практика, етическото обра-
зование. Търсено е съвместяването на етическия подход с науч-
ни подходи, характерни за други области на научното познание, 
като по този начин се постига междудисциплинарност в нейна-
та многомерност. Сред тях трябва се открояват социологически-
ят, науковедският, медицинският, юридическият, естетическият 
подходи, като се отдава дължимото на баланса с етическата ком-
петентност на авторите.

Акцентът върху практическите аспекти е целенасочено 
търсен ефект, тъй като етиката на развитието, чието влияние-
върху българското общество се изследва, се основава на „про-
цесуално-ориентиран, практически центриран и локално спе-
цифициран подход, а не на генерализиран теоретичен модел“. 
[Goulet, D.] Беглата историческа справка показва, че още преди 
публикуването на „Теорията на справедливостта“ на Ролс, се по-
ставят под съмнение креативността на академичните етически 
изследвания и се изразяват опасения, че философската етика е 
станала безплодна. Посочва се „път за възраждането на изследо-
вателското поле, който тръгва от практиката, от конкретиката – 
от опита, от пазара, от фабриката, борда за планиране, проекта 
за напояване и т. н.“ [Goulet, D., 1971] Основателят на етиката на 
развитието посочва, че наред с теоретичната етика, която подле-
жи на приложение и може да се трансформира в приложна ети-
ка има, образно казано, „втори поток на възраждане на етиката – 
този на практическата етика, който включва медицинската ети-
ка, бизнес етиката, био-етиката, етиката на грижата и др. и към 
които принадлежи етиката на развитието“ „Никакви присадени 
отвън норми не работят… Нормите трябва да са породени от въ-
трешната динамика на всяка област, в която те действат. Залогът 
е разликата между кух морализъм и оригинални етически стра-
тегии“ [Goulet, D., 1976: 40]

Приложната насоченост на всички представени тук тексто-
ве е очевидна. Изследва се приложението на етическото позна-

Увод
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ние в различни сфери на социалния живот – бизнес, икономика, 
медицина, биотехнологии, правни регулации, екология, култура 
и др. Анализът е разгърнат на различни нива – риск (етически 
риск и неговото овладяване), политики (формиране на социални 
политики), професионални общности (и тяхната етическа регу-
лация), закон (етическа аргументация на законовите промени), 
образование (еко-, бизнес-, медицинско-, био- етическо).

Хуманистичният заряд е знаков за етиката на развитието. 
Той е резултат от разполагането на дебата за развитието (иконо-
мическо, социално, технологично, културно и пр.) в етическото 
ценностно поле. Хуманизацията е основен показател, критерий, 
параметър, предмет на изследователските усилия и цел на дей-
ностите, характеризиращи тази междудисциплинарна област. 
[Gasper, Des.]

Настоящото изследване има задачата да провокира разми‑
съл за човешките права и за отговорностите на обществото за 
тяхното гарантиране в духа на съвременната етика на развитие-
то. В глобален план се предполага изграждането на капацитет, за 
да се „гарантира, например, чиста вода и основни лекарства за 
всеки, при отсъствието на добре работеща система на права и от-
говорности, които да съответстват на тези възможности.“[Gasper, 
Des.] У нас технологичният напредък поставя редица болезнени 
въпроси, сред които е този за справедливо разпределение на ме-
дицински услуги и ресурси, специално отразен в изложението. 
Демонстрира се значимостта на етиката на развитието в рискови 
ситуации, изискващи допълнителна правна регламентация.

Тематичното поле на етиката на развитието има тенден‑
ция към разширявяне. „Проектът“, както я назовава нейният 
основател Денис Гуле, тръгва от анализа на екстремната бедност, 
която е свързана не само с огромно страдание, но е и рестри-
ктивен по отношение на развитието фактор. Дискусията обхва-
ща опозицията мизерия – богатство и справедливо разпределе-
ние на ресурсите, като постепенно се разширява в посока на про-
блемните кръгове, очертани от опозициите здраве – болест, мир, 
свободи и права на фона на нарастващото (все по-често органи-
зирано) насилие, разпределение на рисковете от промяната и как 
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тя се отразява върху слабите в обществото, значение на природ-
ната среда и последствията от нейното разрушаване, както и въ-
просът за отговорността, етически статус и съдържание на кул-
турните различия, насилието в обществото и неговите източни-
ци и др. [Gasper, Des.] Етиката на развитието раширява своето 
влияние, като обхваща нови национални територии, превръ-
щайки се в една от основните тенденции на глобализационните 
процеси.

Следвайки основната изследователска цел  – да се пока-
же мястото на съвременната приложна етика в националния 
процес на „правене“ на социални политики, сборникът студии се 
фокусира върху две основни насоки – 1) навлизането на етиката 
в процеса на вземане на решения на различни социални и профе-
сионални нива и 2) разгръщане на етическото образование като 
основна тенденция в етиката на развитието.

1) Навлизане на етиката в процеса на вземане на решения 
на различни социални и професионални нива.

Проследява се как в българската приложна етика се поя-
вява идеята за етическата експертна дейност. Анализира се 
излизането ѝ от рамките на академизма и навлизането ѝ в соци-
алния живот. Очертават се основните линии на разгръщане на 
етиката на развитието в български условия. (Емилия Маринова).

Изследването потвърждава глобалната тенденция на нерав-
номерно навлизане на етическата аргументация в социалния 
живот и в професионалната дейност. Специфично национал‑
ният профил на тази нехомогенна картина се определя от спе-
цификите на развитието на българското общество. Характерни 
за този профил са:

•	 Изоставане спрямо глобалните процеси. Българското 
общество изостава в темповете на развитие по отношение на гло-
балните стандарти, което го определя в категорията на държави 
с „догонващо развитие“. По отношение на изследвания проблем 
статутът на догонващо глобалния напредък общество се отразя-
ва върху процесите на навлизане на етическата аргументация в 
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процедурата на „правене“ на социални политики. Изоставане-
то спрямо световните и европейски стандарти е повсеместно – 
във всички области на социалния живот на обществото. Тепърва 
се заговаря за етиката като фактор на социалния живот и на об-
ществения напредък.

•	 Неравномерност на изоставането. Отделни сфери на об-
щественото развитие са повлияни от етическата аргументация, 
докато има и такива области в обществения живот, за които не 
може да се каже, че етиката реализира политически функции. Те-
мите тук са подбрани така, че да се демонстрира националния 
профил на тази неравномерност. Представени са области, които 
са характерни и показателни за българското обществено разви-
тие от гледна точка на неговто етизиране.

•	 Силна разслоеност на българската национална карти‑
на на етизацията на българския социален живот и професионал-
ната дейност.

•	 Поляризация. В изследването са представени двете 
крайности в българския национален профил на етиката на раз-
витието. От една страна са териториите, за които етическата ар-
гументация е неизбежна, а от друга – такива, за които влиянието 
на етиката е само в пожелателен план. По този показател медици-
ната и внедряването на биотехнологиите се намират на единия 
полюс, а културата – на другия.

•	 Обвързаност с етическия риск. Съдържателно българ-
ската национална специфика е зависима от зоните на сгъстяване 
на етическия риск. Последните, от своя страна, са подвластни на 
глобалните тенденции в обществения прогрес и са зависими от 
тяхната агресивност. Показателни са медицината, биотехнологи-
ите и бизнесът, за които етическият риск е болезнен.

•	 Зависимост от иновативните тенденции. Изследването 
показва, че нагнетяването на етичесия риск у нас е необходима, 
но не достатъчна провокация към етиката на развитието. Етиче-
ската аргументация се оказва безапелационно необходима там, 
където нагнетяването на етическия риск е съпроводено от уско-
рено развитие на иновативните тенденции. Пример в това отно-
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шение са екологическите рискове, по отношение на които бъл-
гарското обществено мнение е болезнено чувствително, видимо 
тревожно и провокативно активно, но навлизането на иноватив-
ните технологии в екопрактиките у нас силно изостава по ред 
причини (най-вече икономически).

Агресивността на новите технологии в глобален план оп-
ределят зоните на етическа осветеност в българския обществен 
напредък. В изследването се анализира как науката и научно-
техническият прогрес пораждат сериозни етически рискове, 
които не могат да бъдат овладяни без намесата на етиката. 
Анализират се факторите, които засилват социалната роля на 
съвременната наука в посока на преодоляване на възникващи-
те заплахи и осигуряване на обществен напредък и просперитет. 
Същевременно се дискутира нарастващото значение на етиката 
в този процес, като се посочват някои специфики на проблема у 
нас. (Людмила Иванчева)

Бурното развитие на биомедицинските технологии дикту-
ва етическата осветеност на съответните сфери на българския 
обществен прогрес. В сборника е представена темата за биополи-
тиката и биотехнологичните неравенства в България. Анализи-
ра се мястото на етическата аргументация при преодоляването 
на биотехнологичните неравенства у нас. Анализират се етиче-
ски измерения на биотехнологичните неравенства – същност, со-
циални равнища, на които са най-ясно изразени, влияние върху 
останалите неравенства в обществото. Дискутират се основните 
политики за тяхното регулиране. (Станка Христова)

Предствена е практиката на предимплантационна генетична 
диагностика като част от съвременните репродуктивни техноло-
гии и като особен вид генетично изследване, пряко свързано с 
наличието на знанието за конкретно генетично заболяване в се-
мейството. Тя се обвързва в съдържателно отношение с принци-
па на прокреативното благодеяние, според който „родителите 
би следвало да изберат детето с възможно най – добри шансове 
за най – добър живот с оглед на наличната информация“ (Любос-
лава Костова)
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Силната етическа експонираност на регламентацията е по-
казател за неизбежността на промяната в правната регулация. 
На примера на биоетиката и биоправото се изследва етиката в 
предверието на закона. Анализират се етиката и етическия де-
бат като фактори за промяна на законовата база у нас в една нова 
област, каквато е биоправото. Интердисциплинарното изследва-
не се реализира по повод въвеждането на института на замест-
ващото (сурогатно) майчинство; предложенията за изменение на 
Закона за гражданската регистрация във връзка с възможност-
та за погребване на мъртвородени деца; предложенията за изме-
нение на Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клет-
ки относно въвеждането на кръстосаното донорство и домино 
трансплантациите; и Законопроекта за евтаназията. Аргументи-
рано е особеното място, което етиката би могла да има в „предве-
рието на правото“ – с оглед използването ѝ като източник на ме-
таюридически ресурси при търсенето на най-подходящите регу-
лации на биоетични въпроси. (Стоян Ставру)

Важна сфера, която у нас силно е повлияна от етиката на раз-
витието е етическото кодексиране. Тя е свързана с механизми-
те на етическа регулация на риска, в ситуация на правна нерегла-
ментираност на избора. Анализира се значението и мястото на 
етическите кодекси в българската социална практика. Форму-
лирани са границите на тяхната пригодност. Посочени са перс-
пективите на етическото кодексиране и етическата експертиза в 
условията на технологично развитие на българското общество. 
(Иван Миков)

Икономиката и бизнесът са друга важна сфера, която е 
свързана с етиката на развитието. В настоящето изследване се 
показва мястото на етиката в икономическия начин на мислене 
и формирането на бизнес стратегии у нас. Анализират се основ-
ни етически понятия, използвани в бизнес етиката, като се из-
ясняват връзките между етическо поведение, бизнес, икономи-
чески решения, етика на развитието. Осмислят се противоречи-
вите взаимозависимости между целите, ценностите, средствата в 
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поведението и отношенията българската бизнес среда. (Даниела 
Сотирова)

Полярно на биомедицинските технологии е разположена 
културата. Тя е относително най-инертната по отношение на 
процесите на развитие среда. Това се вижда и по трудния процес 
на навлизане на етическата аргументация в културните полити-
ки. Разговорът по-скоро остава, първо, в полето на теорията, да-
леч от реалните културни политики и второ, на нивото на цен-
ностния анализ, достатъчно дистанцирано от процесите, които 
реално протичат в културната среда.

Етикaта на развитието срещу етиката на егоизма по-
ставя в центъра на вниманието нравствените измерения на об-
ществено-икономическото и собствено човешкото развитие с 
акцент върху социалната справедливост, борбата с бедносттта и 
гарантирането на т. нар. базисни човешки права. Именно затова 
новото научно направление е хуманистичният исторически от-
говор на философията на егоизма на Айн Ранд. Разкрива се ло-
гическата несъстоятелност на постановките за егоизма като до-
бродетел, както и вътрешната противоречивост на теоретичните 
конструкции на „поетесата на капитализма“, за да утвърди цен-
ностите на отговорността пред живота, културата и човека. По-
казва се, че пазарният либерализъм и егоизмът като мерило за 
добродетелност не водят автоматично до висок стандарт и нрав-
ствен социален климат.

В постмодерната ситуация, когато етиката на развитието се 
превръща в единствена алтернатива на икономическата нерав-
нопоставеност и социалната конфликтност, повече от всякога е 
необходим Ренесанс на традиционните нравствени ценности, за 
да не се превърне постмодерното общество в саморазрушаващо 
се. Главната причина за подобна опасност е отсъствието на мора-
лен коректив и морална регулация в един свят, поставящ на пър-
во място хедонизма и егоизма на единици от т. нар. избраници 
(като отделни индивиди и дори като нации) за сметка на живота 
и смъртта на милиони хора, които имат същото право на достоен 
живот, благоденствие и щастие. (Ерика Лазарова)
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Поради нееднородността на културната среда в нея могат да 
се регистрират тенденции, които се открояват със своята инова-
тивност и са силно повлияни от етическата аргументация. Из-
следването показва, че могат да се анализират медията и инфор-
мационните технологии като проводник на етическото и като 
фактор за интегрирането му в икономическите, био-медицин-
ските, екологичните и пр. политики. Привеждат се аргументи 
на Н. Трубецкой и С. Хънтингтън в подкрепа на един модел на 
многополярно развитие, който намира изход от набелязаните от 
Д. Гуле два проблема на етика на развитието – етноцентризъм на 
теорията и дистрибуция на блага. Разглеждат се естетическите 
импликации в развитието на техническата медия и се щрихира 
възникващата постхуманистична киберкултура. (Галин Пенев)

Между бързо развиващите се под влияние на новите техно-
логии биомедицинските практики и силно инертната културна 
среда има социални реалности, които представляват изключи-
телен интерес от гледна точка на разглеждания проблем. Това са 
сфери, които се характеризират с натрупване на социални и ети-
ческо напрежение, но в същото време по ред икономически и со-
циални причини са неподатливи към иновационните процеси и 
към постиженията на научно-техническия прогрес. Това са те-
ритории, за които натрупаното огромно социално и морално на-
прежение не води до промяна в социалните политики по посока 
на етическото им осмисляне. Натрупаното социално и етическо 
напрежение, неспособно да промени социалните политики, из-
бива на друго ниво и тръгва по руслото на общественото недо-
волство. Натрупаният риск води до социално напрежение, до за-
силване на неформалната политическа активност, до повишава-
не на напрежението в обществените нагласи.

Такъв пример у нас са екологическите политики, които ос-
тават стерилни откъм етическа аргументация, въпреки ескала-
цията на екоетическите рискове в нашето общество. За сравне-
ние с икономически развитите страни, които разполагат с дейст-
ващи икономически механизми на въздействие върху тези ри-
скове, ние се отнасяме към екологическите политики и действа-
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ме като бедняк, който мисли как да преживее в момента. От една 
страна българската реалност се различава от тази в страни с на-
преднали екотехнологии, което налага сравнителен анализ с гло-
балните стандарти. От друга страна, натрупаното напрежение в 
обществените нагласи изисква анализ на ценностите и проеколо-
гичното поведение в българското общество.

От позициите на социологията се анализират ценностни-
те системи и приоритети в бъргарското общество и се тър-
си тяхната връзка с формирането на нагласите по отношение на 
опазването на околната среда и на различни форми на проеколо-
гично поведение. Разглежданите процеси са поставени и в соци-
ално-икономически контекст, като е акцентирано на ролята на 
икономическите интереси. (Анна Мантарова)

2) Разгръщане на етическото обучение и образование като 
основна тенденция в етиката на развитието.

В етиката на развитието образованието е застъпено като ва-
жен приоритет. Търсят се неизползвания потенциал на образо-
ванието като „меко“ средство за въздействие върху общест-
вения прогрес. Предположението е, че етическото образование 
и обучение водят до устойчивост на настъпващите промени.

В условията на българските реалности изследването показ-
ва, че етическото образование е един от аспектите на навлизане-
то на етиката на развитието в българския обществен живот. Раз-
витието му е част от цялостната картина на навлизането на ети-
ката в процеса на правене на социални политики и е адекватен 
показател за неговото протичане.

Ето защо напълно естествено трябва да се възприема разпре-
делението на образователните етически приоритети, които про-
изтичат от текущото развитие на търсенето на етически знания и 
етическа експертна дейност в практическата етика.

В съответствие с навлизането на етиката в процеса на взема-
не на биоетически и биомедицински решения у нас се регистри-
ра нарастващ интерес към биоетическото обучение. Очертават 
се характеристиките и перспективите на биоетическото обуче-
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ние като неотменна част от развитието на биомедицинските тех-
нологии у нас. Представя се разгърната методология за етичен 
анализ при обучението на медици. Анализът е реализиран на 
основата на европейските етични стандарти и тяхното прило-
жение в българската медицина. Демаркират се границите между 
обучението по биоетика и бизнес етика при български студенти 
магистри по медицина. (Силвия Александрова-Янкуловска)

Също така различимо е етическото обучение в българска-
та бизнес среда. Показва се ролята на обучителните програми 
в процеса на вземане на етични решения в бизнеса. Анализира 
се мястото на етическото обучение като фактор за изграждане и 
стабилизиране на бизнес средата у нас. (Валентина Драмалиева)

Нивото на екоетическо образование у нас препраща към 
европейските модели. Като се анализира генеалогията на спе-
цифичната за Норвегия философия на живота на открито 
(friluftsliv), се акцентира върху ролята на нормативната валид-
ност на спонтанния контакт с природата като фактор за форми-
рането на проекологично поведение. Прави се опит за екстра-
полиране на българска почва на този опит с цел формирането и 
развитието на релевантна екологична култура, изискваща инди-
видуална / колективна морална отговорност както към природа-
та, така и към бъдещите поколения и връзката им с реалното ан-
гажиране с екологични инициативи. (Силвия Серафимова)

ЛИТЕРАТУРА

Bayertz, K. (2002) Self-Enlightenmet of Applied Ethics. // Applied Eth-
ics. Practical consepts. // Phylosophy. Ruth Chadwick, Doris Schroeder (Eds) 
Rontledge, London, 36 – 49.

Gasper, Des. (2006) Introduction: Working in Development Ethics – 
a tribute to Denis Goulet. // Éthique et économique / Ethics and Economics 
4 (2), 1 – 24.

Goulet, Denis. (1976) On the Ethics of Development Planning. // 
Studies in Comparative International Development, 11 (1), 25 – 43.

Емилия Маринова



23

БЪЛГАРСКАТА ЕТИКА – ОТ ПРАКТИЧЕСКА 
ФИЛОСОФИЯ КЪМ СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

BULGARIAN ETHICS: FROM PRACTICAL 
PHILOSOPHY TO SOCIAL PRACTICE



24



25
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Емилия Маринова1
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Abstract. The study shows how the idea of ethical expertise emerged in Bulgar-
ian applied ethics. The author has traced its emancipation from the academic frame-
work and its entry into the actual social-policy-making process. The basic lines of 
establishment of development ethics under Bulgarian conditions are outlined.
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Трансформациите на приложната етика

Разрастването на приложната етика, роенето на нови клоно-
ве и обособяването на много приложни етики е една от тенден-
циите, които привличат вниманието на анализаторите. В този 
смисъл названието „приложна етика“ се превръща в събирател-
но понятие, вместилище за множеството вече добре познати, за 
утвърждаващи се, а също така и за нововъзникващи приложно-
етически дисциплини. Тя отдавна вече не е название на самосто-
ятелна обособена дисциплина, а обхваща група дисциплини, оч-
ертавайки полето на цяла дисциплинарна област.

Съдържателното обогатяване на понятийния контейнер, въ-
преки и свързано с хоризонтални тенденции, води до качестве-
ни трансформации, отнасящи се до ролята, функциите, статута и 

1 Доцент в секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, д-р по 
философия.
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характера на дисциплинарната област. Този тип процеси, свърза-
ни с интерпретацията на качеството приложност, очертават въз-
можностите за различна насока в анализа, повратна по отноше-
ние на етическото самоосмисляне и актуална по отношение на 
темпоралните си характеристики.

Параметрите на тези трансформации са изведени от съ-
временните изследователи [Bayertz, K (2002), Gasper, Des (2006) 
Goulet, D. (1976) и др.] и могат да бъдат резюмирани по следния 
начин. Същностно неотделима от практическата дейност на хо-
рата, етиката се оказва все по-силно прикована към утилита-
ристките категории на практичност, полезност и успешност на 
процеса на избор на решения тук и сега. Без да се отказва от ети-
ческата теория с всичките £ атрибути, приложната етика се пре-
връща в транслатор на идеи, категории, понятия, цели и пр. от 
„голямата теория“ към конкретните етически ситуация, казус и 
избор. Проблемите, които тя решава, са с ясно изразен нормати-
вен характер, но не са хипотетични, а са реални. Те са породе-
ни от практиката и са свързани със загубата на ориентация за 
правилността на действията. Съответно и целите на приложна-
та етика далеч не се вместват в рамките на теоретизирането. Тя 
трябва да е запозната изключително детайлно с конкретиката, за 
да може да предложи действащи практически решения или до-
пълнения към тях. [Bayertz, K. 2002]

Бидейки вградена в процеса на вземане на решения, при-
ложната етика се осмисля от обществото като важен актьор, без 
който технологичният или социален риск не може да бъде овла-
дян, а устойчивото решение на проблема е невъзможно. Посте-
пенно обществото престава да мисли за етиката като за някакво 
необходимо усложнение на процеса на вземане на решения с цел 
осигуряване на социален комфорт. Етическите аспекти започват 
да се възприемат като същностни за социалния и технологич-
ния риск, етическата експертиза престава да се интерпретира 
като научна екстравагантност, а участието на етиката не се при-
дружава от обяснения, мотивация и пр. – то се превръща в не-
отделима част от технологията на „правене на политики“. Нещо 
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повече – участието на етиката се предпоставя. Така приложна-
та етика се оказва част от социалната дейност по нов начин, не 
идентичен със социалното присъствие, характерно за академич-
ната наука в края на миналия век. Формира се социалност, раз-
лична от социалната ангажираност на традиционната етическа 
теория, тъй като етиката се оказва вплетена в избора и в констру-
ирането на икономически, технологични, информационни, био-
медицински и др. видове социални политики. Този нов аспект 
от развитието на социалните функции на приложната етика се 
интерпретира от някои съвременни автори като „политическа 
функция“ и „политическа роля“ на приложната етика. [Bayertz, 
K. 2002]

Закономерно настъпва промяна и в статута на приложната 
етика. Засилва се нейната публична роля. От една страна тя прес-
тава да бъде академична дисциплина с присъщите £ атрибути – 
цели, резултати, средства и функции. Научните цели се преос-
мислят като утилитарни. Съответно и резултатите не се вмес-
тват в типичните за академичната наука научни форми (книги, 
статии, научни форуми), а са формулирани като решения, пре-
поръки и предписания. Средствата, с които приложната етика 
упражнява своята публична роля са свързани с най-радикални-
те трансформации в разглежданата област на научно познание. 
Институционализацията на етиката посредством действието на 
етически комитети и комисии позволява да се реализира систем-
на регулярна, етическа експертиза, на което се отделя специално 
внимание в съвременните анализи.

От друга страна, по отношение на научното познание, но-
вата публична роля на приложната етика означава скъсяване на 
дистанцията между науката и социалната практика. Съответно и 
крайният потребител не са академичната общност и аудитори-
ята, а професионалистът, който е изправен пред необходимостта 
от овладяване на етическия риск. Субект на приложната етика 
„не е Сократ, който въвежда гражданите на площада в избрана-
та от него рефлексия, не е ученият, който, по свой избор, се спира 
върху проблем и рефлектира върху него, не е популистът, който 
се бори срещу авторитаризма. Субект е професорът (или цивил-
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ният служител), привлечен в комисията за решаване на специ-
фични конкретни задачи.“ [Bayertz, K. 2002]

Трансформациите, с които е свързано развитието на при-
ложната етика, дават нови насоки в етическата саморефлексия.

Приложната етика възниква като академична дисциплина, 
но в хода на развитието си излиза извън границите на началния 
академичен статут. Дали трансформациите, които тя претърпява 
и които ѝ отреждат ново място в обществото са за сметка на ака-
демичната приложна етика или двете тенденции успешно се до-
пълват? По този въпрос няма единомислие. Очевидно процеси-
те на етическо институционализиране, като всяка нова тенден-
ция, привличат вниманието на анализатора и дават илюзията за 
всеобхватност. В същото време, обаче, академичните приложни 
дисциплини преживяват подем, което дава основание на част от 
академичните преподаватели да неглижират значението на ети-
ческите комитети, комисии и кодекси, тълкувайки ги като тен-
денция, която не е в синхрон с автономията на моралния субект, 
и следователно, е обречена на затихване.

Основната част от изследователите в областта на приложна-
та етика, обаче, отделят внимание на настъпващите трансфор-
мации, отдавайки дължимото на тяхната актуалност, социална 
значимост и неизбежност. При тази позиция академичната при-
ложна етика се разглежда като среда, от която тръгват описани-
те трансформации и която запазва своето значение, но остава в 
сянка в сравнение с бурно развиващите се тенденции на полити-
зация.

В същото време допускаме, че това затишие е временно и ака-
демичната етика е пред възход, тъй като развитието на практи-
ческата етика задава нов импулс, изискващ разгръщане на ети-
ческото обучение в области с повишен социален и етически риск. 
Такова обучение, няма съмнение, може и трябва да се реализи-
ра, като се насочи капацитета на академичната наука. Процесът е 
стартирал, както посочихме – вече се регистрира нарастващ ин-
терес към приложните академични дисциплини по етика. Гаран-
ции трябва да се търсят в ясно формулираната социална заявка.
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Като цяло в различни етапи от съвременното развитие вся-
ка една страна в отношенията на академичната приложна етика 
и практическата етика може да се окаже както донор, така и ре-
ципиент. Това е една от тенденциите, които ще бъдат проследе-
ни чрез анализ на българския случай. Темповете на развитие на 
българската наука, и в частност, на българската приложна етика, 
наред с характеристиките, свързани с изоставането ни в сравне-
ние със световната наука, ни предоставя уникалната възможност 
чрез съпоставителен анализ да се осмислят процесите в етапа на 
тяхното възникване и да се проследят основни тенденции. Като 
демонстрира характеристиките на академичния етап от разви-
тието на приложната етика и на етическата експертна дейност, 
информацията за етическия практикум, така както ни е предос-
тавена в близката история на българската етическа мисъл, ни по-
мага да осмислим някои съвременни тенденции и рискове в раз-
витието на съвременното приложно-етическо изследване.

Все още в рамките на академизма

Развитието на българската етика във втората половина на 
миналия век се характеризира с няколко тенденции, взаим-
но преплитащи се и с изход към приложната етика. Първата от 
тях е водена от интуитивния интерес на българските етици към 
професионалната и социалната практика и е издържана в тра-
дициите на доминиращия регулативен подход. Такива са из-
следванията на трудовите отношения в колектива, на профе-
сионалния морал на партийния работник, на учения, на жур-
налиста, на политика, на воина и др. образци на професионал-
ната етика, които дават един адекватен социологически разрез 
на професионалния морал в тогавашното общество [Нешев, К. 
1978, 1986; Вичев, В. 1969; Ангелов, С., Я. Янчев, (Съст.). 1973, Бо-
нин, Г. 1975; Добрева, М. 1975 и др.] Успоредно с тях се изследват 
материалните и моралните стимули, моралните конфликти и 
т. н. [Вичев, В. 1974; Христова, С. 1981; Семов, М. 1981, 1984; Слан-
ников, И. 1969 и др.], които не само навлизат в територията на 
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съвременната приложноетическа проблематика, но и съдържат 
в себе си предусещането за необходимостта от кардинална про-
мяна в предмета на етическото изследване и в средствата, с кои-
то то се реализира. Изследват се също така начинът на живот, 
отрицателните явления, отживелиците, аномията и др. Въпре-
ки, че не се самоидентифицират като приложни, изследванията 
от този първи тренд на етически анализ се разгръщат като гра-
нични, интуитивно подготвящи самоопределението на българ-
ската приложна етика чрез:

• парциализиране (по професионален признак) на морално-
то пространство;

• утвърждаване на проблематика, която в съвременната при-
ложна етика е от централно значение (морална ситуация, стиму-
ли, морален конфликт, морален риск (все още завоалиран зад по-
нятията аномия, отживелица, отрицателно явление и пр.) и др.;

• инструментално обогатяване (интердисциплинарност, 
комплексност).

Втората насока на развитие на българската академична ети-
ка съдържа изследвания, в които ясно се поставя темата за при-
ложната етика. Въпреки тематичната си насоченост, те се само-
определят по-скоро като методологически, отколкото като при-
ложно-етически. Причината е в неясния статут на този нов клон 
на етическото познание, който не е разгърнал своя потенциал в 
световен план, поради което у нас все още не се оценява адекват-
но, като се счита, че се занимава със злободневни въпроси, а не с 
висока наука. Ето защо голяма част от българските автори, кои-
то ценят приложната етика, се насочват към мета-научно ниво 
на изследване.

Тече усилена теоретична дискусия – какво е мястото на при-
ложната етика в етическото знание и в живота, в какво се изра-
зява нейната „приложност“. Преди всичко етиците ни са убедени 
в иновативността на тази нова траектория в развитието на етиче-
ското познание. Има усещане, че нещо ще се случи, нещо трябва 
а се случи. Те се опитват да предвидят хода на събитията, да по-
чувстват тоналността на новата мелодия. Упорито отново и от-

Емилия Маринова



31

ново се връщат към темата, за да дефинират полето на прилож-
ната етика и нейните основни параметри.

Бляскавото дефиле на приложната етика предстои, предстои 
разрастването на нейните дъщерни производни – биоетика, ме-
дицинска етика, бизнесетика, компютърна етика, екоетика и др, 
които се разгръщат едва с навлизането на новите технологии, 
променящи цели области на научното познание и водещи със 
себе си експоненциалното нарастване на социалните и етически-
те рискове. Тогава, през осемдесетте години, все още се говори 
твърде общо – за „научно технически прогрес“ и за „научно-тех-
ническа революция“, като анализът е на мета-равнище, далеч от 
конкретиката на реалните рискове и тежестите на реалния мора-
лен избор. И няма как да е по друг начин – трудно е да се предви-
дят етическите рискове в области, в които фактическото разви-
тие надминава всички очаквания, навлиза в територии, обитава-
ни от фантастиката, макар и научна. Предстои да бъдат осмисле-
ни бебето в епруветка, разшифроването на човешки геном, кло-
нирането, трансплантацията, новото информационно общество 
и т. н., както и практиките, свързани с тях. Предстои също така 
социо-културното и технологичното развитие на обществото да 
постави в центъра на обществения дебат етическата проблема-
тика, превръщайки я в условие за преодоляване на рисковете на 
развитието. Етиката на развитието се превръща в решаващ фак-
тор за експертното им преодоляване и за изработването на адек-
ватни управленски решения и на „умения да се вземат етически 
решения при липса на регламентация“. [Христова, Ст. 2014: 23]. 
Но всичко това все още предстои.

Във втората половина на 20 век в българската, пък и в ети-
ката на източноевропейските страни, дискусиите много често са 
свързани със самоопределяне. Оформят се две много ясно изра-
зени позиции – на „привържениците“ и на „критиците“, сблъск-
ват се аргументи про- и контра-приложната етика. В интерес на 
истината в българската етика не само привържениците са пове-
че, отколкото критиците, но и академичното утвърждаване на 
тази нова насока е подчертано настойчиво. За това говорят както 
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научните публикации по темата, така и провеждането на десет-
ки академични форуми (срещи на етиците от социалистическите 
страни, младежки срещи по етика, българо-грузински симпози-
уми и др.) с приложно-етическа насоченост.

Третата тенденция, която може да бъде проследена в българ-
ската етика през втората половина на миналия век и която е впле-
тена в другите две е резултат от интеграцията на българската на-
ука в световното научно пространство. През осемдесетте години 
на миналия век П. Сингър има отзвук в българската етическа ми-
съл, но неговите послания са все още като вест, която предстои да 
бъде осмислена. Посланията му намират място в публикациите 
на особено активното и агресивно отстояващо своите позиции в 
българската наука младо поколение етици, но все още не са дали 
реално отражение върху дискусията за приложната етика, коя-
то все още е там – в пред-Сингърова фаза. Въпреки, че не може 
да се отрече изключително прогресивния характер на статукво-
то в българската етика в този момент – тя успява много бързо 
да се ориентира в новите тенденции и да преустрои своята про-
блематика, изследователските парадигми и начинът на мислене, 
основните събития, които се вписват в руслото на съвременната 
приложна етика, все още предстоят. В това отношение „Прилож-
ната етика“ на Васил Момов, Владимир Бакштановски и Юрий 
Согомонов (1988) е много показателна. В нея се демонстрира една 
визия за приложната етика, която, въпреки и напоена с усещане 
за нещо ново и значимо, принадлежи на пред-Сингъровия ака-
демичен период. В същото време авторът на увода – все още че-
тиридесетгодишен, вече е разкъсал обвивката на статуквото и се 
е устремил в новия, така привлекателен, неизвестен, променящ 
се и мултиплициращ се свят на съвременните приложни етики, 
като се позовава на „Практическа етика“ на П. Сингър (1979), на 
„Прилагане на етиката“ на В. Бари (1982), „Морална теория и при-
ложна етика“ на Б. Гърт (1984), на „Основава ли се приложната 
етика върху грешка?“ на А. Макинтайър (1984) и др.

Интересът на българските етици към приложната етика се 
материализира в поредица от издания, с публикуването на кои-
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то българската етика се оказва адекватна на най-актуалните тен-
денции в развитието на етическата мисъл. „Приложната етика“ 
на Васил Момов, Владимир Бакштановски и Юрий Согомонов 
(„Наука и изкуство“, 1988) е последвана от „Биоетика“ на Васил 
Проданов („Наука и изкуство, 1988) – първото монографично из-
следване по темата през осемдесетте години в тогавашния „из-
точноевропейски блок“ и сборника „Съвременната етика – про-
блеми и позиции“(„Народна младеж“, 1989). Те се предхождат от 
„Морал и възпитание“ (1972) и „Насрещното движение на теори-
ята и идеологическата практика“ (1984) на Васил Момов, „Етика 
и възпитателна практика“ (1978) под редакцията на Васил Мо-
мов, „Биосоциални ценности“ (1982) и „Етиката и ценността на 
човешкия живот“ (1986) на Васил Проданов, „Проблеми на тео-
рията и управлението на идеологическия процес“ (1980) на Васил 
Момов и Васил Проданов, „Ценности и социални иновации“ на 
Максим Лазаров (1989) и др., които в качеството си на образци 
на академичното мислене подготвят развитието на българската 
приложна етика в няколко аспекта:

• Същностно – осмисля се значението на приложноетиче-
ското знание в системата на научното познание и мястото му в 
системите на научното и на етическото познание. Приложната 
етика се определя чрез качеството „приложност“, обосновано на 
мета-етическо ниво – като връзка между теорията и практиката, 
като динамика на тази връзка и като обогатяване на средствата 
за нейното реализиране. Това качество се извежда от фундамен-
талната връзка на етическите знания с практиката, като се прави 
препратка към И. Кант, за който етиката е „практическа филосо-
фия“, а моралът – „практическо съзнание“. Оттук логично след-
ват и „три равнища, на които се реализира развитието на при-
ложните етически изследвания“. От една страна е нормативното, 
което предполага утвърждаване на социалнонормативната база 
в социалната практика. От друга страна е анализът на нововъз-
никналия в практиката опит (така нареченото „идеално ниво“ 
на нормотворчество). Третото, наречено условно „евристично“, 
коментира средствата за реализирането на взаимната връзка на 
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етическата теория и моралните реалности. [Лазаров, М. 1989-a: 
37; Момов, В., Вл. Бакштановски, Ю. Согомонов 1988]. Прилож-
ноетическото изследване има задачата да анимира тези три рав-
нища.

• Методологически – в българската етика се въвежда и дис-
кутира темата за комплексния подход и за интердисциплинар-
ността като най-адекватни на съвременното етическо изследва-
не.

Формулират се реални етически дилеми, което е похват, ти-
пичен за приложноетическото изследване. Такива например 
са дилемите на живота като ценност (морални дилеми от типа 
„човешки живот – полза“ и „човешки живот – човешки живот“, 
принципът „на по-малкото зло“ и убийството по време на война 
и др. [Проданов, В. 1986]

• Тематично  – обособяват се териториите на биоетиката, 
медицинската етика, социобиоетиката, еволюционната етика, 
възрастовата етика, демографската етика, екологическата ети-
ка и др. [Проданов, В. 1988], но анализът е все още схематичен. 
Изключение правят възпитателната практика и управленските 
процеси, които се разглеждат като собствени социалните тери-
тории за приложно-етическото изследване. Но анализите в тези 
две области, макар и подчертано интензивни, не могат да ком-
пенсират отсъствието на фактологична наситеност в приложно-
етическата проблематика, на реални дилеми и избори, които се 
диктуват от реалните социални рискове, свързани, например, с 
напредъка в областта на биологията, медицината, информати-
ката и т. н. Дискусиите се въртят около „професионалните ети-
ки и техните потребности“, „ситуативността в етиката“, „релати-
визацията на етическото познание“, „движение на общата тео-
рия към етическата ситуация“, „иновации и етически ценности“ 
и т. н. [Момов, В. 1984; Проданов, В. 1988: 12; Лазаров, М. 1989 и 
др.] При тази фактологична и проблемна ограниченост естестве-
но идва стремежът към формализиране на анализа. Въвеждат се 
конструктите „движение от етическата теория към социалната 
практика“ и „движение от социалната практика към етическата 
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теория“ „насрещно движение на теорията и практиката“ и др., с 
което се дава структуралистка насоченост на анализа.

• Ценностно  – от една страна се осмисля стойността на 
приложната етика – нейната проблематика и присъщите и мето-
ди – за развитието на съвременното етическо познание. От друга 
страна, като се анализират ценността на човешкия живот (цен-
ностна йерархия на живота, убийство, аксиологически аргумен-
ти „за“ и „против“ смъртното наказание, самоубийството, евта-
назията), биосоцилните ценности, болестта и здравето като акси-
ологически явления и т. н., се дава аксиологическа насоченост на 
приложноетическото изследване.

Първата национална среща на младите етици [1] и послед-
валият я сборник „Съвременната етика – проблеми и позиции“ 
(1989) в много отношения са предвестник на съвременните тран-
сформации на българската приложна етика.

Етическият практикум

„…Самотлорски практикум“ (СП) е названието на социал-
ната инициатива, оформила се на научно-приложната конфе-
ренция в гр. Нижневартовск през декември 1987  г. Движението 
„СП“ се стреми да развие една морално-етическа иновация: ху-
манитарна (със средства на хуманитарното знание, организира-
но около етиката) експертиза и консултиране на ситуации от 
нравствения живот и възпитателната дейност. Хуманитарна-
та експертиза и консултиране – това е професионална научно-
практическа дейност на представители на етическото съобще-
ство за повишаване на културата на професионално-нравстве-
ните решения, съдържащи се в програмите, проектите, акции-
те на социалните институти, организации, трудовите колек-
тиви, обществените формални и неформални обединения. Ефек-
тът на хуманитарната експертиза и консултиране се определя 
от потенциала на приложно-етическото знание, преобразуван в 
майевтически метод за търсене на решение за уникални ситуа-
ции на морален избор в процеса на диалога на консултанта и взе-
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мащите решения лица, организиран със средствата на игровото 
моделиране…“ 

Гласът на лектора е развълнуван, но ясен. Възможността да 
запознае аудиторията със своята последна идея, която го е обсе-
била през последните години, е изключителна. Присъстват воде-
щите български етици – чл.-кор. проф. дфн Стефан Ангелов, ос-
новател на секция „Етика“ на Института по философия към БАН, 
ръководител на „Сектор Етика“, обединяващ научните и акаде-
мичните етически общности в България, проф. дфн Васил Мо-
мов, автор на „Нравствената норма и нейната реализация“ и ди-
ректор на ЦУИП, професорът в катедра „Логика, етика и естети-
ка“ на СУ „Св. Климент Охридски“ дфн Кирил Нешев – автор, с 
изключителен авторитет не само в научната общност, но и пред 
академичната аудитория, проф. дфн Васил Вичев, автор на „Мо-
рал и социална психика“ и безспорен авторитет в българската 
етика и социална психология, проф. дфн Васил Проданов, чиято 
„Биоетика“ (първото монографично изследване по темата в из-
точните страни) е вече в проект, проф. дпн Георги Йолов, двига-
тел на най-атрактивните изследвания на социалната психика на 
българина във време на криза. Форумът е събрал и „младежкия“ 
научен състав – докторанти, колеги, неотдавна защитилите ди-
сертации в специалността, но и доценти по етика – доц. Максим 
Лазаров, гл. асистент Лазар Копринаров, асистент Цветана Фи-
ковска, д-р Свилен Събев, д-р Жана Рангелова, д-р Елена Петро-
ва, Пенка Чизмарова, доц. д-р Максим Мизов, доц. д-р Бойко Ми-
зов, д-р Валентина Драмалиева, д-р Вероника Николова, д-р Ка-
мен Лозев, д-р Росина Данкова, д-р Георги Арабаджиев, Светла 
Драгомирова, д-р Мария Серафимова, доц. д-р Станка Христова, 
д-р Мати Коен, Емил Димитров, д-р Илона Томова, д-р Румяна 
Лалева, Емилия Гълъбова – Семова, д-р Волга Тодорова, д-р Еми-
лия Маринова, журналистите Екатерина Бончева и Елена Никле-
ва, философът д-р Владимир Стойчев, психологът Панайот Ран-
дев, естетите д-р Правда Спасова и д-р Мая Иванова, и др.

„…Хуманитарно-етическата експертиза е особен вид прак-
тичност на етическата теория, специфична цел, начин, форма, 
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резултат от прилагането на етиката към съвременната ситу-
ация на нравствения живот и възпитателната дейност.

Хуманитарно-етическата експартиза е професионална на-
учно-приложна дейност на учения за повишаването на култу-
рата на моралните решения на социалните институти и ли-
чността.

Ефектът на хуманитарно-етическата експартиза е зало-
жен в потенциала на приложноетическите изследвания, резул-
татите от които се предлагат на практика не във вид на го-
тов за прилагане резултат, а под формата на особен (майевти-
чески) метод за търсене на решения в униклни ситуации на избор 
чрез диалог между консултанта и вземащите решения лица….“ 
[Бакштановски, Вл. 1989:25]

Младежката школа по етика през 1987 г. е забележителна с 
това, че за първи път в българския етически дебат за приложната 
етика се обсъждат реални социални дейности, свързани с „ети-
ческа консултация“ и „етическа експертиза“. Докладчикът е по-
канен специално, за да сподели натрупания в тази насока опит. 
Въпреки нееднозначната, но бурна реакция на аудиторията, дис-
кусията за етическата консултация и експертиза сама по себе си 
е безспорен положителен научен факт. В говоренето за прилож-
ната етика се въвеждат понятия, които тогава звучат екстраорди-
нарно или авангардно, но днес са неотменна част от приложната 
етика. Говори се за етическа експертиза, за етика като експерт, с 
което на етиката и на етическите експерти се придава статут, раз-
личен от академичния. За българската етика това знание е ново и 
тепърва подлежи на осмисляне.

Етическият практикум трябва да се разглежда като прото-
форма на етическата експертна дейност, която в Източна Европа 
в своя пълноценен вид се разгръща едва в следващия век. Пред-
стои вижданията за етическата експертна дейност да претърпят 
качествено развитие в няколко насоки.

Първата насока е свързана с изясняването и трансформа-
цията на социалния статут (на приложната етика като цяло и на 
етическата експертиза, в частност.
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Втората предполага съдържателно осмисляне на етическата 
експертна дейност.

• Предстои формулирането на етическите цели и задачи, към 
които е ориентирана приложната етика и етическата експертна 
дейност.

• Предстои изясняването на критериите и теоретичните ос-
нования при реализиране на етическата експертна дейност. Фор-
мулирането на етическите принципи е проект.

• Предстои извеждане на функционалната динамика на ети-
ческата експертна дейност.

• Предстои осмислянето на границите на компетенциите на 
етическата експертиза.

Третата насока (която може би е онтологически първа) има 
отношение към промените, които настъпват в социалната среда, 
нейните морални измерения и в етическото им осмисляне.

• Онова, което се представя като „прогрес“, „научно-техни-
ческа революция“, „технологично развитие“ и пр. предстои да 
се разгърне и да се проблематизира чрез понятието риск  – со-
циален, екологически, технологичен, биомедицински, биотехно-
логичен, информационен и пр. Социалната и професионалната 
практика се сблъсква с етическите рискове и необходимостта от 
тяхното удържане.

• В социалната и моралната практика се появява ново явле-
ние – търсене на етическо знание, на етическа консултация, по-
мощ, експертно мнение, съвети и пр. Това търсене предшества 
предлагането на „етически експертни услуги“.

Четвъртата насока в развитието на етическата експертна 
дейност е по посока на формата, в която се реализира тя. Етиче-
ският практикум е практическо по своето съдържание, но акаде-
мично по своята форма начинание.

• Предстои институционализирането на етическата експерт-
на дейност и създаването на етически комитети и други органи 
за етическа консултативна дейност.

Ще се спрем на някои от параметрите, които са от решава-
що значение за формирането на облика на етическия практикум 
като прото-образец на етическа експертна дейност.
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Първата особеност характеризира социалната среда и ней-
ните морални измерения. Накратко тя може да бъде формулира-
на като „отсъствие на търсене за етическа експертна дейност“. 
В „Крале и зеле“ О. Хенри ни напомня икономическата истина, 
че ръстът на предлагането се предхожда от създаването на раз-
гърнато търсене. Отсъствието на глад за етическа експертна дей-
ност през осемдесетте години на миналия век не е случайно. То е 
свързано с етическата монотонност на социалната среда по отно-
шение на изявеността на социалния и технологичен риск. Разби-
ра се, не етикът, а логиката на развитието е тази, която в края на 
20 век и в началото на 21 век оголва бодилите на риска и създава 
потребността от експертна етическа намеса.

При етическия практикум, обаче, рисковете са все още пред-
полагаеми, а етикът е в ролята на героя на О. Хенри, който раз-
пръсква тръни по пясъка, за да предизвика търсене на своя-
та стока. Рискът е прогнозирано събитие, а етикът се стреми да 
пред вари събитията, като действа за овладяване на риска.

Второ. Етическият практикум възниква в академична сре-
да. Дори самото наименование е по аналогия с „практикумите“, 
които са задължителна част от всяко руско университетско об-
разование и имат смисъла на практически насочени упражне-
ния, свързани с изучавания учебен материал. Етическият прак-
тикум е „социална инициатива“ която действа и се разгръща в 
академични условия. Самотлорският практикум развива въз-
можностите на деловата игра и др. Той остава заложник на ака-
демичната среда, която го е създала, тъй като не успява да прек-
рачи академичните граници и да преосмисли своите цели, функ-
ции и социален статут.

Разговорът за експертната дейност има академичен характер 
и се реализира в стандартните научни форми – научни публика-
ции научни дискусии и пр. Етическият практикум и етически-
те делови игри носят основните характеристики на приложната 
етика в нейната пред-Сингърова фаза. Като осъществяват връз-
ката на етиката и морала, те запълват средния сегмент – на по-
средника между теорията и социалната дейност. Те се чувстват 
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свойски в схемите, с които се описва приложността на етиката. 
Хуманитарно-етическата експартиза е представена като „фроне-
зис“ и придобиване на „специфично морално-етическо умение, 
снемащо противоречието между абстрактнонаучното знание и 
собствено практическото умение, култивиращо херменевстич-
ни подходи и процедури на взаимоотношението на теорията и 
практиката“ [Бакштановски, Вл. 1989: 28], „култура на взаимо-
действието на изследователската позиция и практиката на взе-
мане на решения“ [Бакштановски, Вл. 1989: 29] и пр. Подобно на 
приложната етика като цяло, съдържанието на „етическата кон-
султация“ и на „етическата експертиза“ е достатъчно общо и ус-
ловно очертано. Ако има яснота, то тя е, че етическата експерти-
за е призвана да „приземява“ етическите знания към моралната 
практика.

Трето. Как етикът, прогнозирайки нарастване на етическия 
риск, действа за неговото удържане. Какво решение предла-
га той? Етическо ли е неговото решение? Верен на академично-
то си статукво, етическият практикум дава типично академич-
но решение. По своята форма то е етическо – превенцията се ре-
ализира под формата на етическа консултация. По съдържание 
и резултати, обаче, то е морално, защото цели промяна (разви-
тие) на индивидуалния морал. Следователно, въпреки и етическо 
по форма, решението, което предлага етическият практикум, е 
морално.

На практика това означава, че етикът е не само експерт по 
етическите въпроси, свързани с избора и с принципите на взе-
мане на решение, a е носител и на морални прескрипции и на мо-
рални оценки. Етикът в прото-експертната дейност е транслатор 
на представи за добро и зло към „вземащите решение лица“. Така 
се реализира посредническата позиция на етическия практикум 
и на етика – експерт между етическата теория и етическата прак-
тика.

Четвърто. Оттук следва и централното място, което про-
гнозната и възпитателната функции имат в етическия практи-
кум. Оттук е и очакването за значим морален напредък на инди-
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вида (вземащото решение лице), което в перспектива трябва да 
има моралните компетенции да посрещне етическите опаснос-
ти на живота. Оттук и искрената вяра във възпитателните ком-
петенции на етическата експертна дейност. Етическият практи-
кум по-скоро е алтернативна форма за педагогическо въздейст-
вие, отколкото консултантска институция.

Пето. Важна характеристика на етическия практикум е не-
говата функционалната натовареност. Изготвянето на препоръ-
чителни анализи и доминиращата роля на социалната функция 
[Bayertz, K. 2002] при съвременната етическа експертиза идват на 
мястото на формиращата функция на етическия практикум от 
80-те години на 20 век. Етическият практикум е функционал-
но недооформена / неизбистрена етическа експертна дейност. 
Функциите, които му се приписват – прогностична, възпитател-
на, формираща и контролна, съответстват на тези на приложната 
етика в пред-Сингеровия период. Прекомерните очаквания към 
когнитивните компетенции на етическата експертиза са свърза-
ни с нейната функционална неокомплектованост.

Шесто. Отсъствието на реална рискова текстура определя 
и предпочитанията към метода на социалната етическа игра. 
Говори се за „имитационно моделиране“, „условни ситуации“, 
„имитационни роли и съотнасянето им с професионалните 
роли“, „полуинтуитивни находки“, „практиката като професио-
нална дейност“ и пр. Игровата среда дава възможност за „сгъстя-
ване“ и „подсилване“ на рисковите събития, създава предпостав-
ки за етически избор и вземане на етически решения.

Етическият практикум дава възможност да се изведат основ-
ните характеристики на етическата експертна дейност у нас 
през осемдесетте години.

• Етическата ситуация приема реални очертания и осеза-
емост.

• Етическата експертна дейност има академичен статут и 
образователен характер.

• В центъра на приложната ситуация е етикът  – експерт, 
докато в центъра на съвременната етическа ситуация е етически-
ят риск и необходимостта от етически избор.
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• Субект на експертната дейност е етикът – експерт. Неза-
висимо от умелото заиграване с темата за моралния субект, ини-
циативата принадлежи на етически подготвена фигура. Хума-
нитарно-етическата консултация е представена като движение, 
породено от етическата съобщност, което придобива ефект само 
при „насрещното движение“ на социалните институти и кон-
кретните лица, вземащи решения. [Бакштановски, В. 1989: 29]

• Експертната дейност се реализира в условията на „огра-
ничено / неразгърнато търсене“. Социалната среда все още из-
глежда хомогенна, етическите рискове не са ясно очертани, необ-
ходимостта от морален избор не е забележима.

• Етическата консултация и етическата експертиза на този 
етап са отработени „игрово“, в условни ситуации (които все още 
не се назовават „рискови“), като се имитират роли и професио-
нални практики.

• Удържането на етическия риск при етическия практи-
кум е етическо по форма, но морално по своето съдържание.

• На преден план излизат прогностичната функция на ети-
ческата експертна дейност. Етикът – експерт е призван да пред-
вижда възможните рискове и да подготвя за тях лицата, взема-
щи решения. Делегират се големи права и очаквания към етѝка – 
експерт и към мисията му да прогнозира и да управлява въз-
питателния / педагогическия процес. Етическата консултация е 
представена като форма на социално управление.

• Професионалните територии, в които се разгръща етиче-
ският практикум и етическите делови игри са (както и в цяла-
та приложна етика от осемдесетте години) сферите на управле-
нието (възпитанието) и на педагогическата практика. Това са две 
социални области, в които неизменно има търсене на етически 
компетенции.

Интердисциплинарността

Приложното етическо изследване и етическата експертна 
дейност предполагат осъществяването на тясна връзка на ети-
ката с други научни дисциплини. Методологически значимо е 
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разрастването на хоризонталната обвързаност на етическото по-
знание с останалите науки за човека и обществото. Както беше 
посочено, българските етици през 80-те години на миналия век 
проявяват интуиция, акцентирайки върху значението на меж-
дудисциплинарността, комплексния анализ, интеграцията, съ-
трудничеството „обогатяването на познавателните възможнос-
ти на етиката с тези на другите обществени дисциплини“, „пло-
дотворното боравене с методите и подходите на социологията, 
социалната психология, психологията на личността, културо-
логията и етнологията, комплексната теория на идеологическия 
процес и т. н.“ [Лазаров, М. 1989-а:38]. Анализът е предимно на 
мета-равнище. Още през 1969 г., в контекста на теоретико-мето-
дологическите аспекти на нравствената норма и нейната реали-
зация, Васил Момов отделя специално внимание на границите 
и системата на използваните в етиката методи и подходи. Авто-
рът анализира „универсалните подходи“ и подходите „с особе-
но значение“ в етиката. Очертават се параметрите на собствено 
етическия подход. Въвежда се и понятието за междудисципли-
нарност като гаранция за развитие на етическото познание. По-
сочва се, че „етиката променя своето място и значение в общата 
система на обществознанието, тъй като започва да осъществява 
своите взаимоотношения с философията и с останалите частни 
дисциплини“ и че етиката е в състояние „да се ползва от методи-
те на други частни науки“ [Момов, В. 1969:229]. Методологически 
значими, особено по отношение на позитивистките тенденции, 
са изследванията в областта на социология на морала [Мизов, Н. 
1973]. Впоследствие интердисциплинарността и комплексният 
подход и се превръщат в основна методологическа характерис-
тика на българските етически изследвания. В духа на изгражда-
нето на хоризонтални научни структури се толерират междудис-
циплинарните научни форуми, а също така и междудисципли-
нарното обучение на младшия научен състав.

Изследователските цели и задачи определят насоката, в коя-
то се разгръща интердисциплинарността. Когато се формулират 
възпитателни цели и педагогически задачи, от които произти-
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чат отговорностите на етика – експерт, естествено идва интере-
сът към онези дисциплини, които изследват моралното мислене 
и моралното поведение. Предпочитанията са за сътрудничество 
с психологията на морала, възрастовата психология и психоло-
гията на развитието, психологията на личността, етнопсихоло-
гията, социологията, педагогиката и др. Тази линия на развитие 
може да бъде проследена при етическия практикум.

Когато етическата експертна дейност е подчинена на социал-
но-инструментални цели, поради необходимостта от познания, 
свързани със съвременното състояние, тенденции, технологии и 
рискове в медицината, биологията, генетиката, химията, инфор-
матиката и пр. естествени дисциплини, се засилва връзката на 
етиката с естествените науки. Реализира се сътрудничество от 
когнитивно естество и от успешната му реализация зависят как-
то адекватността на взетите решения, така и компетентността на 
експерта. По линия на комплексността има търсене за прослой-
ка от специалисти, които са с образователен ценз не само по фи-
лософия и етика, но и и в частнонаучна дисциплина. И тъй като 
в български условия монообразователният ценз е стандарт (екс-
пертите са обикновено с частнонаучно или с етическо образова-
ние, а много по-рядко – и с двете), важна роля за действащото 
сътрудничество имат междудисциплинарните научни форуми 
и научни проекти. Впрочем, и в европейски и в световен план 
създаването на интердисциплинарни екипи за разработване-
то на приложноетически проблеми е утвърдена практика. Така 
например рисковете на изкуствената прокреация преди години 
бяха повод за създаването на международен интердисциплина-
рен екип, който разработи проблемите на статуса на ембриона и 
подготви промените в европейското законодателство в тази нова 
област на медицинската наука и практика. В екипа бяха привле-
чени не само специалисти от различни държави (вкл. България), 
но и видни представители на медицината, на биологията, биохи-
мията, химията, генетиката и др., на философията, етиката, со-
циологията, психологията, юристи и др. специалисти в областта 
на правните науки, теолози и представители на различни рели-
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гии и др. Създаването на интердисциплинарни екипи е една ус-
пешна социална практика, която има свое бъдеще, сериозен нау-
чен потенциал и прагматична стойност.

Прадигмата на научаването в приложната етика

Първоначалното виждане за етическата експертиза  – така, 
както ни е представена в етическия практикум, е издържано в 
парадигмата на научаването. В голямата си част резултатите на 
„инициативата“ са свързани с придобиването на етически зна-
ния и компетенции. Търсят се реални познавателни промени, 
както при вземащите решение лица, така и при експерта-етик. 
Академичният статут на етическия практикум логично се до-
пълва от възпитателната функция и от търсените дългосрочни 
промени в моралното мислене и в моралното поведение.

Ако в етическия практикум резултатът е личностен – разви-
тие на моралното мислене и на етическото познание на „взема-
щите решение лица“ с цел тяхната етическа адекватност и спо-
собност за морален избор, в съвременната етическа експертна 
дейност резултатът е практически – постигане на конкретно ре-
шение на морален конфликт или препоръки за етически избор. 
Социалният статут, социалната функция и политическата роля 
[Bayertz, K. 2002], които са присъщи за съвременната експертна 
дейност, определят отношението към познавателните процеси 
и очакванията към тях. Определено развитието на моралното 
съждение, на моралното мислене и на моралното познание са от 
централно значение за анализа на конкретните морални казуси с 
цел етически избор, вземане на конкретни решения и изработва-
не на препоръки тук и сега. Успешността на етическата експер-
тиза е зависима от познавателните и когнитивните процеси – от 
това дали оторизираните субекти са способни да анализират и 
решават морални казуси, дали познават и са способни да прила-
гат и съпоставят различните модели на вземане на етични реше-
ния, дали могат да извеждат и прилагат етическата аргумента-
ция, дали познават конкретната материя и етическите дилеми, 

Българската приложна етика – между академизма и практиката



46

които поражда развитието, доколко са информирани за социал-
ните и професионалните рискове, за прецедентите в експертна-
та практика, за етапите в процеса на вземане на решения и т. н. 
В същото време фоновата когнитивност е определяща за реали-
зираното ниво на морално мислене и за способността за вземане 
на колективни решения и за реализиране на етически избор от 
позициите на взаимното уважение. [Вж. по-подробно Христова, 
Ст. 2014] Така съвременната етическа експертиза разчита с осно-
вание на когнитивните и познавателните процеси, за да реали-
зира пълноценно своята инструментална социална функция и за 
да гарантира мястото си в избора на социални политики и оком-
плектоването на средствата за тяхното постигане.

Виждаме, че в приложната етика парадигмата на научаване-
то е застъпена подобаващо въпреки, че тя е поставена по коренно 
различен начин в етическия практикум и в съвременната етиче-
ска експертна дейност. Причините се коренят в параметрите на 
реализираните дейности. В етическия практикум ясно са форму-
лирани нравствено-педагогическите цели и съответстващите им 
възпитателни задачи. За разлика от него, в етическата експертна 
дейност целите са социални (изработване на конкретни етически 
прескрипции и решения), а задачите са свързани с преодолява-
нето на конкретните етически дилеми и с прилагането на ети-
ческите принципи в процеса на избора. Педагогическите цели, 
които си поставя етическият практикум в рамките на своя ака-
демичен статут се изместват от социалните цели на съвременна-
та експертна дейност при изпълнение на нейните политически 
функции. Впоследствие, в рамките на етиката на вземане на ре-
шения, педагогическите цели се опитват отново „да изплуват на 
повърхността“, за да компенсират регулативните дефекти на ин-
ституционализирането на морала в условията на етическо ко-
дексиране, но този път те са формулирани не в рамките на ака-
демичния етически дискурс, а в полето на социалния статут на 
практическата етика.
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Етиката на вземане на решения на кръстопът

В своята последна монография Ст. Христова отделя специ-
ално внимание на тенденцията, която води до „намаляване на 
необходимостта от кодексотворчество и от повсеместна инсти-
туционална регулация в етиката на вземане на решения, замест-
вайки ги или допълвайки ги с необходимостта от формиране на 
добродетели.“ [Христова, Ст. 2014: 22] Наблюдава се движение 
от „да прилагаш етиката“ към „да бъдеш етичен“, като през по-
следните десетилетия тази насока се очертава „като най-перспек-
тивната част от практическата етика“. [Hauser-Kastenberg, G. W., 
E. Kastenberg, D. Norris. 2003, цит. по Христова, Ст. 2014: 23]

Описаната тенденция е изключително интересна в перспек-
тивен план. Като реферира към добродетелността, етиката на 
вземане на решения е поставена пред изкушението да се ангажи-
ра с проблемите на моралното възпитание. Това означава пре-
ориентиране на експертната дейност към нови цели и резултати. 
Това са възпитателни цели и педагогически резултати в услови-
ята на реално търсене на етическа експертиза. При този избор 
най-общо казано, приложната етика разширява своите правомо-
щия, губи своята специфика и става неразличима от етиката.

Разочарованията при този сюжет са неизбежни – когнитив-
ността е необходимо, но недостатъчно условие за моралното 
развитие. Аргументите за това твърдение са не само строго тео-
ретични, но и такива, които са постигнати на основата на обек-
тивно изследване на моралното развитие.

• Първата група доказателства имат отношение към ефек-
тивността на моралните дилеми като инструмент за пости-
гане на значими резултати в моралната изява. За свое огромно 
съжаление и на основата на дългогодишни изследвания Л. Кол-
берг оценява дискусиите на хипотетични морални дилеми в клас 
като педагогически неефективни. Под съмнение е и ефектив-
ността на дискусиите върху практическите морални дилеми. Ко-
гато няма реална житейска необходимост да се действа, когато 
няма реален сблъсък на интересите, дескриптивното съждение 
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е повлияно от прескриптивното, т. е. формулирайки своето виж-
дане „какво ще направи“ индивидът има пред вид „какво трябва 
да направи“ или „какво се очаква от него да направи в тази си-
туация“. Видимо Л. Колберг се стреми да избегне тази излишна 
условност, за да доближи още по-вече съждението до реалното 
решение, като вмества индивида в реален морален конфликт. С 
„подхода на справедливата общност“ се търсят други, по резул-
татни методи. В условията на „игрови“ социален контекст се ана-
лизират реални житейски ситуации и конфликти. Намесват се 
социалните техники на въздействие върху моралното поведение. 
Става дума за методика, която има привкуса на „социална ког-
нитивна игра“ в условията на реални социални отношения. Като 
развива когнитивните техники на морално формиране, струк-
турно-когнитивната теория достига до необходимостта да раз-
вие и социалните педагогически стратегии. Тя се обръща към те-
мите за „социалната стимулация на поведението“ и за развитие-
то на „демократичния тип социални отношения в социалната 
общност“ [Вж. Маринова, Е. 1998].

• Втората група доказателства се отнасят до развитието на 
моралното мислене и показват, че то гарантира единствено го-
товността за морално поведение. Изводът е отново на Л. Кол-
берг, който се убеждава, че развитието на съждението на спра-
ведливостта (шести стадий на моралното съждение) не е гаран-
ция за морално поведение. Чрез формален анализ на понятието 
морален характер се показва, че развитието на моралното мисле-
не отразява „потенциала за морално действие“, но не гарантира 
неговата реализация. Моралното съждение не е гаранция за мо-
ралната изява. Не винаги индивидът реализира онова „макси-
мално ниво“, което се регистрира в моралното съждение. Дис-
кутира се характера на социалните отношения като посредник 
между моралния капацитет и моралното поведение. [Маринова, 
Е. 1998]

• Като се тръгва от една по-широка трактовка на морал-
ното познание, което се интерпретира като когнитивен фон и 
като social-learning процедура, третата категория доказател-
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ства показват, че то (моралното познание) не гарантира реали-
зирането на морално поведение. Тези доказателства са предста-
вени в изследванията на В. Мишел, Дж. Аронфрид, М. Хофман, 
и др., които тълкуват когнитивните процеси значително по-ши-
роко чрез понятията социално обучение и информация. Като се 
изследват:

• процеса на усвояване на моралното съдържание, знанието 
на моралните ценности и принципи и конкретизацията им в раз-
личните възможни ситуации;

• информираността на индивида по моралните проблеми;
• различни етапи на трансформация на морала от „знание“ 

през „средство за анализ“, в „мотив на поведението“;
• етапите на социалното обучение  – внимание, запомняне, 

усвояване и мотивация;
• педагогическата ефективност на социалната инструкция, 

на стимулите (отрицателни и положителни) и на социалните мо-
дели;

• „устойчивостта на изкушението“, „отложеното подкрепле-
ние“ и „просоциалната схема на поведението“ (включваща просо-
циалност, алтруизъм и агресия) и се дискутират възможните вза-
имовръзки между основните форми на социално въздействие;

• очакваните последствия при реализацията на моралното 
поведение като съществен аспект на личностната саморегула-
ция и др., се доказва с типично социални средства на изследва-
не, че моралното познание не решава кардинално проблемите на 
моралното поведение. Спъни-камъкът се нарича морална ав-
тономия. В стремежа си да контролира социалното поведение, 
социалният когнитивизъм се оказва пленник на детерминизма 
[Маринова, Е. 2003].

Цитираните три групи доказателства показват, че етиката 
на вземане на решения не може да разчита на моралното позна-
ние, на моралното мислене и на когнитивните техники за тяхно-
то развитие като гарант за преодоляване на етическите риско-
ве. Това показва и практиката на етическата експертна дейност в 
рамките на Етическия практикум. Провежданото обучение чрез 
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проучване на практически казуси, решаване на дилеми, диску-
сии и пр., въпреки и предполагащо постигането на личностни 
резултати, не трябва да бъде пряко насочено към тях.

Кръстопътят предполага алтернатива и в нашия случай тя е 
свързана със запазване на спецификата на приложната етическа 
експертна дейност и на курса на търсене на решения в собстве-
ното приложно-етическо поле. В този случай реферирането към 
добродетелността предполага преструктурирането на приорите-
тите на приложната етика в процеса на реализиране на нейна-
та политическа роля и социални функции. Казано с други думи 
разглежданата тенденция предполага отделяне на значимо място 
на етическото познание като част от съвременните политики за 
развитие на обществото. Това, че етическото познание не е дос-
татъчно условие за морално развитие не елиминира или ома-
ловажава качествата му на необходимо условие. Това е насо-
ката, в която етиката на вземане на решения има огромен нераз-
гърнат потенциал.

Без да влизаме в дебата за възпитателните функции на обу-
чението, но предпоставяйки тази връзка, акцентираме върху не-
обходимостта от делегиране на интелектуални, финансови, орга-
низационни и пр. ресурси за разгръщане на етическото обучение 
в българското общество като фактор за обществено развитие.

• От една страна това предполага промоцирането на поли-
тики за етическо образование на професионалните общности с 
повишен етически риск. В тази насока е инвестирането в програ-
ми по биоетическо образование, по еко-етическо образование и 
др.

• От друга страна това са формите на разширяване на ети-
ческия дебат в българското общество.

• От трета страна е участието на етическото образование в 
медийните политики.

• От четвърта страна е етическият интерес към култур-
ните политики като фактор за развитие на етическата култура и 
чувствителност на българина.
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Три насоки в развитието на съвременните български 
приложно-етически изследвания

Съвременните приложно-етическите изследвания у нас се 
развиват в три основни насоки – аналитическа, практическа и 
педагогическа, които си влияят взаимно.

Като развиват успешно теоретичния клон на приложната 
етика, съвременните изследвания, които определяме като ана-
литични, са проводник на основните тенденции и постижения в 
съвременната приложно-етическата мисъл. В българската етика 
в най-голяма степен са застъпени проблемите на нормотворче-
ството и етическите кодекси, на биоетиката, на бизнес етиката и 
стопанския етос на българина, на медицинската етика, на джен-
дър етиката, обективните изследвания на морала и др.

Формулира се етическата гледна точка при анализа на соци-
алния риск в българското общество, демонстрират се основни 
зони на морална болезненост и свързаните с тях социални прак-
тики. Теоретичният анализ дава възможност за реализирането 
на основната приложна цел, а именно – изработването на етиче-
ски прескрипции за преодоляване на моралните опасности в съ-
временното българско обшество. Тази практическа цел е свър-
зана със защитаваното разбиране за характера на съвременната 
приложна етика и за ролята на етѝка като експерт [Маринова, Е. 
(съст), 2008].

Дефинират се етическите кодекси като ценностни механи-
зми за вътрешно-групова морална регулация на поведението, 
насочени към удържането на целостта на общността / групата в 
ситуация на криза. Разкрива се мястото и ролята на етическите 
кодекси между морала и правото. Предлага се оригинална таксо-
номия [Миков, И. 2011, 2009-а, б, 2008-а, б, 2007].

Обхванати са основни територии с повишен биотехнологи-
чен риск (клониране, изкуствена прокреация, „разчитането“ на 
човешкия геном, клетъчностволовата терапия, генномодофици-
раните храни, нанотехнологииите и др.). Аргументира се прехода 
от теорията на моралния избор към етиката на вземане на реше-
ния. Разиграват се основните модели и се извеждат принципи-
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те на вземане на биоетични решения. [Христова, Ст. 1999, 2009, 
2014] Проблемът за избора на решения в практическата етика се 
застъпва в сферата на медицинската практика. [Маринова, Е., 
С. Попова (съст), 2014, Попова, С. 2007 и др.]

Българската икономическа и бизнес среда се анализира на 
основата на основни подходи и принципи на бизнес етиката. 
Изучава се кроскултурната перспектива на организационното 
поведение. Изясняват се основните цели, възможности, принци-
пи и инструменти на бизнес етиката в контекста на съвременния 
мениджмънт. [Драмалиева, В. 2014; Сотирова, Д., 2002, 2007; Ма-
ринова, Е. (съст.), 2008] Изследва се стопанския етос на българи-
на. [Христова, Ст. 2011, 2007, 2006, 2005, 2004, 1999-б]

Българската приложна етика, обаче, започва да звучи в уни-
сон със съвременните световни тенденции, колкото това и да не 
се възприема от някои български етици, едва с развитието на съ-
временната българска практическа етика. Практическият клон е 
свързан, от една страна, с формирането на етически комисии, ко-
митети и пр. звена на институционализираната етическа регула-
ция, а от друга – с процеса на кодексотворчество.

Основен фактор за развитието на този клон е засиленото 
търсене за етическа експертиза и етически регулативни механи-
зми в съвременното рисково общество и в условията на техноло-
гичен и икономически растеж. Без фактора търсене българска-
та практическа етика може да съществува единствено като ака-
демичен проект – както се вижда от етическия практикум през 
осемдесетте години на миналия век.

Най-големите потребители на етическа експертиза, от които 
идват основните заявки в български условия са медицината, на-
учно-изследователският процес, бизнесът и социалната сфера на 
обществения живот. Основните провокации са свързани с про-
блемите на технологическия растеж и иновациите, на социал-
ната справедливост и социалното разпределение, на взаимното 
подпомагане и споделяне на тежестите в обществото и др.

Съвременните научни технологии, макар и с огромно за-
къснение по отношение н световните процеси, навлизат и у нас, 
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с което поставят неотложната необходимост от въвеждане на 
етични регулатори. Медицината и развитието на биотехнологи-
ите са силно повлияни от иновативните тенденции, което ги пре-
връща в съществен фактор за развитието на българската практи-
ческа етика. С навлизането си в българската медицинската и со-
циална практика, лечението на стерилитет, трансплантацията на 
тъкани и органи, генното инженерство и др. излизат от рамки-
те на академизма и на научно-изследователските проекти, като 
навлизат в медицинска практика и се трансформират в средство 
за решаване на социални проблеми. Те обаче са източник на се-
риозни рискове, от успешното удържане на които зависи успеш-
ността на иновационния процес.

Рисковете на социалната справедливост и разпределение-
то на ресурси възникват с пълна сила във връзка с: практиките, 
свързани с въвеждането на технологични иновации, разпределе-
нието на ресурси в доболничната помощ, лечението на българ-
ски граждани (особено на деца) зад граница, лечението на раково 
болни в условията на ограничени ресурси, лечението и грижа за 
терминално болни в условията на ограничени ресурси и др. Те са 
провокирани и от социални проблеми в обществото, свързани с 
неравенствата, бедността, природни бедствия и др.

Важен фактор за развитието на българската практическа 
етика е етическата нерегламентираност на рисковата профе-
сионална среда. У нас социалният риск се изправя „очи-в-очи“ 
с индивидуалната съвест на професионалиста, който е субект 
и на моралния избор. Така онези, които притежават правоспо-
собността да използват новите технологии се оказват овластени 
да вземат професионални решения, но и да правят морален из-
бор, като сами определят правилата и критериите. Субектът не 
е предпазен от закона по отношение на рисковите избори и там, 
където законът трябва изришно да забранява или да предписва 
поведение, професионалистът е принуден да прави морален из-
бор, основавайки се на своите компетенции и личен морал. Всич-
ко това определя и необходимостта от създаването на етически 
комисии и създаването на етически рамки за реализирането на 
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професионалния избор и за удържането на целостта на профе-
сионалните общности. Там, където моралният избор на профе-
сионалиста е особено важен, институционалните етически регу-
лативни форми имат вече установени традиции. Така например 
етическата експертиза и сезирането на етическта комисия към 
БЛС у нас е стандартна процедура.

Развитието на българската приложна етика, въпреки и с 
известно закъснение по отношение на световните иновацион-
ни процеси, е под силното влияние на глобалните процеси. Ре-
ализирането на това влияние не е равномерно – има области, в 
които иновационните технологии навлизат по-убедително, кое-
то води след себе си необходимостта от съгласуването им с вече 
действащите в глобален план етически стандарти. Особено ясно 
тази тенденция на усилено вграждане в европейското етическо 
пространство се наблюдава в българската медицина и при био-
медицинските технологии. По подобен сценарий, но не така ин-
тензивно, се развиват процесите, свързани с развитието на ин-
формационните технологии, информационната сигурност и др. 
Етичната регулация се превръща също така в необходим фактор 
на изследователския процес и в гаранция за легитимност на вся-
ко съвременно научно изследване и проект. Тук отново синхро-
низирането с европейските етични изисквания е необходимост.

Важен аспект на съвременното развитие на българската при-
ложна етика е участието и в създаването, промяната и хармони-
зацията на българското законодателство с потребностите на об-
ществения прогрес. Има няколко фактора, които допринасят за 
преливането на импулси от практическата етика към правото. 
Единият е потребността от промени в българското законодател-
ство, които да регулират дейностите, свързани с иновационните 
процеси. Вторият е готовността на българското общество за тези 
процеси на легализация. Третият е необходимостта от хармони-
зация на българската иновационна среда и българското законо-
дателство с глобалните тенденции. Взаимосвързаността на тези 
фактори може да се проследи и илюстрира на примера на био-
правото, което, разгръщайки своя потенциал в предверието на 
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закона, подготвя важни промени в нормативната уредба на би-
омедицински практики, които до неотдавна са били само науч-
ни проекти. Разширяването на етическия дебат в обществото и 
търсенето на средства и пътища за удържане на етическия риск 
са сред силните инструменти на биоправото. Като се основават 
на анализа на етическите и социални рискове и на етическата ар-
гументация, промените в българското законодателство (Пр. За-
конопроект за заместващото майчинство; Законопроект за ев-
таназията; Законопроект за кръстосаното донорство и домино 
трансплантациите. др.) дават възможност да се улесни реализи-
рането на конкретни биомедицински технологии – транспланта-
цията на органи и др. и имат пряко отношение към развитието и 
прагматизирането на българската иновационна среда и към ней-
ното хармонизиране с европейските етични и правни стандарти 
[Ставру, Ст. 2014-а, б].

Развитието на практическата етика дава своето отражение и 
върху етическото образование. От една страна става дума за про-
мени в етическото образование, което се предвижда като част от 
университетската комплексна програма на обучение, следва от 
логиката на познавателния процес, но в същото време се диктува 
от потребностите на практиката. Култивирането на култура на 
междудисциплинарното изследване, въвеждането на ситуатив-
ният подход, решаването на дилеми и казуси, усетът към про-
цесуалността и диалектиката на изучаваните феномени, обога-
тяването на изследователския инструментариум и др., бидейки 
част от университетското обучение, помагат за реализирането на 
професионална подготовка, която съответства на съвременните 
иновативни процеси и на потребностите на обществото.

От друга страна практическата етика диктува необходи-
мостта от изграждане на система от специализирани познания, 
които да развиват етическата образованост на професионалиста 
в очертаната от социалната практика насока. У нас има сериозен 
напредък по отношение, например, на обучението по биоетика 
и бизнес етика [Христова, Ст. // Маринова, Е., С. Попова (съст), 
2014: 573; Александрова-Янкуловска, С. 2014; Драмалиева, В. 2014; 
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Сотирова, Д. 2002]. В други области (например обучението по 
екоетика) се създават предпоставки за развитие на етическо об-
разование. [Серафимова, С. 2012, 2013, 2014].
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Abstract. The article discusses how the development of science and the advance 
of technology create serious ethical risks that cannot be controlled without the inter-
vention of ethics as a scientific discipline. The author also analyses the factors that 
strengthen the social role of modern science for overcoming the emerging threats 
and ensuring social progress and prosperity. The growing importance of ethics in this 
process is examined and certain Bulgarian specificities of the problem are indicated.
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Въведение

На фона на сблъсъка между локално и глобално, белязал съ-
временното развитие на човешкото общество, етосът на науката 
претърпява преход към все по-голяма отговорност. Според Янез 
Поточник [Potočnik 2005], европейски комисар за наука и из-
следвания в периода 2004 – 2009 г. и европейски комисар за окол-
на среда до 2014 г., развитието на съвременната наука трансфор-
мира функцията на три основни исторически ценности: истина, 
прогрес и отговорност. Тези ценности, които играят съществена 
роля в конструирането на нашите съвременни общества както в 
Европа, така и в други части на света, имат различно влияние по 
време на трите последователни периода в по-новата история на 
науката:

1 Доцент в ИИОЗ при БАН, д-р по философия.
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• Епоха на истината: от Ренесанса до Просвещението, пе-
риода от 16-ти до 18-ти век;

• Епоха на прогреса: по време на индустриалната револю-
ция, започнала през 19-ти век;

• Епоха на отговорността: с развитието на „общество на 
знанието“ (или общество, основано на знание), втората 
половина на 20-ти век.

В днешно време концепцията за етичната неутралност на на-
уката е тотално отхвърлена, като същевременно се изтъква все 
по-мащабната ангажираност на съвременното общество с про-
блемите на науката и технологиите [Bevan 1976]. Същевременно 
нараства необходимостта от баланс между свободата и отговор‑
ността в научната дейност „В науката хората се научават да се 
подчиняват на обща цел, без да загубят индивидуалността на 
своите постижения“ [Bernal 1939].

Развитие на науката като социално обусловен феномен

Приложният аспект на научното знание датира още от древ-
ността. В много случаи той дори е бил главният двигател на раз-
витието на знанието, като например в древен Египет именно 
нуждата от производство на храни, следенето на разливите на  
р. Нил, монументалното строителство и борбата с болестите са 
породили задълбочени изследвания от астрономически харак-
тер и развитие на математиката и медицината. По-късно, в древ-
на Елада, както и в епохата на Ренесанса, преобладава стремежът 
към чисто познание и към неговите културни проекции. Като че 
ли по това време приложният контекст отстъпва на възвишената 
цел за духовно и интелектуално усъвършенстване и разкриване 
тайните на природата.

В рамките на шест столетия (между 13-ти и 19-ти век) нау-
ката не се свързва със сериозно комерсиално или практическо 
приложение, но пък изиграва изключително съществена роля 
по отношение освобождаването на човешката мисъл от оковите 
на суеверието и на религиозните догми, както и за преодолява-
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нето на редица погрешни, но наложени и приети дотогава пред-
стави за човека и света около него. Това отприщва духа на толе-
рантност и интелектуална свобода, сами по себе си от изключи-
телна важност за прогреса на човечеството. „Този нов дух в сфе-
рата на мисълта е най-добрият от всички дарове, които нау-
ката е донесла на света“ [Beals 1931]. Поставя се началото и на 
нови принципи на научното изследване – започва например за-
дължително да се изисква опитно потвърждение на издигнатите 
хипотези и теории, което предпазва науката от движение в по-
грешна посока и съответно задава допълнителен потенциал за 
ефективно приложение в социалната практика. Тогава науката 
сякаш упражнява най-активно функцията си да разкрепостява 
общественото съзнание и да създава основи за по-справедливи 
обществени отношения, изкоренявайки вредни практики като 
обвиненията във вещерство и магьосничество с фатални после-
дици за набедените в подобна дейност. Визираната епоха на ев-
ропейския Ренесанс е белязана от творчеството на учени от ран-
га на Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Франсис Бейкън, 
Йохан Кеп лер, Галилео Галилей и Исак Нютон, преобърнали чо-
вешките представи за света и разширили неимоверно човеш-
кия кръгозор, дарили на човечеството знания от фундаментал-
но значение за модерните наука и технологии. Междувременно 
това е време на възход и на политико-идеологическата функция 
на науката, подсилена от трудовете на Макиавели, на авторите 
на социални утопии и др.

От 19-ти век, с настъпването на „индустриалната револю-
ция“, науката започва да се превръща в непосредствена „произ-
водителна сила“, задавайки нови хоризонти за технологично раз-
витие  – и в транспорта, и в съобщенията, и в индустриалното 
производство. Същевременно стартира процес на институцио-
нализация и на държавна подкрепа за научните изследвания, 
които се идентифицират като сериозен залог за икономически 
растеж на науката и социално развитие. Но с това нараства за-
висимостта от правителственото финансиране и от връзките с 
индустрията, което понижава нейната (главно институционал-
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на) автономност. Все пак научното знание се радва на огромна 
репутация и авторитет. Нуждата от развитие на промишленос-
тта и на обществените инфраструктури дава силен тласък на на-
учните изследвания.

Трансформирането на подходите към науката във връзка с 
нейните обществени ползи може да се проследи по-нататък на 
примера на немското Дружество „Кайзер Вилхелм“ (първообраз 
на съвременното Дружество „Макс Планк“). Първоначално него-
вата дейност е насочена предимно към развитието на естествени-
те науки, доколкото те са били в момент на подем и при тях в най-
голяма степен се е изисквало изграждането на институти с тежко 
специализирано оборудване. Но още в ранните етапи на същест-
вуването му се създават два типа институти – едните са носочени 
главно към теоретични изследвания, а другите – към приложни, 
обслужващи нуждите на германската икономика. Важно е да се 
отбележи обаче, че вторият тип институти на този етап (до на-
чалото на 30-те години на миналия век) също си поставят чисто 
научни цели – „да разработват научните основи на съответни-
те отрасли на промишлеността“ [Glum 1930]. Научната полити-
ка на Дружеството по отношение на приложните изследвания се 
базира на думите на Хумболд: „Науката често излива най-пищ-
ната си благодат над живота тогава, когато изглежда, че се от-
далечава от него“. Призивът е бил да се работи не толкова за из-
обретения, колкото за разкриване основите на научното знание. 
Но макар и изградени с такава цел, институтите за приложни из-
следвания към Дружество „Кайзер Вилхелм“ имат огромно зна-
чение за напредъка на немската индустрия.

От началото на 20-ти век науката се използва активно и за 
военни цели, като същевременно се превръща и във фактор в 
системите за отбрана и сигурност. По време на Втората светов-
на война нараства неимоверно обществения престиж на науката 
и тя изиграва съществена роля за развитието на военната логис-
тика. По-късно отново се обръща внимание на ролята на фунда-
менталните изследвания и те биват публично подкрепяни с ин-
струментите на научната политика [вж. Bush 1945].

Науката като фактор на развитието
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Същевременно, в миналото продуцирането на научно зна-
ние е елитарна дейност, напълно автономна и съобразяваща се 
само със собствените си, вътрешносистемни принципи и инте-
реси – вж. например „Къщата на Соломон“ в произведението на 
Франсис Бейкън „Новата Атлантида“ [Бейкън 2012]. Научните 
изследвания са породени главно от научно любопитство, а уче-
ните обитават своята „кула от слонова кост“. Науката е олице-
творение на представите за прогрес, обективност и обществен 
консенсус [Ben-David & Sullivan 1995]. Широко е разпростране-
на идеологията на сциентизма, която митологизира рационално-
то знание, разглеждайки го като безусловен фактор за обществен 
напредък и поставяйки го на пиедестал като „върховна инстан-
ция“ във всички сфери на социалното ни битие.

Но в съвременни условия настъпват съществени трансфор-
мации в социалните измерения на науката. Нараства нейната 
роля в контекста на глобалните проблеми (глобално затопля-
не, изчерпване на природните ресурси, нови заплахи за човеш-
кото здраве, тероризъм и др.). Интензифицират се социалните 
въздействия на науката и поради развитието на нейни клонове 
с огромен потенциал – генно инженерство, нанотехнологии, ин-
формационно-комуникационни технологии, когнитивни науки, 
като същевременно обаче нарастват и заплахите от злоупотреба 
с научни постижения.

„Технологичните открития в миналото са променяли главно 
средата на обитаване и са отваряли възможности за манипула-
ции върху човека, но нито едно от тях не е водело до промяна на 
самата човешка природа, на структурата и характера на взаи-
моотношенията в обществото. Днешните рискове, предупреж-
дават Ю. Хабермас, Фр. Фукуяма и други автори, произтичат 
от възможностите за необратима промяна на човешката при-
рода в едно постчовешко бъдеще и изискват ангажиране на вла-
стови ресурс и вземане на превантивни политически решения“ 
[Христова 2009: 71 – 72].

Ето защо политиците все повече следва да се съобразяват с 
интензивно нарастващата обществена загриженост и тревож-
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ност относно развитието на науката и новите технологии (свър-
зани например с био- и нанотехнологиите, ядрената енергетика, 
както и със страха от безработица, тероризъм или социално из-
ключване). Според Христова [2009: 71], „днешните опасности са 
компресирани. Те се предизвикват от „малки“, невидими, незабе-
лежими, дори на пръв поглед пренебрежими неща – вируси, нано-
частици, изкуствено предизвикани генни мутации, имплантан-
ти, компютърни чипове. …Вчерашните заплахи са локални по 
обхват и размер на щетите, днешните са глобални“.

Това води до антисциентистки настроения и подкопава-
не на доверието в науката, което поставя на изпитание утвърде-
ните дотогава принципи на научна политика в духа на „Наука-
та – безкрайният хоризонт“ на Bush – принципи на безрезервна 
публична подкрепа на научните изследвания без съобразяване 
с обществените опасения и нагласи [вж. напр. Salomon 1990]. За-
стъпената от Vannevar Bush теза за силна автономия на науката 
[Bush 1945] бива смекчена с прагматични аргументи в доклада на 
Steelman (1947), който пледира за ограничаване на тази автоно-
мия в името на общественото благополучие. Но констатирана-
та отдалеченост на акдемичната наука от интересите на хората 
„е сама по себе си резултат от нейните собствени традиции“ 
[Ravetz 1971: 417].

Понастоящем обществеността се превръща в мощен фактор 
в научните изследвания: първо, в ролята си на поръчител и по-
требител на научните продукти, до голяма степен направляващ 
процеса на финансиране на изследванията. И второ – вече в ка-
чеството си на контролиращ субект, в ролята на коректив, пред 
когото науката е отговорна. Науката все повече се обвързва с об-
ществената сфера, бизнеса и политиката, напускайки своя пие-
дестал на ментор и поемайки ролята и функциите на субект, об-
служващ обществото – подпомагащ неговото материално и ду-
ховно развитие, икономически напредък и благоденствие, улес-
нявайки живота на обикновените хора, работейки за решаване-
то на глобални проблеми като недохранване, болести, природни 
и екологични рискове и социални конфликти. Науката сама по 
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себе си няма вече априорен авторитет, изискващ обществен рес-
пект и подкрепа. Тя е поставена в конкурентна среда и трябва 
ежедневно да се доказва пред обществеността, за да си ги извою-
ва и затвърди позициите си.

Академичното поведение на учените е характеризирано чрез 
определен етос, описан още преди четиридесет години от Merton 
в поредица от специфични норми: комунализъм, универсали-
зъм, безкористност и организиран скептицизъм [Merton 1973]. 
Според Merton това са „правилата на играта“ в правенето на нау-
ка, втъкани в социалните конвенции и в практиката на изследо-
вателската дейност. Комунализмът се отнася до публичната соб-
ственост на научните открития и според тази норма учените се 
лишават от интелектуалната си собственост в замяна на призна-
ние и уважение – това е така нареченият „дарителски модел“. По 
такъв начин научните резултати стават публични и на свободен 
достъп за всеки, който желае да ги използва. С други думи, ака-
демичните учени трябва да публикуват статии в научни списа-
ния, или „да загинат“. Универсализмът означава, че истинността 
на твърденията се оценява според универсални и неперсонални 
критерии, а не на основата на раса, класа, пол, религия или на-
ционалност. Тази норма предполага също, че академичната ка-
риера е открита за всеки талантлив човек. Безкористността пред-
ставя учения като търсещ ново знание заради самото него, а не 
поради някакви лични интереси. Това означава също и че учени-
ят не се възползва от привилегии и допълнителни възнагражде-
ния заради изследванията си. И накрая, организираният скепти-
цизъм означава, че научна общност подлага твърденията на чле-
новете си на експертна оценка (рецензиране).

Според интерпретацията на Durbin (1992) отговорността на 
учените и спазването на етични принципи в науката е предпос-
тавка за успешното решаване на редица потенциални социални 
проблеми. На подобно мнение е и американският президент Ба-
рак Обама: „Поради скорошният напредък, не само в биология-
та, генетиката и медицината, но също и във физиката, химия-
та, компютърните и инженерните науки ние имаме потенциа-
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ла за осъществим неимоверен прогрес в борбата с болестите в 
идващите десетилетия. …Напомня ни се, че с всяко ново откри-
тие и новата сила, която то ни носи, идва и нова отговорност“ 
[Obama 2009].

Основни жалони в развитието на изследванията  
на социалната роля на науката

Основоположник на изследванията на социалната роля на 
науката е Lancelot Hogben, който издава своята книга „Наука за 
гражданите“ през далечната 1938 г. [Hogben 1938]. В нейното въ-
ведение авторът прави констатацията, че „влиянието на наука-
та върху обществото сега е фокусът на истински конструктив-
ни обществени усилия“ (р. 9). В епилога, носещ заглавието „Нови-
ят обществен договор“, Hogben набляга на съществуващата диле-
ма „дали огромната част от човечеството ще жъне ползи от но-
вите могъщи достижения и изобретения, които напредващото 
научно знание ни предоставя на разположение, или инструмен-
тите с голяма деструктивна сила, които то също създаде, ще се 
използват от търсещите власт хора, за да разрушат всяка не-
посредствена надежда за по-светло бъдеще за човешката раса“ 
(р. 1077). Според автора, по-нататъшният прогрес на науката за-
виси от това доколко научните работници и техните партньори – 
гражданите – си сътрудничат едни с други в прилагането на на-
учното знание за задоволяване на социалните потребности. Той 
цитира думите на Робърт Бойл, че истинска наука е тази, коя-
то има потенциала за бъде използвана. Според Hogben „чистата“ 
и приложната наука не са независими социални феномени. „Те 
са неразрушимо свързани, както коренът и кълновете в процеса 
на здравословен растеж“ (р. 1078). Развиващата се наука е един-
ство от теория и практика. Авторът използва метафората, че без 
своите корени, стабилно засадени във влажната почва на соци-
алната практика, зелените вейки на чистата наука засъхват и се 
превръщат в мъртъв пън на метафизиката. А от своя страна, без 
амбициозните стебла на теорията, които извличат подхранващи 
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вещества от въздуха и слънчевата светлина, коренът на прилож-
ната наука дегенерира в сухата дървесина на емпиричното пов-
торение. „Това не е нова истина, нито парадокс. Това е казвано и 
повтаряно отново във всяка епоха на възраждане“ (р. 1078).

По-нататък Hogben твърди, че науката не е просто фото-
графия на реалния свят. Според него не бива да се счита, че тя 
е длъжна да се ограничава само до теми и проблеми, които биха 
довели до непосредствен социален резултат (това звучи напълно 
актуално в контекста на някои съвременни политически „зали-
тания“ в тази посока!). Но истинската наука винаги има потен-
циала да допринася за общественото развитие, макар и в бъде-
ще време спрямо момента на конкретното откритие. Освен това, 
Hogben пледира, че социалната полза от науката не се изчерпва 
само с приноси към материалното благополучие, а нейният об-
ществено-полезен ресурс е много по-голям.

Авторът идентифицира и процес на „събуждане“ на едно 
ново чувство на отговорност сред учените от демократичните 
страни. „Модерната наука ни предлага НОВ СОЦИАЛЕН ДОГО-
ВОР“ [Hogben 1938: 1089] – социален договор на научния хумани-
зъм, който се превръща в основа за ползотворно сътрудничество 
между гражданите и науката с цел по-пълно и по-добро задово-
ляване на обществените потребности. Това, според Hogben, озна-
чава и „нова ориентация на образователните ценности и нови 
квалификации за социална отговорност“ (р. 1079). Само тогава 
напредващото научно знание ще успее да изпълни ролята си по 
отношение на цивилизационното развитие и прогреса на чове-
чеството.

Независимо от прозренията на Hogben, общопризнат пионер 
в систематичното изследване на взаимозависимостите между 
науката и обществото е John Bernal. Неговата прословута книга 
„Социалната функция на науката“ [Bernal 1939] излиза една годи-
на след труда на Hogben и тя, според биографа на Bernal – Andrew 
Brown „беше опит на Бернал да осигури предпоставки науката 
да не бъде само защитена област на инетелектуални изследва-
ния, но да припознае като своя присъща функция подобряването 
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на живота на човечеството навсякъде по света. Това е разчуп-
ващ границите трактат, изучаващ възможностите на наука-
та и технологиите по отношение формирането на държавната 
политика, защитавайки тезата, че науката е основен фактор 
за обществена промяна, а същевременно предлагайки политики, 
които биха оптимизирали начина, по който е организирана нау-
ката“ [Brown 2005].

В книгата си Bernal застъпва тезата, че социалният прогрес 
в национален и световен мащаб се осъществява в голяма степен 
благодарение на приложението на науката в различни отрасли 
на обществения живот. Науката по презумпция трябва да служи 
за непрекъснато подобряване на условията на живот, но съще-
временно тя може да се използва и за деструктивни цели, като за 
пример авторът посочва войните и икономическите кризи.

Bernal въвежда идеята за това, че социалната функция на на-
уката не трябва да се разбира като абсолютна даденост, а напро-
тив – тя се развива паралелно с развитието на самата наука, коя-
то в началото е била в голяма степен индивидуално занимание. 
Едва на по-късен етап тя се обособява институционално и започ-
ва да разчита на подкрепа както от страна на развиващата се ин-
дустрия, така и от държавата, като постепенно става все по-сен-
зитивна по отношение на обществените потребности. Но за да 
може науката да служи ефективно на обществото и да осъщест-
вява социалната си функция, самата тя трябва да е преди всичко 
добре организирана и ефективно функционираща като система.

По-нататък Bernal посочва, че науката не трябва да насоч-
ва своите усилия само към развитие на индустриалното произ-
водство и технологиите, но и към проблеми на здравеопазва-
нето, селското стопанство и личния живот (улеснения за бита, 
спортни съоръжения, забавления като радио и кино и пр.). Спо-
ред него въпросът за приложението на науката е непосредствено 
свързан с проблемите на икономиката и оттам – с тези на поли-
тиката. Ето защо е необходимо да се развиват взаимоотношения-
та наука – индустрия – правителство, като не бива да се игнорира 
и сферата на културата в този процес на полезно взаимодействие. 
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А това, според автора, изисква усилия и от страна на науки като 
икономика, история и социология, доколкото науката не служи 
само за задоволяване на материални потребности, но тя има въз-
можност и трябва да допринася за разбирането, координирането 
и задоволяването на потребности и в социалната сфера.

Bernal не е радетел на разделянето на науката на „чиста“ и 
„приложна“, като експлицира съществената връзка между нау-
ката и общочовешките ценности и подчертава, че науката следва 
да бъде използвана само в името на обществената полза. В тази 
връзка Bernal обсъжда „социалната отговорност на науката“. 
Съгласно неговите виждания, научните изследвания осцилират 
между мотиви като „решаване на пъзели“ и „социална отговор-
ност“, т. е. социалната роля на науката е изведена посредством за-
дълбочен анализ на тезата за обществената медиация между ког-
нитивното и приложното измерение на науката. Същевременно 
авторът напомня, че „между самото откритие и момента на не-
говото приложение има дълъг период от време“ (p. 130). Според 
Bernal, за успеха на науката е от значение ефективната ѝ комуни-
кация с обществеността. Освен това, той намира традиционна-
та дилема пред изследователя за правене на наука в контекста на 
откритието или в контекста на неговото приложение за мнима 
и напълно преодолима: „…възможно е да се съчетае науката за 
добруването на вашия дух с науката за общественото благоден-
ствие“ (p. 307).

Според автора, източници на отклонения от социално отго-
ворното поведение в науката са правителствените органи, кои-
то желаят да използват науката за обществен контрол и за нала-
гане на господство (например използването на научните пости-
жения за военни цели), и частните компании, които се ръково-
дят повече от частния си интерес и своята печалба, отколкото от 
обществените ползи (например компаниите от фармацевтичния 
или енергийния бизнес).

Bernal анализира социалната функция на науката не само по 
отношение на обхват, но и на интензитет: доколко тя задоволя-
ва определени обществени потребности и доколко е способна да 
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трансформира и развие самите тези потребности. Като цяло, той 
разглежда науката като „главен фактор в социалното развитие“ 
(p. 383).

Проблемите на науката и взаимоотношенията ѝ с общество-
то занимават и известния философ, логик, математик, историк 
и социален критик, носител на Нобелова награда за литература 
Bertrand Russell. През 1952 г. в Лондон излиза първото издание 
на неговата книга „Въздействието на науката върху общество-
то“ [Russel, 1952], в която той пледира, че учените имат властта 
да сътворят един по-добър свят. Той застъпва в известна степен 
утопичната по своя характер теза, че е възможно обществото да 
бъде трансформирано в „научно“, при което войните могат да 
бъдат завинаги премахнати, нарастването на световното населе-
ние – ограничено, а просперитетът би се превърнал във всеобщо 
достояние.

Друг автор, който изследва въпросите на науката и нейната 
социална роля, е Jerome Ravetz. През 1971 г. излиза известната му 
и високоцитирана книга „Научното знание и неговите социални 
проблеми“ [Ravetz 1971]. В нея авторът се спира на някои опаснос-
ти от развитието на съвременната наука, като атомното оръжие 
или технологиите, увреждащи околната среда. Говори за „ново-
то осъзнаване на социалните и етични проблеми с огромна ком-
плексност, заедно с усещането за промени извън контрола на са-
мата научна общност“ (р. 33). И все пак, според Ravetz, отговор-
ността на изследователите и спазването на етичните норми биха 
гарантирали хуманното използване на научните постижения за 
благото на обществото. Той вярва в „напредъка на знанието… в 
името на хуманността“. Ravetz въвежда проблематиката за кон-
трола на качеството на държавно финансираните изследвания. 
Той споменава в книгата си и опасността от „вулгарна редукция 
на науката до клон на рекламната или военна индустрия“ (с. 9).

Съвместно с Funtowicz [Funtowicz & Ravetz 1993] Ravetz въ-
вежда концепцията за постнормална наука, свързана с нараства-
щата несигурност на природните и обществени процеси и необ-
ходимостта от оценка на съответните рискове, което изисква и 
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широко обществено участие в процесите на вземане на решения 
и обсъждане на изследователските приоритети. Комплексност-
та на съвременните проблеми, според двамата автори, отрежда 
нова роля на науката, която е призвана да намира иновативни 
подходи за тяхното решаване.

John Ziman е друг виден учен, посветил голяма част от из-
следванията си на социалните функции и роля на науката. Той 
публикува множество книги и статии по тези проблеми. Още 
в средата на 70-те години на миналия век Ziman осъзнава нео-
братимите промени в системата на научните изследвания и все 
по-голямата им обвързаност с останалите сфери на обществен 
живот: „Това, което се опитвам да покажа тук е, че науката сама 
по себе си, като начин на живот, се е променила неимоверно през 
последната половина на века и много по-трудно от преди може 
да бъда разграничена от обикновената промишлена, търговска, 
управленска или бюрократска битност“ [Ziman 1976: 239].

Според него науката трябва да е организирана и финансира-
на в широки мащаби, както и насочена към обществени цели, на-
ред със стремежа за напредък на самото познание [Ziman 1983]. В 
по-късни негови трудове това схващане се затвърждава: „Очаква 
се тя (науката – бел. авт.) да допринася все повече за национал-
ния просперитет“ [Ziman 1994]. Впоследствие той налага терми-
на „постакадемична наука“, която определя като маркетизира-
на, насочена главно към разработката на полезни за обществото 
продукти и технологии, по-скоро експертна по характер и орга-
низирана в мрежови структури [Ziman 1996; 2000]. „Приложна-
та наука се разраства толкова скоростно и дифундира толкова 
нашироко, че вече в огромна степен надхвърля академичната на-
ука по обхват и мащаб“ [Ziman 1996: 75].

Вижданията си по отношение ролята на съвременната наука 
Ziman изразява не само в строг научен стил, но и твърде образно, 
експресивно и есеистично: „В днешно време науката е навсякъде. 
Тя се просмуква в цялото ни общество. Хората я срещат в мно-
гообразни форми, зад всеки ъгъл, във всяка житейска сфера. Поня-
кога е само куп банални фриволности, като новите модни мате-
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рии. Понякога чудотворно спасява живота ни, като пеницилина. 
Понякога, като при климатичните промени, тя пропълзява за-
страшително над нас като катастрофично знамение: но поня-
кога обещава път за спасение от подобна зла участ. Понякога, 
като ядрена бойна глава, тя ни завлича в политически терор: по-
някога, като технология за верификация, тя предлага антидот 
за подобно зло.…Как трябва да отговорим на това двусмислено и 
вездесъщо нещо, наречено наука?“ [Ziman 2007].

Ускоряване на научния прогрес и усилване  
на социалното му въздействие

Според Върбанова-Денчева, сферите с най-голям потенциал 
за извличане на конкурентно предимство се свеждат до бързи-
ната, с която се внедряват постиженията на науката във всеки 
контекст на човешката дейност. От друга страна, „един от беле-
зите на отминалия век е увеличаване на честотата на научни-
те открития и скъсяване на времето за прякото им внедряване 
в конкретни технологии и производства“ (2003: 8). И наистина, 
научният прогрес ускорява видимо своя ход, като същевременно 
се скъсява цикълът „откритие (фундаментална идея) – внедрява-
не“. Ето един характерен пример: 500 години са изминали от вре-
мето на Гутенберг до разработката на първия компютър „Apple“. 
22 години е периодът между изобретяването на този компютър 
и появата на интернет, а само четири години бяха необходими за 
прехода от тромавата първоначална интернет среда към World 
Wide Web през 1993 г.

Подобна е констатацията и на Тасева (2009): „Например Фа-
радей открива електромагнитната индукция през 1831 г. и пове-
че от 40 години това откритие не намира значимо практическо 
приложение, докато през 1873 г. най-после е конструирана първа-
та относително съвършена технически динамомашина. Повече 
от 100 години очакват своята практическа реализация откри-
тите през 1727 г. принципи на фотографията; повече от поло-
вин век изчаква реализацията си телефонът. Почти 35 години 
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се оказват необходими на радиото и – вече след това, с почти 
15 се забавя практическата реализация на телевизията и ради-
олокацията. За създаването на атомното оръжие вече се оказ-
ват достатъчни само 6 г., за транзистора и лазера – 5 и т. н. … 
В наше време вече разработването на научните основи на аван-
гардните технологии (информационните, нанотехнологиите и 
др.) буквално върви успоредно с тяхното все по-обхватно въвеж-
дане в практиката, вкл. всекидневната, а осмислянето на стре-
мително изменящата се ситуация все повече изостава от този 
процес“.

Втори съществен белег на съвременния научно-технически 
прогрес, имащ отношение към мащаба и скоростта на промени-
те в обществото, е силата на въздействие на новите идеи върху 
всички страни от общественото развитие. Счита се, че парната 
машина за първите 100 години на своето съществуване е създала 
такова богатство, каквото всички научни открития до нея. Не-
сравнимо по-силни по въздействие върху живота, в сравнение с 
парната машина, са идеите за атомната енергия, компютъра, ге-
нното инженерство, новите материали и др.

Днес науката се превръща във фактор не само за социално 
развитие и икономически растеж, но и дори за самото оцелява-
не на човешката цивилизация. Науката вече засяга същностни 
жизнени системи, важни за функциониране на обществения ор-
ганизъм [Bugliarello 2008]. Така например, новите възобновяеми 
енергийни технологии могат да помогнат за преодоляването на 
енергийната криза, породена от изчерпването на нефта, газа и 
въглищата, както и за намаляване на въглеродните емисии, от 
което следва редуциране на глобалното затопляне. Новите мето-
ди за добив на питейна вода от океана ще спомогнат за запазва-
не на водния баланс на планетата и на водните екосистеми. А во-
дородните клетки като нов тип гориво за автомобили ще нама-
лят значително замърсяването на въздуха, особено в градовете. 
Данните от сензорите, следящи състоянието на околната среда, 
чрез модерните технологии могат да ни дадат в реално време дан-
ни за състоянието на водите и атмосферния въздух. Така могат 
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да се предотвратят например фаталните последици от едно ма-
сирано наводнение в гъсто населен район. От друга страна, на-
уката чрез постиженията на психологията и психиатрията може 
да променя пряко дори човешкото поведение и психика. В този 
смисъл, Weingart [2002: 703] констатира процес на „нарастваща 
социална релевантност на някои изследователски полета“. Като 
цяло, съвременната наука все повече съсредоточава усилията си 
върху дългосрочни, широкомащабни и комплексни по същност-
та си проблеми [UNESCO 1998].

„Безспорно живеем във време на все по-нарастващи възмож-
ности и предизвикателства, отнасящи се до науката и новите 
технологии. В резултат на това е налице увеличаващ се интерес 
и внимание към отношенията между изследванията, иновации-
те и обществото“ [Stirling 2006].

Според Stehr (1994), ролята на научното знание в живота 
на обществото непрекъснато нараства. Освен това, то съдържа 
характерен потенциал  – присъща му е способност за социално 
действие, превръщайки науката в непосредствена производи-
телна сила и във фактор за развитие на обществената култура, 
образование и благосъстояние. Наблюдава се всестранно навли-
зане на науката в ежедневието на хората чрез нови иноватив-
ни технологии за бита (роботизиране на домакинските дейности, 
компютърно управление на системите за климатизация и освет-
ление и пр.), за естетизиране на околната среда (нов тип светещи 
фасадни бои, нови технологични възможности за пластична ук-
раса и др.), за развлечение и спорт (интерактивни игри, 3-D и 4-D 
филми, компютризирани фитнес уреди и пр.). Тоест, научното 
знание започва да определя икономическата структура, да вли-
яе съществено както върху икономическия растеж, така и върху 
цялостното социално развитие и дори върху ежедневния живот 
на съвременните хора. Това имплицира и появата на нови форми 
на политическо действие, изразени в нов тип политики – научна 
и образователна, чието значение в модерните общества става все 
по-голямо.

И така, от една страна, е налице тенденция към силно съкра-
щаване на срока от фундаменталната идея до нейното практиче-
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ско приложение. От друга страна, в сравнение със старите, но-
вите идеи по правило са с по-висок потенциал, с по-голяма сила 
на въздействие върху развитието на обществото и с несравнимо 
по-широки по мащаб, всъщност – с глобални измерения. „Гене-
рирането на социален ефект става нещо присъщо на науката“ 
[Horlings et al. 2012: 6].

Роля на средата

Икономическата, политическа, културна и социална среда, 
в която функционира науката, е от съществено значение за ней-
ното развитие и взаимоотношения с обществеността. Установе-
но е например, че в нискоразвитите общества ролята на науката 
е съществено принизена – там господства упованието в религия-
та [Бояджиева, Чалъков, Петкова 1994]. В условията на съвремен-
но „общество на знанието“ науката и новациите се превръщат в 
определящи фактори за ефективното функциониране на всички 
останали обществени сектори. О своя страна обаче изследовател-
ската сфера е силно зависима от решенията в областта на научна-
та и образователна политика (въздействия тип top-down), докол-
кото те са пряко свързани с нейното ресурсно обезпечаване (как-
то финансово, така и кадрово). Не по-малко важни са взаимоот-
ношенията ѝ с индустрията и бизнеса – основни потребители на 
научни продукти, които до голяма степен се определят от сама-
та икономическа среда. Интересите на широката общественост, 
степента на разбиране на науката, ценностните нагласи и дове-
рието в науката (bottom-up обществени въздействия) безспорно 
също играят съществена роля по отношение капацитета на нау-
ката за социално въздействие. Ето защо, всички трансформации 
в посочените сфери оказват пряко влияние върху системата на 
науката, променят нейните функции, роля и статус.

Друг източник на промени в социалните функции на наука-
та е развитието на самото обществено разбиране за човешки и 
социални потребности, социални права, обществено устройство 
и пр. Например засиленият акцент върху проблема за равнопо-
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ставеност на жената дава значим тласък на т. нар. джендър из-
следвания, чието обществено влияние определено нараства. Ва-
жен фактор представляват и промените в иновационната систе-
ма, както и надвисналите заплахи за човечеството от глобален 
характер. Това предизвиква съществени трансформации в сами-
те научни изследвания – те стават по-пазарно ориентирани и се 
стремят да адресират все по-адекватно натиска за приложимост 
и практическа полезност. Нараства и ролята на социалната при-
емливост на изследванията – особено в сфери като биомедицина, 
околна среда, качество на храните и др. Това поставя проблема за 
външен контрол и оценка на последиците от научните открития 
и разработки от страна на участници без специализирани науч-
ни познания. От друга страна, самата икономика и социално раз-
витие стават все по-наукоемки (knowledge-intensive). Това засилва 
необходимостта от постигане на по-голяма кохерентност между 
научната система и обществото като цяло, като ги прави много 
по-свързани и взаимозависими.

В същото време етиката се превръща в политически инстру‑
мент за гарантиране безопасността и обществената целесъобраз-
ност на иновациите. Според неотдавнашно изследване на Евро-
барометър [1], 76 % от запитаните граждани споделят станови-
щето, че за да се преодолеят етичните рискове, възникващи от 
новите технологии като например биотехнологиите, следва да се 
вземат мерки на европейско ниво. Трябва да се има предвид, че в 
този контекст научният продукт се приема за ценностно неутра-
лен, като на етическа оценка подлежи не самият той, а неговото 
използване и потенциалните му въздействия върху природната 
и социалната среда и човека [Христова 2009].

Всички тези постановки имплицират засилване на ролята на 
етичните принципи в науката. Налага се все по-стриктен кон-
трол на тяхното спазване, както чрез саморегулация на изсле-
дователската дейност посредством етически кодекси и комисии 
по етика, така и чрез широки обществени обсъждания. Важ-
ността на проблема се осъзнава и от Европейската комисия, коя-
то още през 1991 г. създава Група съветници по етичните после-
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дици от биотехнологиите, която фактически представлява един 
от първите етически комитети в световната практика. По-късно 
тя е преименувана в Европейска група по етика в науката и нови-
те технологии към Европейската комисия и започва да играе во-
деща роля в етическите дебати на европейско равнище по отно-
шение на науката и нейните приложения, изготвяйки регулярни 
доклади [European Communities 2005]. Нейната роля е свързана с 
осигуряването на достатъчно надеждни гаранции, че приложе-
нието на новите научни резултати и технологии в съвременното 
знаниево общество ще бъде насочено към реализация единстве-
но на техния позитивен потенциал.

За съжаление в редица случаи опасенията на обществе-
ността за наличието на прояви на недобросъвестност от стра-
на на изследователите имат своите основания. Така например, 
Baykoucheva (2008) провежда наукометрично изследване за свър-
заността на американски автори на научни статии по проблеми, 
засягащи вредата от високия холестерол, с фармацевтични ком-
пании, производители на статини [2]. Заключенията в нейния до-
клад са недвусмислени: значителен брой от от най-продуктивни-
те автори са имали връзка – или директна (чрез финансова под-
крепа за проект или назначение), или непряка (чрез съавторство) 
с Pfizer – компанията, която произвежда Atorvastatin (най-попу-
лярнот лекарство от този вид в САЩ), или с фармацевтични ком-
пании, производители на подобни медикаменти. В личен разго-
вор с авторката на изследването (американка с български произ-
ход) усетих нейната дълбока загриженост от експанзионистич-
ната политика на налагане на статините на фармацевтичния па-
зар в САЩ, която използва за основен аргумент голямата вреда 
от повишените нива на холестерол в кръвта на хората, като се 
говори дори за опасност от достигане на животозастрашаващи 
състояния. Като най-добра алтернатива се предлага редовният 
прием на статини, които обаче според независими изследвания 
при продължителна употреба увреждат фатално черния дроб. В 
рекламните кампании се стига дотам, че се препоръчва приема-
не на статини дори от деца, като същевременно непрекъснато в 
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масмедиите и в научни статии се снижават стойностите на хо-
лестерол в кръвта, които се обявяват за безопасни за човешкия 
организъм. Baykoucheva (2008) в своя доклад разяснява един от 
механизмите на продуциране на подобно манипулативно науч-
но знание – чрез публикуване на научни статии, включително в 
престижни издания, в които изводите се представят като полу-
чени в резултат на независими изследвания, проведени в инсти-
туции (обикновено държавни лаборатории или университети), 
които не са свързани със заинтересовани фармацевтични ком-
пании. В действителност обаче се оказва, че много често автори-
те на изследванията работят по проекти, спонсорирани от тези 
компании, или по друг начин са свързани с тях. Това е типичен 
пример за недобросъвестна изследователска практика с твърде 
тежки последици за широката общественост, която има своето 
право да се намеси чрез методи на обществен контрол. „Стои и 
въпросът дали и доколко държавата (всяка държава) предоставя 
на своите граждани необходимата и достатъчна информация за 
обоснован етически избор“ [Христова 2009: 294].

Свързан с това проблем е ролята на корпоративната наука и 
нейната отговорност за разработката на наистина полезни и без-
опасни за здравето и околната среда продукти и технологии. Тъй 
като тук нещата опират до частен интерес, проблемът се оказва 
още по-сложен отколкото в сферата на публичните изследвания, 
към които доверието е по-високо, и това поражда съответни ети-
чески дебати [Wilsdon & Willis 2004].

Като цяло, днешната наука е пряко ангажирана не само с 
идентифицирането на изследователските и социални проблеми, 
но и с тяхното ефективно решаване. Според един от класиците 
на наукознанието – Джон Бернал [Bernal 1939], науката е инстру-
мент за социална трансформация и както в процеса на продуци-
ране на научно знание, така и при неговото приложение трябва 
да има строга обвързаност с ползите за обществото – тоест уче-
ният следва да се ръководи в работата си от строги етични нор-
ми, съблюдавайки както изследователския, така и обществения 
интерес. Хубавото е, че тази важна постановка се превръща в 
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осъз ната политика на Европейския съюз и е залегнала в неговата 
визия за научно, социално и икономическо развитие.

Nowotny, Scott и Gibbons (2003) посочват във връзка с поява-
та на Модус 2 два много съществени фактора за промени в соци-
алните функции на съвременната наука:

• Генериране на все повече несигурност, която редуцира въз-
можността за пост-позитивистко планиране;

• Тенденция към самоорганизация, която е тясно свързана с 
нарастването на рефлексивността.

Трансформации в продуцирането на научно знание

Едва в края на 90-те години на миналия век дефинитивно е 
осъзнато, че научноизследователският процес е излязъл от сфе-
рата на интелектуалните упражнения на научният елит и се е 
превърнал в скъпа обществена дейност, изискваща регулацията 
на нов обществен договор.

През 1994 г. Майкъл Гибънс и съавтори [Gibbons et. al. 1994] 
определят традиционния начин на организация на научните из-
следвания, базирани на инициативата на отделните изследова-
тели и регулирани основно от изследователските планове на на-
учните организации, като „Модус 1 на продуциране на знание“. 
Това е получаване на нови знания без интерес към приложение-
то им. В противовес на този подход те формулират нов тип ор-
ганизация на изследователския процес – проблемно фокусиран 
и интердисциплинарен, в непрекъснато тясно взаимодействие с 
приложенията на резултатите му, или така наречения Модус 2 
на знаниево производство. Традиционното търсене на истината 
в научните изследвания се обвързва с обществените интереси и 
ценности, като се въвежда понятието „релевантност на науката“ 
и „социално-релевантно знание“ [Wieser 2005: 499]. Тези идеи са 
продължени и доразвити в по-ново време и от други автори [вж. 
Nowotny et al. 2001], които говорят вече за „Модус 2 общество“.

Основен момент в това отношение е изгражднето на нов об-
ществен договор между науката и нейните потребители, характе-
ризиращ се с няколко основни момента:
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• Повишаване на значимостта на интер- и трансдисцип-
линарността, „траверсиране“ през различни дисципли-
нарни полета;

• Засилване ролята на социалната поръчка, провеждане 
на изследвания в контекста на приложението;

• Включване на нови актьори в изследователската дей-
ност, създаване на гъвкави екипи и хетерогенни консор-
циуми;

• Въвеждане на нови форми на „качествен контрол“ в на-
уката  – т. нар. „разширено рецензиране“ [Funtowicz and 
Ravetz 1993], включващо външни експерти и заинтере-
совани лица, което означава нарастване на ролята на об-
ществения контрол над науката;

• Налагане на нов модел на комуникиране между учените 
и обществото – „модел на участието“ или партисипати-
вен модел, предполагащ наличието на процес на взаимно 
споделяне на знание [Симеонова 2009].

Това довежда до необходимостта от „реконтекстуализация“ 
на науката по отношение на обществото – в смисъл на намаля-
ване на нейната автономност и засилване на взаимодействието 
между академична наука, правителствен сектор, бизнес и ши-
рока общественост [Еuropean Сommission 2009]. На равно ниво 
по значимост се поставят вече както качеството на научните из-
следвания и постижения, така и тяхната социална релевантност, 
свързана със зачитане както на интересите, така и на ценност-
ните ориентири на обществото. Тези два компонента се свързват 
в понятието „стратегически изследвания“ [Rip 2002]. Комбина-
цията им не е идентична в различните науки и изследователски 
направления, но тя е достатъчно значима, за да потвърди, че тази 
нова научна категория „стратегическо изследване“ е едно реално 
явление на съвременността.

Науката в условията на глобализация

Друга съществена тенденция, определяща облика на съвре-
менната наука, е глобализацията [UNESCO 1998]. И според кон-
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статация на Кралското научно дружество, „науката … става все 
по-глобална, появявайки се на повече и повече места както нико-
га досега. Науката адресира въпроси от глобално значение“ [The 
Royal Society 2011: 5]. Това, според авторите, довежда до нараства-
ща изследователска активност и до приложение на научните ме-
тоди и резултати и в по-слабо развити страни.

Една от съвременните тенденции в развитието на науката е 
необходимостта от ангажиране на все повече ресурси (финансо-
ви, интелектуални, инфраструктурни) за постигането на значи-
ми научни резултати, които са от решаващо значение за социал-
ния и икономически прогрес. Това изисква интензифициране на 
международното сътрудничество и разрастване на мрежите от 
стейкхолдери, въвлечени в изследователския процес.

Глобализацията в сферата на науката се изразява главно в 
няколко направления:

Научните изследвания все повече се интернационализират, 
като непрекъснато нараства броят на международните програ-
ми и проекти, както и на съвместните публикации [вж. напр. 
Smith 2011], нараства мобилността на учените и научните общ-
ности добиват глобална мрежова структура [Maggioni, Breschi & 
Panzarasa 2013];

Науката е призвана да отговори на нарастващите глобални 
проблеми и заплахи пред човечеството: климатични промени, 
тероризъм, изчерпване на природните ресурси, здравни предиз-
викателства, демографски кризи или пренаселеност и пр.

Глобализиращата се икономика създава благоприятна среда 
за нов тип организация на научните и научно-приложни дейнос-
ти в рамките на международни проектни консорциуми, между-
народни изследователски джойнт венчърни фирми, аутсорсинг и 
пр. [Иванчева 2004].

Появяват се все повече мащабни международни изследова-
телски инфраструктури като Големия адронен колайдер в ЦЕРН, 
международния токамак (експериментален термоядрен реактор) 
ITER, който се изгражда в научноизследователския център Када-
раш, Южна Франция, телескопа „Хъбъл“ и др., изискващи пости-
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гането на широк икономически, политически и обществен кон-
сенсус за инвестирането на огромен финансов ресурс;

Възникват множество международни организации в облас-
тта на научните изследвания – както такива, насочени към съ-
трудничество и координация в чисто изследователски аспект, 
така и организации, чиято основна цел е разработването на стра-
тегии и политики в ключови за общественото развитие области 
като Междуправителствения панел по климатични промени 
(IPCC), Консултативната група по международни селскостопан-
ски изследвания (CGIAR) и др.

Благодарение на новите информационно-комуникацион-
ни технологии и най-вече на интернет, голяма част от научното 
знание (особено с развитието на публикуването в режим „Open 
access“) става достъпно от всяка точка на планетата.

Инициирането на глобални проекти от типа на GEOSS (Гло-
бална система от системи за наблюдение на Земята) са също в 
подкрепа на тези тенденции.

От друга страна, глобалното интелектуално измерение на 
съвременната наука се свързва с ролята ѝ на стожер на устойчи-
вото развитие, гарантиращо здравословна околна среда и благо-
приятни условия на живот за бъдещите поколения. Тя все пове-
че измества фокуса си към прогнозиране, изграждане на визии 
и сценарии за бъдещето, тоест от ненасочените, движени глав-
но от любопитсво и стремеж към познание научни изследвания 
в близкото минало се върви към развитие на обществено реле-
вантни и визионерски програми в науката. Определено нараства 
интересът към дългосрочните разработки, които изискват нов 
тип научен продукт [Schomberg 2002]. Климатичните промени 
са очевидният пример в това отношение, могат да се споменат и 
проблемите с изчерпването на природните ресурси, развитието 
на биомедицината и пр.

През 1992 г. в Рио де Жанейро е приет плана за действие в об-
ластта на устойчивото развитие, известен като „Дневен ред 21“. 
Той инспирира разработката на редица национални и регионал-
ни програми, включително и такива, свързани с развитието на 
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науката и технологиите. Много от тях са насочени към усилва-
не на партньорствата между наука, индустрия и правителствен 
сектор с цел подобряване състоянието на околната среда и съз-
даване на условия за устойчив икономически растеж и социален 
просперитет, като акцентът е поставен върху области като „зе-
лена енергетика“, органично земеделие и опазване на биоразноо-
бразието на планетата.

Barbara Young, изпълнителен директор на Агенцията за 
околна среда на Великобритания, заявява: „Аз твърдо вярвам, че 
икономиката, обществото и околната среда ще спечелят от по-
вече обществена ангажираност в изследванията и разработки-
те“ [Wilsdon & Willis 2004: 12].

Роля на новите технологии

Технологиите въздействат най-пряко върху всекидневния 
живот, като същевременно имат и потенциала да решат редица 
глобални проблеми като защита на околната среда, развитие на 
медицината, повишаване на сигурността и т. н. Същевременно те 
са основна предпоставка за креативни трансфорамации в основ-
ните обществени инфраструктури. Следователно те са с най-ви-
сок потенциал за социално въздействие и го упражняват до го-
ляма степен пряко (макар и условно казано, защото за внедрява-
нето на много от тях също се изисква политически и обществен 
консенсус). Икономическите и социални теории например са на 
по-ниско ниво по възможности за влияние върху обществени-
те процеси поради невъзможността от пряко действие и необхо-
димостта от посредническа роля на правителствения сектор. От 
своя страна, философските и културологични изследвания дос-
тигат до най-малък социален домейн, доколкото за разбирането 
и възприемането им се изисква наличие на определено образова-
ние и култура. Достигнали до своя реципиент обаче, те имат ог-
ромен капацитет за мирогледно и ценностно трансформиране на 
личността или обществената група и от тази гледна точка са от 
особено значение.
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С помощта на съвременните бурно развиващи се технологии 
науката създава ниши за интервениране дълбоко в самата об-
ществена тъкан – предоставя възможности за възникване на нов 
тип взаимоотношения между хората, между тях и институции-
те, за съществени промени в начина на полагане на труд, за ши-
рок и мигновен достъп до информация и може да се твърди, че 
това по същността си е трансформиция, сравнима по социалната 
си значимост с откриването на писмеността и на книгопечатане-
то. Същевременно научните открития и базираните на тях тех-
нологии създават потенциал за цялостно „преформатиране“ на 
обществените условия в посока на преодоляване на безработи-
цата, бедността, на социалното изключване, неравенствата и на 
други тежки социални недъзи (разбира се, ако бъдат използвани 
по „правилния начин“, преследвайки само хуманни цели и съо-
бразявайки се с общоприетите етични норми и ценности).

Бурното развитие на информационните и комуникацион-
ни технологии допринася и за по-добрия диалог между наука-
та и обществеността, като междувременно ускорява и улеснява 
процесите на дифузия на знания и достъпа до изследователските 
резултати, спомагайки за тяхната успешна практическа реализа-
ция. От друга страна, напредъкът в тези технологии повлиява 
благоприятно развитието на самата наука, предоставяйки нови 
възможности за комуникация, за обработка на информация и за 
усъвършенстване на изследователския инструментариум, което 
в крайна сметка увеличава капацитета на науката за социално 
въздействие.

Понастоящем ставаме свидетели и на друг специфичен про-
цес в сферата на научните изследвания, свързан пряко с разви-
тието на информационните и комуникационни технологии: нат-
рупването на изключително обемни масиви от данни, с които 
имат възможност да работят учени от различни области, вклю-
чително представители на социалните и хуманитарни науки, из-
ползвайки комплексните данни в различни перспективи. Тези 
огромни информационни масиви и новите, мощни средства за 
обработка на данни създават предпоставка за появата на т. нар. 
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„виртуални лаборатории“, които дават достъп и възможност 
за съвместна дейност на учени независимо от тяхната институ-
ционална принадлежност или географска локация. Освен това, 
често в подобен вид „мрежови“ изследвания или наблюдения се 
включват и представители на гражданското общество, подсил-
вайки в голяма степен капацитета за достигане до даден нау-
чен резултат (например при мониторинга за опасни космически 
обекти или в търсенето на разумни сигнали с извънземен произ-
ход). Започва да се говори дори за „четвърта парадигма“ на нау-
ката – нова реалност на изследване, базирана на получаването на 
нови научни прозрения чрез боравене с информация от мащаб-
ни, не-дисциплинно структурирани масиви от данни на свобо-
ден достъп [European Commission 2010].

На международно равнище от тази година започва да функ-
ционира Алианс за изследователски данни (RDA), чиято заявена 
мисия е да развива и усвоява общи инструменти, методологии и 
инфраструктура, да хармонизира стандартите за данни и да при-
лага политики и добри практики в споделянето и обмена на из-
следователски данни4. За краткия период на съществуването си 
тази организация е привлякла над 700 членове от 44 страни.

Особено перспективни с оглед предоставянето на качестве-
ни информационни услуги с големи възможности са т. нар. „об-
лачни технологии“, които стават популярни напоследък. Те ком-
бинират както софтуерни приложения, предоставяни под фор-
мата на уеб услуги, така и достъп до хардуерните и системни ре-
сурси на т. нар. „центрове за данни“ (data centers).

Специфики на науката като фактор на развитието  
в България

През тоталитарния период широко разпространение у нас 
намира тезата за научно-техническия прогрес и неговата соци-
ално-икономическа и политическа роля в общественото разви-
тие. Според дефиницията на Стефанов и Кандиларов (2010), „под 
научно-технически прогрес се разбира специфичен феномен, ха-
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рактеризиращ се с определен синтез на научно и техническо раз-
витие. Този феномен възниква именно през 60-те години на ХХ 
век. Дотогава научното развитие и техническата динамика съ-
ществуват и се осъществяват в разделен вид. Това паралелно съ-
ществуване не може да се каже, че е било лишено от взаимодейст-
вия. Но през 60-те години тези взаимодействия придобиват, от 
една страна, качествено по-широк, а от друга, такъв задълбочен 
характер, че определено може да се говори за синтез между наука 
и технико-икономическо и технико-социално развитие. Ако до-
тогава от момента на научното откритие до момента на тех-
нико-икономическото и технико-социалното му приложение ми-
нава значителен от гледна точка на човешкия живот времеви 
отрязък, то през 60-те години времевата дистанция значител-
но се съкращава и става възможно да се говори за научно-техни-
ческия процес като единен, синтетичен такъв“ (с. 229).

В началото на 60-те години ЦК на БКП приема решение, в 
което се изразява становището, че „ускоряването на техническия 
прогрес, осъществяването на научно-техническата революция е 
за нас жизнен проблем, въпрос на живот и смърт за нашата ико-
номика“ [цитат по Стефанов, Кандиларов 2010: 253]. Шестата пе-
тилетка (1971 – 1975 г.) се свързва с широко внедряване на пости-
женията на научно-техническия прогрес, по-нататъшна ускоре-
на индустриализация и усвояване на нови промишлени техноло-
гии с цел осигуряване на бърз напредък на икономиката. Това се 
мотивира с необходимостта от комплексно и по-пълно задоволя-
ване на нарастващите потребности на народа. Тоест, още в този 
период се акцентира върху социалната роля на науката и значе-
нието ѝ за общественото развитие.

През 1975 г. излиза документ [3], който чертае перспективите 
на развитие на научно-техническия прогрес за периода до 1990 г. 
В него се говори за огромното въздействие, което оказва той вър-
ху всички области на социалния и икономически живот: „В об-
ществен мащаб науката все повече непосредствено участвува 
при решаването на главните социално-икономически пробле-
ми, научният потенциал се превръща в неразделна част от об-
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щия икономически потенциал на страната. Науката се обособи 
като основна движеща сила, която изпълнявайки своята соци-
ална роля, спомага за обществения прогрес, за ускореното реша-
ване на задачите, произтичащи от качествените изменения на 
нашата икономика“. Същевременно се изтъква ролята на наука-
та като инстрмент за т. нар. днес „социално инженерство“ с оглед 
постигането на конкретни политически цели, което поражда ос-
тра етична полемика в посттоталитарния период: „В условията 
на социалистическото общество още повече ще нарасне ролята 
на науката в управлението и регулирането на социалните про-
цеси в съответствие с изискванията на обективните закони“.

Развитието на научно-техническия прогрес в България, за 
съжаление, протича без съобразяване с един основен принцип, 
формулиран от Robert Babe (2006) – да бъде в полза на обществе-
ното развитие в един по-общ, глобален и насочен към бъдещето 
контекст. Според Рашко Иванов [2007: 127], „социалистическото 
строителство в България се оказа пред неразрешими проблеми. 
… то унищожи природо-географската среда“. Свързваната с ус-
пехите на социалистическата наука и технологии повсеместна-
та индустриализация (както в нашата страна, така и в съседни 
държави като ФСРЮ и Румъния) нанася неоценими щети върху 
околната ни среда, което поражда мощно обществено движение, 
довело в крайна сметка до края на тоталитаризма в България и 
началото на демократичните промени.

Повод за създаването на първата истинска дисидентска ор-
ганизация у нас през март 1988 г. (т. нар. Обществен комитет за 
екологична защита на Русе) става именно тревогата за съдбата на 
крайдунавския град Русе, който периодично е обгазяван с хлор 
от намиращия се на отсрещния дунавски бряг химически ком-
бинат в Гюргево. Импулсът, даден от създадения Русенски коми-
тет, не остава без последствия. Още в началото на 1989 г. Петър 
Слабаков подготвя програмните документи на нова организа-
ция, този път оформена като „сдружение“ и наречена „Екоглас-
ност“, което учредява на 11. април 1989  г. Създаването ѝ беле-
жи началото на истинското екозащитно движение в България. 
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„Екогласност“ предупреждава обществеността за опасните за 
околната среда предприятия, предимно в добивната промишле-
ност, като Медодобивния комбинат край Пирдоп, мините Медет, 
Оловно-цинковия комбинат край Пловдив, химическите заводи 
в Стара Загора, Димитровград, Девня и др. Така природозащит-
ната дейност в България постепенно се утвърждава като важен 
обществен фактор, който засяга и развитието на самата наука.

Към днешна дата обществеността в България насочва вни-
манието и активната си гражданска позиция към проблеми като 
ГМО, добива на шистов газ и запазването на природната среда в 
планинските и крайморски региони.

„Темата за генно-модифицираните организми, например, мо-
билизира обществен интерес и гражданска деятелност, които 
предизвикаха изненада не само в национален контекст. Поправ-
ките в закона за ГМО (2010 г.), правещи практически невъзмож-
но отглеждането на генни мутанти на територията на Бълга-
рия, създадоха прецедент на европейско ниво. … Кампанията и 
създадената в лоното ѝ коалиция „България – зона свободна от 
ГМО“ за няколко месеца успяха да повлияят на националните и 
наднационалните центрове за вземане на решения – парламент, 
правителство, национален съд, но също и на Европейската коми-
сия и парламент, като спечелиха на своя страна и четвъртата 
власт – медиите, и общественото мнение. … Кампанията срещу 
изследването и добива на шистов газ в Добруджа (2011 – 2012 г.) от 
своя страна доведе не само до правителствено решение за замра-
зяване на проучванията и по-обстоен научен анализ на рискове-
те за местното население и среда. Кампанията провокира об-
ществен дебат, отразен от официалните и алтернативните 
медии, и пое функциите на несъстоялото се обществено обсъж-
дане“ [Кръстанова 2013].

Съобразяването на научните изследвания с възможните 
рискове и вземането на мерки за тяхното редуциране и прео-
доляване е заложено като принцип в проекта за Националната 
стратегия за развитие на научните изследвания 2020 [4], където 
се предвижда „да се гарантират етични норми за различни по 
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тип изследвания и да се увеличи доверието при провеждането на 
авангардни научни изследвания. В този смисъл ролята на медии-
те и неправителствени организации е важна при осигуряването 
на достоверни информационни канали за различни новости в на-
уката“ (с. 62, 63).

Друга особеност на етическите измерения на развитието на 
българската наука е системното недофинансиране на някои осо-
бено важни за обществото научни направления, като социални-
те науки, които до скоро не бяха предвидени като приоритет в 
програмите на НФНИ. От друга страна, етичните аспекти на на-
учните изследвания у нас започват успешно да се институциона-
лизират, например със създаването на Комисии по етика на на-
учните изследвания към различните медицински университети 
и други изследователски институции като БАН.

Заключение

Като цяло, днешната наука е пряко ангажирана не само с 
идентифицирането на изследователските и социални проблеми, 
но и с тяхното ефективно решаване. Според един от класиците 
на наукознанието – Джон Бернал [Bernal 1939], науката е инстру-
мент за социална трансформация и както в процеса на продуци-
ране на научно знание, така и при неговото приложение трябва 
да има строга обвързаност с ползите за обществото – тоест уче-
ният следва да се ръководи в работата си от строги етични нор-
ми, съблюдавайки както изследователския, така и обществения 
интерес. Хубавото е, че тази важна постановка се превръща в 
осъзната политика на Европейския съюз и е залегнала в неговата 
визия за научно, социално и икономическо развитие.

В този контекст, един от последните политически документи 
на Европейския съвет предвижда „подобряване на управлението с 
цел постигане на напредък на отговорните изследвания и иновации 
от страна на всички заинтересовани страни (изследователи, 
публични органи, промишленост и организации на гражданското 
общество), които да отчитат обществените потребности и 
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искания; насърчаване на етична рамка за научните изследвания 
и иновациите“ [Европейски съвет 2013, ПРИЛОЖЕНИЕ I: 187], 
както и вземане на надлежни и съразмерни предпазни мерки 
при научноизследователските и иновационните дейности, като 
се предвиждат и оценяват потенциалните последици за околната 
среда, здравето и безопасността. Освен това се предлагат адек-
ватни политически мерки за превенция на вредни и неетични 
практики в изследванията и иновациите, например чрез въвеж-
дане на „етично рецензиране“ и „етичен одит“ [MSIHE 2012].

Като цяло, както съвременната наука, така и научната поли-
тика обръщат особено внимание върху социалното и етичното 
измерение на научните изследвания, които се разглеждат като 
основен фактор за подпомагане на общественото развитие, за на-
сърчаване на икономическия растеж и за постигане на социален 
просперитет и благоденствие, успешно преодолявайки възник-
ващите глобални рискове. В това отношение България със съот-
ветните институции и научната ѝ общност като интегративна 
част от Европейското изследователско пространство, както и ак-
тивното ни гражданство, също насочват усилията си към ефек-
тивна превенция на потенциалните заплахи и ползотворно и от-
говорно използване на научните постижения за благото на об-
щественото развитие.
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ЕТИКА НА РАЗВИТИЕТО И  
EТИЧНИ РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСА

Даниела Сотирова1

ETHICS OF DEVELOPMENT AND  
ETHICAL BUSINESS DECISIONS

Daniela Sotirova

Abstract. This chapter discusses the place of ethics in economics and business. 
Ethical issues are closely connected to economic issues. The text mainly analyses ethi-
cal concepts used in business ethics. The emphasis is on conceptual clarification of 
ethical behavior, business, economic decisions, and ethics of development. The focus 
on mutual relations between these concepts through the prism of moral philosophy 
and applied ethics inevitably neglects some important financial, social or political 
dimentions of the relation between ethics and economics.

Keywords: economic thinking, ethical action, business ethics, ethical behavior 
and competition, moral development, international business ethics.

Текстът има за цел да предложи възможни интерпратации и 
отговори на следните въпроси:

	Как да са обясним противоречвата връзка между етиче-
ското поведение и моралната регулация в бизнеса?

	Що е бизнес и какво е бизнесът в български социално-
културен контекст и има ли място за етика там?

 От какво зависят етическите решения в бизнеса и въз-
можно ли е морално израстване на личностите и организациите, 
заети с бизнес?

 Какви етични стандарти задава глобалната бинес култу-
ра и международната бизнес етика?

1 Професор в ТУ – София, д-р по философия.
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В търсене на отговори на горните въпроси се налага изясня-
ването на някои етически, приложно-етически и бизнес-етиче-
ски понятия и подходи.

1. Етически измерения на бизнеса

Етическите измерения на бизнеса са предмет на осмисляне в 
специална изследователска област – бизнес етиката. В нея се про-
блематизира и изучава кое е добро и правилно в ситуациите, дей-
ностите и решенията, наричани с английската дума бизнес. По-
добно операционално и работно определение на предметната об-
ласт може да бъде коригирано и разширявано, но е достатъчно 
като първоначална стъпка в анализа.

През последните около петдесет години бизнес етиката се 
разви като академична, изследователска дисциплина и подпома-
гаща консултантска практика. Експертите вече говорят за „раж-
дане на цяла етическа индустрия“, която напредва заедно с ин-
формационните технологии и социалните мрежи. Има и разноо-
бразие от електронни списания, блогове и форуми по бизнес ети-
ка, които потвърждават, че това е динамично развиваща се об-
ласт, например „Business Ethics Online Magzaine“ [http://business-
ethics.com / ].

От друга страна, трудно развиващият се български бизнес 
и публичната сфера у нас предлагат противоречиви, понякога – 
отчайващи примери, които са повод за отричане на моралността 
в бизнеса. Глобалната икономическа криза от последните десе-
тина години неусетно, но бързо наложи преоценка на възгледи-
те за пазара, бизнеса и парите, доминиращи през 90-те години на 
миналия век. Промени се „социалната мода“ в езика на световни 
политически и бизнес лидери от двете страни на Атлантика. Ин-
тензивно се заговори за аморализъм и алчност, за липса на връз-
ка между пазар и морал. Свидетели сме на появата на поредния 
„новоез“ (нов език по Дж. Оруел), в който по-често се използват 
думите „икономика“, „морал“, „сигурност, справедливост, равен-
ство“ и по-рядко – „бизнес“, „интереси“, „конкуренция“, „пости-
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жения“, „печалба“, „предимства“, „свобода“… Как да разгранича-
ваме временното от трайното в смисъла и ценностните приори-
тети сред тези понятия?

„Добър бизнес“ и „печеливш бизнес“ едно и също ли са? Защо 
не е зло да правиш пари и кaкъв е моралният статус на стреме-
жа към печалба? Може ли тя етически да се обоснове? Как е въз-
можно егоистичният интерес да не противоречи на моралната 
мотивация? Дали печалбата е нормативно понятие, както смята 
Нобеловиат лауреат по икономика М. Фридман, или е груб капи-
талистически факт, който е отвъд всяка морална аргументация?

Но само стремежът към печалба ли е проблематичен в биз-
неса от морална гледна точка? Как да спазваме житейски макси-
ми „не лъжи“, „спазвай обещанията си“ в деловото ежедневие? 
Къде да поставяме границите на морално допустимото? Дали 
етиката на крайния резултат или етиката на намеренията са 
стабилната основа за преценка? Възможно ли е да се ръководим 
от принципи като зачитане правата на индивида, приоритет на 
човека пред институцията в заплетените бизнес ситуации? Как 
действат подобни универсални правила в традициите на различ-
ни национални култури – в американския, европейския, япон-
ския, арабския или българския бизнес? Има ли разлика между 
неетично и незаконно, кои от законните действия са морално 
приемливи и кои не са? Правилно ли е да смятаме, че поканата 
за делови обяд или билет за скъп концерт (мач) не са подкуп, а са 
морално приемливи жестове, но заплатената семейна почивка е 
недопустима?

Вглеждането в бизнеса и деловото поведение умножава по-
добни морални питания. Всеки ден ни информират за много 
по-големи нередности и скандална неетичност на водещи ком-
пании. Ето примери за познати и у нас бизнес организации:
 Нокиа е обвинена от инвеститори в машинации и лъж-

ливи данни. От 24.01. до 5.09.2008 г. тя изнася лъжливи данни за 
забавяне на производството и необосновано намалява цените на 
телефоните си.
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 Тойота със закъснение прибира от пазара дефектни нови 
коли.
 Джонсън & Джонсън засекретява информация за вреди от 

нови лекаства, като продължава да ги произвежда.
 Харвардското училище по медицина допуска конфликт на 

интереси, назначавайки професори, които работят и за фарма-
цевтични компании.
 Сименс е уличена в системни подкупи за спечелване на 

международни договори…
Висока е цената, която обществото плаща за липсата на ети-

ка в бизнеса на големите компании. Най-голямата щета е побе-
дата на тезата „всички правят така“. Но наличието на пер-
манентни бизнес скандали не отменя моралната перспектива. 
Скандали, неетичност и престъпно поведение има и в спорта, и в 
академичната сфера, и в политиката, и в междуличностните от-
ношения.

Защо, кога и как се стига до неприемливо поведение? Биз-
нес етиката търси аргументирани отговори на въпроса как е 
възможно по-добро решение. Нейният подход не е наивен и аб-
солютизиращ: нито „печалба“ е мръсна дума; която се свързва с  
изначално непочтен бизнес, нито „добро“ е дума за нещо нере-
ално и непостижимо.

Предисторията на бизнес етиката е свързана с критичната 
рефлексия върху традиционния за бизнеса етос, т. е. общностите 
със специфични ценности за производство, просперитет и 
печалба. Такъв е стопанският етос на капитализма, анализи-
ран от Макс Вебер [Вебер, М. 2004]. Икономическите явления 
имат своите културно-антропологически и социално-психоло-
гически страни, както целите на хората са свързани с ценности-
те и са трудно отделими от средствата за постигането им. Бизнес 
етиката предлага такава перспектива на осмисляне и действие, 
която е холистична и дългосрочна (стратегическа)  – от една 
страна, се очертава специфичното място на бизнеса сред общест-
вените институции, а от друга – се гледа на участниците в него 
персоналистично, като на личности, а не само като на „рационал-
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ни индивиди“ или „икономически субекти“, които следват един-
единствен абстрактен егоистичен мотив.

В тази перспектива е възможно да се демитологизират раз-
пространени илюзорни представи както за бизнеса, така и за 
това кое е етично. Такива са например представите, че бизнесът  
се движи единствено от стремежа към печалба, или че да си мо-
рален означава да потъпчеш собствения си интерес и да бъдеш 
алтруист.

2. Икономическо мислене и етично действие

За бизнес етиката, ако тя иска да е възприемана като полез-
на област от идеи, са приложими и полезни подходите, използва-
ни в икономическите науки. Те изясняват общото и единството 
между икономическото и етическото мислене и поведение. Да се 
фокусираме върху един кратък наръчник за икономическия начин 
на мислене [Хейн, П. 1995]. Как той може да бъде разчетен и въз-
приеман като етически начин на действие?

1. Недостигът съществува. И моралните ресурси на хора-
та са ограничени. Религията, която е била традиционен етически 
ресурс, днес вече не е такъв ресурс. На индивидуално и групо-
во равнище етическата компетентност е търсено и неравномерно 
личностно и организационно качество и умение.

2. Хората реагират на подбуди ( стимули) предвидимо. И 
етическото решение на отделния човек и на общностите могат да 
се разпознаят, прогнозират, самоконтролират и насочват.

3. Всеки избор си има своята цена. По отношение на етична-
та преценка на поведението „сметката“ за алтернативните разхо-
ди трябва да излиза точно. И за моралният героизъм, и за „амо-
ралното предателство“ трябва да се плати.

4. Последиците от всеки избор са в бъдещето. Проспектив-
ната нагласа, позитивното мислене, високата степен на непреду-
беденост и липса на изкривяващи преценките стереотипи, фоку-
сираното в ситуацията поведение са важни за етичната делова 
комуникация.
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5. Доброволната размяна създава богатство. Етическият 
прочит на тази икономическа максима, че както успехът и удо-
влетворението от постигнатото, така и трупането на богатство са 
морални действия. И още: пазарът и диалогът са социалната аре-
на (форум) за размяна на продукти и послания между хората.

6. Правилата на играта са много важни. И за пазарната, и 
за етическата „игра“ собствеността и владеенето структурират 
правилата. Кой какво притежава на езика на етичното поведе-
ние означава да се изясни: „Чий е този проблем?“, „Кой го вла-
дее?“, „Кой е отговорен?“, свързани с въпросите на етическото 
действие за отсъждането за моралната отговорност при вземане 
и провеждане на етически решения.

7. Икономическите системи и културната среда влияят на 
индивидуалните подбуди и избори. По какви начини и как ико-
номические системи и културнната среда оказват влияние вър-
ху етичното поведение в бизнеса се определят от начина, по кой-
то участниците в него предпочитат да решават няколко основни 
бизнес етични проблеми-дилеми:

Първо, относно морала: дали той е само – на индивида или и 
на институциите? Към кого се отнасят моралните преценки –
към отделния човек или и към пазарни, управленски (корпора-
тивни и публично-административни) структури? 

Второ, за капитализма – приемаме ли го или го проблемати-
зирме и отричаме? Тук има забележими социални и културни 
разлики: „мейнстриймът“ в американската бизнес етика не по-
ставя под въпрос съществуващите рамки на капиталистическа-
та система. Същевременно етическото оправдаване на капита-
лизма е част от европейското разбиране (или в мн. ч. – разбира-
ния) за бизнес етика. Щом има оправдаване, то преди него е има-
ло проблематизиране. Всичко започва с езика, с думите за неща-
та и комуникацията (на английски стока, добро и благо е една и 
съща дума). И у нас има голяма доза свенливост при назоваване 
на някого „капиталист“ или дори „бизнесмен“. Мениджър, упра-
вител, директор, предприемач или даже собственик е социално 
по-приемливо. В англосаксонския свят икономическото мислене 
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е в по-глояма степен експлицитно като изказ и социално прак-
тикуване. В европейските варианти на бизнес етиката (и тук ан-
глийските са вече по-скоро част от континенталните!) се отделя 
значително място за изясняването и аргументирането на макро-
бизнесвъпросите: за „доброто“ и „лошото“ на пазара, на конку-
ренцията, накърнената социална справедливост при капитали-
зма и др. болезнени въпроси. Акцентът върху макро-бизнесетич-
ната проблематика не е непосредствено свързана с подобряване-
то на качеството на бизнес решенията и на публично-частните 
връзки в бизнеса, т. е. – с доминирането на етически и социал-
но-отговорни бизнес практики. Но информирането и придържа-
нето към бизнесетичните стандарти подпомага „просветения“ и 
критически подход към институциите, от които зависят бизнес 
решенията. Приемането или проблематизирането на капитали-
зма е съществено за концептуализиране на други етични въпроси 
– платформи в управлението на бизнеса, например:
	в каква степен възприемаме стейкхолдърската визия (ви-

зията за заинтересованите участници) в бизнес решенията и в 
корпоративно управление;
	каква представа имаме за корпоративно гражданство и 

до колко я следваме в управленските си решения;
	дали доброволната частна филантропия или корпора-

тивната социална отговорност е разпространена (бизнес норма и 
мода) в дадена обществена и бизнес среда?

Трето, относно моралните норми и етичните стандарти: 
оправдаваме ли ги или ги прилагаме? Приемаме, критикуваме, 
разбираме ги или / и полагаме усилия за умножаването им в опи-
та? Тук се имам предвид следното социално обстоятелство: след 
„размагьосването на света“ моралният плурализъм се разширя-
ва. В тази посока разликите вътре в самата европейската конти-
нентална култура са големи. Скандинавските страни, Холандия, 
Германия са пример за подобен ценностен плурализъм. В също-
то време моралната монолитност (единомислие и единодушие) 
остава силно характерна за САЩ. Учебници, консултантски и др. 
наръчници по бизнес етика в тази страна не подлагат на съмне-
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ние природата на моралните ценности и принципите в бизнеса. 
Фокусът е в усилито за прилагането им. Това общество (с цяла-
та условност и несигурност на подобно обобщение) и тази пазар-
на култура се опират на по-твърдата почва на неотменни нор-
ми, свързани с естествени права и христиански ценности. Пери-
одично подобна монолитна моралната култура на обществото се 
„ремонтира“ и „съживява“ от евангелистски неоконсервативни 
инициативи.

3. Бизнесът и неговите различни лица

Нека започнем с мнението на самите бизнесмени, и то – на 
българските. В представително проучване [Давидков, Ц. 2005:.36] 
на българските предприемачи е зададен въпроса: „Съществуват 
различни мнения за бизнеса и бизнесмените. Кое твърдение е най-
близко до Вашето мнение?“. Ето отговорите:

• Бизнесменът е преди всичко майстор в своя бранш – 48 %;
•  За бизнесмена е важно да умее да печели от труда на дру-

гите – 9 %;
•  Бизнесменът е човек, който умее да прави пари от всич-

ко – 38 %;
• Други възгледи – 5 %.
Подобни изследвания разкриват предпочитания обществен 

образ на бизнесмените и предприемачите и начина, по който те 
желаят да бъдат възприемани. Тази желана представа е съзвуч-
на с множество други образи, митове и стереотипи в общество-
то. На пръв поглед за етиката би било достатъчно обичайното 
речниково определение за бизнеса като производство и покупко-
продажба на стоки и услуги с цел печалба. Зад това тавтологично 
дефиниране са откриваеми различни интерпретации: етимоло-
гически, исторически, географски, културни, педагогически. Биз-
несът е част от сложна система на човешките отношения. Печал-
бата не е единственото му измерение дори и на езика на ефектив-
ността. Не случайно в стратегическия мениджмънт са същест-
вени нефинансовите измерители на ефективността. Измерват се 
репутационен, социален и пихологически капитал. Явлението 
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бизнес има своите индустриални, търговски, организационни, 
мениджърски и професионални аспекти.

Съществуват и спорове дали е уместно да се употребява ан-
глийската дума бизнес и в другите езици. Има, разбира се, кул-
турни бариери, свързани с международното налагане на англий-
ския термин. „Бизнес“ предполага културен превод, съдържа-
нието се вмъква в различни смислови вериги. Бизнес – работа – 
правене на пари  (печалба ) – добро дело – успех – богоугодно по-
ведение в англосаксонската култура са еднопорядкови понятия 
като ценности. В съзнанието на хора с традиционно протестант-
ска култура отделните звена от тази верига не влизат в крещя-
що противоречие по между си. В другите култури този смислов 
ред е нарушен. Там бизнес означава главно правене на сделки или 
придобиване на финансово богатство по всякакъв път. Бизнесът 
се асоциира с богатството и с крайния резултат, а не с процеса. 
Схваща се като далавера (букв. от турски „нечиста сделка, изма-
ма“) или афера (от италиански). Обемът на понятието е разли-
чен. В САЩ бизнес включва обикновено и мениджмънт, докато 
в Европа тe са относително обособени сфери, поне по отношение 
на образованието и подготовката. Това е отразено и в начина, по 
който във висшето училище е структурирано oбучението, ори-
етирано към бизнеса. Обикновено американските бизнес учили-
ща обучават и по мениджмънт, докато в Европа те са най-често 
отделни академични звена.

За социално-етичната перспектива на анализ е съществе-
но осмислянето на бизнеса като вид социална практика. В по-
следно време в социологията и икономическите науки домини-
ра подходът, съгласно който пазарите, (не пазарът в единствено 
число) се осмислят като институция. Възгледът за институции-
те е защитен например в [Аджемоглу Д., Д. Робинсън, 2013]. Под 
практика нека разбираме идеята, идваща от Аристотел и изразе-
на от А. Макинтайър [Макинтайър, А. 1999]: практиката е съв-
купността от модели на поведение, при които описанието и сми-
сълът на поведението, както и очакванията на другите, зависят 
от правилата и стандартите, изведени в самата практика. Тя 
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е дейност, опираща се върху общо разбиране за нейните цели, ос-
новаваща се върху стандарти за качество на съответната дей-
ност. В този смисъл, за да бъде бизнесът практика в дадено обще-
ство не са достатъчни хора, които „са заети“ с бизнес. Необходи-
мо е бизнесът да има приемливи за обществото цели, правила и 
граници. В тази рамка целта на бизнеса не може да е единствено 
„правенето на печалба“, а е „правене на блага“. Само на абстрак-
тен икономически език печалбата е единствена цел на бизнеса. 
Конкретно всеки участник по веригата, работещ в бизнес орга-
низация, има собствени цели. Най-вероятно последните са об-
съждани и се подкрепят от семейството му и от други среди из-
вън фирмата, в която индивидът се труди. Дребният бизнесмен 
често определя целта си не като печалба, а като оцеляване, запаз-
ване на бизнеса, поддържане на приличен живот. Подобно дефи-
ниране на целите е по-често във времена на кризи. Големи пред-
приемачи определят целите си като създаване на нови и полезни 
продукти, иновация и сътворяване; утвърждаване на пазара и в 
общността; запазване на хората, екипа, работата на служителите; 
развитие на ценните експертни ресурси в организацията.

Бизнесът има многообразни, свързани по между си измере-
ния. Бихме могли да различим пет лица на бизнеса. Той е едно-
временно:

1. трудовата и професионална среда със свои специфични 
стандарти;

2. дейност, преследваща финансови резултати  (печалба);
3. демократична социална структура, опираща се на инди-

вида, неговото участие и инициатива, основа на т. нар. явление 
„пазар-демокрация“ [Benne, R. 1981]

4. начин на живот, желана форма на съществуване за 
много хора; източник на благосъстояние, задаващ модели за 
„лайфстайл“ за съзряващите поколения;

5. обществена арена за култувиране на определени доброде-
тели, „школа“ за формиране на силен характер.

Всички лица на бизнеса са част от институцията бизнес. 
Институциите в широк смисъл са системата от дейности и струк-
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тури, възпроизвеждащи обществено полезен опит. Те са меха-
низъм за онаследяване на ценен опит в обществото, средството, 
чрез което се постига мирно съжителство между индивидуални-
те интереси на участниците. Дейността на хората е организирана 
в система от институции за постигането на сходни и общи цели. 
Най-важните институции в съвременното общество са иконо-
мическите.

Първичните икономически институции бизнес-организа-
циите (стопанските предприятия, фирмите) са субектите на дей-
ностите, нарични „бизнес“. С този термин се обхващат поне три 
негови аспекта: бизнесът като индустрия, размяната на стоки и 
услуги и експертна мениджърска дейност. Появата на първични-
те бизнес институции – съвременните предприятия – в световен 
мащаб започва от 16-ти век (в Англия, Холандия, Америка). Но 
повечето модерни структури и характеристики на бизнес органи-
зациите се утвърждават през 19 век. Бизнес организациите са ед-
новременно правна, морална и политическа структура. Фирмите 
се оценяват и като дружества с цел печалба, действуващи в кон-
курентна среда, и като социален договор, определящ права и отго-
ворности на участниците, и като етоси (общности) със споделе-
ни ценности. Свеждането им само до едното от трите „лица“ ни 
отдалечава от действителността, която е сложна симбиоза меж-
ду икономическо, политическо и морално. Икономическата ми-
сия на една фирмата да произвежда стоки и услуги по печеливш 
начин е и социално и морално благо за общността и обществото. 
Реализирането на тази мисия е въпрос на договаряне и постига-
не на компромис между участниците; то е част от определен „мо-
рален проект“ на бизнес организацията, в който икономическите 
мотиви се възприемат от обществото и социално-етически.

Подобен институционален подход към бизнеса като занятие 
и поведение, като институция и култура дава възможност за со-
циално-философски анализ на ообеностите на българския биз-
нес [Чавдарова, Т. 2004].

Съществуват различни „светове на бизнеса“, със специфич-
ни очаквания за етично поведение. Един е светът на малкия биз-
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нес. Границите тук са подвижни. За САЩ например се е приема-
ло през 90-те години, че към този бизнес се отнасят фирми с го-
дишен доход под 100 000 $. За българските условия числеността 
на заетите в предприятието (до няколко десетки души) е един 
от критериите за малък бизнес. По различни данни от послед-
ното десетилетие над 90 – 95 % от българските фирми принадле-
жат към малкия и дори – към микро-бизнеса. По данни за 2004 г. 
91,7 % от фирмите у нас са с персонал до десет души. Въведен е и 
терминът „микропредприятие“ за такова с персонал до 10 души. 
Около 45 % от фирмите у нас нмат нает персонал, според данни на 
НСИ от юли 2014 г. [http://www.manager.bg. 27.07.2014]. Освен този 
чисто количествен критерий за брой наети, за дребен или малък 
бизнес се приема онзи, който е лично управляван от собствени-
ците. Този бизнес често е местен по пазарното си въздействие и 
е зависим от собствени капиталови източници. Малките фирми 
са онази част от света на бизнеса, която е в най-голяма степен 
позната за обществото. Те са в значителна степен всекидневното 
лице на бизнеса пред потребителите. Бизнес етиката в тях се оп-
ределя от особености на фамилните отношения, културната на-
ционална и локална традиции, от неформалните контакти.

Съществува и друг свят на бизнеса – на големите корпора-
ции. Повечето от половината от големите фирми тук са от об-
ластта на финансите – банки и застрахователни компании. Една 
пета е от сферата на промишлеността. Останалите са от отрасли 
като транспорт, комуникации, услуги и търговия. Според неот-
давнашна статистика 800 водещи фирми дават работа на толко-
ва хора, колкото работят във всички 12 млн. еднолични и дру-
жествени фирми. Най-големият работодател в света е IBM със 
426 750 служители. За сравнение „Мобилтел“ има 500 служителя 
(данни за 2013 г., източник HBR, цитиран в profit.bg). Една трета 
от трудовото население на света работи в големи фирми. 500 най-
големи фирми осъществяват 70 % от всички продажби.

Големият бизнес е силно отговорен за публичния образ и ма-
совите представи за него и тази отговорност нараства в глобал-
ния свят.
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Бизнесът, за разлика от медицината и лекарската професия 
например, е съвкупност от разнородни действия и размени. По-
вечето от тях се променят динамично дори само поради техноло-
гичното обновяване. Ако медицинската професия по същество 
и изначално съдържа идеята за хуманно служене, то бизнесът, 
макар да предоставя важни услуги, не е хуманен и етичен „по оп-
ределение“. Етичността е допълнително и по-късно дефиниран 
стандарт и поведенски еталон в тази форма на социална прак-
тика.

Разширяването на бизнеса (като роля, размер, пазари, качест-
во на продукти за потребители) създава необходимост от наме-
са на гражданското общество, чрез правно-регулативни механи-
зми, асоциации на граждани, медии, информиращи и изразява-
щи недоволства и очаквания. Колкото по-големи стават фирми-
те, с толкова повече извъникономически и дълготрайни после-
дици са натоварени действията им. Решенията, които се взимат 
в големия бизнес имат силно обществено ехо. Решенията в мал-
кия бизнес заглъхват по-бързо. Отношенията в тях се регулират 
в тесния кръг на семейството, двама-трима партньори, съдруж-
ници, често – приятели. Тази близост на неформалните и фор-
малните страни на отношенията е източник на особени етични 
проблеми, емоции, разриви. Моралните аспекти на отношенията 
вътре в малкия бизнес се ограничават в рамките на малката общ-
ност и не събуждат толкова широк обществен резонанс. Но мо-
ралните проблеми в големия бизнес изпъкват по-релефно. Те са 
ролеви модел и именно върху тях фокусира своето внимание биз-
нес етиката като наука и консултантска практика.

Ако безчестието стане обща практика и очаквано поведение 
във всекидневното бизнес общуване и доверието бъде заменено 
с всеобща подозрителност, то самата система на бизнеса колаби-
ра. Уви, примери за подобно „разложение на социалната тъкан“ 
не са изключение за неразвитата бизнес среда у нас. В реалния 
свят нормите и стандартите се нарушават, и не само в бизнеса. 
Светът е реален, а не е морален и не е населен от светци и мо-
рални герои. Но принципите за очакваното, доброто и желаното 
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продължават да съществуват и да „удържат света“ в определени 
граници. Етици и философи описват тези граници по различни 
начини. Много точно и кратко те са формулирани от поет: „Све-
тът е морален, докато в него остане поне един морален човек“ 
(Й. Бродски).

Известно е, че асиметрията между задълженията и претен-
циите е отличителна черта на моралната регулация, за разлика 
от правната. Моралните отговорности са повече от моралните 
права. Банкери, кредитори, мениджъри, служители и потребите-
ли, например, приемат нормата да бъдат честни в деловите кон-
такти, защото всеки от тях разчита, че останалите са приели тази 
обща норма. Разминаването между очевидност на правилното 
решение и трудността да се реализира е основен екзистенциа-
лен и педагогически проблем, който подлежи на обяснение (ра-
ционализация).

4. Етичните решения в условия на конкуренция

Сюрреалистът Й. Йонеску разказва, че най-големият кош-
мар, който е сънувал, е следният: двама лекоатлети на стартовата 
линия се кланят един на друг, като си казват: „Моля Ви, само след 
Вас“, „Моля, Вие сте пръв“. Това aбсурдно видение е метафора за 
състезателната, конкурентна същност на дейностите в инсти-
туцията бизнес. Но всяка дейност е възможна благодарение на 
две свои страни, които се намират в неразривно единство: коопе-
рация и конкуренция, сътрудничество и надпревара. Аспектът 
на сътрудичеството като желано взаимодействие за постигане 
на цели на пръв поглед не създава проблеми в моралните пре-
ценки. Проблем е това, че често и се подценява голямата роля на 
проявите на сътрудничество и просоциално поведение в бизнеса 
[Frey, B. S., and S. Meier. 2004]. Изгодата от сътрудничеството е 
основа и правило за ефективните делови отношения.

Поради водещото място на бизнеса като институция в съ-
временното общество живеем при определен „диктат“ на езика 
на конкуренцията върху всички други сфери. Конкуренцията е 
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част от господстващата икономическа реторика при оценка на 
личностните качества и постижения. От морална гледна точка 
конкурентният аспект на дейността може да е източник на сери-
озни проблеми. Тук ще се абстрахираме от „тънкостите“ на ико-
номически анализ на конкуренцията и конкурентоспособността. 
За бизнес етиката е достатъчно да се ограничим с определението 
за конкуренция, с което си служат социолозите: „конкуренция-
та е всяко действие, при което една личност или група се сблъск-
ва с други личности и групи за постигане на някаква цел, където 
резултатите от действието не са сигурни и не всички участни-
ци могат успешно да постигнат целите си“ [Jary D., and J. L. Jary. 
1991]. Често конкуренцията се осмисля по аналогия като свобод-
но се преминават дисциплинарните граници на биологията, ико-
номиката, правото, политологията. Тя се възприема като органи-
зационата рамка на еволюцията, пазара, правото, спорта, нау-
ката. В този смисъл конкуренцията е обща структура на бити-
ето. Според Т. Бъкхолдс конкуренцията – „хаотична, рискована 
и напрегната – ни носи щастие. Именно стремежът към любов, 
нови знания, богатство и обществено положение вдига адрена-
лина ни, стимулира мозъците ни,…разпалзва страстта ни. При-
чинно-следствената връзка между конкуренцията и щастието е 
заложен във всеки от нас.“ [Бъкхолдс, Т. 2012: 21]

Както и други основополагащи структури в човешките общ-
ности, конкуренцията е вътршно-противорчива, антиномична. 
За нея са в сила следните взаимно изключващи се твърдения:
	Дава възможност да се утвърди по-доброто, като мобили-

зира участниците да предлагат най-добро от себе си, но предизвик-
ва апатия и посредственост поради страха от неуспех, който по-
ражда и кара много хора да избягват да участват в конкуренцията.
 Осигурява социализацията и морално развитие чрез при-

мерите за равнопоставеност, като дава модели как да се държим 
в ситуации на конфликт и стрес, но развива последователно егои-
зма и себичността, както и морална безчувственост поради име-
ратива си за победа на всяка цена.
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 Предлага социална структура, която дава равни възмож-
ности на всички без предимства за никого, но е подбор чрез ели-
миниране, който води към монополно положение на един елит, 
доминиращ над другите.
 Стимулира различията между участниците, защото те са 

с неравна сила в играта, но по своята същност води до разкрива-
не на еднаквостта им, защото предполага уеднаквени условия, 
стандарти, средства и цели.
 Проверява постигнатото в надделяването над другите, но 

води до объркващи и разрушителни последици, защото поставя 
императивно победата над всичко и така съдържа в себе си на-
рушаването на правилата, измамите, двуличието и др.

Конкурентното поведение има различни форми, които мо-
гат да са доминирани от две стратегии:, свързани с ценността 
на играта и на победата. Те са вплетени по своеобразен начин 
във всяка дейност. Приема се, че доминиращата конкуренцията, 
насочена към победа, стимулира първия ред от горните особено-
сти на конкуренцията. Ориентацията към играта, удоволстви-
ето от правилата и партньорите формират други стратегии на 
конкурентно поведение, с други критерии за най-добро и най-до-
бър. В личните истории на големите бизнесмени (биографични-
ят подход за изследване на бизнес поведението) удоволствието от 
играта е нееднократно изтъквано [Branson, R. 2013].

Социолозите са установили парадокса на конкуренцията: 
участниците-конкуренти, дори ако се намират в остър кон-
фликт, трябва да си сътрудничат поне в минимална степен, за 
да поддържат жива комуникацията и конфликтността. За да се 
осъществява конкуренция в дадена дейност, трябва да има и ко-
операция. Бизнесът е невъзможен без прояви на съдействие, съ-
гласие, компромис и сътрудничество. Съвместният характер на 
дейностите на всички равнища е естествен източник на образци 
за етично поведение в него. Бизнесът е единство на конкурен-
ция и кооперация и това е основата, върху която се осмислят не-
говата същност и морални аспекти. Етическото в конкуренци-
ята се свързва от някои икономисти с т. нар. пасивно-непредна-
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мерено морално поведение, за разлика от активно-предприемано. 
Първото е резултат от действието на конкуренцията и преслед-
ването на собствения интерес. Конкурентният пазар подрежда 
участниците в „правилен“, т. е. – морален ред. Пазарът води до 
социално и морално желани резултати – това е добре известна-
та гледна точка на Хайек, Фридман и др. техни следовници. Раз-
пространен е възгледът, че конкуренцията е вариант на Дарви-
новите еволюционни механизми и борбата за существуване и ес-
тествения подбор. Метафората „закон на джунглата“ е широко 
използвана за бизнеса в масовото съзнание, въпреки че тя съ-
отвтствува само на едно ранно равнище на неговото социално 
практикуване. Този популярен образ за джунглата е едностран-
чив и митологизиран.

Според гледната точка на известния консултант по бизнес 
етика Р. Соломон етиката в конкурентната надпревара след-
ва да се опира на ценности. Последните са съобразени както и с 
конкурентния, така и с „кооперативния“ характер на дейността, 
като са едновременно и индивидуални, и фирмени:
 общност: изборът и решението да работиш за „добра 

фирма“ прави личността част от цяло (екип. отбор);
 превъзходство и съвършенство: човек трябва да се стреми 

не просто да не причинява вреди на другите, а да ги превъзхож-
да, давайки най-доброто;
 идентичност: работейки за една бизнес организация, ин-

дивидът поема задължения за лоялност и стандарти за възмож-
но най-добре свършена работа;
 интегритет: ценностите, които ръководят поведението 

на работното място (в бизнеса) и извън него, трябва да са иден-
тични, човек следва да остава верен на себе си;
 чест: професионалната и фирмената чест изискват от чо-

века да се издига над себичността и примитивното поведение;
 проницателност: не съществуват общовалидни етични 

принципи, които са приложими към всички ситуации и затова 
трябва с проницателност да се справяме с всеки конкретен слу-
чай [Solomon, R. 1992]
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Участниците в бизнеса приемат конкуренцията за естест-
вена среда, но я оценяват нееднозначно. Според социологическо 
изследване сред българските бизнесмени, 97 % от тях са съглас-
ни с твърдението „Конкуренцията е нужна – тя стимулира хора-
та да работят, да проявяват инициатива“, а 11 % са на мнение, че 
„конкуренцията е вредна – тя изкарва на показ лошото у хората“ 
[Давидков, Цв. 2002: 132]. Наистина, конкуренцията не е изцяло 
приемлива от гледна точка на общоприетите морални предста-
ви и идеи в моралната философия. В съперничеството се жерт-
ват както етични устои, така и морални чувства и състояния на 
духа: състрадание, любов, приятелство, грижа за другия, спо-
койствие на духа, хармония. Конкуренцията превръща равен-
ството като постижение – този древен и вечен морален идеал – в 
химера.

Моралният скепсис относно конкуренцията може да се све-
де до следните въпроси: дали конкуренцията е добър начин на 
живот, ако се изхожда от етичните представи за ценност, сми-
съл на живота, добро? Не развива ли тя с предимство способнос-
тта за агресия пред способността за адаптация? Кое съответству-
ва по-пълно на човешката същност – стремителният бяг на един 
живот, подчинен на конкуренцията или по-спокойната атмосфе-
ра на дейности, които са ценни сами по-себе си като съзерцание, 
медитация и пр.? Може ли моралната стойност на духовни дей-
ности (изкуство) да се изрази и като специфично икономическа 
ценност на продукт, създаден чрез конкуренция? Въпросите са 
реторични и пораждат още такива. Наистина конкуренцията не 
е адекватният модел за идеални или дори приемливи човешки 
отношения и състояния. В нея няма място за някои добродетели. 
Но моралният възторг по отношение на конкуренцията е пре-
дизвикан от това, че тя е източник на други добродетели: конку-
ренцията е най-ефективен начин за постигане на човешки цели 
и то не само в икономическата дейност. Тя стимулира човека за 
максимална реализация на възможностите. Въпреки че конку-
ренцията не е морална ценност, тя е средство за осъществяване 
на цели и ценности, при това – не само на такива, които се измер-
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ват с пари. Чрез конкуренцията се постига голяма част от онова 
„абстрактно добро“, желано състояние според повечето етиче-
ските теории. В известен смисъл конкуренцията като социално 
средство е еквивалент на постиганите чрез нея цели-ценности. 
От тази перспектива по-малко социално и морално ценни са ре-
зултатите от дейността, постигнати без надпревара. Напри-
мер, моралната оценка на конкретни практики  – хазарта  – съ-
държа такива аргументи: хазартът е морално осъдителен, защо-
то не отговаря на разумния принцип, че богатството е следствие 
от вложени в конкуренция с другите умения и пари на притежа-
ващия ги.

Конкуренцията е източник на морално положителни об-
разци на поведение и поради характера си на масова социална 
принуда. Поведение по правилата на конкуренцията по естест-
вен път учи на максимите „длъжен съм“, „трябва“, „мога“, „кой, 
ако не аз, кога, ако не сега?“. Конкуренцията формира ценности-
те на т. нар. етика на дълга, етика на отговорностите, етика на 
крайните резултати. Пазарът и конкуренцията култивират до-
бродетели като доверие, самоконтрол, отзивчивост, справедли-
вост, честност. Не е случаен културният факт, че в обществата 
с развити пазар и конкуренция се създава специфична духовна 
атмосфера, „принуждаваща“ хората да търсят начин да живеят 
добре и в материален, и в нравствен смисъл.

И така, конкуренцията не прави живота по-морален, но със 
сигурност го прави по-ефективен. Предназначението на конку-
ренцията е да организира дейностите и ограничените ресурси на 
обществото по начин, който да задоволи неговите членове в най-
голяма степен. Природата на конкуренцията дава възможност тя 
да се регулира и от етична гледна точка: в стихията на пазара има 
аспекти, подлежащи на самоконтрол и контрол. Това се постига, 
ако се изтъкват факторите в конкуренцията, които са „подат-
ливи“ на морална регулация. Сред тях са важни онези морални 
аспекти на конкуренцията, които са свързани с националната 
културна специфика, народопсихологията, вникването в особе-
ностите на „антиценностите“ в дадено общество, т. е. – на кул-
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турните и психологически предоставки за деформиране на ес-
тествените механизми на конкуренцията.

5.  Прагматичният подход към етичните решения  
в бизнеса

Прагматичният подход тръгва от самия бизнес като прак-
тика и от мнението на реалните участници за възможността да 
бъдеш етичен, „правейки пари“. Този подход се опира на:
 Здравия разум и конкретно – на здравия разум на обикно-

вения човек. Всекидневният опит потвърждават, че човек в ико-
номическото си поведение, както и навсякъде, може да бъде его-
ист и алтруист едновременно, пресметлив и спонтанен, безраз-
личен и ангажиран. От значение е здравият разум на конкретни-
те участници в ситуацията, а не толкова преценката и критика-
та на онези, които са извън него (философи, религиозни дейци, 
психолози, идеолози, интелектуалци, съдатели на обшественото 
мнение и др.).
 Тезата, че бизнесът е взаимна зависимост на индивиди, 

групи, общности и организации. Бизнесът е работа с хора и уп-
равление на хора. Минимумът етика е неизбежен, доколкото са 
нужни доверие, мрежи и съвместни стъпки.
 Еволюционната представа за бизнеса. Чрез понятия от 

теорията за еволюцията  (организъм, оцеляване, борба за същест-
вуване, естествен подбор, симбиоза, хибрид)  успешно може да се 
осмисли бизнесът като променяща си и развиваща се практика 
и институция, а от тук – и границите на етичността в него. Ос-
вен това, всяка фирма има своя собствена еволюция – възраст, 
големина, промяна на собственост и управление. На всеки етап 
от „индивидуалната еволюция“ са валидни специфични етични 
стандарти и оценки за допустимо, правилно и добро. Началото 
на бизнеса, когато е важно оцеляването, оправдава действия, мо-
рално недопустими на етапа на публичения (акционерен) бизнес.
 Прагматиката в бизнес етиката е свързана със страте-

гическа визия на бизнес организациите. В основата ѝ е дълго-
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срочната перспектива и осъзнатото просветено осъществяване 
на собствения интерес от страна на управляващи и участници 
в даден бизнес. В този смисъл бизнес етиката е неотделима от 
стратегическия мениджмънт на организацията.
 Прагматичният подход се основава на професионализа-

цията в бизнеса и мениджмънта. Професионалистите, които на-
влизат в управлението му, разделят отговорности за състояние-
то на бизнеса със собственици, акционери и други участници в 
бизнеса (stakeholders). Едновременно те са субекти на професио-
нална отговорност и са част от по-широка професионална общ-
ност от инженери, счетоводители, икономисти, архитекти и др. 
експерти със свои професионално-етични стандарти. Нормите 
на професионално поведение, често писмено изложени и обсъж-
дани, „заразяват“ благотворно фирмената етика.
 Културната перспектива към бизнеса е другото измере-

ние на прагматичния подход. Националната идентичност като 
преобладаване на устойчива мрежа от ценности оказва влияние 
върху разбирането за етичен бизнес в съответната страна. Кул-
турата едновременно уеднаквява и релативизира етичните стан-
дарти на делово поведение. Тези противоречиви тенденции се 
усложняват в условията на глобализация. Всяка бизнес органи-
зация изгражда своя организационна култура като система от 
общи ценности и неписани правила, проявяващи се по символи-
чен път в поведението на служителите.

Очертаният прагматичен подход в бизнес етиката търси гра-
ниците на етичната приемливост на решенията. Прагматич-
ната перспектива насочва към степенуване на етичните оценки 
за приемливо и неприемливо. Стремежът е да се избяга от мо-
ралния „екстремизъм“ на безусловно доброто и безусловно зло-
то. Търси се реалистична преценка на конкретната ситуация. 
Следват се препоръки като тази: „Прави добро и от злото, защо-
то то няма от какво друго да се прави“ [Solomon, R., Hanson K., 
1985: 19].

Сред многообразието от етични теории специално внима-
ние при етичните решения в бизнеса следва да се отдели на ситу-

Етика на развитието и eтични решения в бизнеса



122

ационната етика [Fletcher, J. 1966]. Според нея към всяка ситуа-
ция човек следва да пристъпва, зареден с всички норми, но вина-
ги готов на компромис и отстъпление от тях. За морала ключова 
става думата любов (в смисъла на древногръцкото „agape“), а не 
думите закон и правило. Според Флетчър факторите, от които за-
виси вземането на етично решение, са:

1. прагматизъм: добро е онова, което работи в ситуацията;
2. релативизъм: принципите и ценностите, на основата на  

които отсъждаме, са относителни;
3. позитивизъм: рационалните аргументи са ограничени по 

сила и в действието си, защото съществува емоционална реал-
ност;

4. персонализъм: човекът е в центъра на всяка драма (про-
блем, конфликт).

Полезна за прагматично осмисляне на етичните проблеми в 
бизнеса е етиката на грижата [Noddings, N. 1984]. Тук поняти-
ето за „етично Аз“ е схванато като активно отношение. Етичното 
Аз се основава на свързаността и възпиемчивостта във връзките 
на индивида с другите. За разлика от традиционните индивиду-
алистични етични системи, в които ударението е върху дълга и 
принципите, етиката на отношенията разглежда като по-важни 
чувствата, способността за откликване и „доброто здраве“ на 
междуличностните отношения. Отговорност и откликване се 
отделят като две морални способности. Това прецизиране в ети-
ката на грижата се прилага в редица бизнес етични системи, ко-
декси, съвети и указания на фирми и браншове. Според Нодингс, 
за да бъде активиран моралът в поведението, е важно естестве-
ното преживяване, че си обгрижен, както и споменът за грижа-
та, която някой е проявил към теб и как си се чувствал тогава. 
Именно това формира потребност да отговориш по подобен на-
чин на други хора в нови ситуации. Здравето на отношенията се 
изгражда както от отношенията между Аз и другите, така и меж-
ду връзката на действащото Аз и „най-доброто Аз“. Азът е мре-
жа, изтъкана от действителните, минали и потенциални отноше-
ния, а не е изолирана абстракция.
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Понятията за общност, сътрудничество и грижата за други-
те според Нодинг не са еталонизирани в обществото. Те остават 
подчинени, защото индивидуализмът, постигането и състезател-
ността са носещата конструкция в обществото, водещи механи-
зми за бизнеса и за всички институции – в това число и за обра-
зователната система. Етиката на отношенията пледира за пости-
гане на баланс с ценностите на съпричастието и сътрудничест-
вото.

6.  Моралното израстване на индивида  
и на бизнес организацията

В организационната и бизнес етиката индивидуалните фак-
тори при вземането на етически решения са добре проучени. Ус-
тановено е, че сред тях са: възрастта, полът, националните и кул-
турните характеристики, образованието и трудовата квалифика-
ция, психологическите фактори като локус на контрол, сила на 
Аза, макиавелизъм и морално въображение [Сотирова, Д. 2014]. 
В психологията на морала съществуват и редица други констру-
кти (понятия), приложими в бизнес етиката, които са полезен ин-
струмент за личностно саморазвитие. Като основни компонен-
ти на индивидуалната етика се изтъкват следните.

1. Определяне на индивидуалните ценности, т. е. на желани-
те „висши цели“ на личното съществуване. От това, в каква сте-
пен са ценни отговорността, добре свършената работа, удоволст-
вието от живота, безгрижието и др. под. зависи съответното биз-
нес поведение. Световно известният испански професор по биз-
нес етика А. Аргандона отбелзва, че за личните ценности в биз-
нес и организационен контекст е важно:
 Да знаеш основанията за своите дейтвия (Защо го правя?)
 Да мислиш за последиците им и за въздействието им вър-

ху другите.
 Да се опитваш да се ръководиш от по-висши мотиви (да 

избираш между „доборо“ и „най-добро“, а не между „добро“ и 
„лошо“.
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 Да съдействаш на другите да разбират по-добре последи-
ците от действията си.
 Да се доверяваш на другите и открито да показваш това.
 Да не се доверяваш на моралния си инстинкт и морална-

та си интуиция, а да се опитваш да прилагаш разсъдъка и разума 
си.
 Да си способен да генерираш алтернативи на поведение.
 Да не се ръководиш от моралните си настроения, а да си 

поставяш етични приоритети [Argandona, A. 2003].
2. Познаване на „сянката си“, на тъмната страна на ли-

чността. К. Г. Юнг за първи път въвежда метафората сянка, за да 
обясни онези страни на личността, които крием от другите и от 
себе си. Сянката се проявява в ситуация на стрес – важен спът-
ник на бизнеса и работното всекидневие. Неразвитото знание за 
сенчестите страни на собственото аз е източник на индивиду-
ално неетично поведение. Въпреки че е невъзможно да се дадат 
универсални съвети, са полезни следните препоръки за по-добро 
управление на сенчестите страни на личността:
 Да поемаш лична отговрност.
 Да анализирш основанията за отрицателно мнение на 

други за теб: дали те не са следствие от това, че ти „проектираш“ 
сенчестите си страни върху тях?
 Да се учиш от грешките си и да приемаш критики.
 Да си прощаваш грешките, започвайки от самопризнава-

нето им („излъгах“, „откраднах“, „бях груб“…)
 Да опазваш своето Аз от постоянен прекомерен стрес. 

[Johnson, R. A. 1993: 89].
Към тези два компонента на индивидуално морално израст-

ване могат да се добавят и други: например, търсени начини за 
изграждане на черти на моралния характер, откриване на про-
фесионално призвание, справяне с деструктивната мотивация и 
др.

В последните десетилетия понятието за морално развитие 
(израстване) на Л. Колберг се използва в консултантската ра-
бота и по отношение на бизнес организациите [Killen, M., and 
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J. Smetana. 2006]. Моделът за моралната зрялост на организация 
е основа на стратегии за конструиране на цялостни визии раз-
витие на общността. Моралното израстване преминава през три 
основни етапа. Първият, не случайно наречен легализъм, се ха-
рактеризира със страх от силата на авторитета като основание за 
добро поведение. Тук липсва способност да се идентифицираш с 
другите, а физическите последствия от постъпката изцяло детер-
минират нейната „доброта“ или „лошота“.

Постепенно индивидът започва да се съотнася с другите. 
Човек е мотивиран да се приспособи към груповите норми, а мо-
рално е конформисткото поведение. Мотивацията е от типа „по-
стави се на мястото на другия“. На последния автономен етап 
личността осъзнава, че моралната и правната позиция могат да 
са в противоречие и понякога трудно съвпадат. Характерно е са-
мостоятелното приемане и доброволно следване на кантиантски 
максими – „човек е цел сам за себе си“.

Този модел, напомнен тук накратко, се използва за опреде-
ляне на моралната зрялост на организации и на тяхната етична 
политика. На първия защитен етап (или етап на „пробуждане“) 
етичните проблеми са латентни: те или не се разпознават или се 
потулват. „Това не е наша работа“ е моралната перспектива за 
служителите в организацията. На следващите етапи организа-
цията, сблъскала се с етични проблеми, изработва правила за 
предпазване от тях (етични кодекси), ръководейки се от мотива-
цията „бихме искали, но не можем…“ (да сме етични). Едва на 
по-късните етапи се формулират етични стандарти, търсят се и 
се създават партньорски връзки и мрежи за обсъждане на общи 
етични принципи. Така организационната етика става страте‑
гия, тя се институционализира, превръщайки се в публична по-
литика. Моралната перспектива може да се изрази чрез съжде-
нията „пречи ни на развитието“ и „ние не можем по друг на‑
чин…“. На този етап бизнес организацията трудно би предприе-
ла каквото и да е в своята етична и социално отговорна политика 
без консолидиране на представи, критерии и действия с тези на 
други организации в бранша. Първият проект и пример за мо-
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рално израстване на бизнес организацията е етичната полити-
ка на Nike – пионер в прилагането на този подход [Ferrell, O. and 
J. Ferrell. 2009].

7.  Тенденции в разбирането за морална отговорност  
на бизнеса: от инвеститори към участници

Дали бизнес оганизациите са морално отговорни субекти? 
По този основополагащ въпрос са се оформили две крайни ста-
новища. Според първото [Donaldson, Т. 1982], след като бизнес-
организациите „действуват“ и имат „цели, които преследват“, те 
са и морално отговорни за действията си. Понятията „морално“ 
и „неморално“ и всички етични преценки са приложими към тях 
в същия смисъл, както и към индивидите. Аргументът за прила-
гане на етичните стандарти се извежда от целесъобразното пове-
дение на бизнес-предприятията. Главният проблем, който въз-
никва като възражение е следният: може ли да се твърди, че ор-
ганизациите преследват цели и действуват в смисъла, в който го 
правят хората? Отрицателният отговор се аргументира от това, 
че организациите не изпитват удоволствие, болка, нямат съвест, 
срам, чувства и всичко, характерно за психиката на човешкото 
същество. Фирмите не са субекти, от които да очакваме и изис-
кваме морално отговорно поведение.

Второто становище [Velasquez, M. 1983] e, че няма никакъв 
смисъл да третираме организациите като морално отговорни и 
дължащи на обществото определен тип поведение. Бизнес ин-
ституциите не притежават морална субектност, те са като маши-
ни, членовете на които трябва коректно да се придържат към 
формални правила, нямащи нищо общо с морала. Да се критику-
ва фирма, че не постъпва етично, е все едно да се критикува ма-
шина, че не се държи прилично или нравствено, ако не работи. 
Корпорациите са като механизмите, а никой не вменява отговор-
ност на една машина, че е повредена. Главният проблем в тази 
позиция е, че за разлика от елементите на машината, поне някои 
от членовете на организацията съзнават и планират постъпки, 
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поведения и последиците от тях. Правилата за действие на „ма-
шината“ се измислят от хората. Те са свободни да ги спазват или 
да не ги спазват, както и да ги променят. Индивидуалните отго-
ворности на вземащите решения в значителна степен съвпадат с 
корпоративната отговорност.

Второто становще е по-широко прието в десетилетията на 
неолиберализма (90-те г.). Глобалната икономическа криза про-
мени икономическата и бизнес етическата реторика: ударе-
нието е върху първото становище. В последните години крити-
ците на възгледа за „моралната безотговорност“ на бизнес орга-
низациите се множат. Независимо от икономическия и глобал-
но-политически контекст, си струва да се вниква внимателно в 
двете становища и в крайните им варианти. Мнението, че биз-
нес предприятията не могат да са морално отговорни е в съзву-
чие с позицията, изразявана от Нобеловия лауреат по икономи-
ка през 70-те години Милтън Фридмън. Според него социална-
та отговорност на корпорациите е да правят пари. Бизнесът 
не е проводник на социални подобрения: „не от бизнеса зависи 
дали ще прави добро, а от държавата зависи дали ще му попре-
чи да прави зло“. Бизнесът е длъжен да прилага единствено пра-
вилата за правене на пари. Ако той се ръководи и от други пра-
вила (етични, социални), тогава бизнесът концентрира в себе си 
обществена власт, която не му принадлежи [Friedman, M. 1970].

На въпроса „кое от двете гледни точки за моралната отго-
ворност е правилното“ верният отговор, както често се случва, 
е: нито едното, нито другото. Доколкото корпорациите винаги 
действат чрез предложения, решения и постъпки на индивиди, 
то именно конкретните хора са първични носители на морален 
дълг и отговорност. Но самите организации притежават морал-
ни задължения във вторичен смисъл: организацията е отговорна 
за дадено действие, само ако някои от нейните членове са морал-
но отговорни, т. е. – ако са действували съзнателно, информира-
но, просветено и свободно. От тук произтича особената – изклю-
чителна – отговорност на мениджърите. Във всеки проблема-
тичен случай на първо място се отсъжда дали за вредите не е мо-
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рално отговорен някой от членове на организацията – мениджър 
или друг служител.

Основанията да се възприемат действията и на цялата орга-
низация като морално отговорни са в това, че бизнес-организа-
циите не само преследват цели, но и декларират и се ръководят 
от ценности. Акцентът върху ценностите и споделените ценнос-
ти е начин за развиване на отговорна организационна идентич-
ност.

Съвременните бизнес организации (корпорации) са част от 
един деперсонализиран бизнес, твърде далечен от света на ин-
дивидуалния предприемач и търговец, описван от Адам Смит. 
Днес бизнесът е институция, която наподобява държавата и 
публичното управление. Отношенията в един университет, във 
фабрика, болница или министерство твърде много започват да 
си приличат. Текат сложни процеси на размиване на институ-
ционалните отговорности. Собственикът отдавна не управля-
ва своето, а някой друг управлява вместо него и от негово име. 
Особените упълномощени субекти – агенти, управляват голяма 
част от бизнес предприятията. Винаги съществуват потенциал-
ни конфликти между агента и неговия принципал. Те могат да 
се минимизират чрез мениджърски решения, но трудно могат 
да се отстранят. Разликите между класическото и съвременно 
разбиране за отговорностите на бизнеса може да се изрази чрез 
сравнение между техните принципи на корпоративната отго-
ворност.

Последното понятие – корпоративно гражданство – е едно 
от новите е езика на бизнес етиката и социално-отговорния биз-
нес. То е инструмент за ефективно прокарвана в обществото 
представа за мисията на бизнеса като „обществен гражданин“. 
В основата на корпоративното гражданство е признаването на 
особените социални роли на бизнеса. Израз е на осъзната взаим-
на зависимост на бизнеса с гражданското общество, модел за по-
ведение, който „отразява доминиращият тип делови човек и она-
зи бизнес организация, която е предпочитана от общественото 
съзнание“ [Райков, Здр. 2004: 127].
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Принцип на филантропията Принцип на социалната 
отговорност

Доброволно подпомагане  
на нуждаещи се

Интереси на потенциално 
засегнатите в бизнеса

Дарителство, спонсорство Баланс на интереси  
чрез компромиси

Предимно частни инициативи Корпоративни програми
Благотворителни акциии Стратегическо дългосрочно 

планиране
Разумен (просветен) егоизъм Корпоративно „гражданство“

Полезен модел за разпределението на отговорностите в 
бизнеса е т. нар. стейкхолдърски модел (на заинтересованите 
участници). Към тях се отнася всяка група или отделни хора, ко-
ито могат да повлияят или се намират под влиянието на реали-
зираните цели на предприятието, които са вложили пари, труд 
или имидж за постигането на някакви бизнес цели в продукт 
или проект. Понятието за участници в бизнеса (а не само инвес-
титори) се въвежда в анализите и в реалната практика поради  
факта, че влиянието на бизнеса в обществото е по-широко, а са-
мият бизнес е комплексна структура, обвързана с други институ-
ции. Примерният списък на участниците в бизнеса включва: слу-
жителите, акционерите, мениджърите, инвеститорите, деловите 
партньори (доставчици, снабдители и др.), общността (местната 
общественост, община, администрация), държавните структу-
ри, конкурентите, потребителите (клиентите), групите за натиск, 
групите, поддържащи бизнеса (асоциации и др.), медиите и соци-
алните мрежи (формиращи общественото мнение).

Приоритетното разпределението на отговорностите между 
участниците за всяка фирма е важен елемент от стратегията и 
етичната политика. Например компанията Jonson & Jonson опре-
деля в своето кредо отговорностите така: „Ние вярваме, че нашата 
първа отговорност е към лекарите, сестрите и пациентите, 
към майките и бащите и всички други, които използват нашите 
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продукти и услуги“ [Driscoll, D.-M., W. M. Hoffman. 2000: 31]. В 
повечето сложни случаи на недопустимо поведение или нане-
сени щети от бизнеса отговорността се споделя от множество 
участници. Включеността на всички обаче не трябва да се уед-
наквява. Кризисни ситуации, когато изглежда, че всички са от-
говорни, често са възможност да се подсили нечия безотговор-
ност. Така се стига до нищо не водещо българско правило „всички 
са маскари“. Конкретното степенуване на отговорностите е от 
значение.

И така, на въпроса „кой е морално отговорният субект за 
съвместно предприиеманите решения?“ по принцип винаги пра-
вилният отговор е: еднакво морално отговорни са онези, ко-
ито знаейки и свободно са направили онова, което са смята-
ли, че е необходимо. Обикновено това са управляващите бизнес 
организацията. Освен индивидуалната отговорност, те имат 
корпоративна отговорност. Върху нея оказват влияние същите 
смекчаващи условия, както при личната отговорност. Съдържа-
нието на социалната отговорност се разбира по различен начин 
от мениджърите. Според изследване от 2001 г. на мениджъри от 
Великобритания, Германия и Франция на въпроса „Какво е за 
Вас социалната отговорност“ отговорите са:

71 % „дългосрочна перспектива в управлението“
53 % „уважително отношение към служителите“
35 % „отговорност към околната среда“
30 %  „обвързаност с проблемите на населеното място и общ-

ностите“
5 % „филантропия и благотворителност“.
Въпреки различното съдържание и приоритети, могат да се 

изброят неподлежащи на съмнение общоприети разбирния за 
чертите на социално отговорната бизнес организация. Тя дейст-
ва като: отговорен гражданин, създател на качествени и надежд-
ни стоки и услуги, ефективен субект на управление на собстве-
ните си ресурси, грижлив и грижовен работодател, прозрачен 
обект за инвестиране, коректен конкурент, разумен участник в 
местното, държавно и глобално развитие.
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Независимо от това какъв е приоритетът на конкретните ме-
ниджъри, предимствата на социално отговорните фирми са не-
съмнени и във все по-широка степен се осъзнават. Те са в това, 
че в по-малка степен се замърсява околната среда, като се след-
ват стриктно екологичните програми; подобрява се качеството 
на управление на човешките ресурси и се привличат по-добрите 
професионалисти а при нестабилна външна среда социално-от-
говорните фирми имат по-добри финансови резултати.

Мисленето и практиките за моралната и социалната отго-
ворност на бизнеса в България все още са плод на отделни персо-
нални и фирмени инициативи, но не са компонент от институ-
ционални политики. За това свидетелства фактът, че разпоред-
бите, законите и правилниците в тази област не са достъпни и 
на български език, бидейки преведени на други 16 европейски 
езика [europa.eu / legislation_summaries / employment_and_social_
policy / employment_rights_and_work_organisation / n26034_bg. 
htm].

8. Етичните решения в мeждународната бизнес етика

Корпоративната отговорност на мултинационалните корпо-
рации е голям проблем – социален, геополитически, индеологи-
чески. При осмисляме на етическите решения на големите кор-
порации обикновено се отделя внимание на следните прояви, 
проблеми и последици, които са в центъра на особено обществе-
ното внимание:
	Подкупи, корупция и други „чувствителни“ (на граница-

та на приемливост) плащания, свързани с законна практика на 
офшорни компании.
 Проблеми, свързани с изискванията към служителите в 

различни страни и разликите в качествата на работната сила и 
тяхното възнгараждение.
 Последици от неподходящи маркетингови практики (на-

пример, от културно „скандализиращи“ реклами).
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 Влияние на инвеститора върху икономиката на страната-
домакин.
 Въздействие върху „чуждата“ околна среда.
 Културни влияния, засягащи социалното „присъствие“ 

на транснационалните компании и отношенията им с правител-
ствата – чуждите, както и на собствените държави.

Посочените комплексни проблеми имат своите морални ас-
пекти, изучавани от международната бизнес етика. Тя става са-
мостоятелно направление в бизнес етиката в края на 70-те го-
дини на 20 век. От тогава са се обособили два подхода към про-
блемите за транснационалната морална отговорност. Поняко-
га наричат техните застъпници минималисти и максималисти, 
според израза на професора по международна бизнес етика от 
Университета в Пенсилвания Т. Доналсдон [Donaldson, T. 1996, 
р. 48 – 62].

Минималистката школа настоява, че моралните отговорно-
сти на транснационалните компании се свеждат пряко до техни-
те икономически цели: да правят печалба за инвеститорите и да 
предоставят качествени продукти и услуги за клиентите и пуб-
ликата. Поддържането на социалната и природната среда, под-
помагането на изкуството, борбата с бедността в дадената страна 
е отговорност за компанията само, ако не пречи на фундаментал-
ната ѝ мисия да печели в съответната страна. Моралната отго-
ворност се побира в рамката на изискването „не вреди“ и нена-
рушаването на правата на другите. Минималистите формулират 
минимум етични стандарти чрез понятието за права и редуци-
рат етичното до легалното. Езикът на правата тук е основен, ако 
не – и единствен морален език. В този смисъл, правото на ми-
нимум образование за децата в една слаборазвита страна, къде-
то действа дадена корпорация, е едно от моралните изисквания, 
което не се подлага на съмнение и от минималистите. То се изра-
зява в строга забрана на детския труд, на наемане на малолетни 
на пълен работен ден в развиващи се страни, дори и ако местни-
те обичаи, бедност и родителските желания стимулират подоб-
на практика.
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Максималистите [De George, R. 1993] смятат, че трансна-
ционалните корпорации са уникални по свoята структура и нива 
на организация. Te са особени в способността си да акумулират 
и контролират богатства в глобалния свят. Това им вменява като 
задължение и морален дълг да подпомагат други страни. Мул-
тинационалните компании имат завишени отговорности. Ако 
недохранването е проблем за дадената страна, то компанията, 
която работи на нейния пазар, следва да разработи програми за 
изхранване на населението и на бедните в региона. Транснацио-
налните компании според максималистите поемат следните со-
циални отговорности като свои допълнители морални отговор-
ности:
 Да създават повече блага, отколкото вреди за страната до-

макин.
 Да участват с дейността си в развитието на страната.
 Да уважават регионалната култура и да не работят срещу 

нея.
 Да трансферирт единствено технологии, които могат без-

опасно да се използват и да се управляват в съответната страна.
Корпоративна социална отговорност на мултинационални-

те компании също е завишена. 
Самото словосъщчетание и концепция възникват още през 

60-те години на ХХ в. в резултат на дебати за социалното пове-
дение на многонационалните корпорации. Първият в история-
та доклад за корпоративна социална отговорност е подготвен от 
американска фирма за сладолед Ben&Jerry’s, но ярък пример, кой-
то следват други компании, е Shell. В отговор на разрастваща се 
криза и сериозни финансови проблеми, през 1995-а компанията 
решава да потопи своя нефтена платформа в Северно море. На-
мерението ѝ среща остро неодобрение от обществеността, а кли-
ентите бойкотират продуктите ѝ. Случката прераства в бизнес 
скандал и Shell се отказва от плановете си. Впоследствие отразя-
ва действията си в аналитичен доклад със заглавие „Печалба или 
принципи. Трябва ли да избираме?“ [The Shell Report 1999].
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Заключение: перспективи за бъдещи изследвания  
на споделеното развитие

Основното в тази глава беше осмислянето на етичното по-
ведение в икономически контекст, и по-конкретно – етически-
те решения в бизнеса. Етическите решения в бизнеса зависят от 
разнообразна гама индивидуални, организационни, ситуативни, 
микро и макросоциални фактори, сред които са и национални-
те и културните особености, както и глобални тенденции в раз-
витието на международния бизнес. В тази амалгама от равнища 
и фактори бяха пропуснати някои съществени перспективи: на-
пример, начинът, по който етическите принципи обосновават 
бизнес решенията и са ръководство за вземане на такива от стра-
на на индивида и бизнес организацията. Главният фокус беше в 
обосноваване на промените, настъпили в стандартите за бизнес 
поведение като социален императив и целенасочено избрано по-
ведение. Класически и традиционно икономистите разглеждат 
поведението едноплоскостно само като егоистично, мотивирано 
от изгода за самия себе си. Доверието, моралният жест, грижа-
та за другите, свръхнатоварването чрез труд и служене, дарът, 
доброволността, животът в общност, връзката с бъдещето и т. н. 
са често пренебрегвани измерения на решенията в бизнеса. Те са 
елементи от цялостнния „пъзел“ на действитения икономически 
живот.

Перспективите в по-нататъшното проучване на етичските 
решения в българския бизнес са в използването на вече същест-
вуващи с инструменти за социологически и социално-философ-
ски изследвания и за България. Например, съществува индекс за 
бизнес етика в отделна страна, който тепърва започва да се при-
лага в държави извън САЩ, Великобритания и Германия, в цен-
трално-европейски и източно-европейски държави. [Tsalikis, J. 
and B. Seaton. 2007]. Българските изследователи имат потенциала 
да се включат в подобни изследвания.

Наскоро представителят на Световната банка в България за-
яви: „Ние не подкрепяме модела, при който отделни хора създа-
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ват богатство, а останалите са бедни. Подкрепяме развитие, 
което включва всички. Затова е важно всички членове на обще-
ството да се развиват и да имат достъп до образование, до здра-
веопазване. Затова се разработва стратегия за определяне със-
тоянието на отделните държави и възможностите за преодоля-
ване на пречките пред това така наречено „споделено развитие“ 
[Томпсън, Т. представител на Световната банка в България,  в. 
Дневник, 29.09.2014]. Това е мотивираща интелектуална платфор-
ма за философи и етици.
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ЕТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА  
БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

Станка Христова1

ETHICS OF BIOTECHNOLOGICAL INEQUALITIES

Stanka Hristova

Abstract. The present work was motivated by the lack of studies on the influ-
ence of biotechnologies on social, economic, health, moral and other inequalities in 
Bulgarian society. Two main arguments are presented. Firstly, biotechnologies do not 
cause moral equalities or inequalities directly but rather in a mediated way – via in-
equalities related to social status, income and property. Developments in biotechnol-
ogies and their practical applications create opportunities for reducing some types of 
inequality, for the rise of new ones and for the transformation of others. Secondly, the 
development of reproductive technologies lays the groundwork for contextualizing 
equality of women’s rights in the area of reproductive rights and freedoms – the right 
to choose, the autonomy of choice, reproductive justice, etc., as well as for the move 
away from the traditional social view of reproduction as an obligation, and towards 
the contemporary notion of reproduction as a right.

Keywords: biotechnologies, assisted reproduction, biotechnological inequali-
ties, gender equality.

Природни, социални и биотехнологични неравенства

По традиция неравенствата се делят на две основни групи – 
природни и социални.

Природните неравенства произтичат от природно обуслове-
ните различия между хората – възраст, пол, здраве, темперамент, 
интелигентност, предразположения, дарби, способности.

1 Доцент в секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, д-р по 
философия.
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Социалните неравенства маркират ограничаването или на-
кърняването на статуса на определени социални групи, класи, 
прослойки. По характер те могат да бъдат класови, икономиче-
ски, расови, етнически, религиозни, джендър и т. н. Не само со-
циалните, които Русо предпочита да нарича морални неравен-
ства, но и природните неравенства имат морални измерения и 
морални импликации.

С термина биотехнологични неравенства се означава един 
нов тип неравенства, които са продукт на или са свързани с раз-
витието на биотехнологиите.

Биотехнологичните открития и нововъведения засягат хра-
нителната промишленост; диагностичните и методите за ранно 
лечение на болести по хората, растенията и животните; ваксини-
те; производството на специализирани химикали в био-реакто-
ри или промишлени инсталации; производството на био-поли-
мери на базата на растения или микроби; бактериалния добив 
на руди чрез био-просмукване; възстановяването на замърсе-
ни райони; пречистването на питейни води; рециклирането на 
органични отпадъци и тяхната преработка в храни и фуражи; 
развитието на устойчиви на суша храсти за екологизиране на пу-
стинните райони и предпазването им от ерозия; възобновяеми-
те енергийни източници; инсталациите за биогаз и много други. 
Те предлагат много начини за облекчаване на неотложните про-
блеми в света и главно в бедните неидустриализирани държави, 
особено със средствата на генното инженерство (рекомбинант-
ни методи), например чрез бързото размножаване на здрави (без 
вируси) растителни култури или подобрената адаптация на зе-
меделски култури към специфична геоклиматична среда. [1]

Взаимовлияние между природните, социалните  
и биотехнологичните неравенства

Биотехнологиите не създават непосредствено и пряко нрав-
ствени равенства и неравенства. Те правят това опосредствано – 
чрез социалните, имуществените, статусните неравенства. Раз-
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витието на биотехнологиите и тяхното практическо приложе-
ние дават възможности за намаляването на някои неравенства, 
за появата на нови неравенства и за трансформацията на едни 
неравенства в други.

От какъвто и характер да са неравенствата, те са свързани – 
усилват се или се отслабват едни други.

Природните неравенства могат да стоят в основата на соци-
ални неравенства от всякакъв вид. Половите неравенства водят 
до джендър, икономически, финансови неравенства. Неравен-
ствата в интелекта и способностите водят до неравенства в обра-
зователния ценз, до неравенства във възможностите за реализа-
ция, в имуществения и социалния статус. Здравните неравенства 
стоят в основата на неравенствата в достъпа до определени видо-
ве труд, а чрез това усилват имуществените неравенства и т. н. От 
друга страна, заличаването, намаляването или увеличаването на 
природните и социалните неравенства може да се изрази в зали-
чаване, намаляване или увеличаване на неравнопоставеността в 
други области, например на политическите, административни-
те и други равенства и неравенства – изразявани като предста-
вителство в различни политически, административни, държав-
ни органи и институции – като политическото, държавното или 
административното представителство на жените с репродуктив-
ни проблеми, което способства вземането на съответни поли-
тически, държавни и административни решения, намаляващи 
допълнително репродуктивното неравенство. По същия начин 
стои и въпросът с хората със здравни проблеми (онкоболните, 
сърдечно болните и пр.) и тяхното представителство на различ-
ни властови равнища.

Репродуктивните технологии и развитието на фармаколо-
гията съдържат потенциала да намаляват природните неравен-
ства – различията в наследствеността и здравния статус, но и да 
усилват съществуващите социални неравенства или да създават 
нови неравенства по отношение на възможностите за достъп до 
достиженията на тези технологии, техники и процедури и поява-
та на дискриминация.

Станка Христова
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Трансплантацията на органи и тъкъни (предимно бъбре-
ци, семенна течност, ембриони и т. н.), която е призвана да нама-
лява определен тип здравни неравенства, може да доведе до до-
пълнителни неравенства или до задълбочаване на неравенства-
та в зравния статус на хора с неравностойно финансово състоя-
ние. Продажбата на бъбрек действително частично и временно 
може да подобри материалното състояние на бедните, но в също-
то време да увреди човешкия организъм – да го направи по-не-
функционален, податлив на инфекции и заболявания.

Клетъчностволовата терапия предоставя възможности за 
резултатно лечение на множество нелечими с други средства за-
болявания, но банкирането на стволови клетки изисква финан-
сов ресурс за обслужване на лабораториите, в които те се съхра-
няват в продължение на повече от двадесет години. Развитието и 
приложението на биотехнологиите създават предпоставки днеш-
ните имуществени неравенства в недалечно бъдеще да резулти-
рат или да се трансформират в здравни неравенства. Тези, кои-
то днес изглеждат равни в здравен аспект, но са неравни по своя 
икономически статус, утре може да се окажат неравни и в здра-
вословно отношение поради възможността на едни да ползват 
постиженията на клетъчностволовата терапия, а други да разчи-
тат само на традиционната медицина и медикаменти. Тези, кои-
то днес могат да си позволят банкиране на стволови клетки, си 
гарантират утре по-добър здравен статус и възможност за по-го-
ляма продължителност на живота. В морален план това означава 
по-добро качество на живота, а оттук по-висока работоспособ-
ност, повече възможности за лична и професионална реализа-
ция, по-висока степен на нравствена удовлетвореност и щастие.

Използването на високо технологични ваксини срещу редки 
заболявания поражда нов тип неравенства в областта на здра-
вето, продължителността на живота и оцеляването. Голяма част 
от съвременните ваксини са продукт на биотехнологиите. През 
50-те и 60-те години на миналия век се произвеждат ваксини за 
масово приложение. Те са по-евтини в сравнение със съвремен-
ните и са много по-достъпни (ваксината против полиомиелита, 
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туберкулозата, тетануса, едрата шарка), защото са предмет на 
държавна политика в областта на здравеопазването както в раз-
витите, така и в част от развиващите се страни. Днешните вак-
сини са значително по-скъпи, не се прилагат масово и особено 
за бедните слоеве са недостъпни по финансови причини (вакси-
ната против СПИН). В САЩ само 10 % от частните и публичните 
средства за изследвания в областта на здравето са насочени към 
изследвания на 90 % от световните здравни проблеми. Подобен и 
дори по-голям е дисбалансът при разходите за профилактика и 
здравеопазване.

С разчитането на човешкия геном и откриването на гене-
тичните причини за заболяванията, фармакологичната индус-
трия се изправя не само пред нови предизвикателства за създа-
ване на целеви лекарствени групи, но и пред невиждани възмож-
ности за огромни печалби [2], което увеличава пропастта между 
бедни и богати държави, между бедни и богати слоеве от населе-
нието. Биотехнологичните компании непрекъснато просперират 
и реализират огромни печалби от порядъка на милиарди дола-
ри годишно, но тези печалби не се разпределят равномерно нито 
между богатите и бедните страни и региони, нито между бога-
тите и бедните граждани в една страна. Те си остават печалби 
за съответните компании. През последните години биотехноло-
гичният сектор набъбна неимоверно, което породи опасения за 
„спукване на балона“, но те едва ли са основателни, като се има 
предвид бързата стратегическа смяна на бизнес модела на тези 
компании – фармацевтичните гиганти „наливат“ средства в мал-
ки компании, обединявайки своите изследователски и финансо-
ви възможности с техните пазарни и маркетингови умения. Този 
дистрибутивен модел разширява пазара и печалбите се увелича-
ват за сметка на бедните, болните, нуждаещите се.

Генното инженерство и особено производството, маркети-
зацията и употребата на ГМО продуцира нови екологични нера-
венства. ГМ торове и сортове, чието производство обикновено 
е аутсорсвано в бедните страни, нарушават естествения еколо-
гичен баланс и под благовидния предлог, че осигуряват работни 
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места, доходи, поминък и прехрана, водят до екологични, здрав-
ни, властови неравенства между бедните и богатите страни. От 
друга страна, създаването на нагласи в за безвредността на ГМХ 
и маркетизацията им в страни с все още липсващо или либерал-
но законодателство, които като правило са слабо развиващите се 
страни, отваря широко врати за нахлуването на тези храни на 
местните пазари и поставя в неравностойно положение развити-
те и слабо развитите страни по отношение на употребата на ев-
тини, но нездравословни храни. Тази употреба поражда здрав-
ни неравенства и задълбочава съществуващите икономически, 
имуществени и други неравенства в тези страни. Маркетизация-
та на ГМО в бедните държави конкурира местните производства 
на хранителни продукти, и макар да намалява цената им, нама-
лява общия брой на работните места и увеличава безработица-
та, особено сред ниско квалифицираните и необразовани групи, 
както и сред жените. В резултат на развитието и приложението 
на агро-биотехнологиите икономистите прогнозират негативни 
ефекти по заетостта със загуба до 50 %. През май 2014 г. в повече 
от 50 страни в света се проведе „Поход срещу Монсанто“, който 
призова за бойкот на генномодифицираните организми. Проте-
стът беше насочен срещу обсебването на хранителните ресурси 
от гигантските корпорации, които, в стремежа си да произвеж-
дат и продават все повече ГМХ, превръщат фермите във фабри-
ки и подменят натуралните храни с модифицирани квази храни-
телни субстанции. [3]

С други думи, развитието и приложението на биотехноло-
гичните достижения създава предпоставки за трасформиране 
на природните неравенства в социални неравенства от всякакъв 
вид – икономически, здравни, джендър и т. н., както и за усилва-
не или отслабване на съществуващите природни и социални не-
равенства.

Социалните неравенства от своя страна могат да усилят или 
намалят природните.

Липсата на средства за образование може да превърне един 
природно интелигентен човек в човек със скромни възможнос-
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ти за икономически просперитет. И обратно, човек със скромни 
интелектуални, но с добри финансови възможности може да по-
лучи достъп до престижно образование, а чрез него и до прес-
тижен имуществен и социален статус. Или пък, човек с болестна 
предразположеност при съответна високотехнологична здравна 
помощ може да живее и работи също толкова пълноценно колко-
то друг, на когото по природа или по рождение всичко е наред в 
здравно отношение.

Икономическите неравенства – неравенствата в доходите и 
стандарта на живот водят до статусни неравенства, които имат 
етически следствия. Богатите и бедните обитават един и същи 
свят (държава, регион), но по своите доходи, начин на живот и 
стандарт живеят в диаметрално противоположни светове, дори 
в рамките на високо развитите държави. Бедността сама по себе 
си не е принуда. Дори най-бедният човек може да откаже дейст-
вия, които накърняват негови морални ценности и убеждения. 
Но неравенството в доходите, особено драстичното неравенство, 
води до висока степен на статусно неравенство, което позволява 
бедността да бъде експлоатирана, потискана, принуждавана, на-
силвана към определени дейности и типове поведение, които бо-
гатите, по силата на произтичащите от високия им материален 
статус властови позиции, могат да избегнат или изобщо да не бъ-
дат подложени на унижението на принудата и експлоатацията. 
Набирането на хора за научни биотехнологични експерименти 
от бедните слоеве на населението създава нова форма на експло-
атация – биотехнологичната експлоатация. Тя също задълбоча-
ва съществуващите неравенства между бедни и богати, освен че 
може да предизвика увреждане на тяхното здраве.

Високо доходните слоеве от населението могат да се възполз-
ват в различна степен от приложението на биотехнологиите в 
сравнение с нискодоходните, както и да се възползват от различ-
ни възможности на всяка от биотехнологиите. Въпросът е не по-
литиките в областта на използването на биотехнологичните дос-
тижения да бъдат насочени към окончателно преодоляване на 
неравенствата, а да бъдат ориентирани към намаляване на не-
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справедливите природни, социални, етнически, имуществени, 
религиозни, джендер и други неравенства и продуцирането на 
тяхна основа на нови неравенства.

У нас липсват изследвания, идентифициращи неравенства-
та в различните социални групи, които биха осигурили възмож-
ност за определяне както степента на ползите и вредите за всяка 
от тях, така и посоките и степента на разпределението им – кои 
от тях печелят, кои губят и кои нито губят, нито печелят, както 
и кои са изключени от дистрибуцията на тези биотехнологични 
възможности.

Изследванията показват, че образователните неравенства 
водят до неравенства в достъпа и в доходите от приложението 
на биотехнологиите. По-високо образованите и предприемчиви 
фермери в развиващите се страни са по-склонни да прилагат би-
отехнологичните достижения в сравнение с хората с нисък обра-
зователен статус. [4]

От друга страна, икономическите неравенства и бедността 
пряко корелират със здравните неравенства, а в условията на ви-
сокотехнологична медицина – и с биотехнологичните неравен-
ства. Неслучайно в литературата съществува понятието „боле-
сти на бедността“, с което се означават всички онези заболява-
ния, които се срещат много по-често и са по-широко разпростра-
нени сред бедните в сравнение с богатите слоеве на общество-
то, както и сред бедните в сравнение с богатите страни. Около 14 
милиона души умират всяка година от „болестите на бедността“. 
Особено предразположени към болестите на бедността са жени-
те, децата и възрастните хора, т. е. джендър и възрастовите не-
равенства в условията на икономически неравенства продуци-
рат здравни неравенства. През последните две и половина десе-
тилетия сред бедните слоеве на населението у нас се наблюдават 
заболявания, които за доста дълъг период се считаха преодоле-
ни – например туберкулозата. „Жълтата гостенка“ се връща сред 
малцинствените, етническите групи, сред хората с ниски доходи, 
ниско образование, ниска профилактика.

Бедността има няколко основни следствия върху ползването 
на биотехнологичните достижения в здравната област. Първото 
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е, че тя ограничава достъпа до тези здравни услуги. Второто е, 
че „болестите на бедността“ задълбочават съществуващите нера-
венства между бедни и богати, доколкото ограничават възмож-
ностите за пълноценно участие на бедните на пазара на труда и с 
това самото водят както до допълнителни имуществени, така и 
до вторични здравни неравенства. Третото е, че бедните живе-
ят като правило в лоши санитарни условия, не ползват възмож-
ностите на профилактиката и ранното диагностициране на за-
боляванията, страдат от недохранване, предразположени са към 
инфекции и зарази, недоизлекуване, липса на имунитет, авита-
миноза, анемия, астма, туберкулоза, сърдечни и онкологични за-
болявания, висока детска смъртност и ниска продължителност 
на живота. Четвъртото е, че бедните не могат да си позволят 
необходимото лечение след периода на хоспитализация – здра-
вословен начин на живот, спазване на хранителен режим, осигу-
ряване на лекарства и т. н. Петото е, че бедните не разполагат с 
т. н. социален капитал, с мрежа от лични контакти с хора на ин-
ституциалните равнища, които могат да улеснят или осигурят 
преференции при достъпа до лечение, медикаменти, участие в 
бюджетно или от частни фондове финансирани здравни програ-
ми. Известно е, че тези, които разполагат с широка мрежа от кон-
такти, получават по-добро здравно обслужване и имат по-голя-
ма продължителност на живота. Социалният капитал дава въз-
можност не само за индивидуално облагодетелстване при полз-
ването на здравна помощ, но и за осигуряване на достъп до нея и 
на други членове на общността. При положение обаче, че меди-
цинското образование изисква добро равнище на образованост 
в средното училище, интелектуален капацитет и финансов ре-
сурс, съсловието е доминирано от представители на средната и 
горната средна класа с добри и стабилни доходи. Това е една от 
причините представителите на това съсловие да не представля-
ват елемент от мрежата от контакти на бедните и необразовани 
слоеве. Шестото е, че бедните като правило са с нисък образо-
вателен ценз, което огранича достъпа им до здравна информа-
ция и до познание относно симптомите на заболяването, инсти-
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туциите, които могат да осигурят ранна диагностика и лечение. 
Те са с ниска степен не само на обща, но и на здравна грамот-
ност както по отношение на видовете заболявания, възможните 
медицински процедури и техники, лекарствените средства, въз-
можностите за постстационарно лечение, така и по отношение 
на възможностите, предлагани от биотехнологичната медицина. 
Като се има предвид и липсата на профилактика, не е изненада 
фактът, че много заболявания, в това число и с възможен тер-
минален изход, биват диагностицирани на късни етапи от тях-
ното развитие, което ги прави практически нелечими. Ползва-
нето на възможностите на пренаталната диагностика също във 
висока степен корелира с образователния и имуществен статус. 
Колкото по-нисък е образователният статус, толкова по-рядко се 
търси здравна консултация. Всичко това означава необходимост 
от ангажираност на политиките в здравната, социалната, иконо-
мическата и други социални области с проблемите на бедността, 
обуславящи здравни неравенства, както и политиките, свързани 
с дистрибуцията на здравни блага.

У нас високо технологична медицинска помощ може да се по-
лучи само в големи, добре оборудвани, с високо специализирани 
екипи клиники. Закриват се болници в малките населени места, 
а болните от бедните слоеве нямат средства да пътуват и да се ле-
куват в болниците в големите градове. При това те не разпола-
гат и с достатъчно познанства, т. е. със социален капитал, който 
може да им осигури хоспитализация и лечение в големите прес-
тижни клиники. Така лечението, което по принцип е налично у 
нас, фактически се оказва недостъпно за живеещите в малките 
населени места. От друга страна, отливът на високо специализи-
рани медици от малките населени места, съсредоточаването им 
в големите градове, в престижни специализирани клиники, как-
то и емиграцията оказват значимо влияние върху справедливото 
разпределение на медицински ресурси и грижи.

Развитието на биотехнологиите, особено в областта на здра-
веопазването, на пръв поглед дава възможност за подобряването 
на здравето на всички хора, т. е. като че ли ползите могат да обла-
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годетелстват цялата човешка популация. На практика обаче пол-
зите са разпределени неравномерно в различни части на света, в 
различни национални и регионални общности, в различни гру-
пи в рамките на тези общности.

Това изисква разпределението на биотехнологичните блага 
да бъде разглеждано едновременно в три взаимосвързани плос-
кости  – солидарност, справедливост и отговорност. Възник-
ва обаче въпросът до каква степен е справедливо групите в не-
равноправно отношение от всякакъв род да имат приоритет при 
дистрибуцията на биотехнологичните възможности, няма ли да 
се наруши балансът между възможности, нужди, солидарност и 
отговорност. С други думи, каква е степента на морална оправда-
ност на редуцирането на неравенствата.

Здравните системи на голяма част от страните по света са из-
градени на принципа на солидарността. Презумцията е, че соли-
дарността е в състояние да осигури справедливост на принципа 
на максимина – всеки да получи максималното от минималното. 
Справедливостта обаче, особено в здравната сфера, предполага 
не всеки да получи максималното от минималното, а всеки да 
получи максималното от възможното. Това от своя страна пред-
полага намаляване на наличните имуществени, статусни, етни-
чески и други неравенства, които водят и до неравенства в полз-
ването на здравни услуги и ресурси. В този смисъл принципът за 
солидарността и принципът за справедливостта изискват равно 
третиране на равните и неравно третиране на неравните. Това 
означава неравното третиране да води до по-висока степен на ра-
венство, доколкото се предполага, че тези два принципа водят до 
намаляване на неравенството. На практика обаче неравното тре-
тиране на неравните не ги прави равни с тези, които (като равни) 
са третирани равно. Равните пак получават неизмеримо повече 
от неравните не защото не се прилагат тези принципи, а защо-
то ползването на здравни услуги от равните се осъществява не с 
ресурсите на здравната система, а с техните собствени ресурси. 
Така неравенствата не се преодоляват или намаляват, а само се 
маскират, и под благовидността на идеята за солидарност и спра-
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ведливост още повече се увеличават. Като се увеличават днес, 
утре те ще доведат до още по-значими здравни неравенства. Ако 
днес някой не може да бъде лекуван с адекватни на заболяване-
то му съвременни средства, утре той ще има много по-неравен 
здравен статус от този, който днес е лекуван със средствата на 
върховата медицина.

Преодоляванате на здравните неравенства – неравенствата в 
здравния статус, достъпа до и разпределението на медицински-
те услуги изисква приоритизация на дистрибуцията на здравни 
блага. В страните, в които липсва развито обществено здравео-
пазване и съществуват платени здравни услуги, достъпът до тях 
до голяма степен зависи от равнището на доходите, материалния 
и социалния статус както на отделните граждани, така и на от-
делни прослойки в обществото (бедни, малцинствени и етниче-
ски групи). У нас здравното осигуряване гарантира минимални 
възможности за достъп до лечение. Честа практика е пациенти-
те да доплащат здравни услуги, да търсят допълнително финан-
сиране чрез дарения или помощи от близки дори за елементарни 
медицински процедури. Здравната помощ при това положение 
се превръща в здравна услуга, а пациентите в клиенти. Възмож-
ностите, които развитието на биотехнологичните здравни про-
цедури и техните предоставят, не могат при тези условия да бъ-
дат оползотворени от бедните слоеве.

Разбира се, здравните неравенства не се свеждат само до не-
равенствата в достъпа, но и до обусловени от наследствеността 
здравни дефекти, част от които може да бъдат редуцирани с по-
мощта на новите медицински процедури и техники Това обаче не 
може и няма как да доведе до пълно преодоляване на здравните 
неравенства, нито до осигуряване на пълно здравно равенство, 
каквито и лични и обществени усилия и ресурси да бъдат насо-
чени към лечението.

Развитието на биотехнологиите в областта на медицина-
та може да задълбочи съществуващите етнически неравенства, 
които обикновено са свързани с всички останали неравенства. 
Малцинствените етнически групи като правило са по-ниско об-
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разовани, безработни са или упражняват ниско квалифициран 
труд, имат по-ниски доходи, повече здравни проблеми в сравне-
ние с основното население на страната. Те имат ограничен дос-
тъп до високотехнологична медицинска грижа, не осъществя-
ват профилактика, по-рядко търсят лекарска помощ, в редица 
случаи са пренебрегвани от медицинските работници, които не 
им предоставят същия пакет от здрави услуги както на основно-
то население, тъй като не са здравно осигурени поради факта на 
безработица. Цената на високотехнологичната медицина от го-
дина на година става все по-висока, а бедните все по-бедни. Как 
тогава да си я позволят, особено бедните, неграмотните, социал-
но дезинтегрираните малцинствени групи?

Новите биотехнологии и особено генното инженерство мно-
го бързо намират своето приложение в селското стопанство и из-
общо в индустрията, но социалните последици от тях стават оче-
видни не веднага, а след определен, понякога доста дълъг период 
от време. Използването на новите биотехнологии е рисково от 
гледна точка на липсата на достатъчно знание относно техните 
бъдещи социални, икономически, морални и прочие последици. 
Обикновено ползите и вредите от развитието и приложението на 
биотехнологиите се калкулират на базата на цялото население на 
един регион, държава и дори на цялата планета. Проблемът е, че 
както вредите, така и ползите се разпределят неравномерно в за-
висимост от спецификата на различните региони и различните 
сегменти и срезове на едно общество.

Съществуват опасения, че новите биотехнологии могат да 
доведат до промени в социалната и икономическата структура 
на слабо развитите страни, които промени да са много по-дълбо-
ки и с много по-дългосрочни и непредвидими последици в срав-
нение с тези, появили се в резултат на предходните технологии. 
Използването на нови методи за повишаване на добивите може 
да е приемливо от технологична гледна точка, но неприемливо от 
икономическа и социална гледна точка. ООН вече предупрежда-
ва, че въвеждането на биотехнологиите може да има драстични 
последици за бедните в селските райони, живеещи в слабо раз-
витите страни.
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Изследванията в областта на биотехнологиите и маркетиза-
цията на техните продукти се финансират от частни корпорации 
и конгломерати в богатите страни, а не чрез държавни фондове. 
Биотехнологичните иновации са продукт от дейността на голе-
мите фармацевтични, хранителни и химически транснационал-
ни компании. Те вече доминират дневния ред на международни-
те проучвания в областта на биотехнологиите (развитието на аг-
рарните биотехнологии в момента е доминирано от индустриал-
ните държави), имат най-квалифицирания научен състав и цен-
трална роля в преговорите за очертаване на международните 
рамки за приложението на новите биотехнологии. [5] Целта им е 
не да използват потенциала на биотехнологиите за преодолява-
не на глада, болестите и имуществените неравенства, а печалба-
та. Свидетелство за това е политиката за заобикаляне на крещя-
щи нужди на слаборазвитите страни чрез предлагане на аграр-
ни биотехнологии, които не повишават резистентността на тра-
диционните за тези страни земеделски култури към вредители 
и болести, а повишават толерантността на културите само към 
пестициди, произведени от същите компании. Едновременно с 
многократната възвръщаемост на вложените средства за компа-
ниите производителки, тази политика води до замърсяване на 
почвата и водите с химикали, до увеличаване на бедността и без-
работицата в селските райони, тъй като традиционни селскосто-
пански дейности (като плевенето например, което се извършва 
предимно от жени) стават излишни. От друга страна, чрез аг-
рарните биотехнологии традиционни експортни местни култу-
ри, които са осигурявали доходи от селскостопанска дейност на 
слаборазвитите страни, сега могат да се произвеждат навсякъде 
по света. Заместването на някои естествено култивирани проду-
кти с генномодифицирани или синтезирани, като изкуствени-
те подсладители, е съпроводено с рязък спад в приходите от из-
нос на традиционните производители на захарна тръстика. Това 
води до неравенства в достъпа до пазарите, лишаване от паза-
ри, намаляване на конкурентноспособността, загуба на работ-
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ни места, ниска заетост на местното население и т. н., т. е. до обе-
дняване на и без това бедните малки производители. Тези, кои-
то не могат да произвеждат с методите, предлагани от големите 
биотехнологични компании, няма да оцелеят. Те постепенно, но 
сигурно ще изчезнат не само от световния, но и от местния па-
зар. [6]

Фактът на доминация на частния сектор, на международни-
те биотехнологични конгломерати в създаването и маркетизаци-
ята на биотехнологични продукти от всякакъв вид стои в осно-
вата на трудната регулация на биотехнологичния сектор в стре-
межа му към разширяване на пазара в слабо развитите страни 
и към все по-големи печалби за тяхна сметка. Това поставя бе-
дните държави и словеве от населението в ситуация на повишен 
риск от нарушаване на съществуващия социално-икономически 
баланс, като се има предвид фактът, че социално-икономически-
те, политическите, джендър, здравните и други неравенства при 
тях са много по-силно и драстично изявени в сравнение с високо 
индустриализираните страни.

Чуват се все повече гласове от страна на политици, журнали-
сти, учени, представители на медицинското съсловие, на граж-
дански движения и организации и т. н., че развитието и прило-
жението на биотехнологиите значително е увеличило и се очаква 
в бъдеще все повече да увеличава неравенството в световен ма-
щаб, като предимствата са за държавите, които развиват, въвеж-
дат и експлоатират тези технологии в много по-висока степен в 
сравнение с по-слабо развитите страни. Те настояват за регула-
ции в тази област и за информирани политически решения от-
носно тяхното използване, тъй като биотехнологиите имат по-
тенциала както да подобрят живота на хората, така и да предиз-
викат допълнително задълбочаване на неравенствата. Идеята е 
да се създадат международни гаранции за равни възможности за 
достъп до биотехнологичните достижения и продукти, за да се 
осигури добро бъдеще за всички.
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Репродуктивни неравенства и равноправие на жените

У нас липсват изследвания върху влиянието на репродук-
тивните технологии върху равноправието на жените не само в 
джендър перспектива – равноправието между жените и мъжете, 
но и в перспективата на равнопоставеността на жените помежду 
им. Изследванията върху женското равноправие обикновено се 
поставят в джендер перспектива – като равноправие между же-
ните и мъжете в социалната сфера, икономиката, бизнеса, пазара 
на труда, семейните дейности и т. н. Малко или никакво внима-
ние се отделя у нас на осигуряването на репродуктивните права 
като елемент на женската равнопоставеност.

През последните десетилетия развитието на репродуктивни-
те технологии създава предпоставки за контекстуализиране на 
женското равноправие в областта на репродуктивните права и 
репродуктивната справедливост – право на избор, автономност 
на избора, репродуктивна справедливост и др. Тези технологии 
са не само средство за преодоляване на безплодието и предотвра-
тяване на наследствените заболявания, но и средство за преодо-
ляване на едни и създаване на други неравенства и стратифика-
ции както между половете, така и в рамките на женския пол.

Човешки и репродуктивни права на жените

В Република България е изработена Национална страте-
гия за насърчаване равнопоставеността на половете за перио-
да 2009 – 2015  г. В „Национален план за действие за насърчава-
не на равнопоставеността на жените и мъжете“ [7], е отбеляза-
но, че „Равенството между половете е основно право, обща ценност 
на ЕС, както и необходимо условие за постигането на целите на ЕС за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. То се превърна в ут-
върдена област на действие в областта на политиката в съответствие 
с договорите на ЕС и Хартата на основните права на ЕС. [8]  “ Пак там 
е написано, че политиката за равенство между половете и анти-
дискриминация е насочена към превенция на дискриминация-
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та чрез повишаване на информираността на гражданите за тех-
ните основни човешки права и правовите гаранции за тяхната 
защита; изграждане на административен капацитет в органите 
на централната и местната власт, съдебната система, социалните 
партньори и обществото като цяло и укрепване на институцио-
налния механизъм / структури за равнопоставеност на половете; 
повишаване на информираността и чувствителността на обще-
ството по проблемите на равенството между половете и антидис-
криминацията; към предотвратяване и премахване на различни 
форми на дискриминация по признаците: пол, възраст, уврежда-
не, етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ориен-
тация и др., интегрирането на групи в неравностойно положение 
чрез създаване на условия за равни възможности за всички, из-
граждане на органи и механизми за прилагане на насърчителни 
мерки за преодоляване на социалните неравенства. [9]

Всяка година се изготвят доклади за изпълнението на Стратегия-
та, в които се отчитат равната степен на икономическа независимост 
на половете, равното участие на жените и мъжете в процесите на взе-
мане на решения, равнопоставеността на жените и мъжете при назна-
чаване на ръководни длъжности, мерките за осигуряване спазване-
то на достойнството, неприкосновеността на личността и предотвра-
тяването на насилието въз основа на пола, мерките за премахване на 
стереотипите, основани на пола, противодействието на множествена-
та дискриминация и т. н.

Всички Европейски документи, свързани с осигуряването на 
равенството на половете, се основават на презумпцията за равните 
права – право на труд, на достоен живот, избирателно право и т. н. В  
Стратегията обаче не са специално засегнати репродуктивните пра-
ва, които в момента са едни от най-дискутираните в биоетическите 
комисии в целия свят и на които се възлагат големи надежди по от-
ношение на женското равноправие както в джендър смисъл, така и в 
смисъл на равнопоставеност на жените с репродуктивни проблеми и 
останалите жени в обществото.

В България, както в повечето развиващи се страни, репро-
дуктивните технологии навлизат по-късно в сравнение с разви-
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тите. В много от развитите и в част от развиващите се страни се 
провеждат интензивни изследвания върху наличието или лип-
сата на корелативни зависимости между репродуктивните права 
на жените и репродуктивните технологии, техники и процедури. 
Проучва се рутинизацията на пренаталната диагностика, учас-
тието на мъжете наред с жените в нейното провеждане, влияние-
то на това общо участие върху трасформацията на джендер роли-
те, отношенията между половете, женската автономия, възмож-
ностите за еманципация от или за засилване на мъжкия контрол 
върху репродуктивното поведение, използването на контрацеп-
тиви за регулиране и контрол на раждаемостта и семейното пла-
ниране, оплождането инвитро и свързаните с него процедури – 
замразяване на гамети и ембриони, ролята на политиката в об-
ластта на репродукцията и вземането на решения в тази област, 
влиянието на законодателството върху репродуктивния избор и 
контрол, релацията между безплодие и социалноикономическия 
статус на жените, популярния и медицинския дискурс върху из-
ползването на репродуктивните технологии и т. н. [10]

У нас все още липсват изследвания относно влиянието на ре-
продуктивните технологии, процедури и техники не само в об-
ластта на женската равнопоставеност, но и въобще. Така се из-
лючва една друга перспектива – равнопоставеността на жените в 
контекста на репродуктивните технологии – на жените с репро-
дуктивни проблеми, на жените с деца с генетични и вродени ув-
реждания, на жените, които се ползват или понасят вреди от раз-
витието на тези технологии. Общоизвестен е фактът, че репро-
дуктивните проблеми на семейството (от безплодието до раж-
дането на деца с увреждания) се „стоварват“ почти изцяло вър-
ху жените, затрудняват или напълно препятстват тяхната лична 
професионална и социална реализация.

Липсва постоянен, сериозен и експертен репродуктивен де-
бат в обществото. Дискусиите в законодателния орган на РБъл-
гария – Парламента, при цялата им привидна откритост, се про-
веждат в съответните комисии с участието на експерти, повече-
то от които познават проблематиката на теоретично равнище, но 
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никога не са имали съпътстващите безплодието преживявания. 
Дебатът в медиите е спорадичен, „по повод“, често е реакция на 
скандални нарушения на репродуктивните права и на репродук-
тивната експлоатация на жените. Интензивен обмен на мнения 
обаче се провежда в специализирани сайтове и блогове в интер-
нет. В него участват предимно жени с репродуктивни проблеми 
и майки на деца с генетично обусловени заболявания.

Липсва статистика за представителството на тези жени в за-
конодателната и изпълнителната власт. По косвени данни те ня-
мат лоби в законодателните органи, не участват във вземането 
на решения в тази област чрез представителство в тях. Може 
да се каже, че репродуктивните неравенства не са компенсира-
ни с политически и административни равенства. Активността 
им се проявява преди всичко в гражданския сектор, в създава-
не на структури на гражданското общество – фондации и сдру-
жения – („Искам бебе“, „Репродуктивно здраве“, „Здраве и соци-
ално развитие“, „Нашите недоносени деца“, „Грижи за деца с ув-
реждания“, „Зачатие“и др.), чрез които се търси въздействие вър-
ху законодателните и админстративни решения в областта на ре-
продуктивното здраве.

Репродуктивни технологии и безплодие

Репродуктивните технологии включват технологии за кон-
трол върху репродукцията (контрацептиви и медикаменти) и 
технологии, осигуряващи или повишаващи репродукцията  – 
оплождането инвиво (интракорпореално – в тялото на жената) и 
инвитро (екстракорпориално – извън тялото на жената), изкуст-
вената (асистираната) инсеминация от донор или съпруг, както и 
технологии, свързани с използването на ембрионални стволови 
клетки за клониране и трансплантация (за избягване на имунна-
та несъвместимост и необходимостта от имуностимулация) при 
лечение на наследствени и други заболявания. Репродуктивните 
технологии се прилагат при анатомични или функционални ув-
реждания, свързани с фертилността както на мъжа, така и на же-
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ната. Различните техники са специфицирани с оглед конкретни-
те увреждания така, че да се използват всички налични възмож-
ности за забременяване и раждане на дете. Специален случай, не 
от медицинска, а от социална и правна гледна точка, представля-
ва сурогацията или „заместващото майчинство“. Към репродук-
тивните технологии се отнасят и онези техники (генетичен скри-
нинг) и процедури (пренатална диагностика), които дават въз-
можност за диагностициране на генетични и други вродени за-
болявания на плода още на стадия на ембрионалното му разви-
тие.

Безплодието е неспособност за зачеване, констатирана най-
рано 12 месеца след редовни сексуални контакти без използване 
на контрацептиви и други предпазни средства, при наличието на 
повече от два поредни спонтанни аборта или раждания на мърт-
ви деца. По данни на Световната Здравна Организация безплод-
ните двойки в популацията са между 10 и 30 %. През последните 
десетина години броят на безплодните двойки у нас се движи в 
диапазона между 250 – 300 000, като причините за безплодието са 
както вродени, така и придобити в резултат на аборти, инфекции 
и други заболявания. Счита се, че лечението на старилитета и из-
ползването на репродуктивни технологии, техники и процедури 
може да помогне на около 70 % от тези двойки, като при опложда-
нето инвитро успеваемостта е около 30 % за целия цикъл, който 
обикновено включва до 3 опита.

У нас асистираната репродукция първоначално се извърш-
ва в медицински центрове в държавни болници, но те не могат 
да удовлетворят нуждите на огромния брой безплодни двойки, 
пък и на началния етап политиката в тази област все още е в пе-
риферията на държавния интерес. Постепенно започват да се от-
криват частни клиники за асистирана репродукция както в сто-
лицата, така и в някои от големите провинциални градове. Броят 
на клиниките непрекъснато се увеличава и сега те са повече от 
20. През пролетта на 2009 г., под влияние предимно на ангажи-
рани с решаването на проблема с безплодието граждански орга-
низации, е създаден държавен Фонд „Асистирана репродукция“, 
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който работи с по-голямата част от съществуващите клиники и 
центрове, отговарящи на условията на Фонда. [11] Със създава-
нето на фонда държавата съдейства административно, законо-
во и финансово равнопоставеността на жените с репродуктив-
ни проблеми с жените без такива. Тъй като изкуственото оплож-
дане е скъпа процедура, държавата поема 3 опита за оплождане 
инвитро. От 1 април 2009 г. Фондът за асистирана репродукция 
официално приема заявления за финансиране. Максималният 
размер на сумата, отпускана от него, е 5 000 лева на процедура. 
Право на нея имат двойки със сериозни здравословни проблеми, 
които водят до стерилитет. [12]

До 30 % от жените под 40-годишна възраст, с нормална матка 
и фертилен партньор, провели един цикъл инвитро фертилиза-
ция или ембрионален трансфер, могат да очакват успех от про-
цедурата и около 70 % от тези жени раждат здраво бебе. Успевае-
мостта при жените между 40 – 42 годишна възраст е под 10 – 15 % 
за един ембриотрансфер. Поради това Фондът за асистирана ре-
продукция не финансира оплождания над 43  годишна възраст 
на жените [13], но опити за асистирана репродукция могат да 
предприемат и жени над тази възраст при заплащане, ако имат 
финансова възможност.

От началото на 2012 г. до 30 юни същата година 2316 жени 
са получили одобрение за започване на инвитро процедури от 
„Фонд асистирана репродукция“, като част от тях са подали мол-
би в предходните години. През този период родените чрез ин-
витро деца са 436, а бременните жени – 472. Изразходваните дър-
жавни средства за дейността са в размер 6 467 945 лв. Фондът е 
финансирал 1523 процедури през първото шестмесечия на 2012 г. 
в 24-те лечебни заведения, с които има сключени договори. Общо 
през годината за финансиране са кандидатствали 3 700 двойки, 
разгледани са 3 500 от молбите и са одобрени 2255 заявления за 
първи, втори и трети опит за бременност. С предимство са па-
циентки със злокачествени заболявания и с други здравословни 
проблеми, като Общественият съвет към фонда разглежда всеки 
конкретен случай след представяне на съответната медицинска 
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документация. През 2012 г. в него са влезли 15 млн. лева от дър-
жавния бюджет, като същата сума е била предвидена и за 2013 г. 
[14] През 2015 г. са предвидени с 5 млн. лева повече в сравнение 
с 2014 г.. С тях ще се финансират 1 000 процедури по оплождане 
инвитро допълнително. Очаква се това допълнително финанси-
ране да доведе до раждането на 300 бебета повече, а при необхо-
димост държавата декларира готовност да увеличи средствата. 
[15]

Без да се надценяват възможностите на асистираната ре-
продукция за сметка на естествената раждаемост на фертилните 
двойки, не може да не се отчете фактът, че през последните де-
сетилетия стерилитетът се превръща в съществен демографски 
фактор особено с оглед на демографската криза у нас. Тенден-
цията за намаляване на населението през годините се запазва, 
като през 2011 г. броят му спада със 177 644. Счита се, че ниската 
раждаемост е един от факторите за намаляване на населението. 
През 2010 г. и 2011 г. е регистриран спад в раждаемостта, съответ-
но 10.0 % и 9.6 %. Броят на живородените през 2011 г. е 70 846. [16]

Традицията – задължение за репродукция

В традиционните общества репродуктивната потребност 
на жената има статус на задължителност. Тази задължителност 
произтича от няколко фактора – 1) религията – Бог е създал чо-
века по свой образ и подобие и му е вменил в задължение – „пло-
дете се и се размножавайте“; 2) биологично заложената у жената 
репродуктивна способност и произтичащата от нея потребност 
от майчинство; 3) осветената от обичая традиция за продължа-
ване на рода – децата като наследник на кръвното родство, соци-
алния статус, фамилната чест, репутацията, името; 4) инициаци-
ята на брака чрез децата – „семейство без деца не е семейство“; 
5) икономическата необходимост – „повече деца, повече работ-
на ръка“; 6) възпроизводството на нацията и националния гено-
тип – „повече деца, по-силна държава“; 7) надежда и инвестиция 
в бъдещето – синовна грижа на старини, и т. н.

Етически измерения на биотехнологичните неравенства



160

В тези общества потребността от възпроизводство е както 
индивидуална потребност на жената в качеството ѝ на съпруга, 
така и социална потребност на семейството, рода, нацията. Де-
тето в семейството удовлетворява не само емоционални, психи-
чески, морални потребности и желания, но и значими социал-
ни изисквания. В нашата народопсихологическа традиция човек 
трябва да остави след себе си поне едно дете, за да се знае, че е 
го е имало на този свят. Раждането на дете се възприема не като 
чисто биологичен процес, а като удовлетворяване на социал-
ни очаквания. То е особен процес на инициация на семейство-
то, позволяващ приемането му в общността, интеграцията в и 
идентификацията с нея. Исторически този иницииращ аспект 
на раждането е подсилен и от съществената икономическа роля 
на детето в семейството като наследник и работна ръка, което 
превръща бездетността в пречка за нормална икономическа ак-
тивност.

Раждането на дете в семейството се изживява от жената като 
задължение, а не като право. Иницииращият статус на раждане-
то за приемането на съпругата като част от традиционното се-
мейство и до днес запазва значимостта си в живота на семейство-
то и особено в живота на жената. Малко безцеремонният и груб 
народен израз за ролята на раждането в идентификацията на би-
ологичната роля на жената е – „жена, която не е раждала, не е 
жена“. По силата на традицията повечето жени са убедени, че да 
родят дете е тяхно задължение и се чувстват ощетени от приро-
дата, ако не могат да сторят това, за да изпълнят „естественото 
си предназначение“ в този свят. Реализирането на това задълже-
ние чрез раждането и отглеждането на потомство превръща же-
ната в равноправен член на рода и семейството, разбира се, при 
съблюдаването на традиционните отношения на субординация, 
подчинение, почит, уважение към мъжа, родителите му и други-
те родственици по старшинство.

В контекста на трационното семейство в продължение на 
столетия, поради неразвитостта на медицинската наука и по-спе-
циално на медицинските технологии, проблемът за безплодието 
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съществува не толкова като биологичен или медицински, колко-
то като психологически, социален и морален, т. е. като проблем 
на бездетността. Бездетността се възприема, оценява и прежи-
вява като наказание за лична или семейна вина, като изкупление 
за грях. Фолклорът асоциира бездетността с негативни морални 
характеристики, които биват интерпретирани като причина за 
безплодието, поради което то се преживява като вид наказание 
и изкупление.

Българинът винаги е виждал в продължението на рода и по-
томството както своето биосоциално продължение, така и свое-
то религиозно безсмъртие. Идеята за религиозното безсмъртие 
при него се трансформира, замества или подменя в, от и с иде-
ята за земното продължение на рода. Бездетността се счита за 
Божие наказание, за злощастие и зла орисия. Най-разпростране-
ният термин за безплодна жена – яловица е не дескриптивен или 
ценностно неутрален, а оценъчен термин, включващ морално не-
гативни нюанси. С други думи, дори понятието, с което се озна-
чава биологичната неспособност за даване на живот, за раждане 
на потомство, в българския език има морални нюанси. Иденти-
фицирайки и локализирайки източника на безплодието и оси-
гурявайки зачеване, износване и раждане чрез медикализация-
та на репродуктивния процес, репродуктивните технологии дес-
тигматизират безплодната жена от „яловица“ в жена с „репро-
дуктивни проблеми“.

Характерно е, че макар бездетността да се възприема като 
участ, съдба, наказание, възмездие и т. н. за семейната двойка, 
почти винаги безплодието се приписва на жената. Говори се за 
ялова жена, но изразът ялов мъж е по-скоро изключение. Патри-
архалните мачистки култури не допускат мъжествеността да 
бъде накърнена с подозрение за безплодие. Иначе казано, фер-
тилността, както и инфертилността, биват интерпретирани не в 
биологичен, а в сексистки и социално-нравствен аспект.
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Репродуктивните технологии – право на репродукция

Докато в традиционните общества проблемът за безплоди-
ето съществува предимно като проблем за бездетността, бурно-
то развитие на медицинската наука и технология, особено през 
втората половина на миналото столетие, премести центъра на из-
следователския интерес и дискусии, както и надеждата на стоти-
ци хиляди безплодни и бездетни семейства, от следствията към 
причините, т. е. към решаването на психическия, моралния про-
блем за бездетността чрез решаването на биологическия про-
блем за безплодието (инфертилността). Макар и да не лекуват 
във всички случаи безплодието, новите методи на асистирана 
репродукция позволяват зачеване, износване и раждане на пло-
да, идентично с биологичното или биологично в някои от свои-
те етапи.

В съвременния свят възможностите, които репродуктивни-
те технологии дават за репродукция при безплодни жени, как-
то и за планиране на времето за раждане на дете, трасформират 
типичния за патриархалните общества дълг или задължение на 
жената да има дете (за продължаване на рода, семейството, кръв-
ното родство) в право на жената да има дете. [17] Контекстуали-
зирането на репродукцията от сферата на задълженията в сфе-
рата на правата вече само по себе си говори за нов статут на же-
ната в обществото. Тя се еманципира от чисто биологичната си 
функция, от пълната си зависимост от рода и от обект на задъл-
жения се превръща в субект на права. А именно правата са, кои-
то равнопоставят жените и мъжете в обществото. Репродуктив-
ните технологии създават предпоставки за разширяване правата 
на жените – правото на избор, правото на автономия, правото 
да се разпорежда със собственото си тяло, правото на съгласие 
или отказ от репродуктивни процедури и скрининг, правото да 
планира кога да има дете и т. н. Като разширяват границите на 
правата на жените и тяхната репродуктивна свобода, те им вме-
няват и по-висока степен на отговорност за репродуктивния из-
бор. Жената може да планира времето на зачеване, но не може да 
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го отлага, без риск да премине фертилна възраст и да се лиши из-
общо от възможността да има дете.

Трасформирайки потребността и задължението за репро-
дукция в право на репродукция, жената с това полага себе си 
като субект на права, които трябва да бъдат осигурени чрез съ-
действието и подкрепата на държавата. Вменявайки спазването 
на репродуктивните права в задължение на държавата и апели-
райки към държавата, тя всъщност апелира за равнопоставеност 
на репродуктивните права с останалите ѝ права. По този начин 
жената търси защита не само на негативното право да не бъде 
третирана като обект на задължения за репродукция, което съз-
дава предпоставки за подчиняването ѝ на външен за нея репро-
дуктивен избор, за тормоз от страна на съпруга, другите членове 
на семейството или държавата – със забраната на абортите на-
пример. Тя търси преди всичко защита на позитивното право 
на собствен репродуктивен избор, на свободата и автономност-
та на този личен избор. Търси също осигуряване на правото си 
на репродуктивно здраве и грижата за него от страна на държа-
вата, тъй като не само българските граждани, но и европейските 
наблюдатели констатират дефицити в това отношение. [18] През 
последните години тези констатации важат още повече поради 
икономическата криза у нас и неразбориите в системата на здра-
веопазване.

Правото на репродуктивен избор и на репродуктивно здра-
ве поставя в нов контекст равноправното отношение между по-
ловете преди и след брака чрез изискването за активна роля на 
мъжа в осигуряване и защита както на своето, така и на репро-
дуктивното здраве на жената за превенция на семейното безпло-
дие. И двата пола участват в репродукцията и нейната успешност 
зависи и от двата. Липсата на такава грижа е една от причините 
за първичното и за вторичното безплодие. Липсата на хигиена 
на сексуалните контакти в юношеска и младежка възраст, вене-
рическите заболявания, абортите (неизползване на противозача-
тъчни средства), както и тежките видове труд при неблагоприят-
ни за здравето условия и т. н. водят до вторично безплодие.
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Бездетните бракове, както показва практиката, са неустой-
чиви, особено в първите години на констатиране на инфертил-
ността. Бездетните жени са подложени на емоционален и мора-
лен натиск в семейството – от страна на съпруга, неговите близ-
ки и роднини. При възможност да се „реабилитират“ социално и 
ролево, използвайки методите на асистираната репродукция, те, 
особено ако „вината“ за бездетността е у тях, са готови на всичко 
и „на всяка цена“ да забременеят и родят, поемайки всички ри-
скове и страдания върху себе си. Наблюденията показват, че те 
почти не се интересуват от възможните рискове за себе си и про-
явяват решимост и устойчивост при прибягване до услугите на 
асистираната репродукция.

Новите методи за диагностика и лечение на стерилитета, 
както и новите репродуктивни технологии дават възможност да 
се преодолее стигматизацията на бездетната жена както в се-
мейството, така и в обществото. До появата на тези методи съ-
ществува едностранна стигматизация на жената, докато мъжът 
автоматично се изключва от причинителите на безплодието в се-
мейството. Традиционната представа е за безплодна жена, а не 
за безплодно семейство. Семейството е бездетно, само жената е 
безплодна. Методите за диагностика на безплодието обаче сочат, 
че то е равно разпределено между мъжа и жената – около 40 % за 
всеки от двата пола, а около 20 % от причините не могат да бъдат 
полово диференцирани. Информираността на жените по въпро-
са за равното разпределение на безплодието между двата пола 
създава предпоставки за преместване на акцента от чувството 
за собствената им биологична „вина“ и „непълноценност“ към 
искането за „споделена“ вина и отговорност при доказано без-
плодие на мъжа. Безплодието все повече започва да се осъзнава 
като проблем на двойката, а не само на жената. Жените с репро-
дуктивни проблеми се превръщат в активен субект при търсене 
на информация, експертиза и консултиране както за собствения 
си „женски“ проблем, така и за репродуктивните проблеми на 
двойката. Интересно е, че в блога на доц. А. Щерев, един от пи-
онерите на инвитро оплождането у нас, от март 2010 г. до август 
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2013 съвет и консултация са потърсили 1020 жени и само някол-
ко мъже. [19]

Асистираната инсеминация от донор и оплождането ин-
витро не само разширяват възможностите за личен репроду-
ктивен избор на жената, но разширяват обхвата на жените, кои-
то могат да се възползват от тези процедури. Чрез тях самотни 
жени, които не желаят или не могат да намерят брачен и сексу-
ален партньор, както и жени с нестандартна сексуална ориента-
ция могат да родят и отгледат дете. Така се коригира една неспра-
ведливост – репродуктивната, като се осигуряват техните репро-
дуктивни права и равнопоставеността им с жените с брачен или 
постоянен сексуален партньор. По света се раждат все повече 
деца, заченати от самотни майки чрез асистирана инсеминация 
или инвитро. У нас липсва статистика за броя на самотните или 
жените с нестандартна сексуална ориентация, които кандадат-
стват за или извършват тези процедури, както и за броя на роде-
ните деца. Разбира се, тук стои въпросът дали и доколко осигу-
ряването на репродуктивните права на тези жени може да оси-
гури другите им граждански и социални права и дали няма да 
доведе до други видове неравнопоставеност и до неравнопоста-
веност на родените по този начин момичета, тъй като тези жени 
като правило желаят деца от женски пол. Възможни са и пробле-
ми във връзка с изискването за „доброто на детето“, родено в не-
пълно семейство или в двойка с алтернативна сексуалност – со-
циалните и полови роли, които то ще усвои, неговата равнопо-
ставеност с децата от „нормални“ семейства и т. н.

Репродуктивните технологии водят до преместване на кон-
трола в различните му форми от семейната и родовата общ-
ност в областта на медицината. Забременяването, износването и 
раждането биват медикализирани. В този смисъл компетенции-
те в репродуктивната област се изземват от семейната и родова-
та общност и се делегират на специалистите (лекарите). От ли-
чен, семеен, психологически и морален проблем те постепенно 
се превръщат в медицински казус. Медикализацията и делеги-
рането на компетенции предимно на медицинските специалисти 
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в някаква степен отнема автономията на бъдещите родители и 
преди всичко на бъдещата майка. Нейното репродуктивно пове-
дение става зависимо от „лекарските предписания“, подчинява 
се на волята на лекарите и в този смисъл, намалявайки степен-
та на лична автономност, то измества контрола върху репродук-
тивния процес от предходните субекти към „мениджърите“ на 
репродукцията. Самоконтролът и самодисциплината се превръ-
щат във вторичен продукт на медикализацията ѝ.

НРТ увеличават личните свободи, свободата на избора, т. е. 
намаляват неравенствата по отношение на личната свобода на 
избора и правото на избор и с това намаляват неравенства в пра-
вата. В същото време реализираната свобода на избора в резул-
тат на използването на предимплантационната диагностика на-
пример може да има за резултат аборти на фетуси с нежелан пол. 
Обикновено и по традиция, а в изостаналите страни и по иконо-
мически причини, това са аборти на фетуси от женски пол. Това 
намалява жените в популацията и води до неравенство между 
мъже и жени в нея, което е нов вид джендер дискриминация.

Репродуктивни техники (процедури)  
и равнопоставеност на жените

Скринигът и пренаталната диагностика са процедури за 
оценка на генетичната наследственост и придобитите малформа-
ции на ембриона след зачеването. Чрез тях се установява степен-
та на риск от раждане на генетично или утробно увредени деца. 
Има тежки генетични увреждания, водещи до умствена неразви-
тост и неспособност за обучение, възпитание и интегриране в со-
циалната общност. Има и такива, които не оказват влияние вър-
ху умственото и психическото, а само върху физическото разви-
тие на детето, но то остава неинтегрирано и отхвърлено от обще-
ството или поне от участие в определени дейности.

В медицинската практика е прието при висок риск от раж-
дане на увредено потомство да се препоръчва отказ от репродук-
ция, а при вече настъпила бременност – аборт. Тези процедури 
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дават възможност на жените и брачните двойки да направят ин-
формиран избор на репродуктивно поведение – аборт, отказ от 
естествена репродукция, осиновяване, изкуствено оплождане от 
донор или инвитро фертилизация. Чрез тях безплодните жени 
и двойки могат да упражняват контрол върху собствения си ре-
продуктивен живот. Същевременно обаче те създават предпос-
тавки за задълбочаване на неравнопоставеността чрез стигмати-
зация на жените в случаите на медицински доказана генетична 
„вина“ за здравето на потомството, както и за дискриминация на 
вече родените деца с увреждания, въпреки че във всички между-
народни документи за правата на човека съществува забрана на 
дискриминацията на личността на базата на нейната генетична 
наследственост и увреждания. [20]

Скринингът и пренаталната диагностика все още не са ши-
роко разпространени у нас, въпреки че клиниките за асистирана 
репродукция предлагат тези техники и процедури. Съществува 
спор относно задължителния скрининг при бременност и въз-
можностите, които той дава за „позитивна евгеника“ – селекция 
на пола и раждане на „перфектно дете“. Акцентът в този дебат 
се поставя върху аргумента за „хлъзгавия терен“ – допускането 
на терапевтичния аборт по генетични индикации може да дове-
де до аборт по желание в зависимост от пола или други, несвър-
зани с наследствените заболявания характеристики на плода. В 
същото време се подминава фактът за тежката участ на децата 
с увреждания и мъката на майките с мъртвородени, недоносе-
ни, рано починали и родени с малформации деца. По данни на 
НСИ през 2012 г. са регистрирани общо 557 раждания на мърт-
ви деца, като 498 от тях се дължат на състояния, възникващи 
през перинаталния период, а 59 – на вродени аномалии, дефор-
мации и хромозомни аберации. [21] Данните за динамичния ред 
от 2005 година насам сочат, че по причина на вродени аномалии, 
деформации и хромозомни аберации през 2005 г. са починали 37 
деца, през следващите години – до 2008 г. включително – броят 
им рязко намалява – за 2006 и 2007 г. те са по 4, а за 2009 г. – 5. 
През следващите години броят им рязко се увеличава на сред-
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но повече от 50. [22] Тази тенденция към увеличаване вероятно 
се дължи на икономическата криза, тъй като скринингът е скъ-
па процедура, която не се поема от Здравната каса, а се плаща от 
гражданите. По причина на вродени аномалии, деформации и 
хромозомни аберации през 2012 г. са починали 143, а по причи-
ни на състояния, възникващи в перинаталния период 237 деца. 
[23] Тези данни показват, че всяка година у нас умират стотици 
хора с генетични увреждания. Всяка година се раждат около 100 
бебета с болестта на Даун (един на 700 души страда от това за-
боляване, като честотата му е еднаква за всички страни, раси, 
региони) и със средна преживяемост до 30 годишна възраст, но 
по-малко от половината семейства и само около една десета от 
бременните се подлагат на генетични изследвания, макар че в 
страната вече съществуват десетки клиники, в които се правят 
генетични тестове.

Проблемът за аборта по генетични индикации е от същест-
вено значение за осигуряване на равнопоставеността на жената 
в семейството и в обществото, тъй като именно жените поемат 
бремето при отглеждането на децата с увреждания. Правото на 
информиран избор предоставя на жената възможност да прие-
ме или отхвърли това бреме, да се ангажира или не с грижата за 
генетично увредено дете. В „Очет за изпълнение на националния 
план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жени-
те и мъжете за 2012 г.“ е отбелязано, че разпределянето на грижи-
те по отношение на пола, формалните и неформалните уговорки 
и многообразието на услуги за оказване на грижи представляват 
основен фактор в политиките за съвместяване. Особено необхо-
дими са мерки за насърчаване на преразпределянето на грижите 
между жените и мъжете в семейството. [24] С оглед разширява-
не възможностите за съчетаване на семейния с професионалния 
живот на жените, както и за облекчаване на физическото и пси-
хическото натоварване при отглеждане на деца с увреждания, са 
въведени услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „до-
машен помощник“, за които през 2012 г. е осигурено финансира-
не от държавния бюджет в размер на 10 204 604 лв. за наемане на 
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3600 лични асистенти, от които 1318 са в помощ на деца с увреж-
дания. [25]

Възможност за равнопоставен репродуктивен избор са 
контрацептивите – медикаментозни – „Хапчето“, което се поя-
вява през 60-те години на миналия век, и механични (противоза-
чатъчни мембрани, спирали, кондоми и др.), заместващи използ-
ваните в миналото средства против забременяване. Те се използ-
ват масово, поради почти 100 % им ефективност, за да се избег-
не действието на „репродуктивната лотария“ и да се осъществи 
семейно планиране в областта на репродукцията. Жената може 
сама да вземе решение дали и кога да забременее и роди. Семей-
ното планиране създава условия за равнопоставеност на жената 
не само в семейството, но и в обществото, на пазара на труда, в 
амбициите за вертикален растеж, образование и кариера. Мето-
дите за избягване на нежелана бременност „работят“ за увелича-
ване на равнопоставеността на жената с мъжа във всички сфери 
на икономическия, политически и пр. живот. Избягва се ранната 
или нежелана по определени (образователни, семейни, икономи-
чески, кариерни) причини бременност. Това е от съществено зна-
чение за страни, в които съществува забрана за аборта.

У нас [26] до 1956 г. абортите по желание са забранени със за-
кон, а практикуването им е криминализирано с наказателна от-
говорност както за жената, направила аборт, така и за тези, кои-
то са го извършили. През 1956 г. Наказателният кодекс отменя 
забраната за аборт по желание и със заповед се определя срокът 
за извършване на тази интервенция – до края на третия лунарен 
месец. Инструкция № 311 от 1963 г. регламентира условията и ин-
дикациите за прекъсване на бременност по желание след прецен-
ка и направление от специално създадени за целта комисии. През 
1972 г. обаче, във връзка с държавната политика за насърчаване 
на раждаемостта и противодействие на очаквания демографски 
срив, се лишават от право на аборт по желание омъжени жени 
без деца или с едно дете.

При широко рекламирано равноправие на жените и мъже-
те и при положение, че при семейни двойки решението за аборт 
се взема обикновено от двамата съпрузи, на наказателна отго-
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ворност подлежат само жените, извършили аборт. Пак жените, 
а не брачната двойка, са тези, които трябва да се справят с бюро-
кратични формалности, свързани с разрешения от съответните 
комисии. Това има тежки и безвъзвратни последици за хиляди 
млади жени, някои от които завършват живота си фатално, по-
ради опити за аборт чрез рискови за здравето и живота средства. 
Неуспешните опити за аборт, при които са използвани уврежда-
щи субстанции, водят до раждане на деца с увреждания, което 
създава у тези жени виктимни нагласи и затруднява техния ли-
чен, социален и професионален живот.

След 1989 г. прекъсването на бременност по желание е регла-
ментирано с Наредба № 2 от 1990 г., която е изменена и допълне-
на през 2000 г. Тази наредба разрешава аборт по медицински по-
казания по искане на бременна жена при наличие на заболяване, 
което може да застраши живота и здравето на жената или жизне-
ността на поколението при по-нататъшно протичане на бремен-
ността и раждането, при тежки генетични увреждания на плода, 
както и несъвместими с живота малформации на плода и др. [27] 
Разрешителният режим е антидискриминационен, тъй като сне-
ма наказателната отговорност от жените, извършили аборт.

Репродуктивни технологии и неравенство на жените

Асистираната репродукция дава възможност за повишава-
не на равнопоставеността на жените в обществото, но води и до 
предпоставки за психическа и морална нестабилност и наруша-
ване на телесния и психическия интегритет и контрол. Тя е с ни-
ска успеваемост (около 20 – 30 %), изисква многократни опити за 
зачеване, хормонална стимулация, зацикляне около проблема 
„бременност“, оставяне на заден план на амбиции за кариерно 
развитие (прекъсване на образование и кариера) не само за вре-
мето на процедурите по зачеване, бременност, раждане и отглеж-
дане, но и дълго след тях. Решението за използване на изкустве-
ните методи за репродукция задължително се взема с информи-
раното съгласие на двамата родители, но основната тежест, осо-
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бено при някои форми на оплождане, пада върху жената. Така, 
макар и равнопоставена със съпруга си при осъществяването на 
репродуктивния избор, жената остава до голяма степен неравно-
поставена при понасяне бремето на този избор поради възмож-
ните здравословни проблеми и житейски трудности, които съ-
пътстват асистираната репродукция. Тази неравнопоставеност 
се увеличава и поради продължителността на процедурите за 
лечение на стерилитета и оплождането – средно около 5 години. 
Това е време почти изцяло посветено на зачеването с всичките 
емоционални изживявания за сметка на професионалната отда-
деност и развитие. Жената с репродуктивни проблеми изостава 
от мъжа по отношение на професионална реализация и възмож-
ност за финансова самостоятелност с около 5 години. Същевре-
менно тя изостава на професионалното поприще и от жените без 
репродуктивни проблеми.

При оплождането инвитро обикновено се имплантират от 2 
до 4 ембриона с цел да се осигури резултатността на оплождане-
то. Това води до мултибременност. При успешно оплождане не са 
редки случаите на раждане на близнаци, тризнаци и дори чети-
ризнаци. Практика е при мултибременност да се абортират из-
лишните зародиши, за да се избягнат някои негативни следствия 
от мултибременността – спонтанни аборти, по-тежко износване, 
преждевременно раждане, раждане на деца с по-ниско от нор-
малното тегло, недоносени деца. Износването и отглеждането на 
повече от едно дете при една бременност, както и на недоносени 
или преждевременно родени деца като правило затваря жената 
в семейството и около грижите за децата и за дълъг период я из-
важда извън зоните на равнопоставеност, които е имала преди 
началото на опитите за асистирана репродукция. При това аси-
стираната репродукция се извършва в по-късни периоди от жи-
вота на жената – обикновено след 30 годишна възраст, като тен-
денцията е тази възраст да се покачва. В такава възрастова фаза 
първата бременност е рискова дори при естественото забременя-
ване, при изкуственото тя е доста по-високо рискова. Това е точ-
но възрастта, в която професионалната реализация на жената за-
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почва да придобива статусни измерения. А процедурата по асис-
тирано оплождане е дълга, изисква разходи – независимо от дър-
жавното финансиране се налагат множество други плащания, 
съпроводена е с огромно физическо и психическо натоварване на 
жената, съсредоточаване на вниманието ѝ само върху желание-
то за забременяване и раждане на здраво дете. Това напълно или 
частично я откъсва от плановете за кариерно развитие, извежда 
я извън пазара на труда, води до частична деквалификация и съ-
ответно я поставя в неравностойно положение както спрямо мъ-
жете, така и спрямо останалите жени.

Сурогацията (сурогатното майчинство), означено в българ-
ския проектозакон като „заместващо“, е това майчинство, при 
което съпрузи възлагат с договор на друга жена да износи бре-
менност и да роди дете заченато чрез асистирана репродукция 
с генетичния материал на съпрузите или със сперматозоид на 
ползващия се от заместващо майчинство съпруг и донорска яй-
цеклетка. Процедурата е легализирана (с по-строг или по-мек ре-
жим в зависимост от местните културни и религиозни тради-
ции) в много страни – Грузия, Украйна, Австралия, Канада, в ня-
кои щати на САЩ, Индия (където съществува огромен репроду-
ктивен пазар с печалби за стотици милиони долари), Холандия и 
Белгия (със строги рестрикции), Русия, Южна Африка, Велико-
британия. Изрично е забранена във Франция, Италия, Япония, 
Саудитска Арабия, Турция, Хонконг, Исландия, Пакистан, Шве-
ция, Швейцария.

В отговор на необходимостта от решаване на репродуктив-
ните проблеми на безплодните двойки, чиято единствена въз-
можност да имат дете с генетичен материал поне на единия от 
съпрузите е сурогацията, през 2011  г. в българския парламент 
беше внесен проект за изменение и допълнение на Семейния ко-
декс, който регламентира процедурата по заместващо майчин-
ство. Проектозаконът предвижда заместващо майчинство в Бъл-
гария да се допуска единствено и само по здравословни причини, 
единствено и само безвъзмездно, единствено и само на семейни 
двойки. [28] На сурогатната майка може да бъдат платени само 
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разумните разноски във връзка със здравословното поддържа-
не на бременността, необходимите средства за възстановяването 
ѝ след раждането, както и финансовото обезпечаване във връз-
ка с временната ѝ нетрудоспособност. Предвидено е заместваща-
та майка да има право на отпуск поради бременност и раждане в 
размер на 87 дни за всяко дете, 45 от тях задължително трябва се 
ползват преди раждането. Така на сурогатната майка се гаранти-
рат права като на всички други родители.

Проектозаконът обаче се приема неезнозначно. Привърже-
ниците му настояват, че узаконяването на сурогатното майчин-
ство ще даде възможност на хиляди жени у нас да осъществят 
мечтата си да имат дете, заченато с техен и на съпрузите им гене-
тичен материал или с донорски материал. Според тях ще се из-
бягнат незаконните сурогатни споразумения, комерсиализаци-
ята на услугата и експлоатацията на женското тяло за дониране 
на яйцеклетки за целите на сурогатното майчинство. Около 500 
евро е цената на една яйцеклетка на репродуктивния пазар у нас. 
Обикновено яйцеклетки се търгуват в Гърция. Вземат се около 15 
яйцеклетки от една млада жена, което може да доведе до тежки 
увреждания и да я обрече на безплодие.

Съпротивата срещу легализирането на сурогатното май-
чинство е насочена преди всичко към инструментализацията 
на женското тяло, която е предпоставка за превръщането му в 
обект на експлоатацията чрез използването на утробните май-
ки като „инкубатори“. От друга страна, съществува мнението, 
че от това ще се възползват жени от малцинствени групи, ще се 
създадат предпоставки за рекет на бъдещите родители чрез во-
дене на нездравословен начин на живот, разгласяване на тай-
ната за сурогатното споразумение, отказ от изпълнение на по-
етите в това споразумение ангажименти и т. н. Допуска се, че 
към сурогатно майчинство ще са склонни жени от бедните сло-
еве, което ще замени една форма на неравнопоставеност с дру-
га и ще доведе до допълнителна стратификация в обществото. 
Проектозаконът не предвижда държавно финансиране на суро-
гацията, което ще постави семействата и жените с финансови 
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възможности в привилигировано положение спрямо бедните. 
В публичното пространство доминира аргументът за „трансфе-
ра“ – има толкова много изоставени деца и по-хуманно е те да 
бъдат осиновявани, отколкото да се плаща за сурогация. Част 
от жените, които одобряват сурогатното майчинство не са гото-
ви да поемат ангажимента да станат сурогатни майки, други са 
за алтруистичната сурогация и то от близки и роднини на без-
плодната двойка. [29]

Всъщност всички репродуктивни технологии дават възмож-
ност за приплъзване от право на репродукция, което е предпос-
тавка за равнопоставеност, към пазар на репродуктивни услуги, 
което пък е предпоставка за нови неравенства. Правото на ре-
продукция се използва за оправдаване на свободния пазар на ре-
продуктивните услуги. Това прави комерсиализацията и функ-
ционирането на нерегламентиран репродуктивен пазар – на ре-
продуктивни услуги, органи и тъкъни – неизбежни в съвремен-
ните неолиберални икономики. Извършват се нелегални репро-
дуктивни манипулации на висока цена с риск за дравето и живо-
та на жените. Практикува се репродуктивен туризъм от страни с 
нелегализиран към страни с легален пазар. Търгуват се семенна 
течност, яйцеклетки, ембриони, сурогатни майки. Нерегламен-
тираният репродуктивен пазар дава възможност за нарушаване 
не само на репродуктивните права на жените, но и на техните чо-
вешки и граждански права. Легализирането на процедурите не 
е панацея срещу комерсиализма в репродуктивната сфера, но в 
някаква степен може да се разчита на генералната превенция на 
закона. Разрешителният режим, който постепенно се въвежда у 
нас по отношение на репродуктивните процедури, осигурява за-
щита на репродуктивните, човешките и гражданските права на 
жените с репродуктивни проблеми.

Заключение

Биотехнологиите не създават непосредствено и пряко нрав-
ствени равенства и неравенства. Те правят това опосредствано – 
чрез социалните, имуществените, статусните неравенства.
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Развитието на биотехнологиите и тяхното практическо при-
ложение дават възможности за намаляване на някои неравен-
ства, за появата на нови неравенства и за трансформация на едни 
неравенства в други. От какъвто и характер да са неравенствата, 
те са свързани – усилват се или се отслабват едни други.

Проблемът за влиянието на репродуктивните технологии 
върху равноправието на половете у нас е слабо проучен. Липсват 
статистически, социологически, демографски данни за установя-
ване на значими зависимости между тези два феномена.

Репродуктивните равенства и неравенства са извън зада-
дените европейски критерии за констатиране и измерване на 
равноправието между половете у нас. В Национална страте-
гия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 
2009 – 2015  г. този въпрос също не е поставен. Законодателните 
решения и регулации на репродуктивната сфера са резултат не 
толкова на дългосрочна държавна политика, колкото на инициа-
тива от страна на гражданския сектор.

Жените с репродуктивни проблеми не са включени, или ако 
са включени в законодателните, административните и държав-
ните органи, вземащи решения в областта на асистираната ре-
продукция, включеността им не е регистрирана като образова-
телен, социален, имуществен статус, като равнище (централна, 
местна власт) на участие и като брой.

Средствата отделяни в бюджета за развитие на биотехноло-
гиите у нас са недостатъчни, което прави нашата страна неравно-
правна с високо индустриализираните страни.
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ПРАКТИКАТА НА ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА 
ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА (ПИГД) И ПРИНЦИПА  

НА ПРОКРЕАТИВНОТО БЛАГОДЕЯНИЕ

Любослава Костова1

PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS (PGD) AND 
THE PRINCIPLE OF PROCREATIVE BENEFICENCE

Lyuboslava Kostova

Abstract. The article explores the practice of preimplantation genetic diagnosis 
both as an illustration of widespread reproductive technologies and as a kind of ge-
netic test, because of the knowledge of specific genetic disorders it provides. The core 
of these new medical means for control, and at times enhancement, of reproduc-
tion is not only impersonal technological progress but also involves the obligation of 
parents to provide the best possible future for their children and thereby improve the 
quality of society.

To illustrate this view, I connect the practice of PGD with the so-called principle 
of procreative beneficience, provided by Julian Savulescu. This helps me to define the 
transformation of moral choice into to genetic choice, and to investigate the interac-
tion between technology and morality.

Keywords: preimplantation genetic diagnosis, preimplantation genetic screen-
ing, HLA typing (saviour sibling), procreative beneficience, eugenics

Въведение

Предимплантационната генетична диагностика е асистира-
на репродуктивна технология, използвана за разкриване на ув-
редени в генетично отношение ембриони, обикновено чрез заси-
чането на определен ген, отговорен за дадена, в повечето случаи 

1 Секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, докторант.
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моногенна болест. Предимплантационната генетична диагно-
стика (PGD) спомага за откриването на носителство на различни 
генетични заболявания, предразположения към рак, Алцхаймер 
и др., в ембрионите преди тяхната имплантация и настъпването 
на клинична бременност.

След диагностициране, само незасегнати от генетични ув-
реждания ембриони се селектират за трансфер в матката на же-
ната. По този начин, рискът от загуба на бременност, от изкуст-
вено прекъсване на бременност или от раждане на дете с гене-
тично заболяване е сведен до минимум. За да бъде приложена, е 
необходимо използването на асистирана репродукция и оплож-
дане по метода инвитро (ICSI), за да се добият яйцеклетки или 
ембриони за анализ. Важно да се отбележи е, че както при прак-
тиката на предимплантационна диагностика, така и при другите 
генетични изследвания съществува вероятност от неточност на 
резултатите, в зависимост от вида диагностичния метод, който 
е използван (за различните заболявания се използват различни 
методи).

Основната цел на този метод е избягването и предаването 
на генетично заболяване в семействата, имащи клинична исто-
рия и данни за такова, т. е. раждането на здрави деца.

Неизбежната селекция на един ембрион пред друг поражда 
и основната опозиция срещу прилагането на този метод, особено 
в средите, които отдават еднаква морална ценност на всички ем-
бриони. Концепцията на тази практика има различен отзвук от 
гледна точка на нейната научна, клинична и съответно общест-
вена полза, като той варира от утопичните стремежи и надежди 
за съвършен свят без страдание (ПИГД като „панацея“) до стра-
хове от нов вид евгеника, основана на човешкия избор.

ПИГД – История и развитие

Предимплантационната генетична диагностика (ПИГД) е 
техника, създадена в края на 80-те години на миналия век, чиято 
цел е да не допусне до имплантация ембриони, засегнати от опре-
делени генетични заболявания, като яйцеклетките, изтеглени от 

Любослава Костова



181Практиката на предимплантационна генетична диагностика...

бъдещата майка се оплождат чрез инвитро (IVF) или интраци-
топлазмено инжектиране на сперматозоиди (ICSI), като оплоде-
ните ембриони се анализират чрез определени генетични марке-
ри и само тези, които не са обременени с негативен генетичен ка-
питал и не са носители на генетични заболявания (като муковис-
цидоза) се имплантират в утробата. Излишните, генетично неза-
сегнати ембриони (при процедурата инвитро се произвеждат по-
вече ембриони, отколкото реално могат да бъдат трансферирани) 
се замразяват [Sermon et al., 2004]. Изследване от 2003 г. показ-
ва, че съществуват 400 000 замразени ембриона в САЩ [Hoffman 
2003].

В крайна сметка основният мотив, легитимиращ създаване-
то и употребата на ПИГД е възможността за генетично здраво 
потомство за много семейства в риск от наследствени болести, 
което до известна степен е и прецизиран в технологичен и пси-
хологически аспект вариант на практиката на пренатална диаг-
ностика, при която след генетично тестване на плода би могло да 
се извърши селективен аборт, в случай на увреждане на фетуса.

ПИГД се провежда за първи път през 1990 г, когато две двой-
ки с риск от предаване на Х-свързано заболяване се подлагат с 
известен успех на процедурата [Handyside et al., 1990]. Чрез ин-
витро се оплождат няколко ембриона, които впоследствие се ана-
лизират за определяне на пола. При X-свързаните рецесивни за-
болявания, ако майката има абнормен алел, то той не би се пре-
дал на дете от същия пол, поради което единствено ембриони от 
женски пол би следвало да се имплантират.

Съвременна употреба на ПИГД

Диапазонът на заболяванията, които могат да се диагно-
стицират посредством генетични изследвания се е разширил 
изключително много през годините от първото успешно при-
лагане на ПИГД до днес, включвайки моногенни заболявания,  
Х-свързани рецесивни заболявания, хромозомни структурни 
аномалии. Докато първоначално тази практика се използва за оп-
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ределяне на наследствени заболявания в ембрионите преди им-
плантация, то част от съвременните ѝ разновидности пораждат 
определени етически опасения: предимплантационен генетичен 
скрийнинг и HLA-типизиране (т. нар. „братско спасяване“).

ПИГД за HLA-типизиране е техника, използвана, за да оси-
гури имплантиран ембрион, чийто HLA – тип е съвместим с този 
на болен, вече роден брат или сестра, който се нуждае от ство-
лови клетки за трансплантация, т. е. при раждането се извличат 
клетки от пъпната връв, които се използват за лечение на болно-
то братче или сестриче на донора. Тази употреба на ПИГД е про-
тиворечива и различните държави прилагат различни политики 
при използването и. [El-Toukhy et al., 2010].

ПИГС се различава от ПИГД по това, че при него няма ука-
зания за съществуващ генетичен проблем, т. е. семейството не е в 
риск от конкретно генетично заболяване, а ембрионите се тест-
ват за възможни аномалии като транслокации и анеуплодии. Ос-
новна цел на скрийнинга е увеличаване на шанса за успешно им-
плантиране и бременност. Този вид скринийнг се използва най-
вече, когато са налице напреднала възраст на майката, предишни 
спонтанни аборти, неуспешни инвитро процедури, и при двой-
ки, при които причината за безплодието е при мъжа, т. е. тук тар-
гета е доста по-широк и оперира предимно в полето на безплоди-
ето. При предимплантационната диагностика основните потре-
бители би следвало да са семейства в риск (генетичните заболя-
вания са като цяло редки), т. е. при ограничен брой потребители. 
При самата инвитро процедура най-подходящите ембриони се 
селектират на базата на морфологични характеристики (видими 
черти от ембрионалния стадий), но дори и когато последните са 
в норма, ембрионите биха могли да страдат от вътрешни хромо-
зомни аномалии, установими единствено чрез генетичен анализ 
(анеуплодии и транслокации).

От една страна ПИГС допълва практиката на ПИГД, предо-
твратявайки имплантацията на ембриони с конкретни генетич-
ни заболявания, като синдрома на Даун, и повишава честотата на 
живородените деца, от друга, съществуването ѝ е пряко свърза-

Любослава Костова



183

но с повишаване успеваемостта на самата инвитро процедура и 
изход от бременността (чрез намаляване на броя на спонтанни-
те аборти и неуспешните имплантации) т. е. тук основният ак-
цент е върху метода инвитро, който в практиката на ПИГД играе 
по-скоро помощна роля в предотвратяването на конкретно забо-
ляване в иначе фертилни семейства. От друга страна доказател-
ствата за клиничната ефикасност на тази процедура са неубеди-
телни [Twisk et al., 2006].

Употребата на инвитро процедура като задължителна част 
от практиката на ПИГД е важен компонент от нейното разбира-
не. Възраженията срещу този метод се фокусират върху негатив-
ните последствия от него (спрямо жените, спрямо децата, но и на 
по – широки обществени основания). Какво имам предвид?

Стимулацията на яйцеклетки може да доведе до хиперсти-
мулация на производството  – потенциално опасно състояние. 
Също така самата манипулация като всяка хирургична интер-
венция крие известни рискове при връщането на яйцеклетката. 
Трансферът на ембриони повишава вероятността за многоплод-
на бременност, което е рисковано както за майката, така и за де-
тето. Фетусите, заченати чрез този метод са в повишен риск от 
рождени дефекти, от ниско тегло при раждане и от преждевре-
менно раждане [Bower and Hansen 2005; Reefhuis 2009].

Всички тези чисто технологични, медицински рискове би 
следвало да се вземат предвид, когато се обсъжда и практиката 
на ПИГД, особено в случаите, когато не е налице очевидно преи-
мущество за бъдещето дете, като при HLA типизирането.

ПИГД за моногенни заболявания

Когато и двамата родители са носители на автозомно реце-
сивно генетично заболяване (като сърповидноклетъчната ане-
мия), рискът да го предадат в потомството е 25 % за всяка нова 
бременност. При автозомно доминантното унаследяване, ако 
единия родител e носител на дефектния ген, вероятността да 
предаде заболяването на децата си е 50 %. За X-свързани заболя-
вания, рискът варира в зависимост от пола на детето, запазвай-
ки се висок.

Практиката на предимплантационна генетична диагностика...
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Високата вероятност за предаване на наследствено заболява-
не в рамките на моногенните такива прави практиката на ПИГД 
реална възможност за предотвратяване на заболяването в семей-
ството и по този начин до известна степен усилва индивидуал-
ната автономия на родителите. С развитието на по-напреднали 
техники за генетично изследване на единични гени или единич-
ни нуклеотидни полиморфизми (SNP) обемът на заболяванията, 
които могат да се диагностицират преди имплантацията се уве-
личава. Според данни от консорциума на Европейското обще-
ство за репродукция и ембриология (ESHRE), за 2007 година са 
проведени 1203 цикъла на ПИГД за моногенни заболявания в Ев-
ропа, като най-често изследваните от групата на автозомно реце-
сивните са: бета таласемията, сърповидно клетъчната анемия и 
муковисцидозата. От автозомно доминантните това са Хорея на 
Хънтингтън, мускулната дистрофия, а от групата на X-свързани-
те заболявания – синдромът на чупливата Х хромозома. [Harper 
et al., 2010].

При много семейства за съществуването на тези заболява-
ния се разбира чрез вече родено и болно дете. Когато в семей-
ството е налице информация за това или родителите знаят, че са 
носители на моногенно заболяване, репродуктивните възмож-
ности са няколко:

•  приемане на съществуващите рискове от създаване на 
болно потомство и естествено оплождане;

•  извършване на пренатална диагностика и евентуален се-
лективен аборт в случай на установеното увреждане;

•  употреба на инвитро и съответно ПИГД, за да се предо-
тврати имплантацията на засегнат от заболяването ем-
брион, като родителите могат да ползват сперма и яйце-
клетки от донор;

• осиновяване;
• отказ от идеята за възпроизводство [Davis et al., 2010].
Всяка една от тези опции е свързана с преодоляването на из-

ключително сложни в морален и психологически план дилеми 
и поемането на отговорност относно направения избор, както 

Любослава Костова



185

спрямо идентичността на самите родители, така и тази на бъде-
щите деца. Един от най-добрите начини за осигуряване на здраво 
потомство е тази практика, която обаче се свързва със значител-
ни разходи и противоречиви в етически аспект положения. На-
стоящата статия се опитва да представи основните практически 
и клинични етични дилеми, породени от провеждането ѝ и раз-
полагането им в контекста на понятието „прокреативно благоде-
яние“.

Клинични етични дилеми

Клиничната употреба на ПИГД е свързана с определени 
етични проблеми, които най-общо казано се отнасят до:

• принципа на селекция на ембрионите.
•  липсата на доказателства относно клиничната ефектив-

ност на ПИГС.
•  конкретните казуси при прилагането ѝ към конкретно 

заболяване.
• противоречията около т. нар. HLA типизиране.
Към тези чисто практически дефицити в медицински и кли-

ничен аспект се прибавят и по-широките обществени опасения 
относно евгеничния потенциал на подобно изследване и начина, 
по който се възприема съществуването му от страна на самите 
засегнати и техните семейства, като инструмент на надежда или 
като форма на дискриминация.

Аргументи за и против селекцията на ембриони

Изборът или селекцията на ембриони, базиран на генетич-
ните и морфологичните им характеристики е интегрална част от 
практиката на ПИГД. Селектираният ембрион се имплантира и 
съответно води до раждането на дете, чийто черти биват опреде-
лени още на ембриологичния стадий от развитието му. Генетич-
ният анализ, осъществен чрез техники като PCR, FISH and CGH 
се използва, за да диагностицира точно определени генетични 
заболявания преди имплантацията.

Практиката на предимплантационна генетична диагностика...
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На базата на генетичните резултати, желанието на родители-
те и съществуващата законодателна рамка се решава кой ембри-
он е най-подходящ за трансфер. Освен това в т. нар. инвитро кли-
ники ембрионите се идентифицират и избират и от гледна точка 
на морфологичните им характеристики и с оглед на най-добрия 
шанс за успешна имплантация [Ziebe et al., 199].

Процесът на селекция при стандартната инвитро процеду-
ра се различава от този при ПИГД по това, че ембрионът се се-
лектира според жизненоспособността за имплантация, а не на 
основата на носителството на заболяване. Robertson предпоста-
вя два основни аргумента против селекцията на ембриони – де-
онтологичния, според който е морално погрешно да се избират 
определени характеристки на поколението (независимо от цел-
та на селекцията), т. е. избягва се инструментализацията, и кон-
секционалисткия, според който селекцията може да доведе до ев-
генична дистопия и дизайн на деца [Robertson 2003].

Преди да анализираме основанията на тези аргументи би 
следвало да откроим какво различава селекцията на ембриони 
от напр. неизбежната селекция, която индивидите осъществяват 
на всекидневно ниво.

Според Leon Kass, селекцията на едни ембриони пред други 
поставя индивида в ролята на Бог, превръщайки репродукция-
та в пазар и стока, което от своя страна би имало пагубен ефект 
за човешкото достойнство: „Цената за създаването на оптимални 
или просто генетично здрави бебета ще бъде преносът на репро-
дукцията от дома към лабораторията и съответно към производ-
ството.“ [Kass 2000].

Подобна е и позицията на Ватикана, която в документа „Дос-
тойнството на човека“, отчита селекцията на ембриони като мо-
рално погрешна, тъй като редуцира ценността на човешкия жи-
вот до „нормалност“ и физическо благополучие, с което на прак-
тика легитимира инфантицида и евтаназията, които по съще-
ство се явяват превенция на живота с увреждане т. е. позицията 
на католическата църква априори отхвърля възможността за се-
лекция на ембриони.
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Клиничното значение на ПИГД обаче, разглеждано като ути-
литарно взаимоотношение между вредата и ползата, отчита, че 
за семействата в риск възможността да имат здрави, а не болни 
деца не кореспондира с представата за децата като стока, а опе-
рира чрез идеята за благодеяние и търси запазването на достойн-
ството на конкретното дете (а не на човека изобщо).

Тук достигаме и до може би най-важния аргумент в пол-
за на подобни практики: те оперират в полето на страдание-
то, страха и надеждата, които от своя страна са винаги ин-
дивидуални. В този смисъл независимо от дебатите относно 
моралния статус на ембриона, предотвратяването на ражда-
нето на дете с тежко доживотно увреждане също притежава 
морална тежест, още повече, че според защитниците на прин-
ципа на селекция има съществено несъответствие между ем-
брион и дете.

Презумпцията, че процесът на селекция е неестествен се 
подкопава донякъде и от факта, че такава съществува и при нор-
малното, естествено, оплождане в тялото на жената, тъй като 
само 44 % от ембрионите с добри морфологични характеристики 
се имплантират.

Клинични и етични дилеми при 
предимплантационния генетичен скрийнинг (ПИГС)

ПИГС е достъпна практика в повечето инвитро клини-
ки за семейства с репродуктивни проблеми. Съществува около 
50 – 70 % честота на хромозомните аномалии при стадия на делене 
на ембрионите инвитро, което е доста по-висок процент от този, 
индикиран чрез практиката на пренатална диагностика и при 
спонтанните аборти. Това показва, че при естественото оплож-
дане много ембриони просто не достигат изобщо до стадия на 
имплантация, най-вероятно поради генетични грешки [Munné 
et al., 2010]. Логически възможността за успешна имплантация 
и съответно раждане на живо дете нараства, когато за имплан-
тация се избират ембриони без хромозомни аномалии, което на 
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практика легитимира съществуването и целта на ПИГС. Произ-
волно проведени контролни тестове обаче показват, че прилага-
нето му не води до чувствително увеличение на броя живи раж-
дания [Twisk et al., 2006].

Съмненията относно ефикасността на тази процедура до го-
ляма степен проблематизират смисъла от съществуването ѝ. Съ-
щевременно себестойността на това изследване в контекста на 
цялостната инвитро процедура е значителна, а самото предложе-
ние за извършването му поставя пациентите пред изкушението 
да увеличат шансовете си за успех. В изследване от 2007 г. се ана-
лизират нагласите на жените към тази процедура – 36 % биха я 
извършили, поради факта, че би индикирала наличието на Даун 
синдром. В друго изследване от 2008 г., 68 % oт клиниките в САЩ 
биха предложили извършването ѝ с оглед повишаване на успе-
ваемостта на процеса на инвитро, докато 85 % от всички респон-
денти считат, че са необходими повече данни за ефикасността на 
процедурата [Baruch et al. 2008].

Основният етически проблем, който поражда употребата на 
ПИГС е свързан с един от основните биоетически принципи – 
т. нар. принцип на избягване на злодеяние [Gillon 1985]. В меди-
цинската практика лекарите би следвало да са уверени, че пред-
лаганото от тях лечение или интервенция няма да причинят на 
пациента вреда, a именно методът на лечение би следвало да е на-
дежден и проверен научно, преди да бъде прилаган.

При практиката на ПИГС, интервенцията е негативно кон-
струирана, а именно индикира наличието на проблем и не води 
до бременност. В контекста на инвитро процедурите е налице оп-
ределен тип уязвимост на пациентите, рамкирана от безплодие-
то и съответно опитите за зачеване. В този смисъл, прилагането 
на ПИГС e неоправдано както клинично, така и етически.
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Етически и клинични проблеми при HLA типизиране. 
Инструментализация на донора

Използването на детето като „средство“ за лечение на вече 
родено болно братче или сестриче е един от най спорните, съпът-
стващи практиката на ПИГД проблеми и един от основните ар-
гументи срещу нея. Съгласно категоричния императив на Кант, 
към човека трябва да се отнасяме като към цел, а не като сред-
ство. Деонтологичната перспектива е широко застъпена в био-
етичните дискусии, и особено в тези, засягащи връзката роди-
тел / дете.

В същото време някои изследователи отчитат, че родител-
ството е проект, в който децата се създават по редица причини, 
включително и „егоистични“– напр. за да не бъде вече роденото 
дете самотно се планира създаването на второ или трето дете, в 
случаи когато има починало дете в семейството се избира да има 
друго и т. н.

Принципът за най-добрите възможни интереси на детето, 
доколкото той оперира в полето на вероятното и възможно бъде-
ще, не винаги се взима предвид, когато се проявява желанието за 
възпроизводство и следователно се упражнява репродуктивната 
автономия [Pennings et al., 2002].

От друга страна репродуктивният избор не би могъл лесно 
и безпроблемно да бъде изведен от идеята за репродуктивна сво-
бода като независимост и себеизява, там където говорим не за 
отказ (контрацепция, аборт), а за желание за възпроизводство, 
тъй като целта на репродукцията е „сътворяването на едно за 
дълго време зависимо човешко същество“. Индивидуалистично-
то разбиране за автономия се ограничава от споменаването на 
самата дума „възпроизводство“ и от конкретните реалности, с 
които е свързано – то не е индивидуален проект, а в по-голяма 
част от случаите е отношение спрямо друг: „Ограничаването на 
раждането на деца може и да усилва индивидуалната автономия, 
но това да имаш деца определено я намалява. Там, където при-
зивите за индивидуална автономия играят централна или реша-
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ваща роля в решенията да имаш деца, интересите на уязвимите 
могат да бъдат подчинени с предпочитанията на по-силните. От 
това следва, мисля, че призивите за индивидуална автономия не 
могат да подкрепят неограничени репродуктивни права.“

В този смисъл ако детето, създадено и родено, за да спаси 
болното си братче или сестриче се третира с уважение, любов и 
грижа не би следвало да се нарушават нито интересите му, нито 
правото му на достойнство. Изследване на Burgio (1997) показва, 
че евентуалните проблеми в семейства с „програмиран донор“ за 
левкемия, са минимални, а Baetens (2005,) предполага, че „зна-
нието за избраност“ само в случая на HLA типизиране би доба-
вило стойност към живота на избрания, помогнал чрез същест-
вуването си на близък.

Това, което е проблематично според мен, е самият акт на се-
лекция, основан на определена информация и предпочитането 
на едни за сметка на други, на базата на нуждите на момента и 
претенциите на родителите.

В допълнение самата клинична процедура по HLA типизи-
ране и съответно извличане на клетки поражда проблематични 
в етичен аспект моменти.

Хематолитичната трансплантация на стволови клетки от 
пъпната връв на донора на практика не наранява физически но-
вороденото и сама по себе си не предизвиква проблеми. В случай 
на отхвърляне или липса на терапевтичен ефект на стволовите 
клетки от болния обаче, тя се явява само началото на поредица 
процедури, на които донорът би могъл да бъде подложен. Какво 
имам в предвид?

Детето-донор се зачева, основно поради знанието, че носи 
същия HLA тип като вече роденото болно дете и съответно може 
да осигури стволови клетки за трансплантация [Verlinsky et al., 
2004]. При неуспешна трансплантация, то може да се наложи да 
дари костен мозък, което от своя страна е вече значителна и на-
товарваща донора процедура, чийто ефекти и последствия не би 
следвало да се подценяват. Тя е по-инвазивна от извличането на 
клетки от пъпната връв, извършва се под обща / пълна упойка 
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чрез игла, поставена в бедрената кост на донора, съпроводена е с 
болка и би могла да има психологични импликации върху доно-
ра: в изследвания донорите отчитат повишена тревожност и ни-
ска самооценка в сравнение с индивиди, които не са били донори 
[Wood et al., 2004: Packman et al., 1997]. Дори и когато не е същест-
вувала предварителна нагласа за подобна интервенция, самото 
сходство на HLA типа на донора го поставя в зависимост от нуж-
дите на момента и съответно проблематизира принципите на ав-
тономия и избягване на вреда.

Още етико-клинични противоречия:  
съдбата на „ненужните“ ембриони

При HLA типизирането за ненужни се определят здравите 
ембриони с различен HLA тип от този на болния близък, като не-
нужните биват унищожени. В контекста на практики като ПИГД, 
здравето или полезността на ембриона са определящи за нужди-
те на семейството.

Wolf et al. (2003) счита, че след като при инвитро оплождане-
то не всички здрави ембриони се имплантират (някои се замра-
зяват за определен период от време, след изтичането на които се 
унищожават) същото би следвало да е валидно и за по-особения 
случай на HLA типизиране. При последното обаче, броят на уни-
щожените ембриони е свързан с проблем – сравнително малък е 
броят на тези ембриони, които са едновременно здрави и с подо-
бен на болния HLA тип (около 19 %) т. е. броят на унищожените 
ембриони е по-голям, в сравнение с обичайното при прилагане-
то на ПИГД.

Морален статус на ембриона

В контекста на практиката на ПГД (и свързаната с нея селек-
ция и съответно унищожаване на ембриони) съществени са и по-
зициите, третиращи моралния статус на ембриона. От религи-
озна перспектива, в частност от позицията на християнството, 
от момента на зачеване, ембрионът има пълен морален статус и 
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би следвало на него да се гледа като на пълноценно човешко съ-
щество [Botkin, 1998]. След като е човешко същество от момента 
на зачеването, ембрионът има същия морален статус, както вся-
ко друго човешко същество и следователно има право на живот. 
Ембрионът е потенциално дете, възрастен или стар човек, но във 
всички тези случаи той е реално, а не потенциално човешко съ-
щество. Поради това той притежава типичната за човека харак-
теристика като достойнството от момента на зачеването. В този 
аспект практики като ПИГД и свързаното с тях унищожаване на 
ембриони са морално недопустими.

Sandel (2004) опровергава този аргумент, оприличавайки ем-
бриона с жълъд и поддържайки виждането, че загубата на жълъ-
да не означава загуба на дъба: загубата на ембрион не е идентич-
на с тази на вече родено човешко същество. Въпреки връзката им 
в развитието, жълъдът и дъбът се различават така, както съзна-
телните същества от несъзнателните, а човешкият живот се раз-
вива постепенно.

В този смисъл основният аргумент срещу консервативното 
виждане относно статуса на ембриона е т. нар. потенциалистки 
възглед, според който ценността, оттам и моралният статус на 
ембриона се развиват във времето и съответно не са идентични. 
Ембрионът би следвало да притежава особен морален статус, но 
не и такъв, съвпадащ напълно с онзи, който притежават индиви-
дът или личността. Причината за променливия морален статус 
се крие във самите ембриологични етапи на развитието – гамета, 
зигота, ембрион, фетус [Botkin, 1998, p. 20].

Трудността за доказване на тезата за потенциалността идва 
от факта, че характеристиките, които правят човека личност и 
морален субект са вариативни, културно и религиозно обуслове-
ни и дори в рамките на една култура и вид представляват неза-
вършена система и изследователите никога не могат да бъдат си-
гурни, че именно това е съвкупността от характеристики, които 
превръщат човека в личност.

Без да навлизаме в детайли относно сблъсъка между либе-
рално-утилитаристките и деонтологичните аргументи, защита-
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ващи вътрешно присъщата ценност на човешкия живот и съот-
ветно човешкото достойнство, би било интересно да се спрем на 
резултатите от международен проект „A european study bridging 
ethics, psychoanalisis and medicine“, изследващ нагласите спрямо 
репродуктивните генетични практики и по-конкретно към мо-
ралния статус на ембриона: изследването обхваща участници 
(около 200 жени) от Германия, Израел, Италия и Гърция. На ро-
дителите се задават два въпроса: първо, какво считат, че е бебе-
то или фетусът, и второ, от кой момент той придобива човешко 
достойнство. На първия въпрос, 97 % от жените смятат фетуса 
за развиващо се бебе, без особени разлики между тези, които са 
получили позитивен или негативен резултат от проведените ре-
продуктивни генетични изследвания (в частност пренатална ди-
агностика). 38 % от жените с позитивен резултат (индикиращ на-
личието на аномалия) са склонни да определят фетуса като био-
логичен материал, докато само 19 % от жените с негативен споде-
лят същото мнение. Така разликата в генетичния резултат влияе 
върху начина, по който се отнасят към фетуса. Относно въпроса 
за момента на придобиване на човешко достойнство, 72 % считат, 
че това се случва, когато фетусът стане жизненоспособен, 66 % – 
при раждане, 49.7 %– когато добие определин функции и 40 % – 
от момента на зачеване, т. е. преобладаващите нагласи са по-ско-
ро либерални, отколкото консервативни. За целите на настояща-
та статия няма да се спираме по-подробно на т. нар. либерално 
схващане за статуса на ембриона, според което само личността 
притежава права или пък на отделните опити за дефиниране на 
човешко достойнство и съответно включеност в моралната, чо-
вешка общност като способност за самоуважение, сътрудничест-
во или разум.

ПИГД като вид евгеника

Чрез практиката на ПИГД става възможно не само открива-
нето на патологии и сериозни генетични заболявания, но също 
така и на пола, както и други по-малко сериозни аномалии или 
непатологични характеристики. Информацията, получена от 

Практиката на предимплантационна генетична диагностика...



194

това изследване служи за основа на определен тип селективност, 
който от своя страна би могъл да притежава евгеничен потен-
циал.

В общи линии това, за което днес можем да говорим в сфера-
та на генетичните тестове изслeдвания е по-скоро един нов тип, 
„либерална евгеника, основана на принципа на отговорните про-
креативни решения или избори, имащи за основа „качеството на 
живота“ не само за засегнатия, но и за обществото като цяло, 
съчетани с неутрално поведение от страна на държавата. Това 
дава възможност репродуктивните права да бъдат интерпре-
тирани като право на достъп до технологии и методи за създа-
ване на определен вид деца, а именно – на здрави деца.

Много автори съотнасят тази практика към евгениката, за-
щото съдържа „потенция за подобряване“, докато други разкри-
ват, че това не е точно евгеника, тъй като не представлява ор-
ганизирана програма, използваща принудителни и насилствени 
методи, а набляга на доброволността и индивидуалните реше-
ния, т. е. насочеността към подобни практики идва от частната, 
а не от публична сфера.

Отличителните черти на т. нар. „либералната евгеника“ са 
с предимно утилитарен характер, тя следва да се използва като 
средство за разширяване на правото на репродуктивен избор, 
а не за неговото стесняване, да съдейства за увеличаване на ре-
продуктивната свобода в съзвучие със собствените репродук-
тивни ценостти и разбирания за „доброто“ в условията на ценос-
тен плурализъм, което от своя страна би утвърдило наличието 
на различните видове избор и различни разбирания за доброто.

Без да навлизам в детайлно опровергаване на последното, ще 
си позволя да цитирам резултатите от изследвания в САЩ, спо-
ред които 90 % от „позитивните“, а именно показващи наличието 
на генетично заболяване пренатални тестове завършват със „се-
лективен“ аборт [Rothschild 2005].

И тук достигаме до същността на проекта за либерална ев-
геника: подобрението се разбира преди всичко като предотвра-
тяване на болестта, тъй като последната пречи на индивиду-
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алното благодеяние и на включеността в социалния живот на 
общността.

Според Бюханън (2000) болестта води до намаляването на 
възможности, затова и държавата е длъжна да осигурява достъп 
до здравни услуги и лечение, за да гарантира равенство на въз-
можностите. Родителите от своя страна са длъжни да подсигуря-
ват лечение и здравни грижи на децата си и да бъдат обвинени в 
небрежност, ако не го направят. Свързвайки развитието на нови-
те репродуктивни технологии (в това число и ПИГД) с понятието 
за справедливост, Бюханън настоява, че използването им, дори и 
когато на практика води до решения, за това кой трябва и кой не 
да бъде роден, са нещо, което дължим на бъдещите поколения.

Моралният дълг не е обвързан с конкретни юридически за-
дължения, но той сравнително фино и ненатрапчиво моделира 
начина, по който индивидите се съотнасят към самите себе си и 
действията си – превръща се в определен вид „символна власт“, 
чиято отличителна черта според Бурдийо е неразпознаването ѝ 
и утвържаването ѝ от страна на тези, спрямо които се прилага. 
В известен смисъл самото съществуване на тези нови видове из-
бор, които задават новите репродуктивни технологии, проме-
нят в изключителна степен средата, жизнения свят, структу-
рата, които налагат производството на избор т. е. технология-
та сама по себе си функционира като система на знание, инсти-
туционалност и власт.

Съществуването ѝ (на технологията) предполага наличието 
на избор, чрез който в крайна сметка да си осигури необходимия 
смисъл и континиуитет. Практики като ПИГД и употребата им в 
конкретни казуси и поради конкретни цели променят съответ-
но и социалните, културни и морални разбирания за значението 
на болестта или увреждането, превръщайки себе си в определен 
тип морална опция, от една страна, и редуцирайки, от друга, ин-
дивиидуалния, морален избор в генетичен.

В основата на идеята за либерална евгеника е залегнало и 
схващането, че обективно важно е житейските планове да се ре-
ализират успешно, т. е. съзнателното ограничаване на жизнените 
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шансове и възможности (създаването на деца с ограничени таки-
ва) е морално недопустимо.

Една от възможните критики към подобно виждане е, че на 
практика вместо да разширяват възможностите за избор, съ-
ществуващите технологии затвърждават един определен вид 
избор и определен вид социално очакване. Възможността за се-
лекция би довела до затвърждаване на съществуващите неравен-
ства, а именно всеки би постъпвал така, че да си гарантира оп-
тимален успех в съществуващите условия, дори ако последните 
са несправедливи.

В контекста на практиката на ПИГД и новите репродуктивни 
технологии, това се отнася най-вече до възможността за достъп, 
свързана с не-малко финансово натоварване за родителите, кое-
то от своя страна би могло да засили съществуващата поляриза-
ция в обществото. Според други изследователи като Green (2007) 
подобни опасения са незначителни, тъй като всички иновации 
имат период на дифузия, в който цената е сравнително висока и с 
рискове, но впоследствие, при успешно внедряване, цените падат 
и те стават достъпни.

И ако ПИГД борави с метода на селекция относно определе-
ни нежелателни черти, асоциирани с болестта и недъга, то тя се 
разполага в полето на т. нар. „негативна евгеника“. Ако обаче раз-
ширим спектъра на възможното, тя би могла се използа и за се-
лекция на „желани“ черти (позитивна евгеника). В известен сми-
съл селективността ѝ оперира в полето и на двете.

Именно по отношение на болестта като патология, липса и 
ограничение се разполага и понятието за отговорно прокреатив-
но решение. Отговорността би могла да бъде дефинирана по два 
напълно противоположни начина, имайки за своя обща основа и 
ценността на нероденото и увредено дете:

Първият настоява, че родителите би следвало да не раждат 
деца, чието състояние би било изпълнено с болка, страдание, 
силна зависимост от околните и множество ограничения, имен-
но родителят става условие за възникването или появата на чуж-
до страдание, основно чрез своята информираност за него.

Любослава Костова



197

Джулиан Савюлеску настоява на принципа за „прокреатив-
но благодеяние“ според който е морално ревалентно да се изис-
ква от жените да използват всички налични средства за опре-
деляне на сериозни аномалии на плода и да абортират такива с 
оглед да изберат най-добрия възможен живот за тяхното дете, в 
съответствие с наличната информация. Отговорното родител-
ство обаче, предполага безусловно приемане и любов към детето 
извън желанието то да бъде точно определено, в случая здраво 
дете, както и че болестта не означава непременно нещастен, неза-
доволителен или непълноценен живот.

И наистина, ако приемем, че от родителите се очаква да оси-
гурят най добрата възможна среда за развите на техните деца 
(добра храна, образование, здравна грижа, обичащо семейство и 
т. н), то тогава защо да не приемем и факта, че същото се отнася и 
за избора между добри и лоши гени. В основата на проблема Сан-
дъл поставя желанието за контрол над всяка една област от жи-
вота, включително във връзката родители / деца. Това, което въл-
нува настоящата студия е именно връзката между ПИГД и прин-
ципа на прокреативното благодеяние.

Според Савюлеску, обективно целесъобразно е генетично-
то подобрение (конкретно визирайки практиката на ПИГД) да се 
възприема като факт, спомагащ за увеличаване шансовете за до-
бър живот и съответно би следвало родителите да имат морално-
то задължение да се възползват от него, като тук говорим именно 
за морално, а не принудително задължение, функциониращо по-
средством моралното убеждение. Държавата би следвало да ба-
лансира между потенциалните ползи от подобни проекти и за-
дължението да гарантира репродуктивните свободи [Savulescu 
2001]. Моралът, е този, което изисква от нас да действаме по на-
чин, за който имаме най-добри възможни основания, така че ако 
родителите имат възможно добро основание да имат най-добро-
то дете, те са морално задължени да го сторят, а именно да се въз-
ползват от селекцията, която практиката на ПИГД предоставя, 
така че ако следва да избираме между два ембриона, единият от 
който с лека астма, а другия – не, то със сигурност би следвало да 
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имплантираме последния, тъй като астмата би могла значително 
да повлияе на качеството на живот. Същите аргументи авторът 
използва и при избор между неболестни черти като интелигент-
ност. По нататък Савлюлеску доизяснява тезата си: не болестта (в 
случая астмата или интелигентността) е от значение, а начинът, 
по който последната влияе на живота на засегнатия, като тук ав-
торът използа понятието „възможно най-добър живот“ имайки 
предвид живот с максимално благоденствие. Благоденствието, 
от друга страна, се разполага в кръга на хедонистичните теории. 
Общото между всички тях е увеличаването на индивидуалното 
благо (разбирано като удоволствие и задоволяването на желани-
ята и стремежите на индивида).

На възражението, че употребата на ПИГД като метод на по-
зитивна или негативна селекция може да увеличи или да затвър-
ди съществуващото социалното неравенство и дискриминация, 
Савюлеску посочва, че би било прекалено драстично да съдейст-
ваме на равенството, като причиним на родителите, които не 
биха искали дете с увреждане, риска да го имат. Не слепотата или 
глухотата са морално неприемливи, а пропусната възможност да 
бъдат заменени от здраве, разбирано като отсъствие на болест.

В този смисъл Савюлеску, счита че чрез методите на ПИГД 
се съдейства за увеличаване на благоденствието и намаляване на 
страданието, без да се омаловажава цеността на вече родените 
хора с увреждания. Нещо повече, спестените чрез методите на 
ПИГД средства (посредством недопускането на увреждането в 
живота) биха могли да се използват за подобрение на състояние-
то на вече родените индивиди с увреждания.

Именно необходимостта от социални реформи, а не намеса-
та в репродукцията би следвало да е от значение. Репродукцията 
не би трябвало да се използва като инструмент за социална про-
мяна, това според Савюлеску различава приниципа на прокреа-
тивното благодеяние от евгениката. Докато евгениката е насоче-
на към подобряване на населението, принципът на прокреатив-
ното благодеяние е насочен към подобряване на индивидуалния 
живот, основно чрез генетична информация (посредством прак-
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тиките на ПНД и ПИГД) , свободен избор, нормативно формули-
рано убеждение за най-добрите възможности за най-добър жи-
вот.

Изложена в резюмиран вид концепцията на Савюлеску стра-
да от съществени слабости и противоречия, на чиято критика ще 
се спра. Ще започна с използваното от Ина Димитрова сравне-
ние за т. нар. „подемни думи“ – нормативни формулировки без 
реално съдържание, пренебрегващи до голяма степен значение-
то на контекста. Именно последният не присъства в принципа на 
прокреативното благодеяние. Изборът, предлаган от Савюлеску 
е ясен: избор на по-доброто с критериите на една обективна ра-
ционалност. От една страна изборът е индивидуален, от друга – 
един и същ в различните ситуации.

Определянето на дадени черти като позитивни или дори като 
по-добри е неизбежно свързано с контекста (социалната среда и 
семейството) и съответно в случая на ПИГД с бъдещето, което 
от своя страна е фактор, който не би следвало да се пренебрегва. 
Не по-малко внимание заслужава и фактът, че индивидуалното 
ДНК на повечето ембриони е сложен комплекс на множество по-
зитивни и негативни черти, което би направило сравнението по-
между им, трудно [de Melo Martin 2004; Parker 2007].

На практика благодеянието е несъизмеримо, освен ако не 
бъде редуцирано до отделните му показатели, което обаче отно-
во представя твърде ограничено и фрагментирано разбиране за 
„доброто“ – пространството между селекцията на черти, причи-
няващи страдание и изискването за оптимизация на репродук-
тивния избор, което Савюлеску налага, е огромно и нестабилно 
конструирано.

От една страна, принципът за прокреативно благодеяние би 
следвало да действа като морален императив, от друга „репро-
дукцията“ остава само в рамките на индивидуалното, без да е 
средство за социална промяна, което е очевиден парадокс.

Според Бенет, ограничаването на морала до онова, което за-
сяга отделни индивиди пречи на конструирането на други поле-
та на репродуктивна етика, в частност на моралните задължения 
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към бъдещите поколения. За нея има съществена разлика между 
предпочитание и моралност: ако определен избор не причиня-
ва вреда на конкретен индивид, то тогава този избор остава из-
вън сферата на морала, т. е този неутрален избор е предпочита-
ние: „Това не означава, че нямаме добри основания да изберем 
да имплантираме един ембрион, а не друг, или да предпочитаме 
общество, съставено от определени типове хора. Тези основания 
обаче не са морални основания, а просто предпочитания. В този 
смисъл и Спароу посочва, че конструирането на един принцип 
като императивен, единствено на основанията на родителите, не 
може да му придаде универсална морална сила. Савюлеску смес-
ва основания със задължения, като едното не води към другото.

В рамките на задължението да имаш „най-добрият възмо-
жен живот“ за детето като основна се дефинира ценността на ка-
чествено увеличаване на доброто. Според Спароу именно целта, 
а не средствата доближава старата до „либералната евгеника“. За 
него е изначално погрешно и е израз на морално невежество ня-
кой да си присвоява правото да определя кои са най-добрите чо-
вешки същества.

За много родители ценността предполага различни начи-
ни на съществуване в света, както за индивида, така и за обще-
ството, поради което биха приветствали съществуването на деца 
с черти, различни от тези, които обикновенно разбираме като 
приемуществени. Има позитивните изживявания при отглежда-
не на деца с Даун [Berube 1998 and Estreich 2011] или дори със зна-
чителна умсвено или физическо увреждане [Kittay 1999].

Принципът на прокреативно благодеяние е императив имен-
но там, където има съществен риск естественото оплождане да 
доведе до появата на дете със състояние, намаляващо благодея-
нието значително, дори и ако това състояние не е непременно бо-
лест (принципът на избягване на вреда е водещ при конструира-
нето му). Затова и Ребека Бенет отбелязва, че в цялостната рамка 
на либерализма индивидуалната свобода, задължението да имаш 
най-добрите възможни деца води до твърде „нелиберални“ по-
следствия, като се приписва по-малка морална ценност на инди-
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видите с увреждания, като нарушава правото на репродуктивна 
автономия и като произвежда силен аргумент за евгенетични по 
своята същност политики [Benett 2008].

Според авторката, в основата на принципа на прокреативно-
то благодеяние е не толкова идеята за увеличаване на индивиду-
алното добро, а за превръщане на света в по-добро място, в най-
доброто възможно такова, чрез максимализиране на благото в 
него, което е по същество социален, а не индивидуален проект. 
И въпреки твърдението на Савюлеску, че животът на индивиди-
те с увреждания не е лишен от ценност, на практика той заявя-
ва, чрез самото понятие за задължителен избор на „най-добро-
то възможно“, че и най-малките увреждания (лека астма напр.) 
пречат за постигането на този проект. Спароу подлага на крити-
ка твърдението, че родителите би трябвало да имат най-доброто 
дете, което биха могли. Ако се предположи, че индивидите имат 
това морално задължение и ако всички ембриони, които могат 
да имат са в генетичен аспект с по-малкък потенциал от други, 
то следва логичното предположение, че родителите са длъжни да 
използат дарени ембиони или клонинги [Sparrow 2011].

И Спароу и Бенет отчитат, че макар участието в генетични 
изследвания с цел увеличаване (или най-малкото, ненамалява-
не на общото благо) да не се прилага принудително от държава-
та, то дори самото „убеждаване“ на индивидите за неговата це-
лесъобразност чрез здравни, спонсорирани от държавата, кам-
пании представлява форма на натиск върху репродуктивния из-
бор. Друг аспект на критиката срещу принципа на прокреативно 
благодеяние е, че в същността си подобряването е вид желание за 
господство и контрол, [Sandel 2007: 27], което променя чувстви-
телно смисъла на връзката родители / деца от отвореността и без-
условната любов към дизайна и производството [Kass 2003].

Желанието или илюзията за контрол над всеки аспект от жи-
вота пречат да се оцени стойността му като „дар“, което, от своя 
страна, помага на индивидите да осъзнаят границите на собстве-
ните си възможности и развива солидарността и съпричастност-
та, породена от общото битие или съдба. 
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Дори и практиките на генетично подобрение да се използват 
за благото на бъдещите деца, то това би привърнало дарбите или 
талантите им, в модифицирани варианти на родителските пред-
почитания или стремежи, а безусловната любов в условна. Нещо, 
което според Сандъл, вече съществува и се описва с понятието 
„хиперродителство“. 

Kamm (2005н) отхвърля притеснеията на Сандъл относно 
желанието за контрол и отвореността към неизестното, но отчи-
та, че проектът за подобрение може да страда от липса на въобра-
жение за това как различните комбинации от черти биха увели-
чили доброто по начини, за които не сме предполагали.

В книгата си „Бъдещето на човешката природа“ Хабермас от-
стоява едно сравнително консервативно гледище относно опи-
тите за „култивиране на хора“, както той нарича намесите в гени-
те на човека. За него чрез използването на определени генетични 
методи (в това число и ПНД) „границата между природата, която 
сме и органичното устройство, което сами си придаваме изчез-
ва… и това по същество създава един нов начин на отношение 
към себе си“, което според автора би било силно проблематично, 
особено за идващите след нас.“ В мига на овладяване, случайнос-
тта сякаш става необходимо условие да бъдем себе си“, превръ-
щайки се едновременно в „самоинструментализация“ и „само-
оптимизация“.

Самите генни интервенции предполагат една силна разпо-
редителна власт на родителите спрямо „природното устройство 
на техните наследници“, което Йонас нарича власт на живеещите 
над тези след тях, прерастващо в зависимост на живи от мъртви. 
Това поражда и нормативния и екзистенциален проблем, според 
който всяко лице би могло да разглежда състава на своя геном 
като последица от оспоримо действие или бездействие. За Хабер-
мас обезпокояващи са не толкова самите генни технологии, кол-
кото начина и обхвата на тяхното приложение и нагласата, с коя-
то тези намеси се измерват. Както и за други автори, сред които 
Фукояма, отличителен белег на „новата евгеника“ е свободният 
избор, а не намесата от страна на държавата.
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Практиките на ПНД и ПИД са морално допустими само в 
случаи на тежки наследствени болести, като все пак те предста-
вляват средства за качествен контрол над потенциалния живот 
на индивиди, които по дефиниция не могат да дадат нито съгла-
сието си, нито отказа си за това. От друга страна авторът пита 
дали генерализираното в степен на висше благо здраво тяло 
придобива в контекста на различните жизнени истории еднак-
ва стойност и ако да, можем ли да знаем със сигурност какво би 
било потенциално добро за другите.

Дали практиките на ПНД и ПИД не представляват едно 
„свързано с условности решение за създаване на живот“ и дали 
клиничната претенция, от която изхождат (разгледания от нас 
медицински дискурс) е съвместима с необратимата разлика меж-
ду достоен и недостоен живот, между битие и небитие. От дру-
га страна основният правен и политически проблем, които тези 
практики създават, е свързан с необходимостта от тяхната регу-
лация и приложимите ѝ форми. Според него „всички терапев-
тични намеси би трябвало да се направят зависими от консен-
сус, който поне контрафактически да се предположи и от сама-
та страна на възможните засегнати“, защото „научните откри-
тия обезпокояват нашето себеразбиране толкова повече, колкото 
по-отблизо ни атакуват.“

За Фукояма биотехнологиите предлагат очевидни ползи и 
трудно забележими вреди (закон за непреднамерените после-
дици), като в крайна сметка техническият напредък не може да 
бъде спрян, като основната заплаха от него произтича не толкова 
за обикновените хора, колкото за тези, които попадат в неравно-
стойно положение – болни, неродени, деца, възрастни, инвали-
ди и т. н. В сферата на генетичните изследвания и генното инже-
нерство той също забелязва тенденция за подмяна на човешка-
та природа, подчинена на свободните човешки избори и жела-
ния, като от гледна точка на същите тя става съвкупност от „ма-
териални причини, разбираеми и манипулируеми от човешката 
система“. От друга страна технологичният напредък се обясня-
ва предимно с утилитарни аргументи, които рядко „вземат пред-
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вид неуловимите вреди, отнасящи се по-скоро за душата“, а са-
мата идея за максимално минимализиране на страданието е сил-
но проблематична, защото именно начинът по който се отнасяме 
към него, проявявайки състрадание, солидарност или смирение 
развива нашата същност. В този смисъл религиозните интуиции 
достигат до общовалидни истини, „валидни както за вярващите 
так и за невярващите“. Не по-малко важни за автора са отново 
достъпът до генетични технологии, който проблематизира идея-
та за пол, равенство, човешка личност и социални йерархии.

Немският теолог Улрих Айбах представя една интересна те-
ологична концепция в статията си „Човешко достойнство, чо-
вешки права и качество на живот“. За него съвременният човек 
попада в т. нар. „капан на прогреса“, който по същество се раздво-
ява между различните форми на евтаназия (сред които за него е 
и практиката на ПНД) и нашето понятие за човек. Чрез методи-
те на медицинската диагностика на практика се издават едноз-
начни присъди за живот „без стойност“, а „селективният аборт“ е 
средство за пренатална евтаназия на основата на „недостатъчно 
качество на живота“, неприемливо както за засегнатия, така и за 
близките му.

Според автора причината за това разбиране има културно-
исторически корени и се крие в свеждането на разбирането за 
„човешко достойнство“ до способността за автономия и разум, 
които пък от своя страна се превръщат в емпирично установими 
качества и съвпадат напълно с разбирането за личност, което от 
своя страна през призмата на биологични критерии лишава ем-
брионите и хората с увреждания от такъв статут и на практика 
позволява „да се сложи край на един незначителен живот, а спес-
тените средства да отидат за рехабилитация“. По този начин уси-
лената борба на медицината в полза на здравето и унищожаване-
то на болните са двете страни на един медал, който има за своя 
основа „абсолютизирането на земния живот и здравето“.

Такава „вградена защита“, основана на един по същество 
антиселективен етос предлага християнското разбиране за дос-
тойнство и богоподобие, според което човек е избран от Бога, 
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достойнството се приема с вяра и в това отношение хората са 
равни един на друг. Именно базисното човешко равенство, ос-
новано във отношенията с другите представлява ценно предим-
ство пред разбирането за автономия като живот от само себе си, 
чрез себе си и за себе си.

Налагащите се изводи споделят общото убеждение, че съ-
временните технологии и открития в областта на медицината не 
предполагат безрезервно приемане и лесни решения. Те преси-
чат много аспекти на самия живот в неговата чисто биологична 
и социална цялост, а рефлексията върху тях се оказва важна не 
толкова за самите нас, колкото за тези, които ще дойдат след нас.
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ЕТИКАТА В ПРЕДВЕРИЕТО НА ПРАВОТО

Стоян Ставру1

ETHICS IN THE ATRIUM OF LAW

Stoyan Stavru

Abstract. The paper examines several bills amending the current Bulgarian 
legislation introduced to resolve certain current issues in the field of bioethics and bi-
olaw. The study summarizes the arguments presented during the debates on the bills 
and also briefly discusses the possible legal solutions. The author grounds the special 
place that ethics could occupy in the atrium of law, where it could provide meta-legal 
resources in the search of the most appropriate regulations for bioethical issues.

Keywords: law, ethics, bioethics, biolaw, legal acts, debate, Bulgaria.

1. Въведение

Настоящата студия2 има за цел да сравни безкрайността на 
етиката със серийността на правото в една специфична и срав-
нително нова за България област, каквато е областта, обединява-
ща биоетиката и биоправото. Двете науки нямат категорично 
определени граници и представляват действащ пример за актив-
но взаимодействие между етика и право в опитите за разреша-
ване на конкретни съвременни дилеми, касаещи отношението 
ни към и регулацията на човешкия живот в ерата на биотехно-
логиите. [1] Нормативната етика се свързва с „бюро“ – правото, 
а т. нар. етика без морал – с идеята за гъвкавото право. В необ-
ходимостта да регулира все по-бързо изменящи се възможнос-

1 Асистент в секция „Етически изследвания“ на ИИОЗ при БАН, д-р 
по право, д-р по философия.

2  Студията съобразява законодателството към месец декември, 2014.
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ти, превръщайки ги в (право) отношения, правото все по-често 
се обръща, не толкова към някакъв административен опит, с ка-
къвто не разполага в посочените нови полета, колкото към аргу-
ментите на етиката, които могат да изпреварят и предвидят въз-
можния опит. Макар и първата реакция на правото да е по пра-
вило консервативна – в момента, в който забележи възможности, 
които съдържат непремерен риск, то ги забранява (към настоящ-
ия момент са забранени евтаназията, заместващото майчинство, 
кръстосаното донорство, погребването на мъртвородени деца), 
при засилването на обществения натиск за тяхното регулирано 
допускане, правото се оказва безпомощно само по себе си да се 
справи в комплексността на възникващите проблеми. Еднознач-
ността и праволинейността на правото се оказват силно затруд-
нени от многоаспектността и многоплановостта на съображени-
ята и притесненията, свързани с решаването на въпросите от-
носно живота и смъртта на човека в едно (свръх)технологично 
общество.

Основната теза в настоящото изложение е, че правото е запо-
чнало да се отваря, поне в своето предверие – там, където се об-
съждат и приемат законите, към една широка етична дискусия, 
в която стремежът към плътна регулация (максимално подробна 
и „сигурна“ уредба) следва да отстъпи пред етиката на грижата 
(оптимално разбиране на съображенията и различията). Неспо-
собността на правото да се справи чрез своите класически фор-
мално-юридически методи с поставяните от обществото биое-
тични проблеми, обаче, все още е налична и се доказва от обсто-
ятелството, че повечето от законопроектите, във връзка с които 
ще бъдат поставени въпросите по-долу, не са приети като дейст-
ващ закон. Напротив приемат се нови подзаконови нормативни 
актове, които претендират да бъдат с „чисто“ експертно значе-
ние, макар и да разрешават, без дискусия и реално обсъждане, 
без полагане на добросъвестност и грижа към човечността [2], 
общочовешки въпроси, като например този, кога един човек е 
„роден“ (отменената Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждава-
не на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (дейст-
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вала малко повече от 5 месеца) и последвалата я Наредба № 19 от 
22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушер-
ство и гинекология“).

Направените по-долу коментари, анализи и обобщения се 
основават на няколко законопроекта, достигнали различна 
степен на своята реализация в България през последните 5 го-
дини. Към настоящия момент (декември 2014) нито един от тях 
не е приет като действащ закон, което продължава да ги прави 
част от предверието на правото. Ето и законопроектите (избро-
ени хронологически):

– Законопроект за евтаназията със сигнатура № 154-01-68 
/ 27.06.2011 г., отхвърлен на първо четене на 1 Септември 2011 г. 
(http://parliament. bg / bg / bills / ID / 13616), с вносител нареден пред-
ставител Любен Корнезов;

– пет законопроекта за изменение и допълнение на два зако-
на и три кодекса с оглед въвеждането на правната фигура на за-
местващото майчинство: Законопроект за изменение и допълне-
ние на Закона за здравето със сигнатура № 154-01-88 / 29.07.2011 г., 
приет на първо четене на 26 Октомври 2011 г. (http://parliament. 
bg / bg / bills / ID / 13660); Законопроект за изменение и допълне-
ние на Кодекса на труда със сигнатура № 154-01-87 / 29.07.2011 г., 
приет на първо четене на 26 Октомври 2011  г. (http://www.
parliament.bg / bg / bills / ID / 13659); Законопроект за изменение и 
допълнение на Кодекса за социалното осигуряване със сигна-
тура № 154-01-86 / 29.07.2011  г., приет на първо четене на 2 Но-
ември 2011  г. (http://www.parliament.bg / bg / bills / ID / 13658); За-
конопроект за изменение и допълнение на Закона за граждан-
ската регистрация със сигнатура № 154-01-85 / 29.07.2011 г., отте-
глен от вносителя на 8 Ноември 2011  г. (http://www.parliament.
bg / bg / bills / ID / 13657); Законопроект за изменение и допълнение 
на Семейния кодекс със сигнатура № 154-01-84 / 29.07.2011 г., при-
ет на първо четене на 26 Октомври 2011 г. (http://www.parliament.
bg / bg / bills / ID / 13655), всичките с вносител народната представи-
телка Калина Крумова;

– законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
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гражданската регистрация относно допускане на възможност-
та за погребване на мъртвородени деца, публикуван в интер-
нет страницата на Министерството на регионалното развитие 
(http://www.mrrb.government.bg / ?controller=articles&id=5279), все 
още не внесен за гласуване в Народното събрание (впоследствие 
този законопроект беше приет с измененията на ЗГР с ДВ бр. 55 
от 21.07.2015) 

– законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
трансплантация на органи, тъкани и клетки във връзка с въвеж-
дането на кръстосаното донорство и регистъра за изрично съ-
гласие за послесмъртно донорство, подготвен и внесен от „БГ До-
нор“, Национална кампания в подкрепа на донорството (http://
www. bgdonor. com / Law / Proposal) в Министерството на здравео-
пазването през м. октомври 2014 г., все още невнесен за гласуване 
в Народното събрание.

Прави впечатление, че законопроектите в областта на биое-
тиката се внасят в Народното събрание от отделни народни пред-
ставители (законопроектите за евтаназията и за въвеждането на 
заместващо майчинство), а когато са изготвени в отделни минис-
терства (законопроектът за изменение на Закона за гражданска-
та регистрация – в Министерството на регионалното развитие, а 
законопроектът за кръстосаното донорство – в Министерството 
на здравеопазването), това става по инициативата на неправи-
телствени организации и със значително забавяне при внасянето 
им в Народното събрание. Въпросите, поставяни за разрешаване 
в посочените законопроекти са разгледани в настоящото изложе-
ние в контекста на действащото българско законодателство (За-
кона за здравето, Закона за трансплантацията на органи, тъкани 
и клетки, Закона за гражданската регистрация, Наредба № 28 от 
20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция) и неговата 
динамика (отмяната на Наредба № 32 от 30.12.2008 г. с приетата 
на 27 юли 2014 г. Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на 
медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, както и пос-
ледващата отмяна на последната с Наредба № 19 от 22.12.2014 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гине-
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кология“). Проблемите са обобщени в две големи теми: темата 
за асистираната репродукция, при която намесата на експерти-
те поставя сериозни етически и правни проблеми в практиката 
на родителството, и темата за променящото се отношение към 
смъртта на човека и възможните ѝ регулации.

2.  Асистираната репродукция и някои хибридно 
форми на (човешки?) живот

Личността е „разтворена“ в тяло и всички „съединения“, в 
които участва, включват и „телесни“ молекули. Едно от тези „съ-
единения“ – взаимодействия е свързано с придобиването на оп-
ределящо и критично за много хора качество – родителството. 
Когато съществуват медицински пречки за реализирането на ро-
дителството, днес влизат в действие техниките на асистираната 
репродукция. [3] Имам предвид единствено асистирана репро-
дукция по медицински критерий, която е насочена към пости-
гането на желано родителството, което е възпрепятствано пора-
ди определени неспособности на тялото. По-долу нямам предвид 
нито улеснената репродукция, която е възможна и без намеса-
та на медицината, но за удобство, улеснение или поради други 
утилитарни съображения [4], родителите избират технологиите 
вместо сексуалния акт, нито потребителската репродукция  – 
репродукция, която има за цел да бъде по-добра (успешна, кон-
тролирана, евгенична) от иначе възможната между конкретните 
лица естествена (сексуална) репродукция.

2.1. Що е асистирана репродукция според закона?

Съгласно легалната дефиниция на параграф 1, т. 21 от До-
пълнителните разпоредби на Закона за здравето (ЗЗ) „асистира-
на репродукция“ включва диагностични и лечебни методи, чрез 
които се цели преодоляване на безплодието и които се осъщест-
вяват в специализирани центрове. Асистираната репродукция 
се прилага, когато състоянието на мъжа или жената не позволя-
ва осъществяване на репродуктивните им функции по естествен 
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път (чл. 129 ЗЗ). Тя включва следните дейности: използване на 
медицински методи за оплождане на яйцеклетка, която се нами-
ра във или извън тялото на жената; вземане, експертиза, обра-
ботка, етикетиране, предоставяне, транспортиране и съхраня-
ване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи; вземане на яй-
цеклетка от една жена и нейното поставяне в тялото на същата 
жена; вземане на яйцеклетка от една жена и нейното поставяне в 
тялото на друга жена (чл. 130, ал. 4 ЗЗ). Медицинският стандарт 
за дейностите по асистирана репродукция е утвърден с Наредба 
№ 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция (На-
редба № 28 от 20.06.2007 г.) [5].

Законът (чл. 135 ЗЗ) забранява:
– използването на техники за асистирана репродукция с цел 

подбор на пола на потомството, с изключение на случаите, кога-
то трябва да се предотвратят наследствени заболявания, свърза-
ни с пола;

– използването на техники за асистирана репродукция, кои-
то целят предаване на генетичната информация само от един ин-
дивид в неговото потомство;

– репродуктивното клониране на хора, включително с цел 
донорство на органи, тъкани и клетки.

Интервенция, насочена към модифициране на човешкия ге-
ном, може да бъде предприета единствено с профилактична или 
лечебна цел, но не и за въвеждане на модификация в генома на 
потомството. Всяка форма на дискриминация срещу едно лице, 
основана на неговия геном, е забранена (чл. 136 ЗЗ).

От правната уредба на асистираната репродукция могат да 
бъдат направени няколко важни извода:

– асистираната репродукция раздробява (фрагментира [6]) 
майчинството на: (любов, сексуален акт) зачеване, имплантация, 
бременност и раждане. [7]

Съгласно чл. 42, ал. 1 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. в ре-
гистърът на лечебните заведения за дейностите по асистирана 
репродукция се съдържат следните раздели: експертиза; взема-
не; оплождане; поставяне; обработка; съхранение; етикетиране; 
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транспортиране; изтегляне от употреба, унищожаване; сериоз-
ни нежелани реакции и сериозни инциденти. Всеки един от тези 
раздели отговаря на обособен за целите на медицинското асисти-
ране сегмент от продължителния биотехнологичен процес, во-
дещ до възникване на майчинство;

– асистираната репродукция утвърждава сувереността на 
фрагментите: всеки от тях може да се осъществи самостоятелно 
и да се контролира като отделен етап.

Всеки сегмент има собствена индивидуализация и предпо-
лага самостоятелна документална и технологична завършеност 
(независимост). Посочените по-горе раздели, съгласно Наред-
ба № 28 от 20.06.2007 г., съдържат: уникален идентификационен 
номер на взетите яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи; номер 
на пациентското досие, определен в лечебното заведение; трите 
имена, единен граждански номер, постоянен адрес и уникален 
идентификационен номер на лицата, от които са взети яйцеклет-
ки или сперматозоиди; трите имена, единен граждански номер, 
постоянен адрес и уникален идентификационен номер на жена-
та, на която са поставени яйцеклетки, сперматозоиди; данни за 
датата, мястото и лицето, извършило съответната процедура, и 
нейния вид (чл. 42, ал. 2 на Наредба № 28 от 20.06.2007  г.). Ин-
формацията от регистъра се съхранява за срок 30 години, но не 
по-малко от 10 години след изтичане срока на годност, клинично 
използване или извеждане от употреба на гаметите или зиготите 
(чл. 42, ал. 3 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г.).

– асистираната репродукция предполага множество суб-
рогации (замествания) по фрагментите, включващи намеса на 
знаещи (експерти) и / или помагащи (донори, сурогатната майка) 
заместници. [8]

Така фактът на зачеване, който при естествената репродук-
ция следва от сексуалния акт с различна доза вероятност, при 
асистираната репродукция е самостоятелен и контролиран акт 
на експертна интервенция, при която е възможен не само избо-
рът кога да се слеят гаметите (донорските полови клетки), но и 
между кои точно клетки може да се извърши сливането. [9] При 
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наличието на генетичен проблем някой от родителите може да 
бъде заменен от донор, който да предостави вместо него яйце-
клетка или сперматозоиди, с които да се извърши оплождането. 
Друга актуална в България през последните години форма на за-
местване при асистираната репродукция е заместващото май-
чинство (понастоящем забранено в България). Нека започнем с 
него и с опитите за неговата регулация в България. [10]

2.2.  Заместващото майчинство – загриженост  
или родителска булимия

Във връзка с допускането на заместващото майчинство се 
поставят редица въпроси: каква е мотивацията на заместващата 
майка; защо една жена ще износи и роди детето на друга; как това 
ще се отрази върху интересите на детето; за какво става въпрос 
при заместващото майчинство – за загриженост към болката на 
другия или за особено форма на родителска булимия? В повече-
то дебати и обсъждания на законопроектите (посочени по-горе), 
се възприе тезата, че има както донори, водени от чисто алтруис-
тично подбуди, така и родители, изгубили се в своето желание. 
Но правото трябва да хване „средата“. Затова опитите да се при-
емат законопроектите се позовават на статистики и социологи-
чески проучвания. Крият се зад демографски проблеми. Перчат 
се със сравнителноправни проучвания. Дори проявяват интерес 
към различни процедури за подбор на заместващи майки, при 
който да се предотврати евентуалната привързаност между за-
местващата майка и износваното от нея дете.

Макар и първоначалният вариант на законопроектите да 
уреждаше заместващото майчинство като майчинство, осно-
вано на договор между ползващите се съпрузи (възложители) и 
заместващата майка (изпълнител), при преработването им след 
първо четене на закона, се предвиди, че заместващото майчин-
ство се допуска с решение на съда, наличието на което е условие 
да влезе в сила сключения между страните договор, който е със 
силно ограничено съдържание. Страните по договора за замест-
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ващо майчинство могат да уговорят само някои основни матери-
ални отношения, като например заплащане на разноски по асис-
тираната репродукция, бременността и раждането, като всички 
тези уговорки следва да бъдат одобрени от съда. Така върху съда, 
в рамките на особено производство, е възложена отговорността 
да преценява дали в конкретния случай да допусне заместващо 
майчинство, изследвайки съществуващите факти и предоставе-
ните му декларации, договори и други документи.

Предложи се и идеята във всяко съдебно производство по 
допускане на заместващо майчинство да се назначава съдебно-
психологическа експертиза, която да изследва отношението на 
жената, което иска да стане заместваща майка, към планирано-
то заместващо майчинство, както и нейната способност да роди 
дете, което впоследствие да остави на неговите генетични роди-
тели. Основните въпроси, които биха могли да бъдат изследвани 
в рамките на подобна експертиза, са:

– доколко жената може да се справи (т.е. да преодолее) въз-
никващата по време на бременността привързаност към дете-
то? Именно във връзка с това притеснение законопроектите 
предвиждаха като условие една жена да стане заместваща май-
ка, тя да е раждала поне едно живо дете. Това би и означавало, че 
тя има опит за чувството на привързаност, което създава у нея 
бременността. Така тя по-лесно, при даване на съгласието си за 
участие в процедурата, ще може да прецени дали може да се раз-
дели с дете, родено от нея в рамките на процедура по заместващо 
майчинство.

– доколко между ползващите се съпрузи и заместващата 
майка ще възникнат спорове относно достъпа и отглеждането 
на детето? Тъй като, съгласно законопроектите, роденото от за-
местващата майка дете имаше за свои родители ползващите се 
съпрузи, притеснението е свързано с евентуалното фактическо 
нежелание на заместващата майка да предаде и да остави родено-
то от нея дете. Тъй като конфликтът между заместващата майка и 
ползващите се съпрузи е изключително тежък за решаване: една-
та жена е износила и родила детето, а другата, заедно със своя 
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съпруг, са генетични родители на детето, чрез извършването на 
предварителна съдебно-психична експертиза се цели превенция 
на подобен конфликт. Това би могло да стане чрез подбор на же-
ните, които желаят да станат заместващи майки, по начин, който 
да гарантира, че те няма да развият привързаност към износва-
ното и родено от тях дете и няма да оспорят правата на ползва-
щите се съпрузи. Този подход обаче поставя въпроса за мотива-
цията на една жена да стане заместваща майка: дали тя е комер-
сиална [11] и професионална (участие срещу заплащане, което е 
основание за дисквалифициране на претенцията за родителство) 
или алтруистична и инцидентна (участие в полза на друга двой-
ка, което е безвъзмездно)? Дали заместващото майчинство тряб-
ва да се допуска между непознати и несвързани родствено лица 
(при което възниква съмнение за комерсиалност) или само меж-
ду роднини – сестри и братовчедки (при което съществува съм-
нение за усложняване и неуправляемост на обърканите в резул-
тат на заместващото майчинство роднински връзки)?

Подбор на жени за заместващи майки, който в някаква сте-
пен предполага съществуването на „пазар“ и предлагане на подо-
бен вид „родилен“ труд, всъщност въвежда идеята за асистирана 
непривързаност – „неутрализирана майка“, опитомена родилка, 
(управляемо) отчуждена от детето, което ще роди за други. Ако 
идеята се продължи, тя може да обоснове не само предварите-
лен подбор на заместващата майка – с оглед на нейната предраз-
положеност към определен тип привързаност, но и придружава-
ща бременността „терапия“, която да възпрепятства формиране-
то на нежелана привързаност между заместващата майка и из-
носваното от нея дете. Струва ми се, че подобен подход е мислим 
единствено при комерсиалното и професионалното заместващо 
майчинство, при което определена жена, включително с „подхо-
дящ“ тип привързаност, износва чуждо (генетично) дете като вид 
услуга. За да може да свърши своята „работа“ професионално, за-
местващата майка не трябва да се привързва към плода, с кой-
то е бременна, до степен да предявява претенции за родителски 
права, права на близост и контакт с детето. Единствено комерси-
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алността може да оправдае подобна рационализация на бремен-
ността и редуцирането ѝ до услуга в полза на друга жена (или в 
полза на двойка съпрузи, ползващи се от заместващото майчин-
ство). Само платената бременност може да изисква отчужденост 
поради поет юридически ангажимент.

Подходът при алтруистичното заместващо майчинство 
следва да бъде друг. Вземането на решение една жена да помогне 
друга жена последната да има свое дете, като ѝ дари своята бре-
менност и родилни усилия, предполага способност за разбиране 
на чуждата болка, за съчувствие и за привързване. Бременността 
не е еднократен и безличен акт, а продължително взаимодейст-
вие, преминаващо през тялото на заместващата майка. Това вза-
имодействие е изпълнено с емоции, а следователно – и с ирацио-
налност, която плаши всеки (правен) ред и отправя неразреши-
ми предизвикателства пред всеки закон, който иска да го под-
реди и структурира в ясни правоотношения. [12] Заместващото 
майчинство предполага огромно количество неизвестни факто-
ри, разглеждани от правото като „рискове“: риск от възникване 
на конфликт относно продължаването на бременността при кон-
статирани увреждания на плода; риск от проявяване на претен-
ции към детето от заместващата майка; риск от разпадане (раз-
вод, смърт) на семейството на ползващите се съпрузи преди за-
вършване на бременността и пр., и пр. „Рискове“ са всички въз-
можни фабули, излизащи извън предварително начертания нор-
мативен сценарии.

Заместващото майчинство е доказателство, че животът в 
своята непредвидимост е по-богат от регулативните възмож-
ности на правото, че комплексността на човешкото взаимодейст-
вие надхвърля рационалното мислене и съществува и в терито-
рии, недостъпни за подреденото мислене на следващия разума 
Закон. За рационалното (пазарното) мислене заместващото май-
чинство би могло да има само едно разумно обяснение – печал-
бата на пари срещу предоставянето на „плододаващата функ-
ция“ на тялото на заместващата майка в полза на желаещите дете 
родители. Всяка друга мотивация, за да отдадеш бременността 
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си и нейния резултат – детето, на друг, е в някаква степен ира-
ционална (непазарна) и поради това: неразгадаема и неконтро-
лируема от закона. Най-лесният подход в този случай е забрана-
та. Правото трудно вярва на алтруистичността. Тя е съмнител-
на, често свързана със злоупотреби и поради това – твърде про-
блемна. Страхът от статистически преобладаващи злоупотреби 
надделява над желанието да се помогне напук на многобройните 
възможни усложнения за разума. Как да разберем и превърнем в 
алгоритъм от отношения взаимодействието между две жени по 
повод зачеването, износването и раждането на едно дете, с кое-
то едната ще „надари“ другата? Трябва ли разумното съмнение 
да надделява над неразбираемото изключение? Няма ли да нас-
тъпят твърде много усложнения и твърде много рискове за се-
мействата на двете жени, както и за техните деца, ако допуснем 
възможността за заместващо майчинство? Изчерпва ли се щас-
тието на едно дете с осигуряването на „прост“ и „структуриран“ 
свят или заместващото майчинство може да осигури балансира-
но „щастие“ на всички участващи в него лица?

Животът не е усложнение, с което правото се бори като оп-
ростява. Животът е първичната даденост, чието многообразие и 
различия правото пост фактум може да обобщи и само в някак-
ва степен да промени. Правото е реакция на живота. И то ра-
ционална такава. Животът обаче не винаги е рационален и пра-
вото не трябва да изпуска тази огромна част от него. Именно в 
нея са най-непонятните за правото различия, които то, водено 
от инстинкта си за самосъхранение, най-често забранява. Забра-
нителният режим е своеобразен инкубационен период, в който 
правото търси рационално обхващане на проблема, докато ре-
алният живот го заявява като част от дневния ред на общност-
та. Афективността не трябва да се изгубва в рационализацията 
на очакваното и дължимо поведение. Точно тук етиката може 
да помогне на правото. Разкъсаните парчета на асистираната ре-
продукция, които поетапно се обособяват като зони за профе-
сионална реализация за нови субекти на репродукцията (какви-
то са професионалните асистенти на репродукцията като меди-
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цинска технология – лекари, специалисти, технолози, инженери, 
както и професионалните заместници на отделни части от роди-
телските роли – донори и заместващи майки), могат да бъдат ре-
интегрирани и обединени единствено през погледа на една етика 
на грижата. Етика, която да възстанови цялостния характер на 
родителството, като потърси човешките мотиви на различните 
участия в асистираната репродукция и грижата, от която те се 
нуждаят. Само тогава забраната може да отстъпи пред една въз-
можна и балансирана регулация.

2.3. Започнати, но незаченати

Нека отново се върнем на ефекта на технологизацията на ре-
продукцията, когато тя протича като асистирана от медицината. 
Процесите на раздробяване и професионализация на асистира-
ната репродукция раждат своите хибриди – (човешки) същества, 
които не са правни субекти, по изкуствено очертаните от право-
то граници на научно опакованите фрагменти. Първата форма на 
подобна хибридна форма на човешко съществуване са започна-
тите (оплодени), но незаченати хора. Това са замразени предим-
плантационни ембриони. За да изследваме техния правен ста-
тут, е необходимо да се запознаем с термините, зад които право-
то е разпределило своите оценки за стойността на човека в раз-
личните етапи (разделени и подредени) на възпроизводството.

Предимплантационен зародиш е зародишът, получен от сли-
ването на яйцеклетка и сперматозоид извън тялото на жената 
(in vitro, в епруветка [13]), преди ембриотрансфера [14] и преди 
имплантирането. Легалната дефиниция на предимплантацион-
ния зародиш се съдържа в параграф 1, т. 21 на Наредба № 28 от 
20.06.2007  г.: „предимплантационен зародиш“ (предимпланта-
ционен ембрион) означава организъм, получен от сливането на 
мъжка и женска гамета („оплождане“), до момента на импланти-
рането му в майчина тъкан („концепция“ или „зачатие“).

На предимплантанционния зародиш се „противопоставя“ 
концептусът  – още едно „експертно“ разделяне на човешкия 
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живот на неравностойни в юридическо отношение темпорални 
„парчета“. Концептусът се дефинира от параграф 1, т. 15 ДР на 
Наредба № 28 от 20.06.2007 г. като организъм, получен от слива-
нето на мъжка и женска гамета, от момента на имплантирането 
му в майчина тъкан до раждането. Човешкият концептус до 10 
навършени гестационни седмици включително, се нарича „заро-
диш“ (embryo), а от 11-тата гестационна седмица до раждането – 
„плод“ (foetus).

Предимплантационният зародиш и концептусът не са прос-
то два периода в биологичното (анатомичното) развитие, а са 
разделени от терминологична стена, която е юридически не-
проходима. Оплождането на една яйцеклетка in vitro (предим-
плантационен зародиш) не е равнозначно на зачеването на чо-
век (концептус). Макар и една съдба да е започнала – ядрата на 
двете клетки са се слели по неповторим и уникален начин, чове-
кът не е заченат – той продължава да стои като „партидна еди-
ница“ в свръхзамразена епруветка. Ембрионите са „подредени“ 
терминологично наред с яйцеклетките и сперматозоидите: „яй-
цеклетките, сперматозоидите и зиготите“ (такова е заглавието на 
гл. V-та, както и чл. 24 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г.). Всички 
те са репродуктивен материал и споделят общ правен режим. Оз-
начават се като „партидни единици“ – съгласно параграф 1, т. 19б 
ДР на Наредба № 28 от 20.06.2007 г., „партидна единица“ означа-
ва всеки един овоцит, ембрион (зигота) или количеството спер-
матозоиди в един контейнер – при партньорско даряване – ця-
лото количество след взимането, а при непартньорско дарява-
не – всеки един криоконтейнер (виалка, сламка и др.). За да прес-
тане да бъде „партидна единица“, предимплантационният заро-
диш трябва да се имплантира в майчината тъкан. Оплоден извън 
тяло (в епруветка) и останал без „майчина тъкан“ (в епруветка), 
човешкият зародиш за правото е „партидна единица“. Той е пред 
(имплантационен)  зародиш, т. е. все е още не е зародиш, не е „за 
раждане“ (на човешкия зародиш се гледа функционално – прав-
ният му статус зависи от възможната му функция). Нужна е им-
плантация (майка, която да го приеме; жена, която да се съгласи 
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с бременността), за да отпадне „пред“ – то на зародиша и той да 
получи правното очакване да бъде роден. Едва след импланти-
рането има бременност. Това откъсване на една част от същест-
вуването на човешкото същество, макар и като няколкоклетъчен 
зародиш (минимално тяло, което обаче съдържа в себе си бъде-
щето на един човек-личност), е последица от технологическото 
раздробяване на родителството, наречено експертно „репродук-
ция“. Обособяването на своеобразно предверие към бременност-
та е може би неизбежно в една технологично асистирана репро-
дукция, но това не означава че правото трябва да се откаже от 
разпознаване на човешкото, на цялостта, дори и преди имплан-
тацията. Това то може да направи като предвиди особен статус 
и допълнителна грижа към „оплодените незаченати“, като уреди 
изрично дължимото към тях отношение.

Предимплантационният зародиш не се счита за „заченат“ 
по смисъла на Закона за наследството, който предоставя въз-
можност за наследяване не само на родените, но и на заченатите. 
Оплодената извън тялото на жената яйцеклетка не е заченат чо-
век. Една от причините за това е възможността да се манипули-
ра времето, в което замразеният предимплантационен зародиш 
ще бъде имплантиран и роден, а това би застрашило яснотата и 
сигурността при разпределянето на наследството, към което се 
проявяват претенциите. Едва със започването на бременността 
като необратим процес в тялото на жената е налице зачеване и 
сигурност за периода, в който може да се очаква евентуалният 
наследник – той ще наследява, ако се роди жив и жизнеспособен. 
За разлика от концептуса, предимплантационният зародиш не 
може да бъде наследник. Той не може да следва (наследява) дру-
ги лица, тъй като няма родители (роднини), а собственици (до-
нори).

Последен „писък“ на технологичната репродуктивна мода са 
идеите за „студено“ слети зиготи. Ето как е анонсирано предста-
вянето на тази новост на Пловдивския панаир през 2014 г.:

„Роботизирана система за инвитро оплождане е едно от изо-
бретенията, които ще бъдат показани на Международния техни-
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чески панаир. Той ще се състои от 29.09. до 04.10. 2014 г. в Меж-
дународен панаир Пловдив. Системата повишава резултатите и 
намалява разходите при асистираната репродукция. Иновация-
та се състои в пълното автоматизиране на процесите, които се 
извършват с максимална прецизност и без човешка намеса, за да 
се запази стерилността (курсив СС), обясняват от фирма „Ми-
крон“, чието дело е авангардният уред.“ [15]

Ерата на машините за зачеване и синтетичните утроби е 
утопията на фрагментираната асистирана репродукция. Из-
ключването на тялото на жената от „процедурата“ по асистирана 
репродукция е мечта за всеки, който иска да превърне родител-
ството в алгоритъм. Тялото на родителя постепенно се отдале-
чава от тялото на детето, като първо се заменя от униформеното 
тяло на експерта, от което впоследствие остава единствено ръка-
та, манипулираща с високо технологични (и стерилни) инстру-
менти „репродуктивния материал“. В крайна сметка – с обеща-
нията за робот инвитро, изчезва и ръката, заменена от „машина 
за оплождане“, която за сега остава без потенциал за зачеване. 
Докосването и милувката – невъзможни без телата на родители-
те, застиват в безчувствения, но „безпогрешен“ машинен ритъм. 
Така се и ще се появяват хора, започнати като тела, но изоставе-
ни на различни експертни писти – със спорен статус (по-скоро 
вещноправен отколкото личноправен) и очевидна уязвимост.

Хибридните форми на човешко съществуване се раждат по 
границата на експертно очертаните „парчета“ от процеса на роди-
телството (асистираната репродукция) – там, където идеята (оч-
акването) за дете е обвита в терминологична мъгла (термини за 
„нещо“: „предимплатационен зародиш“, „ембрион“, „концептус“, 
„плод“, „фетус“; термините за „някой“: „заченат“, „рожба“, „ново-
роден“, не присъстват в Наредба № 28 от 20.06.2007 г.). Чувството 
за родителство е стерилизирано до технологична безпогрешност 
„без човешко участие“. Между всеки две фаза на асистираната ре-
продукция има терминологична разделителна линия, която изо-
лира регулацията в тях и ги прави „независими“ и „по отделни“. 
Така доводът „В другата фаза това „нещо“ може да е „някой“, но 
не и тук, не и в тази фаза!“ става източник на легитимация.
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В връзка с започнатия, но незаченат (човек – бихме могли да 
използваме думата „човек“ въпреки юридическата му неточност 
от терминологична гледна точка), възникват няколко важни 
етически въпроси: [16]

А.  Колко дълго да съхраняваме замразени предимпланта-
ционните ембриони?

Сроковете за съхранение на замразените ембриони се оп-
ределят от пациентите в декларация за информирано съгласие, 
като се препоръчва те да не надхвърлят 5 години (чл. 24, ал. 5 от 
Наредба № 28 от 20.06.2007 г.).

Действащото законодателство предвижда специална защи-
та на криоконсервираните човешки ембриони: лечебните заве-
дения, които криобанкират яйцеклетки, сперматозоиди и зиго-
ти, осигуряват всички необходими условия за непрекъснато под-
държане и контролиране на температурата на съхранение, дори 
в случай че лечебното заведение преустанови работа, освен при 
форсмажорни обстоятелства – война, терористичен акт, природ-
но бедствие и др. (чл. 24, ал. 5 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г.). Ле-
чебните заведения са длъжни да предвидят в правилниците си за 
устройството, дейността и вътрешния ред процедури за предава-
не на криосъхранените тъкани и клетки, документацията, регис-
трите и утвърдените стандартни оперативни процедури (СОП) 
за съхранение в случай на закриване на лечебното заведение. Тъ-
каните и клетките, документацията, регистрите и утвърдените 
СОП се предават за съхранение на друго лечебно заведение, като 
отношенията между лечебните заведения се уреждат в договор.

Б. Какво да бъде отношението ни към ембриоредукцията?
„Ембриоредукцията“ се определя като метод за намалява-

не на броя на имплантираните в маточната кухина ембриони с 
цел да се намали рискът, съпровождащ износването и раждане-
то на многоплодна бременност; обикновено методът цели пости-
гането на едноплодна или максимум двуплодна бременност (па-
раграф 1, т. 5 от ДР на Наредба № 28 от 20.06.2007 г.). Съгласно 
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медицински стандарт „Асистирана репродукция“, ембриоредук-
цията се извършва от лекар с квалификацията при наличие на 
развиваща се многоплодна бременност с наличие на повече от 
два плодни сака в маточната кухина, като стремежът е да се при-
ведат: триплодните бременности – до двуплодни или едноплод-
ни; а четири- и повече плодните бременности – до двуплодни. Тя 
се извършва по преценка на лекуващия екип след консултиране 
на жената и нейния съпруг (партньор), внимателно разяснява-
не на възможните рискове от извършване или неизвършване на 
процедурата и вземане на тяхното информирано съгласие (т. 10.4 
от медицински стандарт „Акушерство и гинекология“). Интерес 
представлява как следва да се прилага посоченото в Медицин-
ския стандарт изискване за консултиране на съпруга (партньо-
ра) на жената? Възможни са хипотези, при което жената желае 
ембриоредукция, а съпругът (партньорът) ѝ не. [17] В този слу-
чай въпросът е дали може да се пристъпи към ембриоредукция, 
или следва да бъде уважено евентуално право на вето на съпру-
га (партньора) на бременната жена? Предвид обстоятелството, че 
ембриоредукцията е интервенция, която засяга личната непри-
косновеност на бременната жена, а многоплодната бременност се 
дефинира като рискова бременност, следва да се приложи зако-
новият режим за даване на информирано съгласие (чл. 87, ал. 1 
ЗЗ). „Пациент“ по смисъла на закона е именно бременната жена и 
нейното съгласие / отказ от лечение следва да бъде зачетен / о, не-
зависимо от евентуалното противоречие с волята, изразена от 
нейния съпруг (партньор).

В. Какво да правим с „излишните“ ембриони?
Съгласно чл. 34, ал. 2, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. при 

приемането на гамети и зиготи лечебните заведения, извършва-
щи асистирана репродукция, трябва да получат данни за съгла-
сие на дарителя и предназначението, за което могат да бъдат из-
ползвани гаметите / зиготите (например асистирана репродук-
ция или научни цели, или и двете), и неговата воля за унищожа-
ване на гаметите / зиготите, ако те не могат да бъдат използвани 
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по предназначението, за което е получено съгласие. Прави впе-
чатление, че изброяването на целите, за които могат да бъдат из-
ползвани неизползваните гамети / зиготи, е примерно. В този си 
част наредбата позволява на донорите да променят „предназна-
чението“ на гаметите и зиготите. Така един предимплантацио-
нен зародиш е третиран като (в най-добрия случай терминоло-
гично „скрита“) вещ с предназначение, което може да бъде смене-
но от неговия собственик („донор“). Предимплантационният за-
родиш (зигота) може да бъде употребен извън неговото естество 
на оплодена репродуктивна клетка, която естествено се развива 
като човешко същество или умира като абортиран плод. Ако ста-
не концептус и едва тогава бъде изхвърлен от тялото на жената, 
той ще има статут на „биологичен отпадък“, но ако въобще не е 
имплантиран в тялото на жена, а е „удобно“ замразен, той запаз-
ва значението си на „продукт“, който може да бъде част от обо-
рота на вещите.

Сред „основателните причини“ за изтегляне и унищожаване 
на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са: писмено удостовере-
ното желание на пациентите; изтичането на максималния срок 
за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването 
на декларацията за информирано съгласие преди криоконсерва-
ция; изтичането на повече от 6 месеца след заявения срок за съх-
ранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или зиго-
ти; смъртта на съпруга / партньора независимо от наличието на 
декларирано желание приживе, по отношение на сперматозоиди 
или зиготи; смъртта на съпругата / партньорката независимо от 
наличието на декларирано желание приживе, по отношение на 
овоцити или зиготи; невъзможността за сигурно идентифици-
ране на донорите или проследяване на пътя на генетичния мате-
риал поради неправилно или липсващо етикетиране или обър-
кване през време на обработката. Незаинтересоваността на ро-
дителите може да доведе до „основателно“ унищожаване на зи-
готи (предимплантационни зародиши – започнат, но незаченат 
живот). Тяхната заинтересованост обаче може да ги превърне в 
продукти на оборотни отношения.
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Наред с възможните сценарии – продажба за научни и екс-
периментални цели или дори за „нуждите“ на козметика, би мог-
ло да се уреди алтернативна възможност – за „осиновяване“ на 
замразени предимплантационни ембриони. Това би дало (дори и 
когато терминът „осиновяване“ е в кавички) нова рамка, в която 
към тези ембриони да се прояви отношение като към деца (които 
да бъдат осиновени), а не като към „партидни единици“ (които да 
бъдат „изтеглени“ и / или „унищожени“).

2.4. Отделени, но неродени

Другата хибридна форма на (непризнато) човешко същест-
вуване са отделените (абортирани), без да са родени хора. Това са 
„живите плодове“, което при отделянето от тялото на бременна-
та жена тежат под 800 грама и са на гестационна възраст преди 
26-тата гестационна седмица. Нека отново се запознаем с дефи-
нициите на експертите, възприети и от правото.

С приетата на 27 юли 2014  г. Наредба № 12 от 21.07.2014  г. 
(отм.) за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и 
гинекология“, обнародвана в Държавен вестник, бр. 66 от 8 август 
2014 г., се разшири и задълбочи съществуващият и при действи-
ето на отменената с нея Наредба № 32 от 30.12.2008 г. (отм.) про-
блем относно правния статус на отделените от тялото на жената 
живи плодове, които не отговарят на критериите за потенциал-
на жизнеспособност. Последователно и съвсем на кратко ще раз-
гледам легалните дефиниции по двете наредби и настъпилите с 
измененията от лятото на 2014 г. последици относно стойността 
на човешкото съществуване в контекста на неговото юридическо 
признаване.

Съгласно т. 17 на параграф 1 от Наредба № 32 от 30.12.2008 г. 
(отм.) „потенциална жизнеспособност“ е теоретична способност 
на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като 
потенциално жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:

а) телесна маса при раждането 600 и повече грама и / или 
(тълкуване „или“  – бел. авт.) гестационна възраст 22 и повече  
г. с. – независимо дали плодът е роден жив или мъртъв;
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б) телесна маса при раждането под 600 грама и / или (корек-
тивно тълкуване „и“ – бел. авт.) гестационна възраст под 22 г. с. – 
при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.

Новата Наредба № 12 от 21.07.2014 г. (отм.) изоставя понятие-
то за потенциална жизнеспособност [18], като провежда разгра-
ничението между аборт и раждане при завишени критерии за те-
гло и гестационна възраст. В новата наредба се наблюдава отстъ-
пление от принципа за защита на човешкия живот, като се засил-
ва съдържащата се в стандарта тенденция за свеждане на ражда-
нето до „плододаване“, а на живото дете под определени параме-
три – до абортиран плод. Съгласно т. 1 на параграф 1 от Наред-
ба № 12 от 21.07.2014 г. (отм.) „аборт“ е загуба или прекъсване на 
бременност, преди плодът (плодовете) да отговарят на критери-
ите по т. 13.

Съгласно т. 13 на същия параграф „раждане“ е цялостна 
(включваща плод и плодни придатъци) експулсия или екстрак-
ция на плод независимо дали е жив, или мъртъв, който отговаря 
на следните критерии:

– телесна маса при раждането 800 и повече грама и / или гес-
тационна възраст 26 и повече гестационни седмици;

– телесна маса при раждането под 800 грама и / или геста-
ционна възраст под 26 гестационни седмици – при условие, че 
плодът е роден (sic!) жив и е живял поне 3 денонощия.

Наред с отпадането на понятието „потенциална жизне-
способност“, направените промени с новата Наредба № 12 от 
21.07.2014 г. (отм.) са количествени и касаят телесните измерени-
ята на правосубектността. Минималното тегло, над което се при-
знава безусловна правосубектност на отделен от тялото на жена-
та жив плод, е повишено от 600 на 800 грама. Минималната въз-
раст, след която се признава безусловна правосубектност на от-
делен от тялото на жената жив плод, е повишена с 4 седмици: от 
22-та на 26-та гестационна седмица. Ако плодът, макар и жив, не 
покрива на нито едно от посочените условия, пред него се поста-
вя трето условие – да преживее поне 3 денонощия. Само при осъ-
ществяването на това условие, което при действието на Наредба 
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№ 32 от 30.12.2008 г. (отм.) и възприетото от нея понятие за „по-
тенциална жизнеспособност“ доказваше фактическата [19] „спо-
собност на плода да води извънутробен живот“, „живият плод“ 
(плод, проявяващ признаци на кръвна циркулация) се счита за 
„роден жив“ [20] (живо родено дете) – зачита се като правен су-
бект, като носител на права и задължения.

Във втората хипотеза по т. 13 на параграф 1 от Наредба № 12 
от 21.07.2014 г. (отм.): „телесна маса ПРИ РАЖДАНЕТО под 800 
грама и / или гестационна възраст под 26 гестационни седмици“ 
се оказва, че ВСЪЩНОСТ НЯМА РАЖДАНЕ. Това е и същност-
та на този „хибрид“ на експертно асистираната [21] репродук-
ция – няма раждане, ако не са налице определени параметри при 
и след раждането. От една страна, е необходимо „раждане“ като 
момент, към който да премерим теглото и възрастта и след който 
да преброим тридневният срок, но, от друга страна, това премер-
ване / преброяване обезсилва самото „раждане“, свеждайки го 
единствено до момент на отделяне на „плода“, който макар и жив 
(проявяващ признаци на кръвна циркулация), не е дете. Дали ще 
има раждане, зависи от това какво (а не кой!) се отделя от тя-
лото на жената. Под определен праг, раждането се „отлага“ след 
евентуалното тридневно оцеляване на „живия плод“, съществу-
ващ като никой в ничията зона между бременността и раждане-
то. Възпроизводството е разчленено на фази, сред които експер-
тите са вмъкнали един тридневен период, в който правото мълчи 
относно правосубектността на детето и при неуспешно оцелява-
не игнорира неговото краткотрайно и непълноценно (според екс-
пертите) съществуване. Вместо живо родено дете, което е почи-
нало след раждането си, имаме абортиран биологичен материал, 
който никога не е живял като човек, тъй като не е успял да пре-
живее три дни като плод. Правото не задава въпроса „кой“ (дете 
с име и права), а след тридневен неутралитет на границата меж-
ду живота и смъртта констатира единствено „какво“ (биологичен 
отпадък, подчинен на административно-правен режим).

Наредба № 12 от 21.07.2014  г. (отм.) за утвърждаване на ме-
дицински стандарт „Акушерство и гинекология“ предизвика се-
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риозна обществена съпротива и след като действа малко повече 
от 5 месеца беше отменена с Наредба № 19 от 22.12.2014 г. за ут-
върждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинеколо-
гия“, която е действаща към настоящия момент. В Наредба № 19 
от 22.12.2014 г. се възстанови терминът „потенциална жизнеспо-
собност“ (т. 17 от ДР на наредбата), който отново присвои дефи-
ницията, която Наредба № 12 от 21.07.2014 г. (отм.) беше дала на 
„раждане“. Остана обаче дефиницията за „аборт“ (т. 1 от ДР на 
наредбата), за какъвто се смята всяка „загуба или прекъсване на 
бременност, преди плодът (плодовете) да е (са) станал (и) потен-
циално жизнеспособен (жизнеспособни) по критериите, дефи-
нирани в т. 17“. По този начин отново, но вече скрито, критери-
ите за потенциална жизнеспособност – количествените им пара-
метри се запазиха в увеличените им стойности от Наредба № 12 
от 21.07.2014 г. (отм.), се утвърдиха като разграничителна линия 
между аборта и раждане. Макар и наличието им да не е дефини-
рано като „раждане“, отсъствието им е определено като „аборт“.

Последиците от непризнаването на живия човешки плод под 
посочените параметри и неоцеляването му в тридневния срок са 
свързани с прилагането на Закона за гражданската регистра-
ция (ЗГР). Съгласно чл. 45, ал. 3 ЗГР преценката дали детето е 
родено живо или мъртво, или е налице аборт, се прави от компе-
тентно медицинско лице. Към настоящия момент тази преценка 
се извършва именно въз основа на Наредба № 19 от 22.12.2014 г. 
При констатиране, че е налице аборт, включително и когато „жи-
вият плод“, с тегло 800 грама и гестационна възраст до 26 гес-
тационна седмица, не преживее трите дни, не се съставя акт за 
раждане на мъртвородено дете. След като такъв акт не се създа-
ва (за правото никога не е имало човек, който да се ражда и уми-
ра), тялото на „живия плод“ не получава име и не може да бъде 
погребано.

Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗГР единствено преписът-извлечение от 
акта за смърт представлява разрешение за погребение. „Живият 
плод“ остава само като тяло и то не човешко, а чисто биологич-
но. Поради това то не се почита (погребва), а се унищожава (из-
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хвърля). Със законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за гражданската регистрация се търси опит за изменение именно 
на чл. 61, ал. 1 ЗГР, в който да се добави, че разрешение за погре-
бение е не само препис-извлечение от акта за смърт, но и акта за 
раждане на мъртвородено дете. Това ще допуска възможността 
за погребване на мъртвородени деца, но само ако мъртвороде-
ното дете отговаря на посочените в Наредба № 19 от 22.12.2014 г. 
критерии за жизнеспособност. Само тогава ще е налице ражда-
не (за което се съставя акт за раждане), а не аборт (за който се 
съставя протокол). Чрез дефиницията си за аборт, Наредба № 19 
от 22.12.2014 г. отнема случаи на раждане на мъртвородени деца, 
които биха попаднали в хипотезата на предлаганото допълва-
не на чл. 61, ал. 1 ЗГР и които биха могли да бъдат предоставени 
на своите родител, за да бъдат погребани. [22] Квалифицирането 
на тези недостатъчни (по тегло и възраст) детски тела като абор-
тиран плод ги изважда извън приложното поле не само на сега 
действащата редакция на чл. 61, ал. 1 ЗГР, но и на редакцията, 
която законопроектът за изменение на чл. 61, ал. 1 ЗГР предлага.

Какво щеше да се промени, ако посочените в т. 17, б. „б“ на 
Наредба № 19 от 22.12.2014 г. параметри бъдат уредени действи-
телно като параметри за констатиране на жизнеспособността, а 
не на (живо)  родеността на детето? Съгласно чл. 46 ЗГР, когато 
едно дете е родено живо, но е умряло, преди да се състави акт 
за раждане, едновременно се съставят акт за раждане и акт за 
смърт. Съставят се два документа, които признават два реално 
настъпили факта, случили се на едно живяло човешко същество: 
раждане и смърт. Следва да бъде отбелязано, че законът изис-
ква съставянето именно на акт за раждане, а не акт за ражда-
не на мъртвородено дете, в който на мястото на „името на но-
вороденото“ се изписва „мъртвородено дете“ (чл. 45, ал. 2 ЗГР). 
Детето, което е родено живо, макар и нежизнеспособно, според 
ЗГР, следва да да бъде тратирано като правен субект, притежа-
ващ право и на глас, с акт за раждане, с акт за смърт. Такова дете  
няма да наследява своите роднини, починали по време на бреме-
ността, тъй като чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗН изисква, за да наследява едно 
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лице, то да е родено, освен живо, и жизнеспособно, но ще бъде 
признато като някой, а не третирано като нещо. Подмяната на 
дефиницията за родеността (термините „раждане“ и „аборт“) с 
тази за жизнеспособността, заличава разликата между това да 
си живял, макар и с неспособност да продължиш, и това никога 
да не си съществувал. За едно дете, което се е родило под опреде-
лени телесни параметри и е починало в тридневен срок, не бих-
ме могли да кажем, че не е съществувало. Това няма да е вярно. 
Защо тогава, експертите въвеждат термини, които създават юри-
дически фикции – фикцията, че едно живо родено дете е било 
само „жив плод“ и никога не е съществувало като човек, защото 
не е отговаряло на определени очаквания (критерии за жизне-
способност)? Как бихме могли да отчетем релевантността на тази 
критична разлика, която едно експертно становище може да на-
прави в юридическото признаване на човешкостта?

Въздигнатите в нормативно правило експертни решения 
нямат само медицинско значение. Техните последици са много 
по-комплексни, тъй като една наредба се прилага в цялата систе-
ма от нормативни актове. Наредба № 19 от 22.12.2014 г. не се при-
лага отделно от Закона за гражданската регистрация. Тези два 
нормативни акта не съществуват в непреодолимо фрагментира-
ни помежду си пространства. Специалистите в определена об-
ласт често пропускат останалите „области“. А експертният под-
ход към човешкото производство, както се посочи и по-горе, е 
довело до разделяне на технологично асистираното родителство 
на множество експертни области, самозаключили се в своите 
разсъждения. Това крие в себе си опасността от загубване на чо-
вешкото като Цялото, включително опасността да не видим ли-
цето на Другия, вторачили се в параметрите на неговото тяло.

Какво би могло да бъде разрешението?
Дефрагментаризация. Връщане на цялостта (човечността) 

на майчинството, нейният неекспертен и непрофесионален ха-
рактер. Събиране на парчетата (предимплантационен зародиш, 
концептус, фетус, (жив) плод) в едно дете. Овластяване на етика-
та на грижата в предверието на правото. Събирането на „разно-
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родни неспециалисти“, които мислят цялостно и познанията им 
не унищожават тяхната човечност. Родителите следва да застанат 
срещу аргумента „от авторитета на експерта“:

Дори и да приемем за вярно – нямаме основание да правим 
противното, уверенията на лекарите, че те ще се грижат за „жи-
вия плод“, независимо от неговото тегло и възраст, въпросът ос-
тава. За кого ще се грижим, след като няма „дете“, а „жив плод“? 
Можем ли да се грижим за нещо по същия начин, по който се 
грижим за някой? Първата грижа е признанието на другия. След 
като дефиницията за „раждане“ / „аборт“ (на човешко същество) 
позволява отстраняването на част от децата чрез свеждането им 
до „живи плодове“, то как бихме могли да наречем „грижа“ всич-
ко, направено след това за „живите плодове“? Преди грижата на 
експертите е необходимо признанието на хората. Професиона-
листите разбиват нещата от живота на парчета и единствено чо-
вешката грижа може да ги обедини в тяхната автентична цялост. 
Когато един професионалист решава възникнал проблем чрез 
формулиране на нормативно валидни правила (например кри-
терии за разграничение между аборт и раждане), той е длъжен да 
съобрази всички последици от своите решения, а не само тези, 
попадащи в предмета на неговата експертиза. Ако той не е на-
правил това, макар и да е демонстрирал висок професионализъм, 
е проявил небрежност – небрежност не като професионалист, а 
като човек, който е изчезнал в своето професионално парче от 
проблема. Когато се решават въпроси относно това какво пред-
ставлява човекът, решенията трябва да се вземат от човеци, а не 
от професионалисти. Всяка експертиза се дефинира чрез своите 
граници, които винаги са удобно извинение за нейното късоглед-
ство. Всяка експертиза бяга от цялостта, претендирайки, че не 
разбира от цялото, а само от частта. След като не разбира от ця-
лото, то тогава каква е претенцията ѝ да решава за частта? Субе-
ктът на политическото решение не може да се крие зад експерт-
ността. Нормата не е институционализирано мнение на експер-
та. [23] Тя е решение, взето от името на общността – общност от 
хора, а не колектив от експерти. И отговорността за съобразява-
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нето на цялостта е не само на субекта (човека), вземащ полити-
ческото решение за превръщането на един от възможните отго-
вори в задължително правило, но и на експерта (човека), който 
участвайки в процеса на създаване на закона (наредбата) следва 
да съобразява цялостния ефект от прилагането на неговата екс-
пертиза.

3. Бягства от смъртта – асистиране на чужда смърт

В предходните години законодателството в България беше 
предизвикано и с оглед преосмислянето на друг ключов момент 
от съществуването на човека – неговата смърт. През последни-
те две години особено активна е кампанията за приемане на за-
конопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплан-
тация на органи, тъкани и клетки с оглед разширяването на до-
норството приживе чрез допускането му между лица, които не са 
в роднински връзки (т. нар. кръстосаното донорство между две 
или повече двойки роднини), както и с оглед въвеждането на ре-
гистър за изрично съгласие за послесмъртно донорство (изразе-
ното в него изрично съгласие приживе би изключвало възмож-
ността за отказ от донорство от страна на роднините на лицето 
след неговата смърт). И в двете предложения става въпрос за за-
конодателни изменения, които търсят възможно спасение от бо-
лестта и смъртта. Има обаче и един законопроект, който „желае-
ше“ смъртта. Това е внесеният от Любен Корнезов Законопроект 
за евтаназията със сигнатура № 154-01-68 / 27.06.2011 г., отхвър-
лен на първо четене на 1 септември 2011 г. [24]

Законопроектът съдържаше дефиниция за евтаназия със 
следното съдържание „удовлетворяване на молбата на неизлечи-
мо болния или неговите близки за ускоряване на неговата смърт 
по безболезнен начин, включително и чрез прекратяването на 
изкуствените системи за поддържане на живота“ (чл. 1, ал. 2 от 
Законопроекта за евтаназията).

В така цитираната дефиниция, от юридическа гледна точка, 
прави впечатление следното:

а) евтаназията е определена като „ускоряване на смъртта“ на 
неизлечимо болен пациент. Не е обаче направено изрично раз-
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граничение между пасивната евтаназия (преустановяване на ле-
чението и оставяне на процеса на заболяването да се развие до 
свое естествен край – смъртта на пациент) и активната евтаназия 
(активно въздействие върху неизлечимо болния, насочено към 
преждевременното предизвикване на неговата смърт).

Терминът „ускоряване на смъртта“ е по-близък до понятието 
за активна евтаназия, тъй като именно при нея се поставя начало 
на нов, отделен и различен от заболяването причинно-следствен 
процес, който води до по-бързото (в сравнение с действието на 
заболяването) настъпване на смъртта на лицето. В този смисъл 
в даденото от законопроекта определение като основно понятие 
се възприема активната форма на евтаназия. Според действащо-
то законодателство подобно ускоряване на смъртта на пациент, 
дори и извършено по негово искане и с негово съгласие, пред-
ставлява престъпление – убийство (чл. 115 НК) или съучастие в 
чуждо самоубийство (чл. 127, ал. 1 НК).

В последната част на чл. 1, ал. 2 от Законопроекта за евтана-
зията се описва и пасивната форма на евтаназия. Посочено е, че 
„ускоряването на смъртта“ може да бъде предизвикано и „чрез 
прекратяването на изкуствените системи за поддържане на жи-
вота“. Става въпрос именно за преустановяване на лечение, кое-
то забавя настъпването на смъртта. Тази възможност е налична 
и при сега действащото законодателство и представлява отказ от 
(животоспасяващо и животоподдържащо) лечение, който може 
да бъде направен при условията на чл. 90 от Закона за здравето. 
Проблеми обаче поставят случаите, в които лицето е в безсъзна-
ние или в т. нар. трайно вегетативно състояние. [25]

б) предвидени са изисквания към начина на осъществяване 
на евтаназията. Евтаназията трябва да бъде извършена по „без-
болезнен начин“ (чл. 1, ал. 2 от Законопроекта за евтаназията), 
по възможно „най-щадящия за болния начин“ (чл. 13 от Законо-
проекта за евтаназията). Изисква се извършването на конкретна 
преценка с оглед здравословното състояние на лицето и възмож-
ностите, с които разполага съответното лечебно заведение. Посо-
чените изисквания разкриват смисъла и целта на евтаназията – 
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лека, безболезнена и бърза (едва след това – достойна [26]) смърт 
за лице, страдащо от неизлечима болест. Не е предвидено обаче в 
кои лечебни заведения ще се извършва евтаназия.

Като предпоставка за извършване на евтаназия е посочена 
единствено наличието на неизлечима болест. Не е необходимо 
лицето да страда от непоносима и непреодолима по друг начин 
физическа болка. Липсва и изискване то да е загубило умствени-
те и познавателните си способности.

Допусната е т. нар. принудителна евтаназия: ускоряване на 
смъртта на едно лице по искане на негови близки. Принудител-
ната евтаназия е уредена и в двете ѝ форми: когато неизлечимо 
болният е в такова „състояние, че не може да изрази своята воля“ 
(тогава искането за евтаназия се прави съвместно от неговия съ-
пруг, пълнолетни деца и родители – чл. 3 от Законопроекта за ев-
таназията) и когато неизлечимо болното лице е малолетно дете 
(тогава молбата за евтаназия се подава от неговите родители  –  
чл. 5 от Законопроекта за евтаназия). Уредена е и хипотезата, при 
която болният е непълнолетен (чл. 4 от Законопроекта за евтана-
зия). В тези случаи освен волята на непълнолетния е необходимо 
и получаване на съгласие от неговите родители (и двамата), а ако 
лицето има сключен граждански брак (16 – 18 г.) – ще е нужно и 
съгласието на неговата съпруга (съпруг).

Принудителната активна евтаназия е може би най-спорното 
предложение в проектозакона за „смъртта по милост“. При така 
предложената регламентация може да се стигне до „ускоряване 
на смъртта“ на едно лице, освен независимо от неговата воля – 
когато състоянието на лицето го възпрепятства да изрази каква-
то и да е била воля, но и против неговата воля – в случите на евта-
назия на малолетно лице. При условие, че към настоящия момент 
евтаназията не само е забранена от българското законодателство 
(чл. 97 Закона за здравето), но е и инкриминирана от него (чл. 115 
НК, чл. 127, ал. 1 НК), предложението за въвеждането на прину-
дителна активна евтаназия представлява опит за радикална про-
мяна в законодателното отношение към „смъртта по милост“. 
Това влиза в противоречие с твърдението в мотивите към зако-
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нопроекта, според които: „[т]ози законопроект не поставя про-
блеми пред наказателното право. Това е така защото евтаназия-
та не е противоправно деяние по смисъла на чл. 9 Наказателния 
кодекс“. Напротив, Законопроектът за евтаназия влиза в пряко 
противоречие с разпоредбите на чл. 127, ал. 1 и ал. 2 НК и изис-
ква тяхното изменение или отмяна. Предлагането на подобна ра-
дикална промяна в законодателното отношение към евтаназията 
изисква активно участие на обществото. Провеждането на широ-
ка обществена дискусия е необходим предварителен етап, който 
следва да предхожда внасянето и разглеждането на всеки законо-
проект за евтаназията.

Преобладава мнението, че решението за евтаназия винаги 
трябва да се взема лично от съответното лице: по правило непо-
средствено преди извършването ѝ, но в някои случаи, по изклю-
чение – и предварително, с оглед на случаите, в който няма да е 
в състояние да изрази своята воля. То не може да бъде давано от 
името на друго лице. Става въпрос за отказ от едно лично пра-
во, което стои в основата на правната ни система: правото на жи-
вот. Тежестта и значението на това право за всеки човек изискват 
разпореждането с него да се извършва единствено и само лично. 
Това отхвърля възможността за извършването на принудител-
на евтаназия, каквато е допусната в чл. 3 – 5 от Законопроекта за 
евтаназията. Личният характер на съгласието не може да се пре-
одолее дори и с изискването за разрешаване на евтаназията от 
специално назначена за целта петчленна комисия (чл. 7 от Зако-
нопроекта за евтаназията), нито с изискването тази комисия да 
взема решението за извършване на евтаназия с единодушие (чл. 
9 от Законопроекта за евтаназията), нито с възможността за об-
жалване на нейното решение пред петчленен състав на ВКС (чл. 
10 от Законопроекта за евтаназията), нито пък с изискването за 
участие на прокурор в производството (чл. 11 от Законопроекта 
за евтаназията).

В Законопроекта за евтаназия липсва изискване за изтича-
нето на определен от закона потвърдителен срок за допуска-
не на евтаназия. Става въпрос за период от време, който започва 
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да тече от момента на обективиране на желанието на неизлечи-
мо болния да прекрати живота и който продължава достатъчно 
дълго, за да се провери с изтичането му сериозността на реше-
нието. През този период не може да се пристъпи към евтаназия, 
а неизлечимо болното лице по всяко време, без да се мотивира и 
без да е необходимо да спазва каквито и да е било формалности, 
може да се откаже от поисканата от него евтаназия. Целта на пот-
върдителния срок е да се установи дали решението на лицето е 
окончателно и непоколебимо, като се предотврати извършване-
то на евтаназия в случаите, когато искането на болния е израз на 
моментна слабост.

Следващото спорно предложение в Законопроекта за евта-
назия беше предлаганият принцип на анонимност на лекари-
те, участващи в евтаназията: „Анонимността на лекаря и екипа, 
извършил евтаназията, трябва да бъдат гарантирани, ако те же-
лаят това“ (чл. 15 от Законопроекта за евтаназията). Каква оба-
че е целта и какво точно защитава подобна анонимност? Това 
не е коментирано в мотивите към законопроекта. Въвеждането 
на подобна възможност за анонимност буди съмнение, доколко 
разпоредбата не е предвидена като нормативна основа, която да 
бъде използвана от лекарите при вземането на тяхното решение 
за участие в (активна) евтаназия. Тя свидетелства за съществу-
ващия дебат [27] и за противопоставянето срещу евтаназията не 
само в обществото, но и сред лекарското съсловие (в този смисъл 
е и терминът „медицинско убийство“, с който негативно се обо-
значава евтаназията в лекарските среди). Анонимността обаче не 
разрешава проблема, а се опитва да го скрие. По този начин съз-
дава съмнения относно законосъобразността и справедливостта 
на подобна процедура. Анонимността е специфична характерис-
тика на експерта, но нейното деклариране като право на лекаря 
при евтаназията демонстрира (човешкото, непрофесионалното) 
неудобството, пораждано от извършвания акт на „ускоряване на 
смъртта“. [28]

Възражения предизвикаха и предвидените правни последи-
ци от извършването на евтаназия.
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Евтаназията се приравнява изрично на естествената смърт. 
Съгласно чл. 14 от Законопроекта за евтаназията „Лицето, почи-
нало в резултат на евтаназията, се счита за починало от естестве-
на смърт“. В мотивите към законопроекта се посочва, че едно от 
съображенията за това „приравняване“ е „с оглед правните по-
следици, включително и застрахователните правоотношения“. 
Струва ми се обаче, че подобна разпоредба няма да бъде посрещ-
ната с „разбиране“ от страна на застрахователите. Настъпването 
на застрахователното събитие „смърт“ по желание на застрахо-
вания – в резултат на проведена по негово искане процедура по 
евтаназия, противоречи на основните допускания в застрахова-
телното право. Именно защото застрахователното събитие е из-
вън контрола на застрахования, той се застрахова срещу риска 
от настъпването му. В случаите на евтаназия застрахователното 
събитие е целенасочено предизвикано от лицето и това няма как 
да не бъде отчетено. В този контекст е възможно да се окаже, че 
болният или неговите роднини, които в някои случаи вземат ре-
шението за евтаназия, ще са заинтересувани имуществено (фи-
нансово) от осъществяването на евтаназията.

На следващо място Законопроектът за евтаназията пред-
виждаше възможност за трансплантация на органите на лице-
то, починало след евтаназия, независимо от изразената приживе 
воля на лицето. Съгласно чл. 6 от Законопроекта за евтаназия-
та „при евтаназия органите на лицето могат да бъдат трансплан-
тирани на нуждаещи се граждани“. Безусловността на форму-
лировката противоречи на съществуващата към момента прав-
на уредба. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за трансплантация на 
органи, тъкани и клетки „всеки дееспособен български гражда-
нин, както и чужденец, пребиваващ продължително, дългосроч-
но или постоянно в Република България, има право приживе да 
изрази изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъка-
ни и клетки след смъртта си“. Несъгласието може да се отнася до 
определени или до всички органи, тъкани и клетки. То се изра-
зява писмено пред общопрактикуващия лекар чрез подписване 
на декларация по образец. Общопрактикуващият лекар е длъ-
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жен да впише незабавно изразеното несъгласие в здравноосигу-
рителната книжка на лицето и в срок до 7 дни да информира пис-
мено директора на съответната регионална здравна инспекция. 
Текстът на чл. 6 от Законопроекта за евтаназията не съобразява 
посочените правила по чл. 20 ЗТОТК. При наличието на изрично 
изразено приживе несъгласие от страна на починалото лице, да-
дено по реда на чл. 20 ЗТОТК, неговите органи не следва да бъдат 
използвани за извършването на трансплантация. Възприемане-
то на чл. 6 от Законопроекта за евтаназията като задължение за 
донорство би противоречало на посочената по-горе разпоредба 
от ЗТОТК, както и би накърнило автономия, която всеки един 
от нас има по отношение на своето тяло. Предвиждането на без-
условно вземане на органи от евтаназиран пациент може да се 
разглежда като своеобразен откуп срещу неудобството, което ге-
нерира актът на ускоряване на смъртта му, като акт, чужд на ме-
дицинската дейност. След като пациентът е поискал подобен ра-
дикален акт на „медицинска помощ“, който надхвърля ангажи-
ментите и отговорността, свързващи се с лекарската професия 
(тя има за своя цел „удължаването на живота“), то на свой ред той 
следва да „изтърпи“, независимо от изразената от него приживе 
воля, послесмъртно вземане на органи и тъкани от неговото вече 
мъртво тяло за целите на трансплантацията.

4.  Съдебният изпълнител, който продаде Флейтата  
на Аристотел – вместо заключение

В правната доктрина традиционно се приема, че структу-
рата на правната норма включва три обособени части: хипо-
теза – частта, в която е описан фактът, при настъпването на кой-
то нормата се прилага (описанието на един факт в хипотезата на 
действаща правна норма го превръща в „юридически“ факт); дис-
позиция  – частта, в която е посочено дължимото или възмож-
ното поведение при настъпването на факта, описан в хипотеза-
та (това е „сърцето“ на нормата, тъй като в тази част се съдър-
жа предписанието, съдържанието на регулацията), и санкция – 

Етиката в предверието на правото



244

частта, в която са предвидени неблагоприятните правни после-
дици, в случай че адресатът на правната норма не се съобрази с 
посоченото в диспозицията на нормата (посочване на държавна-
та принуда, която гарантира изпълнението на правната норма).  
[29] Тези три компонента на правната норма могат да се съдържат 
в различни текстове (разпоредби) на закона, но в именно в своята 
цялост постигат регулативния ефект на правото.

Посочената структура на правната норма предопределя и ня-
кои особености в нейното регулативно въздействие, които раз-
криват съществуването на генетично несъответствие и напреже-
ние между закона и справедливостта. Всяка правна норма ти-
пизира, малко или много, заличава различията между конкрет-
ните ситуации, в които ще се прилага. Тя се опитва да даде един 
и същ отговор в различни случаи, които тя събира в „хипотезата“ 
си. Тя търси общото. Справедливостта [30], напротив, съобразя-
ва различието. Тя отдава заслуженото на всеки конкретен факт. 
Подобна справедливост не може да живее като норма. Като аб-
страктно правило за поведение. За нея не съществуват идентич-
ни по своите последици ситуации, каквито са „описаните“ в хи-
потезата на правната норма. Справедливостта съществува вина-
ги като реакция. Като отговор на уникално случило се. Отговор, 
който не може да изпревари въпроса. Отговор, който е безсмис-
лен без въпроса. Справедливост можем да намерим само насред 
ситуацията [31], а не и преди нея. В един предварителен момент 
можем да предположим ред, рационализация, алгоритъм, но не 
и справедливост. Ако законът е един и е насочен напред, към бъ-
дещето, справедливостта е в множествено число и е възможна 
като ехо на миналото, на вече случилото се. Това разкрива, от 
една страна, неспособността на справедливостта на създава ред, 
а от друга – изначалната недостатъчност на Закона да осигуря-
ва справедливост. Справедливостта може да регулира, но отнема 
твърде много усилия и никога не е предизвестена. Законът лес-
но създава ред, но често като заличава бъдещите различия. Той е 
като сито, което „субсумира“ бъдещите факти през предизвести-
лите ги норми. В името на общия ред, законът се отказва от спра-
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ведливостта на разликите. Правото държи повече на (рационал-
но) подредения свят, отколкото на (често ирационалната) обър-
кващата справедливост.

Редът е необходимост. Справедливостта е лукс. Отноше-
нието на закона към несправедливостта може да се сравни като 
това при косвения умисъл: законът допуска и се съгласява с не-
справедливостта, която може да произведе създадения от него 
ред, стига този ред да създава предвидимост и сигурност. Редът 
в правото „играе коз“ срещу справедливостта. Несправедлив за-
кон, но закон! В една общност, която за да продължи да същест-
вува, трябва да се поддържа в „ред“, претенцията за справедли-
востта, поставяща под въпрос всяка предварителна регулация, е 
не само лукс, но дори може да бъде разпозната и като опасност. 
Такава претенция обаче е била отправяна към правния ред. Но 
и не е успявала да го замести ефективно. Справедливостта изис-
ква дебат, обсъждане, разбиране на винаги различното, на ви-
наги новото, а това означава необходимостта от време и твър-
де много ресурси. Нейната цена е донякъде платима, само при 
вече постигнат стабилен ред. Именно почти (освен в случаите на 
неизбежна отбрана и крайна необходимост) безусловното при-
държане към закона-ред е причината легализмът да се обвинява 
в „идолопоклонничество“. [32] В настоящото изложение се въз-
приема първенството на закона като предварително зададено 
правило, то се акцентира върху необходимостта от „облагоро-
дяваща“ съпротива срещу формалния характер на това предва-
рително зададено правило, както и върху залагането на вътреш-
ни механизми в правото, които да позволяват възможността за 
подобна съпротива. [33] Такива механизми са например отно-
сително определени правни норми и целенасочено заложените 
празноти в закона. [34]

Един от начините, чрез които правото осигурява юридиче-
ски пространства за справедливост, са т. нар. относително оп-
ределени правни норми  – правни норми, чиято диспозиция не 
предписва конкретно определени правни последици, а овластя-
ва правоприложителя (най-често съда) да формулира специфич-
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но за ситуацията решение. Такава е например разпоредбата на 
чл. 52 ЗЗД, според която неимуществените вреди се обезщетяват 
по справедливост, т. е. във всеки конкретен случай съдът трябва 
да прецени, с оглед на конкретно осъществилите се обстоятел-
ства, какъв следва да бъде размерът на обезщетението, така че 
да отговаря на нанесените неимуществени вреди. Чрез подобни 
относително определени правни норми, самият закон осъщест-
вява отстъпление от реда чрез отказ от предварително регули-
ране. Законът се десезира и отпраща, в случая – директно, към 
справедливостта. Бихме могли да кажем, че е налице съзнателна 
„празнота в закона“, която следва да се различава от „празнината 
в закона“ (това терминологично разграничение се прави в насто-
ящото изложение, без да се среща в традиционната правна лите-
ратура). Ако празнината в закона е липса на количество, което се 
преодолява чрез т. нар. правоприлагане по аналогия (на закона 
или на правото [35]), то празнотата в закона е решение за качест-
во, изразяващо се в отказ от правна регулация на факти, чиято 
специфика ги изважда извън границите на правото. Празнината 
в закона е пропуск на едно непълно законодателство, което след-
ва да бъде доразвито в момента на неговото прилагане, за да не 
се допусне отказ от правосъдие. Празнотата в закона е съзнател-
но поставена вентилационна шахта на едно право, което познава 
своите ограничения и поради това знае къде да спре с юридиче-
ската регулация.

В търсене на справедливост са поставени и по правило про-
цесуалните правни норми. Справедливостта в правото често е 
тачена като справедлив процес. Процес, който се случва след проб-
лемната ситуация (твърдяното нарушение, възникналия спор) и 
който търси да съобрази различията. Прилагането на една мате-
риалноправна норма се нуждае от установяване на общото меж-
ду конкретно случилия се факт с описания „образец“ в хипотеза-
та на нормата. Макар и да търси познатото, справедливият съд се 
нуждае от различията, за са ги съобрази. Той рискува с фактите, 
каквито са, с което може да попадне извън полезрението на пред-
варително регулираното. „Юридическият“ факт е предварител-
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но режисиран. Той е провидян. Той е предположен – в хипотеза-
та на правната норма. Фактите, с които работи справедливостта, 
са спонтанни. Те са такива, каквито са. Изненадващи. Обърква-
щи и трансгресивни – излизащи извън границите на предвари-
телно заложени регулации.

Справедливостта е риск за всеки ред. Този риск следва да 
бъде в някаква степен ограничен и овладян още при приемането 
на закона – при обсъждането му като законопроект. В предвери-
ето на правото. Там справедливостта следва да бъде „преведе-
на“ – винаги с остатък, в норма. Подобен (частичен) превод про-
тиворечи на самата справедливост. На нейната неспособност и 
нежелание да обобщава. Другото място, на което тя е „освободе-
на“ (отново донякъде) е в съдебния процес – възможността всеки 
да се защити, като представи своята различна гледна точка, като 
направи казуса от живота си различен от хипотезата на норма-
та, която се прилага. И справедливостта в процеса е акцесорна 
към реда. Справедливият процес прави възможно прилагането 
на закона, при което въздействието на справедливостта е кори-
гиращо, а не определящо. Справедливостта може да влияе върху 
Реда, но само доколкото го запазва и преутвърждава. Справедли-
востта е коригиращ инструмент при постигането на правната ре-
гулация. Тя е винаги вторична ценност в една Правова държава. 
Тя има предимство, доколкото е успяла да се просмуче през Реда. 
Но не и да се превърне в Ред, защото това би била една мъртва 
или поне зашеметена справедливост. А да се осъществи като част 
от потока на Реда, поне в някои от случаите на постигнат ред. В 
категоричността на Закона не можем да открием съмняващия се 
глас на справедливостта. Той може да бъде изказан от съдията, 
сезиран с конкретно дело. И все пак като водещата цел е декла-
риран Редът. Редът без предикат. Без определена характеристика 
(например „справедлив“ ред). Наличният Ред. Постигнатият Ред. 
Осъщественият Ред. Правото не може да се откаже от Реда, тъй 
като то е призовано именно за да предвиди, осигури и гарантира 
Ред. Правото е проект. То е план, който не обича изненади и от-
клонения.
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Всяка норма, която търси своето оправдание със справедли-
вост (която е била отчетена при нейното приемане като норма 
в процеса на създаване на закона), е в най-добрия случай трав-
матизирана справедливост, несамосбъдваща се заявка за спра-
ведливост. Безусловността на нормата травматизира чувство-
то ни за справедливост – чувство, от което правото иска да се 
разграничи [36]. Хипотезата на правната норма уеднаквява фа-
ктите. Макар и да възникват различни факти, за нормата та са 
от един и същ вид, защото „съвпадат“ с описаното в нейната хи-
потеза. Така различните факти са един и същ вид „юридически 
факт“. Всеки факт получава своя документ през квалификация-
та му като „юридически“ т. е. през „откриването“ му в „регистри-
те“ (хипотезите) на правните норми. Само предварително описа-
ните по своя вид факти могат да се сбъднат като „юридически“. 
Останалите факти – фактите, които не могат да намерят своето 
предзададено място в хипотезите на правните норми, са „юри-
дически ирелевантни“, т. е. те не съществуват за правото. Осиро-
тяването на (различния) факт води и до известно жертване на 
справедливостта като правна цел. Тя остава правно ирелевантно 
намерение, мотив, чувство.

Съществува ли някаква реална алтернатива? Възможно ли е 
заместване на „осредняването“ на фактите до юридически с от-
варянето на правото към различието? Възможен ли е действащ 
подход, при който казусът не се конституира дедуктивно, а съ-
ществува пред-индуктивно – независимо от хипотезата на прав-
ната норма? Отварянето на правото към различието съдържа из-
вестен саморазрушителен елемент, тъй като допуска и приема из-
вестна липса на ред или възможност за неговото видоизменение 
при правоприлагането. Предполага делегация в полза на право-
раздавателните и административните органи. Предполага дове-
рие, което може да бъде оправдано само отвъд формализма на 
бюрокрацията. Различието уморява. То изисква непрекъснато 
нов подход. То не може да бъде възнаградено със заплата. Но то 
не може и да бъде мотивирано с нея. Любовта е способността да 
обичаш различното. Грижата е усилието да го разбираш. Етиката 
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на грижата може да осигури на правото контрапункт на съдър-
жащите се в него правила за ред, които не търпят изключение 
от собственото си прилагане. Само едно право на изключения-
та може да отговори на съвременните търсения на човечеството. 
Право, което е склонно да се прости с хилядолетни традиции; с 
дефиниции, които са се гордеели със своята многовековна неи-
зменност; с предпоставки, преподавани като юридически акси-
оми. Желанието за ред „на всяка цена“ следва да отстъпи пред 
едно трансформиращо се право. Обстоятелството, че един закон 
не се е променил 100 години не е показател за неговото качест-
во. Дори напротив. Отглеждането на закони-„динозаври“ обик-
новено е за сметка на еволюцията на човешките копнежи. Раз-
бира се, правото ще остане призвано да осигурява стабилност 
чрез серийност, чрез типизиране на всяка уникална връзка меж-
ду Аз-а и Другия чрез свеждането ѝ в обществено отношение от 
определен вид. Всяка норма ще продължи да се гордее с това, че 
е безпристрастна, че е създадена без раждане, без родителството. 
Нейният създател – „Законодателят“, ще остане институционал-
на фикция, с която никой от нас като личност няма да се срещне. 
Но правото се нуждае от коригиращия подход на етиката на раз-
личието, от грижата за справедливостта [37], от съобразяването 
на случващото се, което не е предположено.

Съпротивата на човека срещу типизацията на правото е 
здравословна реакция, съдържаща потенциал за грижа. Нямам 
предвид самоволния и хроничен отказ от прилагане на закона, а 
способността да критикуваме закона в процеса на неговото при-
лагане. Нуждата да се търси „защо“ – то на всяка норма и на вся-
ка ситуация. Само тази борба за смисъл ще ни изправи пред ре-
алния проблем на конкретната ситуация. Тя ще ни позволи да я 
видим такава, каквато е – в нейното своеобразие, а не каквато е 
предварително описана в закона – в нейното еднообразие. Тя ще 
обезсили юридическото правило като предсказание и ще го пре-
върне в инструмент за грижа. Ще ни помогне да видим разли-
чието преди приликата, уникалното преди типичното, обърква-
щото разнообразие на живота преди структурираната му сянка, 
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хвърлена обратно от закона към откритото от правоприложите-
ля явление. Това объркване в различията, съществуващи преди 
закона, е фундаменталната ситуация на грижа, изискваща зако-
нът да се приложи от човек към човек. Поддържането на подоб-
на нагласа при прилагането на закона е екзистенциалното уси-
лие, дефиниращо този закон като човешки. Защото в сърцето на 
всяко определение, и това се отнася с още по-голяма сила за ле-
галните дефиниции, трябва да бъде любовта (Недонсел) – любо-
вта като приемане и като грижа към разбирането на различия-
та (и това не е клише!). Отнетата по дефиниция страна на пра-
вото – съобразяването на екстремното, атипичното и неулови-
мото от статистиката, следва да бъде възстановявана във всеки 
акт на прилагането му с участието на човек. Човечността трябва 
да бъде интегрирана в правосъздаването и правоприлагането не 
като част, а като съучастник. Съучастието на човека е неизбежна 
част от живота на правото, която прави закона търпим за хората. 
Законът не изключва по необходимост човека зад бюрото. Човек 
може да обича и когато седи зад бюро. Той винаги може да прек-
рачи бюрото, за да протегне ръка към Другия, запазвайки го раз-
личен (наистина Друг, а не част от серия), и въпреки това „изли-
зане пред / отвъд Бюрото“, да спази Закона.

Господството на правния Ред и признатите днес предимства 
на предвидимостта налагат едно неочаквано разрешение на пос-
тавения от Аристотел преди хилядолетия въпрос. Когато той 
пита на кого да дадем най-хубавата, най-прекрасната флейта, 
той смята, че тя трябва да попадне в ръцете на най-добрия флей-
тист. Защото той я заслужава в най-голяма степен. А я заслужа-
ва, тъй като може да постигне в най-голяма степен нейния по-
тенциал (цел) – може да изсвири най-прекрасната музика с нея. 
Ако потърси отговора на така поставения въпрос днес в зако-
на, и по-специално – в ГПК, в един съвсем юридически контекст, 
какъвто е този на изпълнителния процес, отговорът е много 
по-прозаичен. Флейтата трябва да бъде дадена (върната) на ней-
ния собственик, а ако той не е изпълнил задълженията си – да 
бъде продадена (възложена) след публична продажба в полза на 
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наддавача, предложил най-високата цена. Тези практически раз-
решения, защитени от правото, обаче не винаги са адекватни на 
все по-често поставяните въпроси за прилагането на биотехно-
логиите. Не можем да отговорим по същия начин – предложили-
ят най-висока цена, когато въпросът е зададен за това кой да по-
лучи нов генетично модифициран биологичен вид, технология 
за клониране на човек, лекарство за безсмъртие или инструмент 
за пренасяне на личност от едно тяло в друго тяло. Проблеми-
те, поставени от биотехнологиите и променящото се отношение 
към човешкия живот като първостепенен биологичен факт, из-
искват по-голямо внимание към различието, към субективност-
та и към справедливостта. Съобразяването на посочените специ-
фики може да бъде направено именно в предверието на закона – 
при включването на биоетичната аргументация и съобразяване-
то ѝ при формулирането на биоправните норми.

С формулирането на юридическото правило за поведение 
се извършва свиване на „ветрилото от желания“ в праволиней-
на норма. Предверието на закона е мястото, където ветрилото 
следва да бъде максимално широко разгърнато и представено, 
за да се осъществи нормативно търсене в пълната амплитуда на 
възможното. [38] Колкото повече гледни точки участват в обсъж-
дането на един законопроект, толкова по-голям е шансът законът 
да е вписан в контекста на взаимоотношенията, което ще регу-
лира. Множественото число в предверието на нормативната мо-
ногамия може да има за свой извор етиката на грижата – грижа, 
която се полага както при прилагането на законовите правила, 
така и при тяхното създаване. Медицинската помощ е „юриди-
ческо клише“ на грижата за човека. И докато този, който участва 
в предоставянето на медицинска помощ, не осъзнава, че зад нор-
мативното клише „медицинска помощ“ стои усилието за проявя-
ване на човешка грижа, медицината ще остане в монолитната и 
студена сянка на правния формализъм.

В биоправото – правото, предизвикано от развитието на би-
отехнологиите, в най-голяма степен се чувства нуждата от „раз-
красяване“, естетизация на нормативността. Много от пре-
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тенциите, формулирани като биоетични, за някои изглеждат ин-
фантилни, капризни, нагли, дори абсурдни: смяна на пола, из-
бор на генетично предопределени черти на потомството [39], те-
лесна модификация чрез трансгресия от човешко същество към 
наподобяващо животно тяло и пр. Но тази инфантилизация на 
правата е част от човешката склонност да се желае. Доколко тези 
желания следва да бъдат „изправени“ в права [40], ще се реши в 
предверието на правото, но не и без да бъде положена грижата за 
разпознаването и признаването на тези желания. Преди да свие 
ветрилото (от желания) до норма (за изпълнение на права), зако-
нът се нуждае от разнообразието на човешките различия. В този 
смисъл биоправото е най-уязвимото в своята монолитност пра-
во. Предверието към биоправото е мястото, в което всички мо-
гат да бъдат заедно, преди свещенослужителят да премине в дос-
тъпното само за него пространство зад иконостаса. Това е мяс-
тото, където (съ)участието е възможно и донякъде компенсира 
[41] ограничения достъп до самото свещенодействие – съдебно-
то прилагане на закона. Приемането на закона е мястото, къде-
то експертите могат да се срещнат и като хора, за да проговарят 
(„разхубавяват“) предлаганите правила, превръщайки ги в дис-
кусионен опит. Това отстъпление от самодостатъчната (мулти)  
експертност на правото и от гаранционната функция на неговия 
формализъм създава известни колебания относно регулативни-
те му способности, но в значителна степен очовечава нормата и я 
доближава хората, които престават да бъдат просто адресати (на 
задължително предписание) и вместо това биват зачитани като 
субекти (на възможни желания).

Очовечаването на Закона и превръщането му от безразлич-
но правило в лична грижа е колкото рядко явление, толкова и 
критично условие за съществуването на човека в режимите на 
правото. Първата стъпка към това очовечаване е участието на 
повече „реални“ хора (вместо „формални“ експерти) в предвери-
ето на закона – при обсъждането му като законопроект. Именно 
там, в работилницата на правото, законът за пръв път, пренатал-
но, се среща с етиката и нейните аргументи. Способно ли е обаче 
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правото да абсорбира етичния подход и да интегрира изисква-
нията за грижа в претенцията си за справедливост?

Етиката в предверието на правото има отговорността да пер-
сонализира въпросите за регулация, да деопитомява абстракт-
ните алгоритми и модели, съобразявайки ги с необятността на 
особената човешка афективност, която обгръща въпросите за 
живота и смъртта.
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В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ
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Abstract. The aim of the study is to examine the role of ethical codes in develop-
ment ethics. The study is divided into three parts. The first part reveals the theoretical 
frame of the study on the basis of Goulet’s, Sen’s and Nussbaum’s conceptions of de-
velopment. The second part gives an answer to some general questions concerning 
the functions of ethical codes in the sphere of social development. The final part of 
the study examines the specifics of ethical codification in Bulgaria in the area of poli-
tics and humanitarian aid.
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1. Хипотезиращо въведение

Да се изведе връзката на социалното развитие и морала пър-
воначално е една задача. Нейното разрешаване е целта на етика-
та на развитието. Но тази задача по същността си не е нещо ед-
нозначно, тъй като и моралът, с който се търси обвързване, няма 
само една страна. Затова, трансформирайки стремежа за обосно-
ваване на връзката развитие  – морал, ще се опитаме да поста-
вим тежестта на въпроса пряко върху ролята на формализира-
ния морал в тази релация. Формализмът, макар и често крити-
куван, има своето място в осмислянето на проблема за развитие-

1 Главен асистент в секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, 
д-р по философия.
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то. В рамките на неговата обяснителна структура като центра-
лен въпрос ще бъде поставено питането къде по-конкретно може 
да се търси мястото на етическите кодекси в теоретичното поле 
на етиката на развитието и в практическото поле на прилагане-
то на етиката в процесите на социално развитие. Това намерение 
е сходно с вече извършената идентификация на мястото на коде-
ксите в сферата на другите приложни етики (в най-голяма степен 
в биоетиката, но и в другите изследователски зони). Основното 
допускане, което ще бъде фонова схема на анализа е, че етиче-
ските кодекси могат да имат ключово значение при определянето 
и дефинирането на различните стратегии и политики за социал-
но развитие. При това не само по отношение на развиващите се 
страни от ценностната класификация на „Третия свят“, но също 
и в условията на високоразвитите Западни общества. За да може 
обаче да се подходи към анализа на поставения проблем е необ-
ходимо първоначално дефинирането и диференцирането на пре-
дметната област. Това означава да се набележат и очертаят клю-
човите елементи, базовите понятия и основополагащи идеи, оф-
ормящи цялостния характер на етиката на развитието като са-
мостоятелна област.

2. Обратът на Гуле и подходът на способностите

Разбира се, проблемът за социалното развитие първоначал-
но е вписан в сферата на икономиката. Когато се говори за него-
вите различни форми, решенията се търсят най-напред на ико-
номическо ниво. Това обаче се базира на допускането, че разви-
тието може да бъде постигнато само чрез адекватни икономиче-
ски мерки – една гледна точка, трансформираща в крайна степен 
отделния индивид в чист икономически субект. Подобно тъл-
куване очевидно рискува да сведе и всички интерсубектни от-
ношения до търговски обмен и транзакции. Абсолютизирането 
на икономическия аспект на социалното развитие води до своя-
та противоположност. Тъкмо в тази претенция се разкрива въз-
можността на един процеп във връзката развитие – икономика, 
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който изисква в нея да се внесе допълнителен базов за човешкото 
битие елемент, балансиращ стремежа към доминация на иконо-
мическото. Този елемент е моралът. Той е като ключ към прида-
ването на един хуманен образ на социалното развитие. От такава 
позиция Денис Гуле извежда и необходимостта от създаването 
на етика на развитието като самостоятелна дисциплина, в коя-
то етиците са не просто анализатори и съдници на различните 
политически процеси и решения, а самите те са движеща сила в 
социалните промени [Goulet, D. 2006a: 63]. Етиката в този смисъл 
трябва да избягва тенденцията към морализаторство и да обо-
снове, да разкрие връзката на основните ценности на едно обще-
ство с неговите политики [Goulet, D. 2006a: 64], което всъщност 
е изискване за обосноваването на връзката теория  – практика 
през мисленето за етическото. Механичното включване на ети-
ческото в отношението икономика – развитие обаче не може да 
бъде еднозначно. Възможно е, според Гуле, етиците да се подадат 
на изкушението да обосноват и подведат морала под икономи-
ческите и политическите императиви и изисквания [Goulet, D. 
2006a: 64]. Моралът така би придобил инструментална, обслуж-
ваща икономико-политическа функция, която реално няма го-
лям потенциал да играе ролята на балансьор на абсолютистки-
те претенции на икономиката. Ето защо Гуле предлага да се из-
върши един обрат, който да придаде нова насока на социални-
те промени и развитието. Според него е необходимо икономи-
ческите и политическите цели да бъдат обратно подведени под 
императивите и изискванията на морала. Този обрат е мястото 
на поява на етиката на развитието. Проблемите на социалното 
развитие, свързани с разпределението на благата, благосъстоя-
нието, социалната справедливост, поради това стават „първона-
чално етически въпрос – а само вторично са икономическа, по-
литическа или технологична тема“ [Goulet, D. 2006b: 38]. Смяната 
на перспективата, предложена от Гуле, намира своите предпос-
тавки в мащабните процеси на глобализация, ускоряващи темпа 
на социалното време, свързани с широкото разпространение и 
развитие на техниката и технологиите. Тези процеси проникват 
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както на макро-, така и на микросоциално ниво, превръщайки се 
в един „глокален“ (Бек) феномен. Глобализацията / „глокализаци-
ята“ променя посоките на развитието в съвременния социум, а 
според Гуле налага също така и нуждата от по-бърза реакция на 
обществата към тези промени.

Тези основни фактори водят до създаването и утвърждава-
нето на етиката на развитието като „мултидисциплинна дисци-
плина“ (Крокър), в широкото поле на приложната етика. Предло-
жената от Гуле програма за етика на развитието е базирана на че-
тири основни теоретични постулата. Първо, изхожда се от пред-
поставката, че „всички човешки действия са морални“ [Goulet, D. 
2006b: 38]. Това означава, че няма морално неутрални действия, 
дори и най-тривиалните и ежедневни постъпки и избори могат 
да имат отражение в по-широк план върху живота на общество-
то. Всеки индивидуален избор е морален. Гуле оправдава това 
„свръхморализиране“ на живота с разбирането, че всички дейст-
вия трябва да бъдат разглеждани като „гещалти“, или „цялости“, 
към които се добавя винаги положителна или отрицателна ети-
ческа стойност. С този постулат се цели недвусмислено отхвър-
лянето на претенциите на науката (включително на социалната 
наука), и на икономиката в частност, за ценностна неутралност и 
свобода (нещо, което още Гунар Мюрдал поставя под съмнение 
при позитивната икономика). На тях се основава често отхвър-
лянето на необходимостта от съобразяване с някакви морални 
принципи и ценности в процесите на икономическо развитие. 
Оттук логично е, ако се търси „обрат“ в разбирането за същност-
та на развитието, той да е по посока на оспорването на валид-
ността на точно тази претенция. С това Гуле е пределно ясен, не 
само че икономиката и науката не са ценностно неутрални, но и 
че няма неутрални човешки действия изобщо.

Вторият постулат формулира изискването да се изясни из-
точника на всяка етическа система, която има свой „коефициент 
на включване във времето и историята“. А, според Гуле, такава 
е всяка система, изискваща от последователите си да работят за 
обществена промяна и развитие, съгласно предложения от нея 
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светоглед. Само чрез предварителното изясняване на източника 
може да се покаже общата парадигма, стояща зад всяка една про-
грама за социално развитие. Да се очертаят нейните специфики в 
сравнение с конкурентните ѝ стратегии. Ключовият момент тук 
е, че Гуле допуска, че развитието не само може, но и трябва да се 
основава на различни морални светогледни позиции и парадиг-
ми. Освен, че плурализмът е желано условие, се прави и още една 
стъпка по-нататък, като се заявява необходимостта от „дисци-
плинен еклектизъм“, който чрез крос-културен, крос-дисципли-
нен и крос-философски диалог да спомогне за изграждането на 
„нов етически синтез“ [Goulet, D. 2006b: 40]. В този предложен и 
предпоставен еклектизъм е заложена по-мащабната идея, че раз-
витието е възможно само с преодоляване на различията в търсе-
нето на обща, общочовешка светогледна позиция, извън тесните 
идеологически и догматични рамки на религия, политика, фило-
софия. Още повече етиката на развитието трябва да бъде основа-
на на разгръщането на този нов синтез.

Третият постулат на етиката на Гуле изразява нуждата от 
разделение между универсални и универсализируеми ценности 
в морала. То е в пряка връзка с посочените „глокални“ проце-
си в съвременния свят. Ценностният обмен между различните 
култури и общества е неимоверно улеснен и ускорен в условията 
на развитото световно технологично общество. Макар да се до-
пускат общи за отделните общности ценности, няма как безпро-
блемно да се отстоява, че тяхната йерархична таблица е еднаква 
за всички. Съвсем естествено тук идва твърдението, че те „ще за-
емат различни места с относително значение в общата констела-
ция на ценностите“ при отделните класа, група, култура и дори 
индивид [Goulet, D. 2006b: 40]. Универсализируемостта, с нейна-
та добре темперирана универсалистка претенция, е спасение и за 
теоретичната схема на етиката на Гуле.

Четвъртото основно положение в етиката на развитието, 
разработена от Гуле, е разбирането за „етиката като средство за 
средствата“ [Goulet, D. 2006b: 41]. Етиката не само може да задава 
цели, но трябва да участва и в определянето, избора на средствата 
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за тяхното постигане. В основата на това е често повтаряното от 
Гуле желание за избягване на „външния подход“ към развитието 
и стремежът към вътрешно реализиране на търсените ценности 
в развитието на едно общество. Разграничението на подходите 
на „вътрешен“ и „външен“ тук се базира на идеята за преодоля-
ването на разделението между теория и практика, реализиращо 
се чрез „вътрешния подход“. Етиката не просто трябва да обясня-
ва някакви идеални цели или да претендира за последна инстан-
ция в отсъждането и оценката на определени решения и полити-
ки в сферата на развитието. Напротив, тя трябва да бъде актив-
на, не контемплативна страна в тези процеси. Чрез нея следва да 
се промотират, развиват и избират онези стратегии, които могат 
да увеличат социалните сили за промяна. В това ключово разгра-
ничение на външно, теоретично, пасивно срещу вътрешно, прак-
тическо, активно, се постулира всъщност една метафункция на 
етиката като „средство за средствата“. При това тя придобива 
инструментално значение по отношение на ценностите. Етика-
та, проникваща в същността на процесите на развитие не само 
може, но трябва да стане „инструмент за пренос на ценностни за-
висимости и ценностни критерии“ [Goulet, D. 2006b: 41]. Инстру-
мент, обаче, не в смисъла на подчиненост на нещо външно, а като 
начин, път, способ за трансмитиране на собствено моралното съ-
държание. Само от тази перспектива нейната роля за социалното 
развитие ще бъде пълноценна, няма да води до някакво привид-
но, фасадно развитие.

Инструментализирането на морала и етиката е един от ак-
центите в етиката на развитието, макар и твърде разнопосочен. 
То е силно подчертано и от Амартя Сен по отношение на ана-
лиза на поведението на отделните индивиди, насочено е към по-
стигане на подобряването на състоянието в групата, общността. 
Сен посочва, че признаването на взаимозависимостта в групата 
може да се базира не само на приемането на следването на опре-
делени правила с изключителна вътрешна стойност за индивида, 
но може да се основе на приемането на инструменталното зна-
чение на правилата за постигането на полза за общността [Sen, 
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A. 2004: 83 – 85]. Този тип инструменталност е изведена от Сен на 
базата на взаимоотношението на икономиката и етиката, което 
може според него да бъде обогатяващо и от полза и за двете обла-
сти, а оттам и при тълкуването на въпроса за развитието, явяващ 
се тяхна средищна точка. Още повече, Сен допуска наличието на 
„комплексна инструментална етика“ в социалния морал [Sen, A. 
2004: 87]. За разлика от разбирането на Гуле обаче тук сякаш се 
измества налагането на етиката като метафункция, за сметка на 
разбирането за една по-слаба зависимост, допускаща до известна 
степен подвеждането на морала под целите на икономика. Ефект, 
който Гуле съзнателно избягва и отхвърля.

Освен това трябва да се отбележи, че приетото разделение 
между теоретична и практическа функция на етиката може да 
се приеме с известни уточнения. То сякаш отразява на-силно съ-
временната ситуация на етическото познание, обвързано с поя-
вата на приложните етики в противовес на нормативната, мета-
етиката и т. н. Трябва обаче да се отчете една собствена и изначал-
на характеристика на етиката, присъстваща в нейните корени, на 
която акцентира Х.-Г. Гадамер. Това е фактът, че още при Аристо-
тел етиката се е разбирала като практическо знание, в което няма 
„напрежение между теория и практика“, доколкото и самата тео-
рия е „висша практика“ [Гадамер, Х.-Г. 1994: 181].

С това уточнение, в най-общи очертания, се оформя широ-
ката рамка на концепцията на Денис Гуле за конституирането на 
етика на развитието в полето на приложните етики. Нейните ос-
новни предпоставки и положения, изграждащи ядрото ѝ, могат 
да бъдат обобщени съответно до: свръхморализъм на действие-
то, дисциплинен диалогичен еклектизъм, ценностна универсали-
зируемост и метафункционална етическа инструменталност.

В тези фундаментални елементи от проекта на Гуле за етика 
на развитието особено ясно проличава по-общата, генерализи-
раща насоченост на неговата теоретична рамка. Отчита се както 
социалния, така и индивидуалния план в анализа на процеса на 
развитие, но сякаш по-широко внимание и израз се дава на пла-
нирането и акцентирането върху общностното. В този пункт се 
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набелязва и необходимостта от засилването на анализа на разви-
тието през мисленето за индивида. Тъкмо този аспект е разрабо-
тен във формулирания от Амартя Сен, допълнен и доразвит съв-
местно с Марта Нусбаум, „подход на способностите“ (capability 
approach) в етиката на развитието.

Сен пръв дефинира общите теоретични параметри на подхо-
да, обосновавайки основните му понятия. Той посочва, че подхо-
дът на способностите се различава от другите подобни, включи-
телно утилитаристкия, либертарианския, контрактарианския и 
т. н. Според него „подходът на способностите се занимава основ-
но с „идентифицирането на ценностните обекти и разкрива оце-
нъчното пространство на базата на функционалностите и спо-
собностите за функциониране“ [Sen, A. 1993: 32]. Фокусът е насо-
чен към индивидуалните функции и способности. Подходът се 
базира на „възгледа за живеенето“ като комбинация от различни 
действия и състояния (doings and beings), а качеството на живо-
та следва да се „оценява в рамките на способността за постигане 
на ценни функционалности“ (Sen, A. 1993: 31). Трябва да се отбе-
лежи, че Сен силно набляга на понятието „качество на живот“, 
което е смислов център и цел на анализа на развитието в поня-
тията на тази етика. То обаче е непосредствено обвързано с дру-
ги две основни понятия в теорията на Сен – „функционалност“ и 
„способност“. Според неговите определения функционалностите 
са „части от състоянието на личността – в частност, различните 
неща, които той или тя успява да прави или да бъде в течение на 
живота“ (Sen, A. 1993: 31). Те са най-конкретното и първично по 
отношение на индивида понятие. От своя страна способностите 
са „алтернативни комбинации от функционалности, които ли-
чността може да постигне и от които той или тя може да избира“ 
[Sen, A. 1993: 31]. Способностите, както отбелязва Сен, са в пъл-
на зависимост от два фактора. От една страна, са индивидуални-
те качества на личността, а от друга страна, външните условия, 
или по-конкретно „социалната организация“. Затова и свобода-
та се оказва решаващ фактор за формирането и структуриране-
то на способностите. Изборът на определен набор от функцио-
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налности, било то първични (хранене, здраве и др.) или комплекс-
ни (самоуважение, интеграция), може да бъде реализиран само 
чрез взаимното действие и създаване на условия – външни и въ-
трешни. Крайната цел на подхода е спомагането за появата на та-
кива благоприятни условия, при които индивидът да постигне 
предимство или изгода за самия себе си на основата на: 1) пости-
гането и свободата за благосъстояние; или 2) постигането и сво-
бодата за действие. [вж. Sen, A. 1993: 35]. Желаемото благосъстоя-
ние на личността следва да бъде постижимо чрез реализацията 
на определени функционалности.

Съгласно примерите, които привежда Сен в отделните си-
туации се преценява кой вид полза за индивида трябва да бъде 
промотиран и насърчаван – благосъстоянието или действието. 
Например, ако индивидът в даден случай е социално потиснат, в 
неравностойно положение и възможностите му да си помогне са 
външно лимитирани, той може да поиска помощ от държавата. В 
такъв случай благосъстоянието му ще бъде приоритетно за дър-
жавата като цел на нейната помощ, за сметка на подпомагането 
на някакво негово действие или постижение, което тогава остава 
на заден план. При тази ситуация следва държавата приоритет-
но да му помогне да преодолее глада или болестта (постигането 
на благосъстояние), наместо да подкрепи, например, желанието 
му за построяване на паметник на дадена историческа личност 
(постигането на действие, постижение). От друга страна, пред-
мет на социалната или държавната политика, според Сен, трябва 
да бъде свободата за постигане на благосъстояние, а не постига-
нето му, т. е. държавата може да предложи на индивида възмож-
ности да избегне глада, но не и да настоява той задължително да 
спре да бъде гладен, например, при пост [Sen, A. 1993: 36]. Така се 
набелязва и практическото значение и обхвата на действие, кои-
то може да приеме подходът на способностите в реални ситуа-
ции и решаването на казуси. Централни за него остават темите 
за благосъстоянието и качеството на живот, свързани с процеси-
те на развитие.

Трябва да се отбележи, че когато Сен говори за функцио-
налностите, той отбелязва важната роля, която имат публични-
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те действия и политики за тяхното реализиране. Въпреки това 
той не се спира на някакъв единен списък от функционалности, 
дефиниращи човешкото благосъстояние като цел. Напротив, за 
него такъв списък е възможен, но съвсем не необходим. Вариа-
циите от комбинации на функционалностите са твърде много-
бройни и разнообразни, за да могат да бъдат уловени и обобще-
ни [Sen, A. 1993: 46 – 47]. За разлика от Сен, Марта Нусбаум внася 
в подхода на способностите тъкмо такъв унифициран списък на 
базови способности, изведен от анализа на етиката на Аристотел. 
Самият списък, предложен от Нусбаум, търпи различни моди-
фикации от нея. Първоначално той е формулиран в осем главни 
рубрики, в най-близък синтезиран вариант до Аристотеловата 
концепция за добродетелите. По-късно обаче тя го доразработва, 
виждайки в него своя основен принос към подхода, предложен 
от Сен, наред със задълбочаването на философската му страна. 
Най-изчистен вариант на списъка Нусбаум предлага в своя труд 
Граници на справедливостта (2007). За разлика от Сен тя не про-
тивопоставя така отчетливо своята теория на контрактарианиз-
ма (договорната теория) на Ролс, а се насочва по-скоро срещу 
утилитаристките тенденции в икономиката и етиката. Заедно с 
това Нусбаум посочва теоретичните си различия със Сен, набля-
гайки на приоритетно икономическия профил на неговата раз-
работка, свързана основно с измерването на качеството на жи-
вот. В своята версия на подхода тя акцентира на въвеждането на 
понятието „прагово ниво на способност“, под което човешкото 
функциониране става невъзможно и го обвързва с предложения 
списък на способностите. [Nussbaum, M. 2007: 70 – 71].

Синтетично представен от Нусбаум под надслов „Централни 
човешки способности“, списъкът съдържа следните базови еле-
менти:

1) Живот;
2) Телесно здраве;
3) Телесна цялост:
4) Сетива, въображение, мислене;
5) Емоции;
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6) Практически разум;
7) Афилиация – а) способност да живееш с другите; б) спо-

собност да бъдеш достойно третиран от другите (съответно ак-
тивната и пасивната страна на съвместното битие – б. м.: И. М.);

8) Други живи същества;
9) Игра;
10) Контрол върху средата – а) политическа среда; б) матери-

ална среда.
[Nussbaum, M. 2007: 76 – 78]

Трябва да се има предвид, че Нусбаум разглежда списъка 
като отворен за допълване и редакция, като отбелязва, че фор-
мулировките следва да са възможно най-общи и абстрактни. В 
този смисъл в изброените десет централни човешки способно-
сти тя не дава някакви специфични дефиниции, а сякаш използ-
ва разбирането на „здравия разум“ при тяхното описание. Спе-
цифичното не е в дефинициите, а в избора и извеждането на точ-
но такъв набор от способности. В предложения списък Нусба-
ум отбелязва, че две от категориите имат „архитектонична роля“ 
за човешкия живот, като организират и всички останали в спи-
съка около себе си. Следвайки Аристотел тя извежда афилиаци-
ята и практическия разум като централни ценности, споделя-
ни от различни групи и в различни епохи [Nussbaum, M. 1993: 
263 – 66]. Те обединяват, от една страна, всички външно насочени 
способности, организирани около афилиацията, а от друга стра-
на, вътрешно насочените, чрез практическия разум. Пълната ре-
ализация на способностите е условие за постигането на благосъ-
стоянието в живота на отделния човек.

Според Нусбаум способностите, а не функционалностите 
(Сен) трябва да бъдат обект на социална политика, което обяс-
нява и типа съдържание на предложения списък. При създава-
нето на различни политики трябва да се взема предвид списъ-
ка на „централните способности“. В съответствие с него държа-
вите следва да осигуряват на гражданите си нужните условия, 
за да могат те да реализират своите „комплексни способности“ 
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[Nussbaum, M. 1999: 44]. Затова и всяка форма на развитие неиз-
бежно трябва да бъде обвързана с насърчаването и промотира-
нето, улесняването индивидите да развиват своите базови спо-
собности. А по този път развитието включва и моралния еле-
мент. Става ясно, че извеждането на списъка на способностите е 
израз на вплитането на етическото в тъканта на развитието. Как-
то и при Гуле, така и тук се набелязва основната стратегия на раз-
витието, при която промените на и към индивидуалното ниво са 
средство за промяна, и оттам път за пълно социално развитие.

Определянето на списъка на способностите и възможността 
за прилагането му в сферата на политиката са свързани с това, че 
според Нусбаум способностите са и основни „политически цен-
ности“, които са крос-културни и универсални. Съществено е, че 
тя настоява многократно, че предложеният списък може да бъде 
приет на международно политическо ниво чрез консенсус меж-
ду отделните държави, по подобие на Декларацията за правата 
на човека на ООН. Още повече, че „подходът на способностите е 
един вид на подхода на човешките права“ [Nussbaum, M. 2007: 78]. 
От една страна, Нусбаум посочва моралния характер на списъка 
като „частична морална концепция“ (по Ролс), която може да се 
прилага за политически цели. От друга страна, обвързва списъка 
с концепцията за човешките права, превръщайки го в подвид на 
един конкретен правен документ. От това се получава едно двой-
но дефиниране на характера на централните способности едно-
временно в моралната и в правната сфери. При етическите коде-
кси, например, също може да се забележи известна двойственост, 
доколкото те имат едно по-високо ниво на формална структури-
раност („квазиюридическа“, не дотам характерна за морала), но 
изцяло морално съдържание и тип на действие. По този начин те 
застават на границата, в средищно място за двете сфери (морал 
и право), напълно от страната на морала. При тях претенцията 
за принадлежност към правните механизми може да бъде само 
привидна и погрешно приписвана – грешка, която бързо може да 
се разкрие при анализа на конкретните начини на приложение и 
действие на етическите кодекси. Нусбаум обаче открива възмож-
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ност за по-широка рецепция и налагане на предложения списък 
на централните способности по пътя по-скоро на политико-юри-
дическото санкциониране, отколкото на моралното препоръчи-
телство. Все пак тя отбелязва, че неприемането на списъка на 
международно ниво от дадена държава не трябва да бъде осно-
вание за задължително санкциониране или намеса във вътреш-
ните ѝ работи [Nussbaum, M. 2007: 80]. Не трябва да се пропу-
ска обаче, че това все пак е опит да се трансформират етически-
те ценности в определен вид правно съдържание и форма, а не е 
просто уподобяване или заимстване.

3.  Топографиране на етическите кодекси  
в стратегиите за развитие

След извършеното предварително детерминиране на грани-
ците на моралния ландшафт, сега може конкретно да се предста-
ви едно общо топографиране на местата, на които етическите ко-
декси се намират в полето на етиката на развитието и с оглед на 
конкретните развойни стратегии. Тяхното място и роля се опре-
деля пряко от целите и задачите на самата предметна област. В 
изложената концепция на Гуле кодексите не са изрично заложе-
ни като инструменти на промяната. В един по-широк план, до-
колкото в тях се систематизира моралният опит на една общност, 
те могат да имат помощна функция в контролираните процеси 
на развитие, тъй като „всички опити да се постигне развитие по-
чиват на предпоставки, експлицитни или имплицитни, за вселе-
ната от ценности“ [Goulet, D. 2006c: 3]. В това кодексите биха спо-
могнали за набелязване на целите и средствата в стратегиите за 
подобряване функционирането на общността. Тук обаче трябва 
да се акцентира върху едно по-тясно разбиране за общността, не 
толкова в цивилизационния смисъл на Гуле, т. е. въздържайки се 
от непосилната задача за един универсален кодекс.

Кодексите се вписват и отговарят съдържателно на изисква-
нията на постулатите на етиката на развитието, формулирани от 
Гуле. От една страна, съдържащите се в тях ценности и принци-
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пи могат да имат значение, разбирани само като универсализи-
руеми, не универсални, тъй като множеството кодекси на отдел-
ни общности не оставят място за приемането на един универса-
лен кодекс. Плурализмът тук предполага поне универсализируе-
мостта на принципите. От друга страна кодексите и техните пра-
вила често могат да придобият инструментална функция. Макар 
за пълната реализация да се изисква интернализирането на ко-
дексираните правила, тяхното инструменталното (в смисъла на 
Сен) приемане и следване също биха могли да доведат до жела-
ния за общността резултат. Тук обаче не трябва да се изпуска от 
внимание, че чисто външното спазване на правилото е достатъч-
но основание само в сферата на правото, а допускането на също-
то в сферата на морала не може да оправдае функционирането 
на моралната общност, нещо което е заложено в самата налич-
ност на всеки етически кодекс, където легалността на постъпка-
та няма примат пред моралността ѝ. Затова инструментализира-
нето в сферата на кодексите трябва да се разбира по-скоро само 
като начин, способ за подпомагане на въздействието, т. е. те спо-
магат създаването и промотирането на средствата за постигане 
на целите на социалното развитие.

На управленско ниво приложението на кодексите може да 
придобие по-ясни очертания, ако се приеме ролята им на ори-
ентир при вземането на решения, който би могъл да се свърже 
с определянето и изпълнението на реалните политики в дадена 
социална сфера, доколкото досега често „политическото вземане 
на решения се прави в риск и на сляпо, защото липсват етически 
напътствия и корпус от принципи за ориентиране“ [Goulet, D. 
2006c: 3]. Тъкмо като корпус от принципи за етическо напътства-
не се разкрива едно от местата на възможното приложение на ко-
дексите в полето на социалното развитие. Разбира се те не могат 
да бъдат външно налагани, но следва да са разбрани като вътреш-
но необходими. Само в този смисъл те биха спомогнали за кон-
трола на риска при вземане на решения, доколкото биха създали 
условия за предвидимост на очакваното поведение и резултати, с 
оглед на заложените цели в съответните секторни политики.
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Както и при Гуле, така и в разработения от Сен и Нусбаум 
подход може да се набележи мястото на кодексите в сферата на 
правенето на политики. Създаването на кодекси за организаци-
ите, занимаващи се с различните аспекти на социалното разви-
тие е другата страна на приложението им. Кодекси биха могли да 
се прилагат и в сферата на политиката, за институции и партии, 
чрез което най-пряко могат да се впишат и включат в изработ-
ването на отделните политики. На практика това може да стане 
след като кодексираните за дадена област норми, правила и цен-
ности, бъдат изведени експлицитно в писмена форма, което вече 
ще позволи да се идентифицират ясно онези ценности, които е 
желателно да бъдат максимизирани. След това задачата, така на-
белязаните желаеми ценности да бъдат заложени като цел в кон-
кретна политика за развитие е много по-лека.

Относно възможностите на кодексирането изглежда има из-
вестни пропуски в разгледаните две основни тенденции в етика-
та на развитието. Марта Нусбаум извежда списъка на централ-
ните човешки способности с намерението той да бъде прилаган 
като правен и политически инструмент, но изпуска от внимание 
тъкмо неговия морален корен. Наместо да се настоява на едно 
по същество дублиране на вече съществуващ правен механизъм 
(човешките права), би могло да се потърси и друго решение за 
него. Списъкът на способностите би могъл да се използва като 
базова ценностна таблица, служеща за създаване на етически 
кодекси в политиката, от една страна, и за професионалистите, 
работещи в сферата на развитието, от друга страна. Идеята тук 
е, че изведените от анализа на Нусбаум десет способности биха 
могли да се включат във всеки кодекс в тази сфера, а по този на-
чин да се насърчи и улесни правенето на етически кодекси в по-
литиката. Това може да стане по подобие на по-рано публикува-
ната Резолюция от Торонто (1991 г.), която е приета именно с цел 
нейните принципи да залегнат в различните етически кодекси 
в науката. Доколкото и самата Нусбаум предполага широкото 
международно приемане на „Списъка“ от страна на различните 
държави, то по същия начин може да се предположи, че той би 
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бил приет и като основа за етическите кодекси в същата сфера.
Наред с разгледаните дотук общотеоретични проблеми за 

местата и типа кодексиране в процесите на развитието, ще се 
спрем и на няколко конкретни въпроса, които според изложе-
нието на Дейвид Крокър в най-голяма степен вълнуват етици-
те на развитието. Те могат да бъдат сведени до четири по-големи 
практически ориентирани топики:

1) Трябва ли различните донорски агенции да имат етически 
кодекс или кодекс за поведението на техните служители?

2) Какви са доказателствата, че такива професионални коде-
кси подобряват поведението?

3) Има ли вероятност кодексът да нанася вреда, няма ли слу-
жителите да действат „на ръба“, поради забраните?

4) Как изглежда защитимият етически кодекс и кой трябва 
да го създава, налага (отгоре-надолу или обратно)? [Crocker, D. 
2008: 39]

Отговарянето на тези питания може да привнесе допълни-
телни нюанси в топографирането на етическото кодексиране, 
дори с примеса на една чисто прагматична нагласа. По отноше-
ние на първото питане, за нуждата етически кодекс в организа-
циите, занимаващи се с донорска дейност, то до голяма степен 
към момента той има своя отговор. Различните организации, 
включително НПО, имат свои кодекси, насочени към техните 
служители. Разбира се, необходимостта от приемането на такъв 
инструмент за саморегулация трябва да е вътрешна, а не наложе-
на по силата на външни изисквания. Ако в дейността на дадена 
организация се появят определени негативни прояви, в дейност-
та си служителите ѝ попадат в риск и се сблъскват с множество 
сложни и конфликтни казуси, а тя би имала нужда да улесни взе-
мането на решения или да заяви пред обществото ангажимента 
си към основни ценности, внушавайки доверие в дейността си, 
то приемането на кодекс за поведение или по-общия етически 
кодекс би могло да спомогне за тези цели. Крокър конкретно по-
ставя под въпрос създаването на кодекс за USAID, агенция, коя-
то все още няма разработен такъв, но има много строга правна 
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уредба за дейността си, която може би се оказва достатъчна за ре-
гулацията, но инхибира появата на кодекс за служителите.

В същото време кодекси имат редица други сродни и сход-
ни организации като Folkenhjelp (Норвегия), Червеният кръст и 
червения полумесец, People In Aid (Великобритания), Канадският 
съвет за международно сътрудничество и др. Основната форма, 
която те използват за своите етически стандарти е международно 
признати кодекси за поведение, които са разновидност на чисти-
те етически кодекси, съдържащи по-конкретни регулации на по-
ведението, насочени към дадена практическа дейност. Кодексите 
главно се използват като „основи за качествено програмиране и 
подкрепа за работата, докато същевременно предлагат отчетност 
на донорите, потребителите и на тези, на които се оказва помощ“ 
[вж. Humanitarian Coalition, 2015]. Придържането към определе-
ни кодекси в хуманитарната помощ, която е част от общата сфера 
на социалното развитие, от една страна дава възможност на про-
фесионалистите да намерят ясно ръководство в стремежа си да 
изпълняват и подобряват своята работа, а от друга страна, служи 
за „гарант“ пред субектите, с които помощните агенции влизат в 
контакт, че всичко се извършва прозрачно и на базата на високи 
морални и професионални стандарти. Последното отношение е 
двойно, доколкото се транслира както към донорите, дарителите 
на помощните агенции, желаещи да се уверят какво ще се случва 
с тяхната материална помощ, така и към бенефициентите, които 
търсят спокойствие, че ще получат качествено, компетентно об-
служване и помощ.

Кодексите на различните организации варират по своята 
форма и обем, но може да се отбележи, че в повечето случаи се 
използва разширената форма на кодекс, която, наред с основните 
ценности на хуманитарната дейност, включва и широко разгър-
нато представяне на принципите. Например, в мащабния кодекс 
за добра практика на People In Aid (възприет и от още няколко 
организации), всеки един от изброените десет основни принци-
па на практиката е самостоятелно анализиран и подробно обяс-
нен, като към всеки поотделно е приведен илюстративен матери-
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ал със статистически данни. Към всеки изложен принцип са из-
броени и индикатори, чрез които може да се проследи реалното 
му приложение и приемане в дейността [вж. People In Aid, 2003]. 
Макар, че наред с етическото съдържание в кодекса са примесе-
ни и чисто практически норми за действие.

В Кодекса за поведение на Международната федерация на 
Червения кръст и червения полумесец са избегнати точно тези 
елементи, като дори е заявено, че чрез кодекса се „търси спазва-
нето на стандартите за поведение“, а той не е предназначен за „де-
тайли от практиката, като тези как да се изчислява хранителен 
порцион или как се организира лагер за бежанци“ [IFRC, 1994: 1].  
Самият кодекс се фокусира върху десет принципа / правила на 
хуманитарната дейност като: примата на хуманитарния импе-
ратив, оказването на помощ без дискриминация, избягване на 
ползването на помощта за религиозна, политическа и др. цел, 
уважение към различните култури и обичаи и т. н. Акцентът тук 
е в по-голяма степен насочен върху сферата на морално поведе-
ние на персонала на организацията. В допълнение към кодекса 
има добавени три анекса, съдържащи изискванията и очаква-
нията към правителствата на даряващите и приемащите помо-
щта държави за отношението им към хуманитарните работници, 
както за взаимоотношенията на организацията със други меж-
дуправителствени институции.

По същия начин в строга форма и концентрация на етическо 
съдържание е и кодексът на Канадския съвет за международно 
сътрудничество. В него, освен преамбюл, въвеждащ в основани-
ята на кодекса, следва пълно изложение на ръководните принци-
пи, които са подразделени по основни категории: общи принци-
пи, принцип на развитието, партньорски принципи. В добавка 
този кодекс е снабден и със стандарти за дейността, в които са ви-
зирани различни теми, засягащи функционирането на организа-
цията – управление, финанси и др. [вж. CCIC, 2009]

Кодексът на норвежката организация Folkenhjelp е форму-
лиран с наименованието Етически стандарти. Структурата му е 
разделена на въведение, общо изложение на принципите, послед-
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вано от подробно излагане на етическите стандарти, сред които 
са включени темите за детския труд, дискриминацията, здраве-
то, заплащането на труда и др. В допълнение към основния кор-
пус от етически стандарти присъства и част, засягаща дейността 
на служителите извън работното им място, например, когато об-
щуват с местно население или какво трябва да се прави за опаз-
ването на околната среда [вж. Norsk Folkenhjelp, 2013].

Характерно за всички сродни кодекси в сферата на хумани-
тарната помощ, освен, задължителното промотиране и извежда-
не на основни хуманитарни ценности и принципи, е включва-
нето в тях на обособена част, акцентираща върху целите на со-
циалното развитие. Това се потвърждава от Брус Бибър, един от 
ръководителите в Международния комитет на Червения кръст, 
който заявява, че „кодексът за поведение също интегрира прин-
ципите на развитието в своята визия за хуманитарната помощ.“ 
[Biber, B. 2004]. Трябва да се отбележи, че независимо от изброе-
ните форми, кодексите ясно изразяват базови за тази сфера мо-
рални ценности, дори когато са „допълнени“ със съдържание от 
чисто инструментално-оперативен характер. Различията при 
вида на кодексирането само потвърждават етическия характер 
на кодексите чрез това, че всяка общност (организация) кодекси-
ра своя морален опит по специфичен за себе си начин. Идиосин-
кразията в етическото кодексиране подчертава неговия морален 
характер, доколкото моралът изразява „системата от оценки“, съ-
отнасяща се с „жизнените условия“ [Nietzsche, F. 2007: 191], в слу-
чая с тези на дадена група, общност, организация.

Отбелязаната по-горе възможност Списъкът на централни-
те човешки способности да бъде използван при създаването на 
кодекси може да намери още едно поле за реализация тук. В ко-
дексите на хуманитарните организации присъстват под една или 
друга форма различни елементи от списъка на Нусбаум. Може да 
се допусне, че пълното му възприемане ще допълни сферата на 
влияние на споменатите кодекси. Така, освен място в етическите 
кодекси в политиката, списъкът може да бъде въплътен и в тези 
на оказващите хуманитарна помощ организации.

Топоси на етическото кодексиране в социалното развитие



278

Вторият въпрос на Дейвид Крокър пита за доказателствата 
или гаранциите за полезност на професионален кодекс. Същест-
вуват редица етически изследвания върху влиянието на коде-
ксите в реални ситуации в живота на организациите в различ-
ни сфери на дейност. Етическите кодекси, освен че се прилагат 
все по-често, стават неделима част от организационната култура. 
В изследванията се демонстрира, че в ситуации на криза и риск 
нарушенията на вътрешните правила в организациите се увели-
чават, което води до дисбаланс, но при наличието на силна ети-
ческа култура процентът на подобни нарушения е няколко пъти 
по-нисък [вж. Ethics Resource Center, 2008]. Това следва да пока-
же, че дори наличието на кодекс, който е важен елемент от фор-
малната система в етическата култура на една организация, може 
да има положително въздействие и ползата от неговото прила-
гане, не просто приемане, да бъде значителна [вж. Somers, 2001; 
Trevino, 2006]. Трябва да се отбележи, че при това самото при-
съствие на кодекс не решава нищо. Много са променливите на 
това какво прави един кодекс ефективен. В основата обаче е ав-
тентичната кодификация на моралния опит и волята на общ-
ността за саморегулация.

Що се отнася до третия зададен по-горе въпрос, дали е въз-
можно кодексът да нанася вреди, след като забраните в него мо-
гат да сведат поведението на служителите в някои ситуации до 
ръба на позволеното, то трябва да се интерпретира посоката на 
самото питане. А в него всъщност се пита след като определени 
практики и поведения бъдат забранени, то дали това няма да до-
веде до определяне на действията като морално маргинални и по 
този начин да навреди на авторитетите на служителите. Изглеж-
да обаче тук няма голямо затруднение. По същият начин бихме 
могли да се запитаме дали приемането на определени закони не 
е вредно след като дадени постъпки, макар и не попадащи под 
техните регулации, но сродни с вече забранените, също могат да 
станат осъдителни. Следователно приемането и прилагането на 
правни закони би било вредно за едно общество, защото зако-
нът създава престъпника. Тази логика на разсъждение обаче би 
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била единствено едно любопитно романтично умствено упраж-
нение à la Rousseau. Реално етическите кодекси, когато забраня-
ват определени действия или поведение (постъпки) то това става 
със съгласието на общността и нейните членове, приемащи коде-
кса, че съответният тип практики са недопустими за тях и пречат 
на вътрешното ѝ функциониране. Затова трябва експлицитно в 
корпуса на един кодекс да се покаже на членовете на общност-
та (включително и бъдещите) какво е приемливо и допустимо за 
нея или „как се правят нещата тук“ по отношение на морала, кое-
то по същество е изява на вътрешната „етическа култура“ [вж. 
Trevino, 2006], за да могат да имат те ясен ориентир при вземане-
то на решения в реални ситуации, с оглед на това какво общност-
та желае. Така е, защото кодексът е вътрешен ценностен механи-
зъм за саморегулация на общността.

За последния въпрос относно кой трябва да създава кодек-
са и как трябва да се прилага той има нееднозначни отговори. 
В хоризонтално структурираните общности очевидно е, че ко-
дексът се прокарва „отдолу“, доколкото това пространствено 
понятие е изобщо приложимо. Общността се събира и приема 
своя кодекс, който е валиден за всеки неин член. Това е и идеал-
ният вариант за кодексиране. Той е приложим и в йерархизира-
ни общности, които обаче излъчват отвътре свои представите-
ли в горните нива на йерархията. В другите типове йерархични 
общности, най-вече в бизнес-организациите, обаче, се наблюда-
ва по-скоро обратната тенденция. Там е възможно даден кодекс 
да не покрива служителите от всички нива на компанията, а да 
бъде прокаран „отгоре“, т. е. от управленското ниво към служи-
телите. Разбира се, това демонстрира, от една страна, лоша ети-
ческа култура, а от друга страна, изпраща не дотам добри сиг-
нали към партньорите и клиентите на организацията, че сякаш 
нейното ръководство се дистанцира от това, самото то да следва 
моралните ценности и предписания, с които задължава своите 
служители. В такива случаи подобно „силово“ налагане на ко-
декс би могло да навреди на етическия климат в организацията 

Топоси на етическото кодексиране в социалното развитие



280

и да създаде напрежение между отделните нива в структурата. 
Затова добро стратегическо и управленско решение за компани-
ите е когато се приема етически кодекс, то той да бъде валиден 
за служителите от всички нива на организационната пирами-
да, дори инициативата за създаването му да произлиза „отго-
ре“. В страните, където етическото кодексиране е силно разви-
то, това изискване присъства и редица големи компании нямат 
такова разделение за валидност на кодекса. В случаите, в които 
една организация не разполага с ресурс от знания, за да създаде 
сама свой кодекс, но разбира необходимостта от приемането му, 
то тя може да наеме етически служители, които да извършат ко-
дексирането. Тогава кодексът трябва да се базира на задълбоче-
но проучване на етическия климат на организацията, нейните 
проблемни области и предимства, да се разкрият действащите в 
практиките ѝ морални ценности и правила, които да бъдат из-
явени чрез кодекса. Етикът в такава ситуация трябва, на базата 
на пълно изследване, да извади на повърхността тези морални 
елементи и съдържания, които иначе стоят неотрефлектирани 
във всекидневния нравствен живот на общността. Само тогава 
би могло да се постигне едно реално, а не привидно, фалшиво 
кодексиране. Съвсем неприемливо е при това да се търси нала-
гане на етически кодекс отвън, например, външни организации 
и субекти да желаят да създадат кодекс на друга организация, с 
която са в някакъв тип взаимоотношение (бизнес, договорно и 
др.). Следва да подчертаем още веднъж, че етическите кодекси 
са вътрешни механизми за морална саморегулация и тяхното 
създаване не бива да има друг източник, освен самата общност, 
приемаща кодекса. Разбира се, може да се допусне, че подбудите 
за кодексиране могат да бъдат привнесени отвън, но не и източ-
никът на волята за регулация. Това е спецификата на морално-
то, за разлика от правото, където външното налагане на норми 
и регулации е основна форма на предявяване на изисквано по-
ведение.
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4.  Локална идентификация на етическото кодексиране

Сега ще се обърнем към една конкретна задача. От една стра-
на, тя ще включва проследяване и анализ на общото състояние 
на етическото кодексиране в България, както и неговите специ-
фики и реални практически проблеми, също и в сферата на раз-
витието и хуманитарната помощ. От друга страна, ще се спрем 
на анализа на функцията и структурата на етическите комисии, 
действащи у нас, във връзка с кодексите. По този начин ще се 
търси постигането на локалната идентификация на степента на 
кодексиране на морала в България и неговата връзка с формите и 
процесите на социалното развитие.

Различни форми на кодексиране на дадени практики се сре-
щат у нас още през XIX век. Един от най-популярните примери 
е Общонародният еснафски кондик на занаятчиите от Коприв-
щица [Хаджийски, И. 1974: 386], в който нормативното съдържа-
ние е високо синкретично, излизащо дори извън чистата морал-
на регулация. Подобно смесване на съдържателно ниво, обаче, 
е характерно за повечето подобни „локални“, градски кондики 
(занаятчийски) по онова време. Малко след това, в началото на 
XX век, лекарското съсловие прави опит за систематизиране на 
моралните правила и норми на практиката, което обаче не изк-
ристализира в отделно обособен етически кодекс [Демиров, П. 
2007: 403]. Интересен факт е, че по същото време в сферата на 
спорта за първи път у нас е въведен своеобразен етически кодекс. 
Това става през 1925 г., когато спортният клуб „Славия“ публику-
ва дванадесет нравствени правила, насочени към възпитанието 
на малките спортисти, състезаващи се в клуба.

В съвременната вълна на кодексиране обаче у нас тази тен-
денция се налага доста късно. Първият кодекс е приет през 
2000 г., като Кодекс на професионалната етика на лекаря. Като 
друг по-известен пример след това може да се посочи етически-
ят кодекс на журналистите от 2004 г. А през 2012 г., отново „Сла-
вия“ създава Етичен кодекс за състезателите по модела на чес-
то използваните в сферата на спорта в Европа и САЩ кодекси за 
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държане (codes of behavior), в които са примесени чистите норми 
на нравствеността с тези на етикета и поведението на публично 
място [в. Славия, 2012: 8 – 9]. Като цяло може да се отбележи, оба-
че, че първите професии, които откриват нуждата от ясно фор-
мулиране на правила за етическа регулация са тези с най-голяма 
видимост в обществото, чиято дейност пряко засяга най-голяма 
част от него.

В България към момента етическото кодексиране е дости-
гнало сравнително високо ниво на разпространение сред раз-
личните професии, съсловия, групи. Този факт обаче не вина-
ги се съпътства от пълното разбиране за ролята и функцията на 
тези етически механизми, от което следват множество неточно-
сти, грешки и обърквания в приложението на кодексите. Но пре-
ди да се спрем конкретно на това, накратко ще посочим основни-
те сфери на приложение на етически кодекси у нас. Без да се пре-
тендира за пълна изчерпателност, могат да се набележат следните 
групи етически кодекси, отнасящи се до:

1) Служители от държавните институции и областните ад-
министрации: например – МВР, МЗ, различни общини;

2) Политически партии;
3) Образование и наука: университети и училища, институ-

ти на БАН, научни организации и сдружения, асоциации на со-
циолози, психолози, психотерапевти и др.;

4) Професии: лекари, медицински сестри, журналисти, биб-
лиотекари, адвокати, нотариуси, счетоводители, строители, изда-
тели, преводачи, рекламисти, фармацевти, социални работници 
и редица други;

5) Граждански сдружения, фондации, асоциации в сферата 
на НПО;

6) Бизнес: фирми, корпорации;
7) Спорт: баскетбол, футбол, волейбол и др.
Най-мащабно е присъствието на етическите кодекси в раз-

личните професии, което е свързано както с целта за морално ре-
гулиране на дейността, така и за създаване на положителен образ 

Иван Миков



283

на съответната общност пред по-широката публика. Най-често 
кодексите носят названия от типа: „етически кодекс“, „етичен ко-
декс“, „кодекс на етиката“, „кодекс за етично поведение“, „кодекс 
на професионалната етика“ и дори „кодекс по етика“.

Ако се обърнем към самата практика на създаване на коде-
кси у нас като цяло, могат да се набележат няколко тенденции. 
Първо, най-често кодексите се създават по миметически модел, 
т. е. по подражание на вече съществуващи кодекси в дадената об-
ласт. При по-добрия вариант това става чрез външни консултан-
ти и обмен на опит с чуждестранни специалисти, какъвто, нап-
ример, е случаят с кодекса на журналистите. В такъв случай, ма-
кар по готов модел, кодексът се съобразява и с локалните особе-
ности на съответната професия. При чистото подражание обаче 
кодексите просто се пренаписват по изходния образец, без да се 
търси съгласуване с реалните практически специфики на общ-
ността.

Второ, даден кодекс се превежда и приема в оригиналния си 
вариант. Това става, например, в случаите на представителство 
на чуждестранни, международни фирми и компании. Така цен-
ностите и принципите на компанията се разпространяват и сред 
служителите в местните клонове и представителства. Повечето 
от големите компании провеждат различни обучения, тренинги 
на своите служители, в които се цели запознаването им с фир-
мените ценности и правила. При споменатото по-горе директно, 
преводаческо „адаптиране“ на кодекси може да се предположи, 
че това подражателство не е израз на волята на общността за ре-
гулиране, а само е опит да се използва етическия кодекс като ети-
кет, чисто външно, за пред публиката. Подобно следване на мода-
та не спомага за разбирането на характера на етическата регула-
ция. То може да се обясни, като вид „лоша практика“.

Трето, кодексите се съставят по модел на устави и вътрешни 
правилници, като някакъв хибрид. В този случай се получават 
едни неефективни механизми, в които често етическата регула-
ция е на заден план и всъщност се уреждат общи имуществени и 
административни въпроси, например, за ползване и съхранява-
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не на собствеността в организацията, облеклото на служителите 
и т. н., което собствено не може да бъде предмет на моралната ре-
гулация, а следва да се контролира чрез вътрешните правилни-
ци и политики на дадената организация. Точно тук се появява 
нещо, което можем да определим като нормативен аутсорсинг, 
при който норми, включени в моралната регулация, са реално 
изработени в друга област. Тя може да е правната, най-често, но 
също така и някоя друга сфера, например инженерната, ако ста-
ва дума за включване на технически правила в етическия кодекс. 
Всички тези недостатъци се коренят в липсата на етическа ком-
петенция и знания сред създателите на подобни кодекси, които 
само формално могат да носят етикета „етически“. За разлика от 
добрите практики по кодексиране в страните, където присъства 
силно развит елементът на етическата регулация, у нас липсата 
на участие на етици-експерти в тези процеси е масова [Христо-
ва, С. 2007: 418].

Вследствие на казаното последователно бихме могли да об-
общим следните три основни характеристики на кодексирането 
у нас. Първо, по-широкото прилагане на етически кодекси се за-
белязва последното десетилетие, при което нарастващ брой про-
фесионални общности се стремят да излагат свой кодекс, което 
отговаря, макар и със закъснение, на световната тенденция. Вли-
яние върху тези процеси оказва навлизането на големите ком-
пании на българския пазар, които имат вече изградени практи-
ки в тази област и които те привнасят, като образец за подра-
жание. Други регулации се развиват под въздействието от член-
ството на България в Европейския съюз. Утвърдените европей-
ски практики задължават и местните институции да се съгласу-
ват с тях, каквато например е стратегията на Европейската коми-
сия.за управление в науката – HRS4R, свързана с приемането на 
европейската Харта и Кодекс на изследователите [вж. European 
Commission, 2005].

На второ място може да се каже, че мащабите на процесите 
на кодифициране се оказват обратнопропорционални на включ-
ването на етически специалисти като консултанти и експерти в 
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тях. Напълно противоположно на основните тенденции в све-
товната практика на кодексиране у нас мениджърите или упра-
вителите изземват функциите на специалистите и се заемат сами 
с кодексиране или натоварват с това правните отдели на своите 
организации. Тук познаването на правото, правната регулация 
не води по необходимост до познанието за спецификата на мо-
ралната. Разбира се, има и отделни случаи, когато се търси и екс-
пертизата на етици при кодификацията, главно в институции, 
които разполагат с такива кадри, но това не е основна тенденция.

Трето, мястото на етическите кодекси между морала и пра-
вото носи и други трудности и противоречия за неспециалисти-
те, заели се с кодифициране на морала на дадена общност. В най-
лекия случай то се свързва с формулиране на кодекса по юриди-
чески тип, без обаче той да има подобна валидност, което влече 
„квазиюридическата“ форма на някои кодекси, присъствието на 
легалистки формулировки, отговарящи или дублиращи момен-
ти от утвърденото законодателство (например, Кодекса на труда 
и т. н.). Изместват се някои административни елементи и изиск-
вания към кодексите, вместо да се включат в съответните пра-
вилници, политики и устави.

В тази връзка се появява и въпросът за регулационните, по 
отношение на кодексите, структури. Тук от особен интерес са 
етическите комисии, в строгия смисъл на думата, които са регла-
ментирани чрез даден етически кодекс. Следва да се уточни, оба-
че, че не всеки приет кодекс утвърждава съществуването на така-
ва комисия. Най-често това става в сферите на дейност и органи-
зациите, които работят в ситуации на морален риск, всекиднев-
но съпътствани от различни морални дилеми и конфликти. За-
това например свидетелства високата степен на кодификация и 
етически контрол в сферата на медицината и в лекарската прак-
тика у нас, където дейността постоянно е свързана с едно високо 
ниво на биотехнологичен и морален риск. Тук кодексите и коми-
сиите имат ключово значение за регулацията и подобряването на 
практиката. Може да се потърси и една зависимост между това, 
колко подробно са разписани правилата в даден кодекс и нали-
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чието на комисия, която да тълкува и преценява възникващите 
ситуации в съпоставка с кодекса. Целта, с която се конституират 
такива комисии е да се засили приложението и въздействието на 
кодекса. Комисията следи тъкмо за нарушаването на кодексира-
ните правила на общността или чрез самосезиране (когато това 
е предвидено), или чрез по-традиционните форми – подаване на 
сигнал, жалба. В сферите на дейност с по-широка публичност, 
или пряко свързани с обслужването, сигнали за нарушения на 
кодекса могат да бъдат подавани, както вътрешно, от членове на 
общността, така и външно, от широката общественост. Основни-
те характеристики на тези комисии могат да се сведат до няколко 
ключови елемента:

1) Форма. Етическите комисии се създават паралелно с коде-
кса, тяхното съществуване се регламентира в него. За дейността 
им обикновено след това се изработва допълнителен правилник, 
който регламентира тяхната структура, състав, правомощия, за-
дължения и компетенция. Пак във връзка с мащаба на дейност 
и численост на организацията е възможно създаването на раз-
лични локални комисии, които да действат в отделните райони. 
Такъв, например, е случаят с комисиите по етика към Български 
лекарски съюз. Към всяка районна колегия на съюза функцио-
нира локална етическа комисия, която се занимава с моралните 
въпроси по места, свързани с постъпили жалби и други случаи. 
Над тази структурна мрежа е конституирана и Централна коми-
сия по професионална етика, имаща ролята на втора инстанция 
по отделните казуси. Схема, която обаче често води до практи-
чески затруднения, свързани с подаването и забавянето на паци-
ентските жалби [Петрова, З., П. Загорчев 2014: 62 – 65]. Така наред 
с конституираната пряко чрез кодекса комисия е допустимо съз-
даването на „подгласни“ комисии, свързани с дейността на коде-
кса в една цялостна мрежа. Уреждането на тяхното взаимодейст-
вие би следвало да бъде включено в правилника за дейността.

2)  Състав. Комисиите се съставят от членове на организа-
цията, общността. Квотите са специфични за всяка организа-
ция в зависимост от нейната структура. В световната практика 
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не рядко в комисиите се канят експерти по етика и по право, за 
да могат да консултират членовете на общността по различните 
въпроси. У нас такава практика не се забелязва.

3) Функции. Задълженията и функциите на комисиите се де-
финират в отделен правилник. В него се посочват освен форма-
та на организиране на дейността, така и техните ангажименти 
за вземане на решение. Основният проблем при тяхната дейност 
произтича от факта, че етическите комисии не притежават реал-
на административна власт и поради това те често изпадат в това, 
което бихме определили като нормативна безтегловност. Това 
означава, че те стигат до (и произнасят) решения относно въз-
никналите конфликти или спорни случаи, но при все това коми-
сиите не създават нормите, нито имат силата, властта да налагат 
преки наказания или санкции. Решенията остават силно поже-
лателни и най-често се препращат към инстанцията, която има 
реалната санкционираща власт. Тази нормативна безтегловност 
на решенията на комисиите се подчертава и от факта, че в реди-
ца случаи дори санкциите, наложени от имащите реална власт за 
това инстанции на контрол, по препоръка на етическата коми-
сия, често биват обжалвани и отменяни по съдебен път [Деми-
ров, П. 2007: 408]. Така се изправяме пред разминаването между 
реалната претенция на комисиите за право-подобна санкциони-
раща власт и реалната невъзможност те да упражняват такава 
власт, наред с зависимостта на техните решения от правомощи-
ята на други органи и инстанции. В това собствено се заключа-
ва споменатата нормативна безтегловност, произтичаща от при-
писването на повече власт на комисиите, отколкото в действи-
телност може да им бъде делегирана. От една страна, това може 
да бъде обяснено донякъде с желанието в дейността и решенията 
на комисиите да бъде вложена по-голяма тежест, да бъде консти-
туиран техният авторитет в общността, т. е. да получат по-широ-
ко признание. От друга страна, като причина за „подменянето“ 
на същинско етическото с квазиюридическо може да се определи 
и това, че в много случаи различните общности въвеждат ети-
чески кодекс с цел да „запълнят“ някаква непокрита от правото 
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зона, т. е. да допълнят правната регулация с етическа. Етически-
те механизми биват дефинирани по модел на правните и се при-
виждат неоснователно, като някакви полу-правни инструмен-
ти за контрол, докато по същността си те са собствено морални, 
етически, неразполагащи с външния апарат на принудата. Оттук 
произтичат и различните квазиюридически процедури и форми 
на прилагане на решенията без да се разполага с наказателната 
потенция и апарат за принуда, които използва правото.

По същността си решенията на комисиите, в общия слу-
чай, се свеждат до: препоръка, предупреждение или порицание 
[НСЖЕ, 2007: 13]. Всякакъв друг тип „санкции“ биват препраща-
ни към компетентните органи, като предложенията за изключ-
ване от общността са и най-силната форма за това. Според нас, 
основният проблем, от който произтича подобно квазиюриди-
ческо или правдоподобно моделиране на структурата на коми-
сиите е свързан със същностното неразбиране на етическото. 
Ключовото в дейността на етическата комисия, конституирана и 
функционираща чрез един етически кодекс, не трябва да се при-
познава, смесва с „раздаването на право“, а по-скоро с определя-
нето на доброто и лошото, според стандартите, мерките на самия 
кодекс на общността. Целта на тези комисии следва да бъде удър-
жането на етическото пред желанието за уподобяване на прав-
ни процедури без нужната власт за реализирането ѝ. За целите 
на оптимизиране и подобряване на дейността на една организа-
ция, институция обаче дейността на етическите комисии може 
да бъде обвързана с конкретна административна инстанция, т. е. 
комисиите да бъдат включвани в общата структура на органи-
зиране на дейността. Това става, както беше казано, в случаите, 
когато комисии отправят препоръки към съответните власто-
ви структури, разполагащи с потенцията за прилагане на адми-
нистративни, дисциплинарни и прочие санкции. Все пак след-
ва да се подчертае, че дори при предпоставката за подобна об-
вързаност етическите комисии трябва да подчиняват дейността 
си единствено на целите и задачите на етическата регулация, на 
разписания кодекс на общността. Подчиняването, инструмента-
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лизирането на техните функции за механизмите на администра-
тивната власт отменя и променя същностната им специфика за 
етически контрол над заложените в кодекса норми.

Комисиите следва да се ръководят единствено от идеята за 
реализиране на кодекса на общността. В този смисъл етически-
ят кодекс и комисията трябва да се мислят като едно свързано 
цяло. Дейността в комисията представлява реална практика на 
кодекса. Естествено подобна обвързаност с административни 
центрове на власт и контрол не е неизбежно условие за функцио-
нирането на етическите комисии. Те могат и самостоятелно да 
изявяват своите решения като целта тук е публично оповестя-
ване, публикуване на порицание или забележка за лошо профе-
сионално или неморално поведение, нарушаване на етическите 
стандарти на общността. Разчита се на своеобразната санкция на 
общественото мнение. В цялост съществуването и дейността на 
етическите комисии към кодексите у нас се уподобява на и чер-
пи идеи от вече утвърдената световна практика, при някои на-
ционални особености. Казаното по-горе за практиките на коди-
фициране се пренася и тук към конституирането на комисиите. 
Кодексите, които се създават на базата на консултирането и под-
ражаването на съществуващи кодификации на морала в дадена 
сфера приемат заложените в тях схеми, според които се утвърж-
дава създаването и на комисия, следяща за прилагането на коди-
фицираните норми. Така нуждата от комисия се поставя в зави-
симост от характера на изходния кодекс, като конкретните зада-
чи на комисията се съобразяват със спецификата на средата, ни-
вото на морална регулация в локалната общност.

Могат да се набележат някои основни затруднения и недоста-
тъци в ефективността на етическите комисии у нас, които произ-
тичат, както от степента на усвояване на етическите кодекси, така 
и от характерните особености в структурирането на комисиите 
[Кондева, С. 2014: 456]. От една страна, трудности предизвикват 
недоброто познаване на съответните професионални стандар-
ти и индивидуалната ангажираност на всеки член на общността 
като цяло, за добросъвестното следване на разписаните в коде-
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кса правила и норми. От друга страна, при оценката и тълкува-
нето на спорните морални казуси и „търсенето на баланс между 
различните интереси“ липсва привличането на етици-експерти, 
а се залага на етическата преценка на неспециалисти в морална-
та област, членове на определена професия, група [Бекярова, Г. 
2007: 424]. Макар да съществува разбиране за необходимостта от 
участие на етици в етическите комисии действителната практи-
ка сочи съвсем различна тенденция. Това отдръпване се дължи 
не само на „незаинтересованост“ на общностите с кодифициран 
морал у нас да се подсигурят с допитване до експертно мнение, а 
и донякъде на липсата на предлагане на подобна специализирана 
услуга: „за да има етическо консултиране, трябва да има етическа 
експертиза, а за да има етическа експертиза, трябва да има ети-
ци, които да я предлагат…Етиците у нас обаче още не са излезли 
на пазара да предлагат услугата „етическо консултиране“.“ [Хри-
стова, С. 2009: 226] Факт е, че настоящата ситуация у нас е такава, 
че етическите специалисти не са оценили потенциала за разгръ-
щането на своята дейност, да убедят другите в нуждата от тяхна-
та експертиза, която, както казахме, кодифицираните общности 
усещат все по-ясно в тяхната дейност. Това е един възможен ас-
пект и път за развитието и разпространението на етическата ре-
гулация като адекватна, не само добавка, допълнение на правна-
та, но дори и алтернатива, изискваща единствено собствените, 
вътрешни усилия на една общност, група.

Що се отнася до сферата, която тук е от особен интерес, т. е. 
социалното развитие, може да се отбележи присъствието у нас 
на свързано с нея етическо кодексиране, макар и доста непъл-
но. Най-вече това се отнася за областта на политиката, където 
перцепцията за наложителността му се разминава в голяма сте-
пен с волята за неговата реализация. [вж. Проданов, 2005: 32 – 35; 
Драмалиева, 2005: 229 – 239]. Освен някои партийни кодекси съ-
ществува и нереализиран все още дългогодишен проект за ко-
декс на народния представител. Сред първата категория не може 
да се търси някаква зависимост между партийната идеология и 
наличието на кодекс, т. е. решението за прилагане на този етиче-
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ски механизъм е до-голяма степен контингентно в политическа-
та сфера, в зависимост от нагласите на съответни партийни ръ-
ководства. Не можем да не повторим и тук, че предложеният от 
М. Нусбаум списък на човешките способности би могъл да има 
фундаментално значение за определяне на основните кодекси-
рани ценности на политическото, особено при актуалното със-
тояние на ниско ниво на кодексиране в тази сфера у нас. Спо-
менатият проект за етически кодекс на депутатите е публикуван 
в работния си вариант още през 2010 г., но досега няма реални 
стъпки за неговото утвърждаване [вж. Народно събрание на РБ, 
2010]. През 2011 г. ДСБ приема четири етични правила за своите 
членове, които трябва да изпълняват ролята на кодекс, макар и 
в твърде редуцирана форма. Те са насочени към поддържането 
на добра репутация, несвързаност с олигархични организации и 
престъпни групи, както и неучастие в структури на специални-
те служби [вж. Информационен портал на Ст. Загора, 2011]. По-
следно през 2014 г. е приет и Етичен кодекс за депутатите от ПП 
„АБВ“. Макар и в по-разгърната форма, той също се концентри-
ра върху неголям брой от основни правила за поведение на депу-
тата, а централно място заема дефинирането и моралното санк-
циониране на конфликта на интереси. Нарушаването на прави-
лата в кодекса е обвързано със санкции, съгласно правилника на 
Парламента [вж. ПП „АБВ“, 2014].

В другата сфера, която има пряка връзка с областта на разви-
тието – хуманитарната дейност, ситуацията не е твърде различ-
на. Най-вече поради това, че липсва прозрачност и публичност 
на подобни организации у нас, а оттам и на техните евентуални 
етически кодекси. Все пак най-значимата и най-стара у нас хума-
нитарна организация Български червен кръст (БЧК), създадена 
1878 г., поддържа относително висока публичност. От 2008 г. тя е 
приела и свой Етически кодекс. В този документ е изложена ми-
сията на БЧК, както и основните правила и норми за етично по-
ведение, подразделени на две големи категории – организацион-
ни и индивидуални. Първата категория обхваща принципите, 
които трябва да се следват на ръководно ниво в организацията и 
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при взаимодействието ѝ с други институции, те включват: про-
зрачност, отчетност, финансиране и др. Втората категория е на-
сочена към служителите, доброволците и съответно визира из-
искванията за лично поведение – почтеност, обективност, ком-
петентност. В кодекса е предвидено функционирането и на коми-
сия, която да отговаря за спазването на заложените норми, в съ-
трудничество с ръководството на организацията [вж. БЧК, 2008]. 
Подобен по форма е и кодексът на Българският младежки червен 
кръст, приет през 2006 г., с изключение на частта за организа-
ционните принципи [срв. БМЧК, 2006]. Като цяло и двата коде-
кса спазват общата тенденция на кодексиране в сферата на ху-
манитарната дейност, за по-широко и подробно представяне на 
кодифицираното морално съдържание. Допълнителен елемент е 
подразделението, включващо организационните норми за етич-
но поведение, което акцентира върху стремежа за удържане на 
престижа на самата организация, както и опита за отразяване на 
„спецификата на нашето национално дружество“ [БЧК 2008: 2], 
т. е. с оглед на неговата структура, устав и начин на функциони-
ране на локално ниво. Може да се отбележи, че според изисква-
нията на БЧК, кодексът трябва да бъде приет от всеки новопос-
тъпващ доброволец като необходимо условие. Следва да се има 
предвид и това, че съгласно Принципите и правилата за хума-
нитарна помощ на Червения кръст и червения полумесец, утвър-
дени от Международния комитет на Червения кръст (първона-
чално приети 1969 г.), националните дружества са задължени да 
работят в съответствие с Кодекса за поведение на Международно-
то движение на червения кръст [IFRC, 2013: 13]. Тук се наблюдава 
двойно нормативно обвързване, което обаче не е ясно посочено в 
кодекса на БЧК и следователно може да се допусне, че по-общият 
Кодекс за поведение на Международното движение е намерил от-
ражение под една или друга форма – миметически или хибрид-
но – в локалната кодификация на БЧК. В такъв случай тя има до-
пълваща роля, разгръщаща специфични за местната организа-
ция регулации на поведението.
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И в двете разглеждани области на социалното развитие ко-
дексите не са изявен приоритетен инструмент за управление и 
контрол. Оттук и кодексирането в тях е минималистично. При 
над 300 регистрирани у нас партии, едва две имат етически коде-
кси, за които може да се намери някаква по-достъпна информа-
ция, единият от които е в съвсем „капсулирана“ форма. Сдруже-
нията, които са свързани с някакъв тип хуманитарна дейност, от 
своя страна, нямат почти никаква публична видимост, като съ-
ответно няма как да се прецени и приложението на кодекси при 
тях. Кодексът на БЧК обаче е един добър пример за отрефлекти-
рано кодексиране на моралното съдържание. Той е и единстве-
ният, в който е предвидено действието на етическа комисия, ма-
кар да не е предоставена друга информация относно начина на 
нейното функциониране, решения, казуси. В такъв смисъл и тук 
се проявява един основен недостатък относно публичността на 
дейността на комисията, както и в общия случай с другите коми-
сии у нас.

Празното поле на етическа кодификация в споменатите сфе-
ри, освен негативната преценка, оставя и възможност за пози-
тивно очакване. А именно, че всички опции за кодексиране са 
открити, при което остава само да бъде осъзната тази необхо-
димост от съответните структури, за да се пристъпи към едно 
по-мащабно кодифициране на морала.
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ЕТИКАТА НА РАЗВИТИЕТО СРЕЩУ  
ЕТИКАТА НА ЕГОИЗМА

Ерика Лазарова1

THE ETHICS OF DEVELOPMENT  
AGAINST THE ETHICS OF EGOISM

Erika Lazarova

Abstract. „The Ethics of Development against the Ethics of Egoism“ is not simply 
an attractive title, but represents a major problem of our epoch, as the new scientific 
discipline „ethics of development“ puts in the focus of its theoretical and practical 
efforts the moral aspects of the social, economic, political and human development, 
with an emphasis on social justice (fairness), the elimination of poverty, and the so-
called „basic human rights“. This new epistemological trend is the historical human 
answer to the philosophy that sees egoism as a virtue. The author’s ambition is to 
confirm the values of responsibility to life, man, and culture, and to reveal the logical 
contradictions and unsoundness in the theoretical constructions of the „poetess of 
capitalism“. Taking arguments from the works and the personal life of Ayn Rand, the 
author also aims to demonstrate that market liberalism, egoism and mercantilism 
are not a direct path to a high-standard and non-antagonistic social climate.

Keywords: ethics of development, ethics of egoism, poverty, market liberalism, 
virtue, values, human rights, ethical responsibility

„Ако всеки помага според силите си, 
в света няма да има
толкова нещастия и мъка.“

Алберт Швайцер

Етиката на развитието като ново и плодотворно теоре-
тично направление [1] на първо място осъществява преразглеж-

1 Професор в секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, дфн.
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дане и търсене на нови интерпретационни полета, свързани със 
самото понятие „развитие“. Както показва една от знаковите фи-
гури на легитимиращото се във втората половина на ХХ век ино-
вативно направление Денис Гуле, то трябва за бъде предефини-
рано, демистифицирано и подложено на морален дебат [Goulet, 
D.:1971]. Защото не е достатъчно да се говори за „добро“ или 
„лошо“ развитие или да се спекулира с термини като икономи-
чески ръст, социална трансформация, прогрес, либерализация 
(на стопанството), ако не се вземе под внимание етическия ком-
понент като детерминанта на качеството на обществените 
процеси.

В този смисъл за мен етиката на развитието е нов начин на 
мислене на човека с нравствена отговорност пред битието и кул-
турата. Тя поставя в центъра на вниманието на теоретици и об-
щественици нравствените измерения на обществено-икономи-
ческото и собствено човешкото развитие с акцент върху социал-
ната справедливост, борбата с бедносттта и гарантиране на т. нар. 
базисни човешки права. Основен момент в теоретическите тър-
сения на нейните теоретици, но и на практиците на етиката на 
развитието са базирани върху глобалните и регионални реалии 
на бедността като социална болест и необходимостта от цялост-
но етизиране на икономическата проблематика [2]. Като перс-
пективна научно-теоретическа и практическа активност, тоест, 
приложна етика, тя предполага баланс на постиженията и цена-
та на социалния риск, на цената на трансформациите и на съв-
местните усилия на народи и правителства за етизиране на ико-
номиката и политиката – глобално и по региони. Говори се дори 
за „морален компас“ в бизнеса и за необходимост от „морален ку-
раж“ (пак там) при решаване на болните въпроси на модерно-
то и постмодерното развитие. За да се предотврати печалния, но 
често срещан факт на съвременното развитие, когато за „едни са 
предимствата, а за другите – болката“ от икономическия растеж 
[Cornea:2006]. Отговорно биват критикувани диспропорциите в 
националното развитие в контраста бедни – богати на отделните 
национални икономики, когато съществуват „богати страни с бе-
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дни хора“ като Мексико [Goulet:1980]. А защо да не добавим днес 
с достатъчно основание и България, където минималната работ-
на заплата често е смятана на Запад за норма на подневното за-
плащане на средностатистическия работещ?

Бедността – ключов световен проблем

Предпоствянето на бедността като ключов проблем на све-
товно-историческото развитие изисква качествено нов под-
ход у представителите на научната общност. Или както се казва 
в Програмната декларация на т. нар. Социално‑етически форум 
2010 [Forum Sozialethik.:2010], в търсене на една устойчива етика 
на развитието е задължително да бъдат постигнати успехи при 
преборване на екстремната бедност, в която живеят на 1 мили-
ард души [3] от Южното полукълбо. Но е нужно и да се преодо-
леят язвите на бедността в развитите общества, където ножицата 
на растящия контраст богатство – бедност обрича нямащите на 
социална безперспективност. Защото бедността предполага не 
само недостиг на блага и живот в мизерия за дадена личност или 
социална група, но и лишаване от възможност за добро образо-
вание, здравеопазване и самореализация, водещи до феномена 
„социално изключване“. Накратко, става въпрос за пълноценно-
то и комплексно човешко развитие, синоним на което е ситуаци-
ята, при която отделният човек има възможност да поеме отго-
ворност за живота си. Затова и борбата с бедността през Новото 
хилядолетие може да се интерепретира като процес на хуманизи-
ране на живота и повдигане „качеството на живота“ в глобален 
мащаб.

Етиката на развитието като научен тренд отговаря на промя-
ната в обществената парадигма и на промяната в мисленето на 
интелeктуалците като „дискутираща класа“ (Д. Кортес), по ли-
ния на продуктивния критицизъм и принципна неудовлетворе-
ност от съществуващото. В известната си монография „Опиум 
за интелигенцията“ Раймонд Арон постулира като главна ха-
рактеристика на интелектуалеца неговата ангажирана позиция 
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към битието и битието на идеите. Тенденцията към критич-
ност му е универсално присъща и с тотален обхват на действие [4], 
без да робува на утвърдени социални модели и мисловни предра-
съдаци. В съвременната ситуация на абсолютно релативизиране 
на нравствените ценности е от съществено значение, че теорети‑
ците на етиката на развитието са интелектуалци в смисъла на 
кръстника на понятието Клемансо – човек със съзнание за нрав-
ствена отговорност пред обществото и културата – имат ку-
ража последователно и от строго научни позиции да защитават 
значението на етическия елемент в икономическото развитие. 
Осъзнавайки, че реинтегрирайки етиката в своята методология, 
анализи и концепти, те всъщност инициират нова реална пара-
дигма на развитие.

Или, както постулира Денис Гуле, промяната в начина на 
мислене трябва до доведе закономерно до момент, когато соци-
алната практика е детерминирана от релацията „нравствено раз-
витие – добър живот“: „Етиката на развитието фокусира своите 
изследвания върху поставяне на ориентирани към ценностите 
въпроси: какво е отношението между това да притежаваш бла-
га и да бъдеш добър в преследването на добър живот…“ [Goulet, 
D. 1996].

В постмодерната епоха все повече се осъзнава важността на 
тезата, издигната от бразилския „революционен възпитател“ По‑
ало Фрейре за развитието като възможност лишените от власт 
маси да творят сами своята съдба като субекти, а не както е било 
досега, като обекти на историята [Sen, А. 1987:3]. Тъй като, пак по 
думите на Д. Гуле, самото понятие „развитие“ все повече придо-
бива смисъл на огледало, в което се отразява комплексността от 
икономически, социални, политически и културни измерения и 
е въпрос на време социалното движение да придобие хуманен ха-
рактер в пълнотата или тоталността на етическото преосмисля-
не на всички аспекти на развитието.

Икономическото благосъстояние е само едно от лицата на 
развитието, без далеч да е глобален признак на световното раз-
витие в съврменната епоха, а благосъстоянието за всички про-
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дължава да бъде желан, но далечен идеал. Изявеният теоретик 
на етиката на развитието Амарт(и)я Сен сполучливо подчертава 
етическата гледна точка на мотивацията и практиката, иконо-
миката трябва ултимативно да бъде съотнесена към етическо-
то изследване. Съответно, основният въпрос на човешкото раз-
витие следва да бъде как трябва да се живее [Sen, А. 1987:2 – 3]. 
Относителността на критериите за бедност и често наблюдва-
ното несъответствие между усещането за щастие и материално 
благоденствие, както и важността на проблема за качеството на 
живота правят задачата на всички изследователи, ангажирани 
с каузата за етическото развитие на съвременната цивилизация 
и за придаване на нравствено измерение на икономиката, прио-
ритетна.

Но именно този аспект на развитието, за съжаление, често е 
далеч от окуляра на съвременните политици и учени в глобален, 
регионален и и национален мащаб. Въпросът за устойчивото или 
глобално развитие не може и не бива да подминава проблема за 
неговите нравствени измерения, тоест, за онова, което е полезно 
и нужно, за да придобие развитието хуманни измерения за всеки 
и всички. Защото това е смисълът на свободното и демократич-
но развитие, при което етическите стратегии проникват в ико‑
номическата сфера и я променят, променяйки същевременно 
всички аспекти на човешкото битие.

Водещите представители на новото научно направление 
„етика на развитието“ са загрижени именно за жертвите на со-
циалния прогрес през последните три века, въпреки успешното 
включване на огромни човешки маси към средната класа и на-
маляващото в абсолютен обем социално безправие на масите 
в постфеодалната действителност след 1789 г. Положителна е и 
тенденцията през последните два века на прогресивно нараства-
не в абсолютен мащаб на минималните доходи и равнището на 
социалната еманципация на населeнието на планетата.

Тук е необходимо да се подчертае специално, че равнището 
на минималния доход е мерило за загрижеността на държавата 
за нейното оцеляване, а не просто за оцеляването на граждани-
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те, живеещи на ръба на бедността. И обратното, социалната си-
гурност на най-широките слоеве от населението води до траен 
социален мир, какъвто пример дава Германия през последните 
60 години като модел на икономическа и обществена стабилност. 
Не е случайно, че след промените от 1989 г. именно тя беше за 
България и българския преход синоним на демократично разви-
тие. Макар точно този модел на устойчиво и хуманно развитие да 
не бе реализиран през последните двадесет и пет години, както 
обективният език на статистиката го доказва. Прав е проф. Пе‑
тър Иванов, че в нашата реалност ниските доходи (и като след-
ствие от тях социалното и лично самочувствие на българина е 
смачкано и деформирано), страната ни „по всички класации е по-
следна или спори с Албания за предпоследното място.“[Иванов, 
П. 2013]. Сбъркан е тотално моделът на развитие, който следва-
ме с политиката на доходите [5]. И точно затова у нас е толкова 
голяма групата на работещите бедни. Още преди две десетиле-
тия известният икономист проф. Джефри Сакс беше развил те-
зата, че България ще се оправи икономически, когато заплатата 
на чистачката стане 1000 лева. Понеже повишените покупателни 
възможности на населението ще стимулират търсенето на сто-
ки, но също така – и производството им. И обратно, когато има 
недимък на средства, хората драстично и драматично стесняват 
потреблението си за сметка на всичко онова, което не е от първа 
необходимост – храна, обувки, облекло, а средства за рекреация, 
пътуване, изкуство просто не остават, тоест, не само голямата, но 
и малката потребителска кошница е полупразна.

Но най-страшното при материалния недоимък е клеймото 
на страданието. Защото другото име на бедността е безнадежд-
ност. Когато се е превърнала в хронично социално заболяване, 
тя бива неизменно съпътствана от аура на отчаяние, блокира-
ща творческите сили и физическите или по-точно здравните ре-
зерви на организма – на отделната личност и на обществото като 
цяло. Като най-печалното е, че сред тях фигурират хора с всякак-
во, дори и най-високо образование, неазвиисмо от пол, възраст, 
етническа и религиозна принадлежност.

Ерика Лазарова



305

Трайно неработещите и в САЩ, и в Европейския съюз са 
осигурени на равнище, задоволяващо поне минималните човеш-
ки нужди. Бих казала дори, с оглед на нашенския стандарт, че те 
са дори задоволени на нормално средно равнище. Но пак боледу-
ват от унижение и тъга към активния живот, който премина-
ва край тях. Чувстват се аутсайдери, обречени на неравнопоста-
веност, социална изолация и принудителна пасивност. И посте-
пенно започват да възприемат бедността като съдба – една теза, 
пронизваща цялата културна история от Хезиод през Стария за-
вет (за когото богатството е божия милост, а бедността – божие 
наказание!) до съвременните обвинения на неолибералите, пред-
ставящи финансовата неудача като индивидуална липса на пред-
приемчивост и професионализъм.

За прекалено много философи и историци вчера и днес бед-
ността е смятана за неизбежна и неотменна част от световния 
цивилизационен процес. Именно това провокирано от лична-
та участ, но и от обществените нагласи, състояние на психоло-
гическа и социална непълноценност е най-опасният и социално 
деформиращ фактор в общественото развитие в социално-по-
литическа ситуация, когато свикваме най-цинично да се говори 
за феномен като „култура на бедността“, предполагащ не разви-
тие и шансове за просперитет, а борба за оцеляване. Бедните най-
често са жертва на фактическо безправие, тъй като те, особено 
при т. нар. „генерационна“ или наследствена бедност в течение 
на две-три поколения нямат самочувствие и смелост за продук-
тивно включване в обществото. Както пише Даниела Сотирова, 
„Бедният човек най-често има негативни очаквания за себе си, 
които започват да се споделят от всички останали. Хората се са-
мопосочват като бедни (курсивът мой – Е. Л.), така те се „беляз-
ват“ и се държат в съответствие със своите собствени очаквания 
[Сотирова, Д. 1998]. Бих казала дори, че нямащият човек започва 
да се идентифицира с бедността и хоризонта на очакванията му 
е затворен за промени.

Но най-страшното е, че т. нар. „културата на бедността“ е „са-
моувековечаваща се култура“ (О. Левис). За това говори напри-
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мер Ръби Пейн като привежда често драматични примери и по-
ставя с цялата тежест въпроса, че разликата между бедни и пред-
ставители на средната класа не се състои в липсата или наличие 
на достатъчно средства за живот, а в липсата на самочувствие и 
в отсъствието на достатъчно смелост и решителност за промяна 
на собственото битие и на общественото статукво. Същевремен-
но авторката доказва чрез личните си наблюдения като препода-
вател, че не съществува принципна разлика в нивото на интели-
гентността и творческия потенциал на студентите от заможни и 
бедни семейства, както и върху факта, че няма разлика в способ-
ностите на децата на емигрантски фамилии, независимо дали те 
са наследници на афро-американци или идват от Латинска Аме-
рика, Азия или Кавказ [Payne, R. K. 2005:199]. Тоест, не съществу-
ва обективна обреченост на нищета и безправие.

Още големият педагог-хуманист Х. Песталоци поставя във 
фокуса на образователните си усилия възпитанието на бедност-
та, насочено към пълноценно човекоформиране на лишените от 
материални блага [http://www.heinrich-pestalozzi.de / ?id=274]. За-
щото липсата на себеупование и образование са обективна преч-
ка за саморазвитието на масите и условие за самовъзпроизвод-
ството на генетичната и съдбовна бедност като наследствена бо-
лест.

Но и бедността сама по себе си разболява, внушава справед-
ливо Франк Йоханес Хензел, директор на Каритас за епископи-
ята на Кьолн. Той диагностицира социалната болест „бедност“ 
като фактор, разрушаващ здравето и скъсяващ живота на хора-
та: „Много хора са бедни, защото са болни, а много са болни, за-
щото са бедни.“ [Hensel, F. J. 2012]. Сътветно и рискът за намаля‑
ване средната продължителност на живота при тях е по‑ясно 
изразен – с единдесет‑дванадесет години при мъжете и осем – 
за жените.

Бедността, представяна до Просветителската епоха като не-
глижиран, но естествен двойник на общественото развитие, с 
прогреса на хуманистичното мислене вече бива третирана като 
преодолимо социално зло, чиито ликвидация е залог за общочо-
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вешкия напредък. Но темповете, с които се развива този процес 
не са повод за културоптимизъм, тъй като статистическите дан-
ни не отчитат особен успех в борбата с бедността като световен 
феномен. И макар неперкъснато да се създават нови методики за 
отчитане на показателите на т. нар. абсолютна и относителна бед-
ност, чрез които се измерват праговете на нищета и заможност, 
фактите говорят за игото на бедността в абослютен и относите-
лен мащаб върху две трети от човечеството днес. Тук заслужа-
ва да си припомним, че в алинея 25 от Всеобщата декларация на 
Обединените нации за правата на човека специално е записа-
но: „Всеки човек има право на такова жизнено равнище, включ-
ващо храна, облекло, жилище, медицинска грижа и необходимо-
то социално обслужване, което е необходимо за поддържане на 
здравето и благосъстоянието на него самия и на семейството му 
в случаи на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, на-
стъпване на старост или в други случаи на загубване средства за 
съществуване по независещи от него обстоятелства.“

Въпреки безапелационността на тази човеколюбива програ-
ма, все още по инерция се лансират и възприемат като основни 
човешки права и свободи само правото на собственост и правото 
на глас(оподаване), свободата на съвестта, свободата на инфор-
мацията (известна повече в праформата си като свобода на пе-
чата) и свободата на вероизповеданията, макар те категорично 
да не се отнасят до базисните основи на човешкия живот. В тази 
светлина е важно перманентното преосмисляне на постановка-
та на Дейвид Крокър, че трябва да се измине пътя от нравстве-
но ангажираната теория към практиката на етическото действие, 
тоест, „От етически основания към интерпретативни и стар-
тегически концепции“ [Crocker, D. A. 1991, 1996, 2008]. И макар да 
е трудно постижимо създаването на единен професионален код за 
икономистите [DeMartino, G. 2005: 88 – 104], възгледите на всич-
ки интелектуалци, загрижени за създаване на условия за достой-
но човешко съществуване, вървят в една посока. Човечеството 
вече е достатъчно морално зряло, за да говори за базисните по‑
требности на всеки и всички, но и за базисни човешки права, 
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осъзнавайки, че неговата отговорност като колективен цивили-
зационен фактор на развитието е да се бори за признаване, от-
стояване и гарантиране основните човешки права, предполага-
щи дом, прехрана, образование и здравеопазване за всички. Или 
казано обобщено – за живот без бедност и неграмотност. Поне-
же иначе става въпрос за скотско животуване или в най-лошия 
случай – за право на гладна смърт.

Има основание за исторически оптимизъм едва тогава, ко-
гато теоретиците утвърдят разбирането, че глобалните общно-
сти изискват глобални промени в отношението към социалната 
конфликтност и неравноправието на индивиди, народи и маси, 
което някои определят като дистрибуция на справедливост в 
отношението богати и бедни, имащи и нямащи. Същевременно 
се налага и разбирането, че етиката на развитито е етика на 
нравствената отговорност за съхранение на човека и планета-
та, съчетаваща грижата за човешкото развитие с екологичните 
усилия. Тъй като от проблема за екологическото равновесие на 
планетата зависи икономическото благосъстояние, но и самото 
оцеляване на Земята. Неегоистичното отношение към планетар-
ните ресурси и налагането като норма на обществения прогрес 
на политиката за устойчиво развитие са показател доколко има 
шанс хуманното развитие на човечеството. И доколко е преодо-
ляна гледната точка на агресивния егоизъм, възпримащ личния 
интерес като основа и цел на човешкото съществуване, без ог-
лед на възможното съзнателно хармонизиране на отделните ин-
дивидуални интереси и постигане състояние на социално рав-
новесие чрез взаимопомощ и солидарност вместо растяща соци-
ална конфликтност, както и достигане състояние на екоравнове-
сие, предполагащо единството на човек и природа, на природна 
и културна реалност.

Айн Ранд за добродетелта на егоизма

В логически план в постмодерната епоха етиката на разви‑
тието е (не)пряко противопоставена на етиката на егоизма на 
Айн Ранд [6], която загърбва моралните ценности и добродетели 
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в името на индивидуалния интерес, тотално отричайки етиката 
на алтруизма, най-честа отъждествявана неправомерно с колек‑
тивистичната етика от тоталитарен тип. Тъй като последната е 
само частен случай на налагането на волята на мнозинството, до-
като при алтруистичния морал става въпрос за доброволно и съз-
нателно служене на каузата на хуманизма и за уважение на все-
ки и всички в Кантианската контекстуалност на възприемане на 
човека като самоцел на общественото развитие.

Етиката на развитието и етиката егоизма са два глобални 
полюсни подхода към човешкото развитие, свързани с визията 
за бъдещето на цивилизацията и за ценностния избор на чове-
ка като морален проблем. „Етиката на развитието“ може да бъде 
сполучливо дефинирана именно като „дневен ред на въпроси-
те за големия (основополагащия) нравствен избор, включен в 
процесите на социалното и икономическо развитие“ [7], а и при 
А. Ранд бъдещето на капитализма се третира като обусловено от, 
според нея, нравствения по своя характер избор на добродетелта 
на егоизма като двигател на общественото развитие.

„Поетеса на капитализма“ – така бе представена на българ-
ската публика мислителката Ранд, когато излезе от печат книгата 
ѝ „Капитализмът – непознатият идеал“. Истински негов аполо-
гет, тя е обявена в американската преса след 1989 г., когато Сту-
дената война свърши, за „богиня на пазара“ [Burns, J. 2009: 384] 
[Corsello, А. 2009], но и за „кучка на капитализма“ [Corsello, А. 
2009], тъй като предпоставя за връх на историческото развитие 
пълното отсъствие на етатическия принцип на социална орга-
низация и управление. Тоест, тя ратува за антисоциалната дър-
жава като идеален модел на социално развитие. За масовото съз-
нание, моделирано от скандалната преса, А. Ранд е „руско-аме-
риканска еврейка, която обича парите и невижда Бог“. [8]. За го-
лемия американски писател Гор Видал писателката с амбиции 
на философ със своята морална защита на егоизма като върхов-
на човешка ценност и добродетел е представител на откровения 
аморализъм.
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Всяко от тези определения отразява отделни оценки на Айн 
Ранд, според плурализма на съвременното обществознание и 
свободата на печата, която тя не се уморява да възхвалява, заедно 
с правото на собственост, като единствените легитимни човешки 
права. Но само последната характеристика е par excellence етиче-
ска, тъй като разкрива отношението към нейното творчество не 
като към убеден защитник на определена обществена система, а 
като към мислител, загърбващ историята на морала и неговите 
ценности, за да утвърди т. нар. етика на егоизма с два основни 
акцента: егоистичната самодостатъчност на индивида и свобо-
дата на пазара.

Айн Ранд започва да публикува теоретичните си трудове 
през 50-те години на отминалото столетие [9], когато е в апогея 
си славата на Алберт Швайцер и неговата идея за богоговението 
пред живота (Veneratio vitae) и негоистичната същност на мора-
ла. Обявявайки тъждеството на етика и култура, големият мис-
лител ще напише: „Човекът принадлежи на човека“ в смисъл на 
вътрешна потребност да твориш добро като единственото въз-
можно същностно човешко отношение, отговарящо на съкро-
вената природа на човека [Schweitzer, A. 1966: 132; Schweitzer, A. 
1978: 167]. Единствено духовно издигнатият човек, отрекъл се от 
егоизма и насилието в името на цивилизацията като висш кул-
турен, и следователно, нравствен идеал и действащ чрез труда, 
съчувствието и съучастието в радостта на другите (Mitfreude) в 
името на световното братство като висша политика, е в състоя-
ние да бъде човек в пълния смисъл на думата и да творец на бъде-
щата култура на мира и човешкото разбирателство [Lind, Е. 1948: 
150 – 153; Schweitzer, А. 1954].

Ранд обаче избира пътя на конфоронтацията с подобни 
идеи. Като привърженичка на крайно десния кандидат-прези-
дент Бари Голдуотър тя с право е причислявана към най-ради-
калните противници на диалога между обществените системи, 
което е важен щрих от обществената атмосфера на епохата и от 
житейската и философската ѝ биография. Обявявайки се против 
добродетелта на неегоистичния начин на живот, най-отявлена-
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та противничка на алтруизма в световната история е водена и от 
яростен антикомунизъм в духа на маккартизма. Според фило-
софското кредо на Ранд, единствената изгода на човека, живеещ 
в общество, са ползването от двете ценности, считани от нея за 
върховни – знанието и търговията. Икономиката е същинска-
та природа на социалното общежитие и детерминира човешката 
същност като реализраща се в доброволната и реципрочна раз-
мяна. Само тогава може да бъде преодолян, според собствения ѝ 
категориален апарат, моралния канибализъм на всички хедонис-
тични и алтруистични теории [10]. Според философската интер-
претация на т. нар. обективистката етика, единствено и само при 
нея се обезмисля антихуманната претенция щастието на един 
човек по необходимост да налага ощетяването на друг: „Обек-
тивистката етика поддържа, че човешкото благо не изисква чо-
вешки жертви и не може да се постигне с жертването на който 
и да е било човек за друг човек. Тя поддържа, че рационалните 
интереси на хората не влизат в конфликт – че не съществува ни-
какъв конфликт на нитереси между хора, които не желаят неза-
служеното, които не правят и не приемат жертви и които си вза-
имодействат едни с други като търговци – даващи ценност, за да 
получат ценност в замяна.“ [Ранд, А. 2008: 49].

Междуличностните отношения като търговска сделка

Огрубявайки максимално света на човешките взаимодейст-
вия, А. Ранд ги свежда еднозначно до принципа на размяна-
та като единственият рационален етичен принцип в човешки-
те взаимоотношения [Ранд, А. 2008: 49 – 50]. Като една от ранни-
те апологети на пазарния фундаментализъм, тя го утвърждава и 
като принцип на върховната справедливост в регулирането на 
частните, обществените, личните и публични отношения. Ней-
ното есе „Интелектуалният банкрут на нашата епоха („The 
Intellectual Bankruptcy of Our Age“), публикувано през 1961 г., се 
противопоставя на традиционните нравствени ценности, счи-
тайки ги за излишни в културата на XX век, в името на модерно-
то либертианство. Няма други условия за социален прогрес из-
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вън свободния пазар и егоизъма като добродетел. Те биват пред-
ставяни като гаранция за личностен просперитет и лично щас-
тие в светлината на търговията като основа на живота. Чове-
кът поддържа своя живот, като търгува своите продукти или ус-
луги срещу продуктите или услугите на другите.“

Според канона на провъзгласената „етика на егоизма“, тър‑
говецът е синоним на нравственост. Идеализирайки търговеца 
(за нея въплъщение на всяка бизнесменска активност!), Ранд го 
разглежда като носител на всички ценени от нея качества, абсо-
лютно честен и непогрешим в добродетелите си, предполагащи 
матрицата на някакво идеално отношение на доброволно догова-
ряне. То се мисли като изгодно за всички страни на сделката и 
напълно изключващо измамата, използването на Другия за свои 
користни цели, грубия маркантилизъм, нечестната игра, липсата 
на равнопоставеност в търговските договори:

„Търговецът е човек, който заработва това, което дава, и не 
дава и не взема незаслуженото. Той се отнася с хората не като с 
господари или роби, а като независими, равнопоставени на са-
мия него индивиди. Той си взаимодейства с хората посредством 
свободна, доброволна, ненасилствена, непринудителна размя-
на – размяна, която според собствената им независима преценка, 
облагодетелства и двете страни. Търговецът не очаква да му се 
плаща за провалите му, а само за посгиженията му. Той не прех-
върля върху другите бремето на собствени провали и не залага 
живота си в робство заради недостатъците на другите. [Ранд, А. 
2008: 50].

Приемам аргумента за търговеца като предприемач, който 
не бива, подобно на хибиридните соц-капиталисти днес, да раз-
чита на държавата, тоест, данъкоплатците, да заплащат негови-
те грешки, а той да работи като диспечер с чужди средства – на-
пример с пари от европейски фондове, частни фондации и дори 
спонсори, без да залага собствените си енергия и капитал, пое-
майки риска на начинанията си. Както бих приела и идеята за 
морално честния и безкористен играч на полето на либералната 
икономика, ако такъв наистина беше възможен в чист вид като 
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реално отрицание на класическия образ на „вълка“, възползващ 
се от лишените от средства, за да ги застави да работят за него за 
„жълти стотинки“. А такива случаи, за съжаление, имаме пре-
достатъчно в родната посткомунистическа практика, да не гово-
рим за страните от Третия свят, където мнозина предприемачи 
предпочитат да използват труда на малолетни и жени, тъй като 
се заплаща по-ниско.

По-скоро става дума за една нова утопия, представяща ка-
питализма като строй на честните и морални безнесмени, воде-
ни от възвишен морал, недопускащ изпозването на другите като 
средства за лично забогатяване. Самата Айн Ранд обаче призна-
ва, че капитализмът като „пълноценен, чист, неконтролиран, не-
регулиран, laisses-faire капитализъм, при който държавата е от-
делена от икономиката по същия начин и по същата причина, по-
ради които е отделена от църквата“ [Ранд, А. 2008: 53 – 54] не е съ-
ществувал никога в желаната от нея битност. Дори е принудена 
да признае, че той е желано бъдещо обществено състояние: „Ка-
питалистическа система в чист вид никога досега не е съществу-
вала, дори в Америка; още от самото ѝ начало държавният кон-
трол върху нея я е подривал и изкривявал. Капитализмът не е 
система на миналото. Той е системата на бъдещето – ако чове-
чеството иска да има бъдеще.“ [Ранд, А. 2008: 54].

Етиката на егоизма като поредната анти(утопия)

Идеалът за „съвършения капитализъм“, като най-нравстве-
ния строй в човешката история, е поредната нова утопия или, 
може би, антиутопия. И това става ясно, когато биват анализи-
рани етическите възгледи на „поетесата на капитализма“ в конте-
кста на схващанията ѝ за такива морални ценности като любов, 
приятелство и изобщо за духовните стойности, сведени отново 
до принципа на доброволната и равноправна търговска размяна: 
„В областта на духовното (под „духовно“ аз разбирам „отнасящо-
то се до съзнанието на човека“), „валутата“ или разменното сред-
ство са различни, но принципът е същият. Любов, приятелство, 
уважение, възхищение са емоционалният отговор, който човек 

Етиката на развитието срещу етиката на егоизма



314

дава на добродетелите на друг човек, духовното плащане в замя-
на на личната, егоистична радост, която човек изпитва от лич-
ните добродетели на друг човек. Единствено скот или алтруист 
може да претендира, че цененето на добродетелите на друг чо-
век е акт на безкористност, че доколкото ставало въпрос за собст-
вения личен интерес и удоволствие, нямало разлика дали човек 
общува с гений или с луд, дали се среща с герой или с бандит, 
дали се жени за идеалната жена или за някоя уличница.“ [Ранд, 
А. 2008: 50].

От правилната като етическа и социално-психологическа 
постановка теза, че „да обичаш значи да цениш“, Ранд стига до 
необоснования извод, че само рационалният егоистичен човек, 
който за нея е и единственият човек със собствено достойнство, 
е в състояние да обича, тъй като притежава ненакърнима и неиз-
менна система от устойчиви ценности. Съответно, и само негова-
та емоционална „валута“ е конвертируема. Докато човекът, който 
не цени достатъчно себе си, изобщо не е способен да цени нищо 
и никой. Но авторката стига до още по-драстични обобщения, 
постулирайки собствените си тези като най-правилните и дори 
единствено правилните. За нея тъкмо завършеният егоист, по-
ставил в основата на житейската си философия и практика раз-
умния егоизъм като основа на справедливостта, може да претен-
дира, че ще изгради едно свободно, мирно, процъфтяващо, добро-
желателно, рационално общество“ [11], тоест капитализма, онова 
общество, в което ползата е с ценностен приоритет.

Явно хора като апологът на егоизма Айн Ранд са създали ци-
ничната формула „Няма безплатен обед“, с която днес толкова 
се спекулира, за да представи обществото като сбор от егоисти, 
неспособни на възвишени чувства и немеркантилност. Но, сла-
ва Богу, ежедневната практика я опровергава неперкъснато. Вед-
нъж в релгиозните практики – защото вярващите знаят, че „Бог е 
любов“, независимо от името, с което се обръщат към него в раз-
личните религии. И втори път – в сърцатите действия на хора, 
правещи добро на чужди им по кръв люде драговолно. Доказват 
го хората, способни да се претекат на помощ на гладуващи и из-
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паднали в беда, щедростта на обикновените люде, подкрепящи 
кухни за бедни и дарителски акции за нуждаещи се от скъпо ле-
чение, милионите доброволци по света, които използват годиш-
ния си отпуск (тази най-прекрасна от всички моди сред младите 
хора в Европа и Америка!), за да участват в мисии по спасяване 
на хора от бедствия, болести, гладна смърт.

Явно, в човека има някакъв „ген на алтруизма“, който ника-
къв мирогледен цинизъм не е в състояние да унищожи или това 
е резултат на същностно духовната му, трансцедентална приро-
да, но именно съзнателните представители на Homo Sapeins не се 
възприемат като жертвени животни, а като личности, способни 
да обичат и състрадват безкористно, без да искат отплата за 
добрите си постъпки. Те не приемат и никога няма да приемат, 
че най-възвишените чувства могат да имат тръговски (пазарен) 
еквивалент.

Психологията на любовта е отрицание на психологията на 
пазарния меркантилизъм. Защото ако колективистичната ети-
ка в условията на тоталитаризма е несъмнено социално зло, няма 
никакви гаранции, че т. нар. разумен или просветен егоизъм, из-
вестен още от „Трактат за човешката природа“ на Дейвид Хюм, 
няма да прерастне в хишническа безогледност към другите в ли-
бертиански условия, каквито практики има предостатъчно на 
всички етапи от историята на капитализма.

Показателно е, че философията на възхвала на егоизма на 
Айн Ранд се поражда именно в историческия момент, когато 
през третата четвърт на ХХ век вместо противоборството между 
двете икономически системи и политически доктрини, в САЩ 
започва да се лансира идеята за конвергенното и / ли индустри‑
алното общество – всъщност най-хуманната социална доктри-
на на столетието, тъй като съчетава предимствата на пазарното 
стопанство като разгръщащо личната инициатива на индивида 
с принципите на социалната държава, която вече доказва прак-
тически предимствата си във Федерална Република Германия, 
Швейцария, Швеция, Англия, Франция и др.
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За да докаже, че философията на егоизма е добродетел на 
най-справедливия обществен строй  – капитализма, постигащ 
най-висока производителност на труда и като разултат – висок 
материален стандарт, Ранд не се уморява да противопоставя его-
истичното желание за собствено добруване на алтруизма като 
вреден. Със самата си постановка, че той включва, ако не само-
жертва, то съобразяване с другите, алтруизмът бива характери-
зиран като вреден за обществения прогрес и даже за фактор, кой-
то пречи човек да развива в пълна мяра способностите си. Затова 
той като исторически субект трябва да го загърби, тоест, не бива 
да живее за другите, а за себе си. За руско-американската мисли-
телка социалната държава е отказ от иманентната природа на ка-
питализма като единственият строй, който отговаря на човешка-
та същност, а етатизмът е смъртният грях, който го разрушава. 
Тя остро вини интелектуалците от вчера, съчувстващи на алтру-
истични и филантропични идеи, като деформатори и евентуал-
ни унищожители на капитализма.

Абсолютно съм съгласна, че никой не бива да бъде жертван 
за амбициите и целите на силните на деня, нито за конструк-
ции, обслужващи нечии групови интереси, но да се отричат бла-
городните цели на взаимопомощта, състраданието, добротвор-
чеството в името на ближните не е само проява на морално рав-
нодушие, а е направо етическо предизвикателство към морала 
като висша форма на културата. Философията на етическия 
егоизъм е не просто егоцентризъм, но и възхвала на човека като 
социален атом. Точно обратното на Етиката на развитието, къ-
дето целта е достоен живот за всички и за всеки.

Като писател, и то талантлив писател, тя безспорно е права, 
когато отрича диктатурата над човешката мисъл и съвест в ро-
мана си „Ние, живите“ (1936) – едно ярко изобличително и ви-
соко художествено произведение, достоверно представящо в 
психологически план разрушенията, нанесени от пролетарска-
та диктатура като военен и психически терор над личността, 
като същевременно резкрива неукрасената истина за болшевиш-
ката държава и НЕПА, за идеологическите илюзии и за човеш-
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ката подкупност и неподкупност. Но когато защитава тезата за 
излишните добродетели като съпричастност и съчувствие, лю-
бов към ближния, отговорност пред живота, солидарност, вза-
имопомощ, тя всъщност принципно загърбва всички етически 
норми, утвърдени в човешката културна история като естест-
вен регулатор на човешките взаимоотношения, залагайки само и 
единствено върху рационалността на егото, устремено към ус-
пешна себереализация. Личната воля и личните амбиции за ус-
пех и щастие биват противопоставени на намесата на държавата 
и всяка форма на колективно поведение. Неин идеал е минима-
листичната капиталистическа държава, бранеща 1) физическа-
та неприкосновеност на личността и 2) правото на капитала да 
се саморазвива. Издига до ранг на основни човешки права пра-
вото на собственост и свободната пазарна инициатива. Всъщ-
ност, тя дори говори за лични човешки права, за да дискредити-
ра социалните в духа на критика към алтруизма като колективи-
стична философия.

Атеизмът и пазарният фетишизъм  
като отказ от морала

Една от причините, обясняващи яростната защита на край-
ния философски индвидуализъм при Ранд са нейният атеизъм 
и войнстващ материалъзм, доведен до крайността си. Защото 
какво друго е жестокият викинг (нейният любим литературен 
герой от детствота), който гледа самодоволно на хората-мрав-
ки, чувствайки се най-велик с меч в ръка, освен тържествуваща 
и жестока материя, неодухотворена от етически и естетически 
стойности. Философката уж мрази Ницше, но нейният герой е 
свърхчовекът, влюбен в себе си. А както казва Оскар Уайлд, са-
мовлюбеността е единствената любов, която трае цял живот. Но 
е безплодна, ще добавя убедено. Тъй като човекът е „обществе-
но животно“[ 12], и ближните му, могат да му бъдат врагове, но и 
съратници и братя в Евангелския смисъл, без сътрудничеството 
между които е невъзможна културата. Именно тук е проблемът с 
аморалността на нейния атеизъм. Егоизмът не може да бъде мо-
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рална добродетел и съответно собствените желания и интереси 
не непременно вредят и възпрепятства желанията на другите. 
Както посочва още Сенека, не можеш да бъдеш свободен, докато 
съществува дори и един единствен несвободен (роб). Съответно, 
един морален човек не може да бъде щастлив, докато край него 
има нещастни и бедни хора.

Убедена атеистка и фанатична привърженичка на свобод-
ния пазар като върховен регулатор на обществените взаимоот-
ношения, Айн Ранд цинично заявява, че не се счита отговорна 
за гладуващите в Африка например, заради ниската производи-
телност на труда там. Тя е абсолютно равнодушна към чуждите 
страдания, смятайки всеки за лично отговорен за просперитета 
и съдбата си. Забравяйки съзнателно, че във всяко общество има 
болни, стари и немощни хора, които не могат сами да изкарват 
прехраната си. Не случайно и в Евангелието е казано: „Който не 
иска да работи, не трябва да яде“. Тоест, визира се нежеланието 
да се трудиш, а не невъзможността да упражняваш труд, която 
при растящата безработица в днешното общество често е и со-
циално детерминирана, а не зависи само и единствено от лич-
ните качества и усилия за самореализация на отделния индивид. 
Обективистката философия реално е оправдание на социална-
та джунгла, а всички трансцедентални категории са редуцирани 
или по-право елеминирани в името на човешкото щастие тук и 
сега, постигнато чрез преследване на личния интерес като висша 
морална цел, като жертването за другите или просто блаогтвори-
телността са излишен и дори глупав акт.

Тази себедостатъчност на индивида, капсулиран в интере-
сите и потребностите си, е особено остро критикувана от стра-
на на философи и социолози, поради ожесточените филипики на 
Ранд по адрес на алтруизма, който в нейните етически констру-
кти не се мисли като венец на човечността, а като опасна фор-
ма на отказ от лично щастие заради другите. По тази причина 
тя нерядко е обвинявана в хомофобия и липса на елементарна 
социална и женска чувствителност. Писателката с претенции на 
месия противопоставя съзнателно победителите на победените в 
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живота като неудачници, отричайки ползата от социалните по-
мощи на безработните, болните, инвалидите, ментално увреде-
ните, старите хора и сираците, противопоставйки ги на хората с 
висок интелектуален и артистичен капацитет, флиртувайки с по-
зицията, че всъщност пледира за подкрепа на талантливите за 
сметка на маргиналите в обществото.

Малко са авторите в световната литература, които си позво-
ляват да говорят за „второкласни хора“, но Ранд го прави, симто-
матично разделяйки човечеството на първа и втора категория 
индивиди, но никога не си поставя въпроса – като писател и като 
мислител, дали възпитанието, добрите условия на живот, обра-
зованието и самосъзнаването не могат да направят даден инди-
вид мислеща и търсеща личност: „Хората втора ръка нямат усе-
щане за реалността. Тяхната реалност не е в самите тях, а някъ-
де в пространството, което разделя едно човешко тяло от друго. 
Няма цялост, а свързаност, но тя не се опира на нищо. Не мога да 
разбира тази празнота у хората. Тя ме е спирала винаги, колчем 
съм се изправяла пред комисии. Хора без его. Мнение без мисле-
не. Движение без спирачки или двигател. Власт без отговорност. 
Човекът втора ръка действа, но изворът на неговото действие е 
пръснат сред всички хора. Той е навсякъде и никъде. С него не 
можеш да разговаряш разумно. Не е в състояние да разсъждава. 
Излишно е да му говориш – той не чува. Заставаш пред съда, но 
съдиите ги няма. Изправяш се пред вилнееща сляпа маса, която 
те мачка без мисъл и цел. Стив Малъри не можа да назове чудо-
вището, но го разпознаваше. Страхуваше се от лигавия звяр. От 
човека втора ръка.“ („Изворът“).

Собствената ѝ философия на тотален отказ от алтруизма, 
социалното подпомагане и солидарността обаче преживява 
пълне крах, когато става въпрос за собственото и оцеляване. 
Тя иска пълно реимбурсиране от страна на държавата на сред-
ствата, вложени от нея самата за лечение на раковото ѝ заболя-
ване. Забравяйки, че е твърдяла, че минимумът етатизъм е иде-
алното обществено решение на всички социални проблеми, из-
искващи само и едниствено личните усилия на индивида. Ето и 
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един достатъчно изразителен цитат от „Уикипедия“: „През 1974 г. 
е оперирана от рак на белия дроб, причинен от тютюнопушене. 
Въпреки критиката си към политиките за общодостъпно здра-
веопазване, Ранд настоява и получава реимбурсиране на ме-
дицинските си разходи, като полученият от нея чек е на името  
Ан О’Конър, както тя се казва по мъж… По думите на адвокатка-
та ѝ Ева Прайър, това се е наложило, понеже „докторите струват 
повече, отколкото може да се изкара с писане на книги, и тя щеше 
да остане разорена.“ [13]

Категорично и недвусмислено изпъква вътрешната раздво-
еност на натурализираната американска мислителка, която се 
представя за апологет на етатизма дотогова, доката сама няма 
личен интерес от мрежите на социална защита. Но тя е непосле-
дователна и когато се изживява като десен консервативен мис-
лител, а защитава пазарния екстремизъм за сметка на регулира-
ното от закони капиталистическо производство, където правна-
та регулация чрез ограничаване на печалбата и работното време 
(чрез общозадължителни юридически норми) всъщност служи 
на каузата на равнопоставенността на самите предприемачи.

Подобна противоречивост издават и нрвствените ѝ възгле-
ди по отношение на традиционните нравствени ценности (дори 
в личен план, както доказва скандалният ѝ личен живот), тъй 
като е известно, че консерватизмът в морала е запазена мярка 
на десните идеолози, традиционно отричащи релатизизирането 
на моралните норми и неприемащи сексуалното либертианство. 
Лесно е да прегърнеш идеите на пазарния и сексуален либерти-
низъм, както и да проповядваш абстрактни нравствени принци-
пи в духа на възхвала мирогледно-практическата ценност на его-
изма, изживявайки се като супергерой и създател на нова фило-
софия, когато ти е провървяло в „най-напредничавото, най-ху-
манното и благородно от всички общества“ – американското. В 
ролята си на „житейски победител“, А. Ранд отрича правото на 
по-слабите, неуспешните и болните от социална подкрепа и за-
крила. Но сблъсъкът с изпитанията на реалността оголва, както 
сочи обективният език на фактите, егоизма на А. Ранд като ин‑
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стинкт на оцеляване за сметка на другите, какъвто е всъщност 
всеки егоизъм.

Тук е и голямата етическа разлика между съчувствието към 
Ближния и равнодушието към чуждите страдания. Отказът от 
принципите на етатизма е по същество отказ от човешката со-
лидарност. Там, където пазарът е единствен и върховен регу-
латор на човешките отношения, меркантилността взима връх 
над нравствените стойности и превръща отделната личност в 
„болтче на държавната машина“, именно понеже, както показ-
ват това по гениален начин още немските романтици, липсата на 
загриженост за другите и стръвната алчност за личен успех на 
всяка цена водят до ампутация на съвестта и деетизират тотално 
обществото. Оголва се вълчата същност на стремежа към печал-
ба, който вече не е „дисциплиниран“ от законите на възможните 
приходи на предприемачите на едро и дребно [14].

Търговската рационалност не е тъждествена на човечност и 
справедливост и в този смисъл тя не е морална категория, както 
и егоизмът реално не може да бъде добродетел, тъй като нрав-
ственят му потенциал е латентно нисък. Още древните са знаели 
„Аз съм Ти“ – тоест, всички сме равни пред съдбата и това, което 
може да се случи на един, може да се случи на всеки. В този сми-
съл капитализмът е една необходима форма на социо-политиче-
ската еволюция, предполагаща утвърждаването на принципите 
на свободата, равенството и братството като основи на демокра-
тичното развитие. Но само, когато свободният пазар е съчетан 
със задоволяване базисните нужди на хората, е възможен соци-
алният мир и развитието добива етически измерения, какъвто е 
социалният капитализъм в Германия или Швеция.

Тръгвайки от факта, че природата не е дала възможност на 
човека да оцелява от само себе си, а трябва да полага усилия за 
това, Ранд като философ превратно поставя знак за равенство 
между грижата за собствения интерес и егоизма и спекулатив-
но твърди, че щом животът сам по себе си не е зло, грижата да 
запазиш да запазиш живота си, дори в ущърб на другите, също 
не може да бъде зло, каквито и да се житейските цели. И е стран-
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но, че автор, който уж съзнателно предпоставя достойния живот 
като цел на смисленото човешко съществуване, обвинява алтру-
изма като недопускащ концепцията за „самоуважаващия се, са-
моиздържащ се човек.“ [Ранд, А. 2008: 11]. Разбира се, без да даде 
нито един аргумент в полза на собствения си възглед, че имен-
но алтруизмът не зачита подобна ценност като основополагаща. 
Тъй като точно a priori убеждението за самоценността на Дру-
гия движи алтруистичната личност като субект на доброволно 
добротворчество в името на Ближния.

Още по-слабо убедителна е като философ Ранд, когато се оп-
итва да внуши предстaвата за алтруизма като недопускащ „друг 
възглед за хората, освен като за жертвени животни и консума-
тори на жертвоприношения, т. е. като жертви и паразити“ и съ-
ответно не вижда „никаква възможност за доброжелателно съв-
местно съществуване на хората“ (пак там). Като резултат изоб-
що не се допуска понятието справедливост в социалната филосо-
фия. Може би, защото то дава възможност за много и различни 
тълкувания, водещи неизменно до разбирането за равнопоставе-
ността на хората като имащи право на щастие и самореализа-
ция, при отричане използването на едни хора от други.

Алтруизъм означава, според Българския тълковен речник, 
както и според Универсалния он‑лайн речник, да се действа 
безкористно за благото на другия, като често това предполага и 
лични жертви. Обратното на алтруизма е егоизмът, който залага 
преди всичко върху личното добруване и счита Другия за запла-
ха за собствената си безопасност, щастие, благополучие, които е 
длъжен да защитава на всяка цена и бих добавила, често – със 
всички средства. Като философия на хуманизма и солидарност-
та, алтруизмът всъщност набляга точно на момента на добровол-
ната практика на активна грижа за благополучието на опреде-
лен човек или социална група. В този смисъл той е основата на 
различни културни модели и на повечето религиозни системи, 
където се предполага, че споделянето на собствените блага с ня-
мащите като нуждаещи се от внимание и състрадание лежи в 
основата на морала и на общуването с боговете, които приемат 
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дара към страдащите и лишените от блага като висш израз на чо-
вешко и божествено милосърдие. Неговата кулминация е Еван‑
гелската етика, която интерпретира саможертвата на Христос 
като образец на космическата философия на Любовта.

Крайната атеистка Айн Ранд (Ален Лорен), отрекла се от 
юдаизма като своя родова религия и ненавиждаща християн-
ството като религия на алтруизма, става апологет на егоизма 
като морална добродетел, въпреки цялата двусмисленост и дори 
аморалност на подобна постановка: Не може да не буди удивле-
ние настървението, с което Ранд спори с папа Павел VI, стараей-
ки се да прозвучи несправедливо принципът за помощ и грижа 
към по-малко облагодетелстваните от съдбата нации и социални 
групи, [15]. Нейното войнствено отрицателно отношение към из-
вестната енциклика „Populorom progressio“ („За напредъка на на-
родите“), презрително характеризирана като „манифест на без-
страстна омраза към капитализма“ [16], най-подробно разкрива 
враждебността на философската същност на „етиката на егои-
зма“ спрямо всички възгледи, проповядващи алтруизъм [Ранд, 
А. 2006: 361]. Както и враждебността на Ранд към представители-
те на онези социални групи, които не са част от финансовия, пре-
дприемаческия или културния елит. Още повече, че въпросната 
енциклика е сътворена с прякото участие на Луис Лебре – ико‑
номист и социален философ, създал през 1941 г. групата „Ико-
номика и хуманизъм“ (Économie et Humanisme) и считан за фак-
тическия начинател на етиката на развитието през 40-те го-
дини на миналия век. Той пледира за диалог между икономисти, 
хуманитари, теолози, философи, социални работници в името на 
добродетелта на човеколюбието, което може да спаси света от со-
циалните конфликти и войните [17].

Непримирима към религията, на която отрича именно вис-
шия ценностен смисъл на антропофактор, Айн Ранд я предста-
вя като жертвена практика, чиито жертва е активната човешка 
личност, бореща за личното си щастие, [18]. Тя игнорира и смята 
за излишно великодушие всяка проява на съчувствие и подпома-
гане – морално и материално – на социално и физически ощете-
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ните индивиди, социални групи, народи и нации. Отношението 
на презрение към по-малко удачните от страна на житейските 
победители рефлектира отчетливо в твърденията на самообяви-
лата се „спасителка на капитализма“ (без да държи сметка, че той 
може да има „човешко лице“!), наричаща желание за прекършване 
на човешкия дух осигуряването минимума достойни условия за 
живот за всички, гоест социалното подпомагане:

„Господстващият тон в този възглед е омразата към човеш-
кия ум – оттук и омразата към човека, следователно – към живо-
та и тази земя; оттук и омразата към човешката наслада от живо-
та на земята и като крайно следствие към единственото общест-
вено устройство, което прави възможно практическото осъщест-
вяване на тези ценности, а именно капитализмът…Да разгледа-
ме предложението американците да бъдат осъдени на доживотен 
черен труд без възнаграждение под формата на принудителна 
работа, като бъдат накарани да работят толкова много, колкото 
досега и дори повече, без нищо в замяна освен средства за пре-
питание, докато диваците (курсивът мой – Е. Л.) берат плодове-
те на техните усилия. Като чуете такова предложение, какво из-
никва в ума ви? Това, което изниква в моя, е образът на младите 
хора, които започват живота си със самоуверено усърдие, които 
се стараят в училище, насочили поглед към бъдещето с радост-
на всеотдайност, без никакви оплаквания – и значението в тех-
ния живот на едно ново палто, нов килим, стара употребявана 
кола или билет за кино като храна за техния кураж. Всеки, който 
се абстрахира от тази представа, докато планира да се освободи 
от плодовете на труда на хората…може да твърди, че го движат 
всякакви мотиви, но любовта към хората няма да е един от тях…
Енцикликата предлага нещо повече от възглед за живота…тя 
не е насочена към унищожаване на човешкия ум, а към неговия 
по-бавен и мъчителен еквивалент: неговото поробване“ [Ранд, А. 
2008: 370 – 371].

Разбира се нито папата, нито който и да е политик, духов-
ник, интелектуалец вчера или днес е имал или има претенцията 
американците или представителите на която и да било друга на-
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ция да работят само за най-необходимото в името на благотво-
рителността към нямащите. Дори социалистическите режими не 
са представяли интернационалната помощ за „борещите се на-
роди“ като отказ на трудещите се от всичко извън някакъв ек-
зистензиален минимум в стила на „казармения комунизъм“. Ви-
зираната папска енциклика е благороден повик към овладяване 
безмерните консуматорски апетити и отдаване част от свръх-
богатството на най-развитите страни на нуждаещите се нации 
като етически мотивирано глобално споделяне. Но без да при-
зовава към експроприиране имуществото на всички без изключе-
ние представители на развитите нации, включително САЩ. Тя 
разкрива милосърдието и благотворителността като висш израз 
на човешкия морал, отричащ конкуренцията и живота на едни 
за сметка на други като „морал на социалната джунгла“. Обект на 
подобно етично отношение на споделяне на имащите с нямащи-
те изобщо не е демотивация на работещите да бъдат неработещи 
и очакващи подаяния, тоест, ползващи се с блага наготово, макар 
иронично Джон Голт като говорител на писателката-философ да 
описва вземащите като зло и това да е една от ключовите ѝ поста-
новки във визиите за новия интелектуалец:

„Защо е неморално да произведете ценност и да я запазите 
за себе си, ала е морално да я дадете някому? И ако не е морал-
но вие да я задържите, защо е морално другите да я приемат?… 
Нима добродетел означава да се слугува на порока? Нима морал-
ната цел на добрите е саможертвата в името на лошите?…За тях 
не е аморлно да я приемат, при условие, че те самите не са способ-
ни да я (ценността) произведат, нито са способни да я заслужат, 
нито пък могат да ви дадат нещо стойностно в замяна?“ [Ранд, А. 
2006 (1): 162]

Безспорен факт е, че индустриално производство се осно-
вана на научно-техническия напредък, определян от Ранд съв-
сем правилно като синоним на прогреса и същност на капита-
лизма. Тя обаче е етически несправедлива, когато поставя знак 
за равенство между талант, ум и богатство, отричайки, че ра-
ботникът също е създател на благата. Умът безспорно е двига-
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тел на общественото развитие като знание, предавано от генера-
ция на генерация, но не бива да се отрича, че физическите усилия 
на работниците и неквалифицираният труд на служащите също 
имат своето голямо производствено и социално значение. Ранд 
в „Атлас изправя рамене“ направо си затваря очите за същност-
та на експлоатацията, която е свързана с т. нар. принадена стой-
ност, приватизирана в свърхобем от собствениците на капитала 
за сметка на работещите за тях.

За равенството, разделението на труда и социалната 
неравнопоставеност

Уважението към труда на всеки един член на обществото 
като необходима част от социалното цяло не е каприз, нито не-
разумна и нерентабилна инвестиция. Алтруизмът в случая оз-
начава искане за адекватно отношение към всяка форма на тру-
да като размяна и изобщо не става въпрос за нравствен дълг, 
вменяван „отгоре“ и затрудняващ дейността по възпроизводство 
на капитала. Вярно е и обратното: претенциите на диктаторите 
към масите не са продиктувани от алтруистичен порив, а един-
ствено от желание за лична власт и облаги. Мотивационната им 
сфера, аналогично на тази на едрите собственици и производи-
тели, е детерминирана от краен и опасен егоизъм, който под пре-
текст за лична инициативност и предприемчивост или от лице-
мерна загриженост за „общото благо“ и „социален ред“, е насочен 
против интересите на другите обществени субекти. Нито един 
търговец или предприемач няма право да претендира, че той и 
само той създава стоки като блага, тъй като освен капитал и ум 
като интелектуален проект (научно откритие) са необходими и 
физическите усилия на обикновените работници, чиито труд е 
силно неглижиран от Ранд, която добре обосновава феномена, 
който бих нарекла „принципната неадекватност на матери‑
алния еквивалент на умствения и художествено‑творческия 
труд“, като правило неглижирани в цялата история на култура-
та – с едно-еднствено изключение в постмодерното общество – 
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култа към шоубизнеса, който има и съответното материално  
(свръх)признание към творците му [19].

Но тя няма моралното право да се противопоставя на нек-
валифицирания труд и да подкрепя правото на максимална пе-
чалба на онези, които правят от твореца наемен работник – от 
Микеладжело до учените в лабораториите и институтите днес – 
и високомерно да заявява, че всяко заплащане на неквалифици-
рания персонал е незакономерно възнаграждение, а едва ли не 
дар от страна на представителите на капиталистическото произ-
водство. Тъй като, на практика, при алтруизма не става дума за 
ограбване труда на интелекта от страна на по-ниско квалифици-
рананите служители, нито е правилно обявяването му за прак-
тика, при която „моралното задължение на компетентния е да 
служи на некомпетентния и да се жертва за чуждата нужда…“ 
[Ранд, А. 2006: 36]. Подобни обобщения означават ликвидиране 
на нравствения смисъл на обществената солидарност в труда и 
в разпределението, към която приканват критикуваната Папска 
енциклика, както и доста от посланията на последните трима 
папи, силно загрижени от факта, че човешкого съществувание 
все повече губи откъм духовност и хуманност.

Точно този недостиг на алтруистично мислене е най-слаба-
та страна в теоретичните конструкти на Айн Ранд, неотчитаща, 
че световният прогрес се крепи и на „мравките“, на работливи-
те т. нар. „малки хора“, без които нито един гениален строителен 
или производствен проект не би добил плът. Ще цитирам само 
един пасаж, в който проличава цялото ѝ пренебрежение към 
всички труженици, неспадащи към висшия ешалон на открива-
телите и менджърите.

„В сравнение с изразходваната умствена енергия човекът, 
който изобретява нещо ново, получава като материално възна-
граждение само малък процент от създадената от него стойност, 
независимо какво състояние е натрупал и какви милиони е спе-
челил. Но човекът, който работи като портиер в завода, произ-
веждащ това изобретение, получава огромно възнаграждение 
(курсивът мой – Е. Л.) в сравнение с умствените усилия, които 
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работата изисква от него. Това важи за всички останали хора, 
стоящи между двамата, независимо на какво ниво на амбиции-
те и на способностите се намират. Човекът на върха на тази ин-
телектуална пирамида допринася най-много за всички под него, 
но не взема нищо освен своето матерално възнаграждание – той 
не получава интелектуален бонус от останалите, който да доба-
ви към стойността на своето време. Човекът, в основата на пира-
мидата, който е оставен сам на себе си, би гладувал поради своя-
та некомпетентност, не допринася нищо за тези над него, но по-
лучава бонуси от умовете на всички тях. Такава е природата на 
„конкуренцията“ между силните и слабите в интелектуално от-
ношение. Такъв е моделът на „експлоатация“, заради който вие 
осъждате силните“ (Пак там: 212).

Пространствената предоария в интерес на социалния елит 
изпуска обаче едно важно обстоятелство – хората на върха на пи-
рамидата са задължени на тези под тях, че ги освобождават от 
потребността да вършат тежки, често мръсни или поне не осо-
бено рентабилни и престижни дейности, тоест, освобождават ги 
от към време, усилия и им пестят енергия и същностни сили за 
по-важната задача на живота им. И трябва да се отчита, че когато 
т. нар. „обикновени хора“ или „средностатистически граждани“, 
имат достатъчно, за да задоволят нуждите от достоен живот за 
себе си и семействата си, те не завиждат на имащите повече, сти-
га те да не бъдат откровени престъпници. Но в никакъв случай 
не бива да им се вменява комплекс за малоценност, само защото 
не са надарени със специален талант.

Дори да приемем, че има достатъчно социални субекти, след-
ващи философията на разумния егоизъм като свое нравстве-
но кредо [20], в обективистичната етика няма никакво логично 
обяснение по силата на какви нравствени механизми търгове-
цът, респективно индустриалецът, ще се прояви като завършен 
добродетелен егоист, според представата на А. Ранд и няма в да-
ден момент да злоупотреби с правото си на собственост спря‑
мо лишените от нея. Тоест, каква е обективната гаранция, че 
търговецът, респективно индустриалецът-предприемач, като аб-
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страктно въплъщение на активната и продуктивна личност, не-
пременно ще бъде морална личност в смисъла на добродетелен и 
рационален егоист, загрижен да бъде честен към хората, с които 
влиза в отношение на взаимноизгодно и следователно, равноп-
равно, търговско споразумение?

Иделният предприемач е не по-малко утопична личност от 
„идеалния комунист“, носител на всички добродетели на морал-
ния кодекс на еманципатора на трудещите се или от „безгреш-
ния“ християнски свещенослужител, поучаващ другите, но да-
леч не винаги нравствено съвършен в личния си живот. Водена 
от чувствата си на персонална ненавист към алтруизма и филан-
тропизма, нейната философска система е дълбоко антисоциална 
и нереалистична, въпреки претенциите ѝ да снема противоре-
чията и да тушира социалната конфликтност чрез представяне 
на пазарните отношения като праобраз, но и еманация на всички 
човешки взаимоотношения. Представяйки търговеца, индустри-
алеца, предприемача като висш образ на разумната човечност, в 
качеството им на образцови носители на морал, базиран на раз-
умност и справедливост, тя не желае да си даде сметка, че става 
дума за желателно, а не за действително състояние на нещата.

За какви доброволни и равноправни договорни отношения 
може да се говори например в условия на подписване трудови до-
говори при икономическата принуда на глада? Или когато говори 
с неприкрита омраза към стачниците, борещи се за подобряване 
на заплащането и условията на труд, без да държи сметка, че това 
е пътят на прехода на хищническия капитализъм от етапа на пър-
воначалното натрупване на капитала в цивилизационно удовлет-
ворителен модел? Едва ли може да се предположи например, че е 
недостатъчно информирана за икономическото изнудване на ре-
гионални собственици с диктаторски манталитет, като печално 
известната „Юнайтед фрут къмпани“, използваща липсата на по-
минък в дадена област, за да реализира максимални печалби при 
максимална експоатация на работната сила. Като същото важи за 
всички геополитически обекти, където мощни инвеститори из-
ползват икономическата изостаналост в собствена изгода.
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За апологетите, епигоните и (не)възможността  
да бъде дописана Айн Ранд днес?

Като философ А. Ранд изобщо не се вълнува от подобни 
аспекти на икономическите и междуличностните отношения. Тя 
създава стерилна, кабинетна философия с ярко изразен елита-
рен характер, противопоставяща надарените индивиди на „ма-
сата“ Нейната прагматична насоченост, целяща да уязви като 
мистицизъм на духа и плътта всички останали философски на-
правления, страда най-малкото от три основни недостатъка:

1) Теоретична безпомощност във формулиране на самото 
схващане за ценностите;

2) Липса на същностно етически поглед към проблема за 
ценностното отношение, тъй като А. Ранд говори за морала, 
свеждайки ги едностранчиво до „търговия“ и „полза“;

3) Тя не само не приема алтруистичните ценности като ху-
манни, но и принципно не рангува ценностите и по този начин 
предпоставя като равнопоставени личните себични желания 
като стремеж за поддържане на добра физическа форма, жела-
нието за кариерно израстване, постигането на финансова неза-
висимост и т. н.

Не е достатъчно да се декларира, че ценностите са смисъла 
на живота, както прави това Андрю Бърнстийн, заел се, с пре-
тенциите на нов Гуру на капитализма, да реанимира с днешна 
дата „етиката на егоизма“, стремейки се да сложи ред в хаоса на 
теоретичните конструкции на философстващата писателка и да 
я наложи в световен план като месия на пазара. Той на дело по-
стига точно обратното, тъй като неговите (до)обяснения на тези-
са ѝ за ценността като онова, „за което всеки действа, за да спече-
ли и / или запази (собственост, блага – бел. моя – Е. Л.)“ [Бърнстий, 
А. 2012: 133], разкриват още по-безкомпромисно защо морални-
ят кодекс, дори на доктрината на егоизма, от епистемологическа 
гледна точка не може да бъде сведена до „личните ценности и 
живот, изпълнен с неща и хора, които някой обича.“ (пак там).

За интелектуалния възродител на Ранд А. Бърнстийн еднак-
во значение като житейска цел имат образованието, парите, ка-
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риерата, романтичната връзка, съддаване на семейство, изку-
ството като признание или хоби… или „някоя от хилядите дру-
ги изпълващи живота (курсивът мой – Е. Л.) цели“ [пак там:134], 
продиктувани от желанието за търсене на собственото щастие 
и отрицание на колективистичния морал. Той не винаги е добро, 
както и не винаги е зло. Превръща се в зло, когато има насилие 
над личности и социални групи, за да приемат квази-ценности, 
реално действащи в техен ущърб. Примерът със себеотдаването 
на учените е направо нелеп като аргумент в защита на тезата за 
егоизма като добродетел. Всяко истинско творчество е алтруис-
тично – то е доброволен акт за другите, а не за лична изгода [21]. 
Точно това проличава, когато пише за заслугите и начина на жи-
вот на изтъкнатия учен в областта на земеделските науки и от-
кривател на нов вид памук Джон Вашингтон Карвър, предста-
вен като дородетелен егоист с право да преследва некомерсиална-
та си мечта. Той всъщност тотално опровергава не само нейна-
та теза, но и философията на егоизма: „Въпреки че се ражда като 
роб в Мисури, и от малък остава сирак…той преодолява нечува-
ни пречки, за да се образова. През 1896 г. е приет от превъзход-
ния учител Буукър Т. Вашингтон да работи в Института „Таски-
ги“ за 125 долара на месец. Остава там 47 години, многократно 
отказвайки предложения за увеличение на заплатата с думите 
„Какво да правя с повече пари? Аз вече имам цялата земя.“ Вед-
нъж отхвърля предложение за работа на Едисон, което включва 
годишно заплащане от 100 000 долара и шанса да работи в най-
добрите научни среди.“ [Бърнстийн, А. 2012: 92].

Човек, който не се блазни от висока заплата и не цени соб-
ствеността като осново човешко право, не може да бъде характе-
ризиран като егоист и да служи като илюстрация за правотата 
на обективистичната философия и етика. Не съществува адек-
ватна етическа аргументация и на постулата, защо да бъдеш ве-
рен на себе си, означава да бъдеш егоистичен в пълното му зна-
чение на нравствена ценност. Или защо е необходимо призна-
ване точно на времето, парите или концентрираните усилия на 
личността за себедоказване за върховни ценности? По тази при-
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чина дългичкото обяснение – защита на ценностите на егоизма, 
представени чрез смехотворния пример за човека, ценящ строй-
ната фигура и физическото дълголетие като пример на доброде-
телно, тоест, неегоистично поведение – само защото е нежертве-
но отношение (пак там), илюстриращ модела на Ранд на неалтру-
истично или дори анти-алтруистично отношение към живота, 
звучи неубедително и доста повърхностно за школуваните в ме-
тафизиката на морала.

За целите на философското и обществено легитимиране на 
тезата за моралната природа на егоизма като добродетел не е 
достатъчно „богинята на капитализма“ от собствените си фило-
софски позиции да громи образците на човешка безкористност и 
уважение към традиционните ценности, за да оправдае учение-
то за етиката на егоизма, като едноверемнно отговаряща, според 
нея, на исконния човешки стремеж към щастие и себедоказва-
не, но и на пазарния либерализъм без граници [22] Натурализи-
раната американска философка представя съвременната морал-
на оценка като силно уязвима, заявявайки, че индустриалецът, 
който произвежда богатство, и гангстерът, който обира банка, се 
разглеждат като еднакво неморални, тъй като и двамата се стре-
мят към материални блага за своя собствена „материална изго-
да“. Същеврменно тя отрича съобразяването с другите като об-
разцово морално поведение:

„Младият мъж, който се отказва от кариерата си, за да из-
държа своите родители и така не става нещо повече от служител 
в бакалия, се разглежда като морално превъзхождащ младия чо-
век, който води мъчителна борба и задоволява личните си амби-
ции. Диктаторът се разглежда като морален, тъй като неупису-
емите зверства, които извършва, били „в името на народа“, а не 
заради самия него.“ [Ранд, А. 2008: 9].

Само че Ранд не си дава труда да уточни в споменатите слу-
чая конкретните обстоятелства и историческата рамка на приве-
дените примери. Гангстерът може да бъде равен по безнравстве-
ност на капиталиста, който е част от мафията или просто безо-
гледно експлоатира служителите си. Синът, който се издига в ка-
риерно отношение, наистина е груб егоист, ако не го е грижа, че 
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родителите му гладуват, след като са жертвали мило и драго да 
го изучат. Той безспорно е егоист и когато просто не се сеща за 
тях, след като направи завидна кариера, дори да е блестящ спе-
циалист в своята област. Що се отнася до диктатора, той само в 
своята добре охранявана с оръжие и насилие над мисълта на хо-
рата реалност минава за морален, а останалият свят прекрасно 
разчита нравствената му низост, независимо дали става дума за 
Хитлер, Сталин, Берия, Пиночет и т. н.

Да правиш добро за другите не означава нито с „железен юм-
рук да ги отпратиш към тяхното шастие“ по болшевишки модел, 
нито да разстрелваш поети по стадионите. Съответно, и от фа-
кта, че има хора, злоупотребяващи с алтруистичните чувства на 
другите, не следва автоматично, че няма алтруизъм или че ал-
труизмът е зло. Нима има някой, който с чисто сърце може да 
упрекне Майка Тереза, че не е водена от алтруистични чувства? 
Изобщо не е пресилено да се твърди, че без алтруизма на изсле-
дователите и творците, които работят за другите по призвание, а 
не за материални заслуги и известност, е немислим световният 
прогрес. Но и всяка безкористна помощ на катастрофирали, да-
вещи се, гладуващи, болни е израз на върховна човешка доброта 
и антиегоизъм. Докато егоизмът, представящ се като доброде-
тел, е егоцентризъм, противопоставящ Аза на Другите. Уговор-
ките за рационалността като прагматична база на човешкото 
общежитие, детерминирано от добродетелта на егоизма, звучат 
твърде абстрактно. И ако Айн Ранд иска да бъде убедителна, тя 
трябва не просто да декларира, че индустриалецът не е грабител, 
но и да обясни какво прави индустриалеца грабител. И как той 
задължително ще избира такива ценности, като го правят тво-
рец в собствената му област, а не експлоататор и нечестен биз-
нес-играч.

Съответно се налага и да обясни какво точно означава човек 
да живее в морален план на неподобаващо за него равнище: „Зло-
то на грабителя се корени не във факта, че той преследва собстве-
ните си интереси, а в това, което той разглежда като свой собст-
вен интерес; не във факта, че той преследва своите собствени зае-
тости, а в това, което той избира за ценност; не във факта, че той 
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иска да живее, а във факта, че иска да живее на неподобаващо за 
човек равнище.“ [пак там: 10]. По-нататък в посочения контекст 
теоретикът Ранд отново самоцитира споменатата лекция „Обек-
тивистката етика“, за да определи присъщите на човека цен-
ности и интереси, наблягайки че „грижата за собствения инте-
рес е същността на моралното битие и че самият човек е този, 
който следва да се облагодетелства от собствените си морални 
действия.“ [пак там: 12]. Затова дори отделни коригиращи ремар-
ки от рода на „Моралът не е състезание по капризи.“ [пак там:12], 
не може да промени общото звучене на философските констру-
кти, утвърждаващи бездоказателствено, че при добродетелния 
егоист задоволяването на собствените ирационални желания не 
е мерило за морална ценност, но и задоволяване желанието на 
другите също не е гаранция за морална ценност.

Дописвайки Ранд, Андрю Бърнстийн на свой ред ще продъл-
жава да твърди, че избирайки ценности, човекът с морал трябва 
да избере егоизма като житейска философия. Но ще добави, с цел 
да бъде приета нейната философия като гаранция за бъдещето на 
капатилизма, уговорката, че непризнаващият саможертвата, не 
иска и другите да се жертват за него като противовес на алтруис-
тичната „канибалска моралност“ [Бърнстийн, А. 2012: 153]. Спо-
ред следовника на А. Ранд не е проблем човек да бъде едновре-
менно полезен и за себе си, и за другите, но е невъзможно едно-
временно „да постигнеш удовлетворение и да жертваш себе си“ 
[пак там, с. 157] Недемократичността и аморалността в социал-
ните възгледи на А. Ранд са най-явни, когато третира безработи-
цата като „неизбежен резултат от изкуственото покачване на за-
платите на равнища над определяните от свободния пазар“[Ранд, 
А. 2006: 103] и в условия на стачки зове към стачкоизменичество, 
защитавайки „правото“ на ниските заплати на онези, които са 
готови на всичко по минималистична формула на спасяване от 
пълната мизерия на цената на относителната бедност. И про-
личава защо, въпреки твърденията на анти-етатистите [Бърн-
стийн, А. 2012: 157], егоизмът не може да бъде задължителна ос-
нова за великодушие
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Неубедителна теоретически е Айн Ранд и когато в собствено 
етическите си възгледи засяга проблема за завистта и злобата 
като продиктувани от алтруистично-колективистичните прин-
ципи. Защото тези негативни човешки качества се проявяват на 
всички степени на културното развитие на човечеството, неза-
висимо от формата на собственост. Става дума не за грешка или 
иманентно зло на колективистичния морал, а за индивидуална-
та човешка несправедливост и алчност, както личи от словата 
на Джон Голт по адрес на злоупотребилите с власт, заради жела-
ние за лично обогатяване. Във всяка епоха е имало люде, завиж-
дащи на съседите, колегите и приятелите си за всяка, дори дреб-
на придобивка, но и за всеки нематериален успех, даже когато не е 
налице повсеместното прилагане на принципа на уравниловката 
на кадърните и некадърните, работливите и мързеливите. Кредо-
то на завистника винаги е едно и също и то тръгва още от Каин, 
възненавидял брат си. Тъй като то не е рожба на алтруистичната 
философия, а е нейно категорично отрицание: „В името на какво 
означаваше да ни се работи? В името на любовта ни към наши-
те братя?… Именно тогава за първи път в живота си се научихме 
да мразим братята си. Започнахме да ги мразим за всяка хапка, 
която преглъщат, за всяко дребно удовлствие, на което се радват, 
един – заради новата му риза, друг – заради новата шапка на жена 
му, заради екскрузията със семейството, заарди боядисването на 
къщата – всяко нещо беше взето от нас…“ [Ранд, А. 2006 (1): 119].

Безспорно, уравниловката и безкритичността към мързели-
вите е болезнен нравствен въпрос, актуален във всяко общество 
вчера и днес, който търси своето решение. Но големият социален 
проблем е в контраста свръхимащи и бедстващи, а не се свежда 
до мнимия конфликт между можещите и неможещите. Ликви-
дирането на този жесток антагонизъм е път към неантагостич-
но обществено развитие чрез етатизъм и социални мрежи на за-
щита на малоимотните, лицата с увреждания, жертвите на ико-
номическите кризи и природните бедствия, като същевременно 
се дава възможност на всеки талантлив човек да се развива в 
своята област и по този начин се способства за общочовешкия 
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прогрес – икономически и културен. И пак по същата причина 
общественото здравеопазване и държавната система на обра-
зование са благодат, а не недостатък [23]. Обратното, превръща-
нето им в стока ги прави по-доходоносни за собствениците на 
учебни и здравни заведения, но социалната цена на тези печал-
би от частни лица заплаща целокупното общество в свръхмяра и 
при ощетени по-голямата част от гражданите [24].

Логически завършек на пазарния фетишизъм на Айн Ранд 
е нейното негативно отношение към екологията като наука и 
практика. Тя остро критикува екологичните движения и фило-
софската им програма, считайки, че екологията е завръщане към 
религиозното и ирационалното, а в грижите за опазване на окол-
ната среда съзира парадоксално манипулативността на държа-
вата, тоест, отново етатизъм („Against Environmentalist“). Според 
нейната технократско-индивидуалистична логика грижите за 
природните дадености са излишни и не бива да бъдат поставяни 
никакви пречки пред технологичния напредък, дори ако за това 
трябва да се жертвата цели региони и тяхното население.

Съчувствие, справедливост, етика  
и интелектуална позиция

Срещу възгледа за ограничаване на държавните компетен-
ции в дистрибуцията на благата по посока на социалното равен-
ство, прокламиран от привържениците на пазарния фундамен-
тализм, етиката на развитието лансира възгледа за необходимост 
от всеобщо хуманизиране и етизиране на обществото от епоха-
та на „глобалното село“ чрез етизиране на стопанския живот. 
Глобалните общности изискват глобални промени в отношение-
то към социалната конфликтност и неравноправието на индиви-
ди, народи и маси, което предполага налагане на нови форми на 
справедливост в отношението на богати и бедни, имащи и няма-
щи. Не е случайно, че видни икономисти като носителят на Но-
белова награда за 1998  г. Амарт(и)я Кумар Сен говорят за от-
носителността на равенството и възможностите за измерване 
на неравенството, но правят това водени от идеята за справед-

Ерика Лазарова



337

ливостта в нейното многообразие, при търсене на хуманната 
мяра на съотношението между „икономиката на благоденстви-
ето“, глада и скритите, както и явните механизми на бедността и 
неравенството [Sen, Amartya 1997, 1983, 1987]. Той изследва хиля-
дите лица на бедността, опитавайки са да разкрие индивидуал-
ните ѝ белези в зависмост от социалното положене, пола, здраве-
то, региона, в който живее даден човек [25] и да намери критерии 
за измерването и с оглед намаляването на остротата на ножицата 
богатство – бедност, използвайки опита на развиващите се стра-
ни от Индия – неговата родина и Китай до Мексико и Африка. 
Тъй като подобна практическа опитност е неоценима в стремежа 
на икономисти, социолози и социални работници да се създаде 
индекс на неравенствата като база за преодоляването им върху 
принципа на справедливостта и опознатата идентичност на бе-
дните, техните нужди и възможност сами да работят за промяна 
в съдбата си [26].

Отново и отново прозвучава като мото на етическото ико-
номическо развитие мисълта на Конфуций, че бедният човек не 
се нуждае от дар риба, а да бъде научен сам да лови риба, тоест, 
сам да поема отговорност за съдбата си. Което означава в пара-
дигмата на „етиката на развитието“ да се подпомагат, например, 
стартиралите в икономически изостанали страни предприятия 
от типа „създаване на нещо от нищо“, а в глобален план – да се 
толерира т. нар. нравствено предприемачество.

Философията на подобна автоактивност на микро и макро-
ниво бива поощрявана от немалко днешни икономисти, полити-
ци и духовни лица. В Германия Евангелистката църква старти-
ра инциативата „Хляб за света“, издигаща като своя теоретич-
на и практическа платформа тезисът за „реализиране правата 
на бедните и за подобряване техните условия на живот и пре-
храната им“. Водеща е амбицията постепенно да се превъзмогне 
фрапантната разлика в жизнения стандарт на Севера и Юга, на 
високо развитите и развиващите се страни. Алчността на паза-
ра трябва да бъде преодолявана постепенно в посока на зачита-
не на човешките права и намаляване на икономическите и еко-
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логическите рискове [Entwicklungspolitische Kriterien im ethischen 
Ivestment: 2011].

В съвременната социално-икномическа и културно-полити-
ческа ситуация е положителен и фактът, че освен адептите на па-
зарния либерализъм, вече започва да се чува и гласът на новия 
тип предприемачи от висок клас, замислени за благополучието 
на хората на наемния труд и за потребността от формиране на 
стабилна средна класа. По този повод преуспяващият финансов 
магнат от новото поколение Ник Хануер предупреждава в ста-
тията си „Виждам разгневена тълпа с вили. И идва за нас с вили.“, 
че докато плутократите като него, достигнали върха на „амеркан-
ската мечта“ живеят в охолно безгрижие, „остатъкът от страна-
та – 99,99 %, изостава. Разделението между имащите и нямащите 
се задълбочава, и то с огромна скорост. През 1980, най-богатият 
1 % е контролирал около 8 % от приходите на САЩ. Най-бедните 
50 % си делели около 18 %. Днес най-богатият 1 % има около 20 % 
дял, а най-бедните 50 % си делят едва 12 %.

Но проблемът не е в неравенството. Известно неравенство 
е задължително за всяка добре функционираща капиталистиче-
ска икономика.

Проблемът е, че в нашия случай неравенството е по-високо 
от всякога и се влошава от ден на ден (курсивът мой – Е. Л.).

Страната ни се движи от капитализъм към феодализъм. Ос-
вен ако драматично не променим политиката си, средната класа 
ще изчезне напълно и ще се превърнем във Франция от 18 век. 
Преди революцията…

Събудете се, хора. Това няма да продължи дълго. Ако не на-
правим нещо, за да поправим гигантското неравенство в иконо-
миката, разгневената тълпа ще дойде пред вратите ни.

И ще си носи вилите.
Нито едно общество не може да поддържа подобно посто‑

янно нарастващо неравенство…
Покажете ми общество с големи социални различия и аз ще 

ви покажа полицейска държава. Или пък бунт. Няма примери за 
обратното.
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Въпросът не е дали, въпросът е кога?

Много от нас си мислят, че сме специални, защото „това е 
Америка“.

По-нататък във великолепната публикация, на която случай-
но попаднах в интернет, този истински самоизидигнал се мъж 
набелязва и изхода от постигане фаталния праг на неравенство-
то, водещ до социална деструктивност – засилване на средната 
класа като гарант на общественото развитие и отслабване на 
Каиновия синдром, посочвайки средната класа като крепител на 
вечните нравствени ценности, оставайки чужда както на пре-
комерния хедонизъм на „елитите“, нерядко свързан и с отявле-
на аморалност в битовите отношения, така и на революционната 
ярост на нямащите.

Заключение

Етиката на развитието като научна област и научна дис‑
циплина е невъзможна без етиката като осъзнато нравствено 
отношение към света. В постмодерната ситуация, тя се превръ-
ща в единствена алтернатива на икономическата неравнопоста-
веност и социалната конфликтност, в морален регулатор и мо-
рален коректив, предполагащ Ренесанс на традиционните нрав-
ствени ценности, за да не се превърне постмодерното общество в 
САМОРАЗРУШАВАЩО СЕ.

Глобализиране на неравенството в света като „глобално 
село“ води до глобална заплаха за физическото и нравствено 
оцеляване на човека, както и до глобализиране всеобщата кри-
за на ценностите. Именно гаранцията на правото за достоен 
живот предполага защитата на такива базисни човешки права, 
като осигуряване определен социален минимум от средства за 
съществуване, образование и здравеопазване. И това би следва-
ло да бъде първата точка в Хартата на човешките права като 
универсален и всеобщо значим документ, който не дели субекти-
те на социалното развитие на повече или по-малко равни в Ору-
еловия смисъл. Тъй като за пълноценен живот са необходими не 
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само правото на глас, свободата на печата и вероизповеданията, 
както и многопартийната система, но онези правна база, която 
би u гарантирала:

• право на живот без бедност, при отричане на бездомността 
и гладната смърт чрез осигуряване eкзистенцминимум на всич-
ки граждани на планетата;

• право на труд, а не вегетиране в безработица, водещо до 
лумпенизиране;

• осигурено здравеопазване за всички;
• еднакво заплащане на равен труд навсякъде по света без 

експлоатация на хората от различните страни и континенти;
• право на свободно придвижване без налагане на емигрант-

ски квоти, защото обратното е перфидна форма на увековечава-
не на „затвореното общество“ и ксенофобията.

Абсурдно е, че в постмодерната епоха се злоупотребява сис-
темно с теорията за егалитаризма, като съзнателно се спекули-
ра с отъждествяване на понятия като „равенство“, „еднаквост“, 
„унификация“. Равенството е социално-политическа категория 
и изобщо не предполага, че индивидите са еднакви, а че като по-
литически, икономически и културни субекти всеки един от тях 
има същите права както всеки друг.

Отрицателите на етиката в политиката и икономиката пред-
почитат да забравят, че „Животът трябва да бъде култура, а 
културата трябва да бъде живот“, както пише още през 1933 г. 
Х. Ортега‑и‑Гасет. Неосъзнаването, че отказът да живееш в рав-
ноправно сътрудничество и реално, води неизбежно до социал-
ни и личностни напрежения и конфликти, които могат да взри-
вят социалния мир в една действителност, където от 6 милиарда 
население на земята 3 милиарда са безработни, а на всяка минута 
едно дете умира от глад. Амбицията за облагодетелстване в кон-
сумативното общество води до силно релативизиране на нрав-
ствеността и до рязко повишаване на равнището на кримина-
лизиране на живота, често неправилно обявявано за неразделна 
част от демокрацията [27].

Отрицание на лъжедемократизма е планетарната цивили‑
зация на глобалния хуманизъм. На песимизма на антиглоба-

Ерика Лазарова



341

листите с техните нерядко справедливи критики, трябва да се 
противопостави оптимизмът на убеждението, че човечество-
то притежава достатъчно интелектуален и духовен потенциал 
като шанс за легитимиране на поликултурното съзидателство. 
Справяйки се с всички форми на засилващата социална и духов-
на несвобода на човека [28].

В съвременната епоха човекът е престанал да чувства със 
СЪРЦЕТО си, а се превръща в псевдохедонистично същество, 
способно да възприема света само според ползата и удоволствие-
то (често съмнително и водещо до по-големи неудоволствия след 
това!), тоест почти не са му достъпни висшите чувства и насла-
ди, като съответните ЗАКЪРНЯВАТ духовните му потребности 
и ценности. Това е основата характеристика на манипулирания 
и неспособен да мисли самостоятелно Хомо консуменс, на кого-
то предстои, ако иска да оцелее, да се превърне в Homo Ethicus. 
Най-добре изразява етичeското противодействие на ситуацията 
декларацията на новата международна организация „Духовност 
в бизнеса“, подчертаваща значението на единството на хуманно и 
космическо, на етика и социална отговорност в епохата на всеоб-
ща криза на съвременното общество, където загубеното доверие 
на инвеститори и потребители се отразява на само върху иконо-
мическото развитие, но и върху самосъзнанието на отделния чо-
век и на обществото [http://www.spiritinbusiness.org].

В този смисъл етиката на развитието, при условие на нейно-
то превръщане от интердисциплинна област във водеща мислов-
на парадигма на епохата, е възможната и желана алтернатива 
на рисковото общество [Бек, У. 2001: 13 – 18] от началото на Тре-
тото хилядолетие. Съществува реалната опасност характеристи-
ките на негативното развитие, илюстрирано посредством сим-
томите на несигурността, неопределеността, нееднородността и 
неустойчивостта, да превърнат хаоса и дисхармонията в трайно 
обществено състояние. Етиката на развитието е синоним на раз-
умно и хуманно икономическо, политическо и социо-културно 
развитие. А то предполага човечеството да мобилизира своите 
морални и материални ресурси, за да не тръгне по пътя на дегра-
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дацията, перманентната конфронтация и анархия [Слатински, 
Н. 2014:181]. И да осъзнае, че науката, която придобива етиче-
ски измерения, е способна наистина да превърне етиката в култу-
ра, а културата – в етика, реализирайки идеала на А. Швайцер за 
едно по-съвършено и наистина хуманно общество.
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БЕЛЕЖКИ

1.  Някои изследователи го наричат дори нова научна дисциплина 
или нова наука

2. Представителите на социалните науки днес причисляват бедност-
та (респективно – глада), наред с климатичните проблеми и хронични-
те болести, към най-дискутираните и най-опасни проблеми на епохата 
[P. J. Albert, P. J.: 2014]

3. В развиващите се страни 40 % от населението живее под чертата 
на бедността, преживявайки с под или с около долар на ден (370 долара 
годишно), а това означава, че реално бедността се превръща в трагична 
човешка участ и е най-масовият и болезнен социален проблем. 1,2 мили-
арда от населението на земята е лично засегнато от проблема. Като тук 
трябва да се отчита и екологическият риск, както и конфликтната ситу-
ация, застрашаваща мира в много от страните на Третия свят като огро-
мен ареал с ясно изразена бедност [Armut – ein Weltproblem.: 2004].

4. Интелигентът по призвание не признава „чадъра“ на „смегчава-
щите обстоятелства“, приложен към силните на деня. За него е характер-
но онова принципно отрицателство на недостойното за живот, което 
не признава „заслуги“ и не се ръководи от максимата „Победителите не 
ги съдят“ [Fyvel, Т.: 1968].

5. Близо 57 % от българите в слабо заселени места, 54 % от средно на-
селените райони или малки градчета и 38 % от българите в гъсто заселе-
ни райони или по-големи градове живеят в риск от бедност и социално 
изключване, сочат данните на европейската статистическа агенция Ев-
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ростат за населението на Европейския съюз за периода 2008 – 2011 г. Съ-
ответно страната ни е с показател за риск от бедност и социално изключ-
ване 49 %, при среден показател 24 % за държави-членки на ЕС с населе-
ние от 120 мл. души в глобален мащаб. Данните за последните три годи-
ни не бележат качествена разлика в процентите, а българинът продъл-
жава да се счита за нещастен, като пред него по самочувствие и радост от 
живота са дори редица страни от т. нар. Трети свят с по-нисък материа-
лен стандарт, които обаче не са преживели разочарованието на големи-
те надежди от несвършващия отечествен преход към по-доброто бъде-
ще. Икономистът Георги Ангелов отбелязва, че България не само най-
бедната страна на Европейската общност, според официалните данни на 
Евростат, но „има и най-голям коефициент бедност според европейския 
индикатор за риск от бедност и социално изключване (49,1 през 2011 го-
дина).“ [„Политики“, 3 / 2014].

6. Родена като Алиса Розенбаум (1905 – 1982) в заможното семейство 
на евреин-фармацевт в Санкт Петербург. Завършва история и филосо-
фия в родния си град през 1924 г., а след това е приета и в Държавния 
институт по кинематография и се посвещава на „най-идеoлогическото 
от всички изкуства“ (Ленин) – киното, проявявайки специален интерес 
към американската филмова индустрия. През 1925 г. печата брошура за 
известната актриса Пола Негри, а на следващата година – „Холивуд – гра-
дът на американското кино“. През същата година заминава за САЩ, къ-
дето се натурализира.

7.  По тези въпроси интересни подробности се съдържат в теоре-
тичните пoстановки на такива емблематични трудове за новото науч-
но направление като Development Ethics – What? Why? How? Paper for 
conference on „Rethinking Development: Ethics and Social Inclusion,“ Mexico 
City, 17 – 18 August 2011 и Des Gasper  – International Institute of Social 
Studies, The Hague (Erasmus University Rotterdam), Netherlands. gasper@iss. 
nl With contributions by Asuncion Lera St. Clair).

8. Тя е рядък случай на десен мислител, който е не просто атеист, но 
е откровено антихристиянски настроен. Абсолютно чужда на всякак-
ва вяра в Отвъдното, тя се отнася с презрение към религията на своите 
деди юдаизма.

9. В Уикипедия рамките на филсофската ѝ дейност са точно марки-
рани и, както личи, институционално фиксирани: „През 1950 г. Айн Ранд 
и нейни близки приятели сформират група, която има за цел да се про-
тивопостави на колективистките схващания. Основатели са: Алън Грий-
нспан – бъдещ президент на Федералния резерв на САЩ; психологът На-
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таниъл Брандън – автор на „Психология на самоуважението“; съпругата 
му Барбара Брандън – бъдещ страстен почитател на Ранд и Леонард Пей-
коф – философ, силно повлиян от романите на Ранд.“

10. Макар само един не особено добре запознат с историята на ети-
ката човек да може да поставя знак за равенство между две абсолютно 
различни по дух и съдържание направления на моралната философия!

11. Пак там, с. 51. САЩ е олицетворението на тази държава и точ-
но такова определение тя дава на 13.III.1931 г. в своя реч пред военната 
академия Уест Пойнт „Философията: кой се нуждае от нея?“, след полу-
чаване на заветното американско гражданство: „Мога да кажа, не като 
патриот, а като човек, напълно запознат с понятия като метафизика, 
епистемология, морал и естетика, че Съединените Американски Щати е 
най-великата, най-благородната и в своите основополагащи принципи – 
единствената морална държава в световната история.“

12. И е странно, че авторка, която се представя като убедена сле-
довничка на Аристотел, отхвърля тъкмо силата и значението на соци-
алните връзки между хората, лишавайки ги от нравствена субстанция и 
придавайки им единствено търговски еквивалент.

13. Виж подробности у Michael Ford: 2010 и McConnel, S.: 2010.
14. Вместо това се установява правото на самоопределение на печал-

бата, което винаги е в ущърб на потребителите. Защото, както показва 
практиката, когато веднъж се вдигне непомерно цената на дадена стока, 
тя никога не пада критично под тази завишена стойност и потребители-
те са принудени да „свикнат“ с нея. Или както казваше един наш извес-
тен преводач при поредния скок в цената на маслото: „И да стане 20 лева 
килограма, пак ще трябва да го купувам за сина ми.“ Реалността доказа 
правотата на думите му. Както и диагнозата на К. Маркс за непрекъс-
нато растящата алчност на капитала – алчност, която няма обуздаване. 
Цитирам по памет, но смисълът е точен – при 10 % печалба капиталът 
става гъвкав, при 20 % се активира, но при 100 % няма престъпление, на 
което не е способен. И не е случайно, че търговските закони в условия-
та на т. нар. класически капитализъм са железни, включително и в Бъл-
гария до 9.IX.1944 – 18 % при продажби на едро и до 25 % – при печалби на 
дребно.

15. Интересно как ли биха се развихрили красноречието и негатив-
ното ѝ мислене, ако можеше да бъде съвременница на критиката на без-
духовността, егоизма и консумативизма на папа Йоан Павел II или на 
великия пример на папа Франциск I за безкористност!

16. Това е поредната емоционална и лъже-теоретична оценка, лише-
на от исторически контекст, тъй като няма никакви известни факти, пап-
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ската институция някога да е проявявала презрение към капиталистиче-
ското производство и собственост.

17. А една от най-известните книги, посветена на проблемите на бъ-
дещото развитие без бедност, носи знаменателното заглавие „Разум, сър-
це и душа в борбата срещу бедността (1989)“, залагайки на ценностното 
отношение към света, базирано върху съучастието към страдащите, то-
ест, върху добродетелта на съчувствието и съпричастността като анти-
под на егоизма [Marshall, K., L. Keough 2004].

18. През 1974 г. П. Бергер ще свърже политика и икономика, етика 
и политика в известната си книга „Пирамида на жертвоприношението“, 
но ще говори за социално-политическите жертви на световно-истори-
ческото развитие, наблягайки върху значението на нравствения компо-
нент в човешкия живот като мотивация за действие (Berger, P.: 1974).

19. Ранд изобщо не се притеснява да противоречи на самата себе си, 
когато защитава лъвския пай, получаван от популярни представители 
на развлекателното изкуство като Елвис Пресли (декларирайки, че са-
мата тя не е от почитателките му!) на доста по скромните доходи, кото 
е имал един А. Айнщайн например и извинява подобна шокираща ди-
спропорция отново с механизмите на пазарното търсене.

20. Както приемаме, че наистина от ХІХ век насам търговецът и про-
изводителят са основните обществени фигури, изместили Атила – заво‑
евателя и Шамана‑манипулатор и религиозен водач.

21. И в никакъв случай не е задължително алтруистично-колекти-
вистичният принцип, според който човек е „пастир на брат си“, да е свър-
зан с разбирането, че „нещастието на един подписва полица за морално 
задължение върху останалите“ [Ранд, А.:2008: 147].

22. А. Бърнстийн е принципен критик на всякакви демократични 
реформи в съвременното общество, а капитализмът се третира като без-
грешен, понеже предполага защита на индивидуалната свобода и по тази 
причина не бива да бъде „обременяван с елементи на държавно планира-
не и нищета“. Неправомерният извод от тезата, че свободата няма недос-
татъци, ражда декларативното заключение, че съответно и либерално-
то стопанство не може да има недостатъци [Бърнстийн, А.:2012: 234].

23. Самата Ранд е идеолог на платеното обучение и елитните учи-
лища, в които вижда въплътен принципът на индивидуалния избор и 
високия професионализъм, а А. Бърнстийн е един от най-ревностните 
противници на опитите за здравна реформа на президента Б. Обама.

24. Примерът с въвеждане на платеното обучение и т. нар. елитни 
училища в България през последните 25 г., според официалната статис-
тика, ни най-малко не е повишило общото образователно ниво на насе-
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лението, а заплащането на здравните грижи, дори при здравно осигуре-
ните, води до огромни проблеми на грижата за профилактиката и лече-
нието, и особено – в областта на стоматологичните услуги, чиито непо-
мерни цени обеззъбиха населението.

25. Например за Индия той споделя в интервю от 23 януари 2014 г 
пред списание „Проспект“, че съществува уникална ситуация на про-
паст между привилигированите и много бедните, като продължава да 
съществува негативно отношение и дори предразсъдък към нямащите и 
едва през последните десетилетия на засилване на средната класа започ-
ва да се омекотява отношението към „жертвите на развитието“ и да се ос-
ъзнава, че само по пътя на промените е възможно по-доброто бъдеще и 
на страната, и на света като цяло.

26. В това отношение много интересен анализ предлага д-р Валтер 
Шмит от Интерфакултетния център по етика на науката на Тюбингския 
университет, тръгвайки от известната статия на А. Сен „Равнство в как-
во?“ [Sen, Amartya (1980), „Equality of what? (lecture delivered at Stanford 
University, 22 May 1979)“, in MacMurrin, Sterling M., The Tanner lectures on 
human values 1 (1st ed.), Salt Lake City, Utah: University of Utah Press].

27. Или – което е още по-шокиращо – поне като част от цената на 
свободата и демокрацията.

28. И най-страшното е, че масово т. нар. електорат започва да въз-
приема като естествено социално състояние контраста бедност – богат-
ство и търси утехата на забравата в масовата култура и потреблението, 
дори когато то е на равнището на хляба и зрелищата – последните моди-
фицирани в шоу-програми с ритъма на рока и хип-хопа или хепънинги 
като „Биг брадър“.
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ЦЕННОСТИ И ПРОЕКОЛОГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Анна Мантарова1

VALUES AND ENVIRONMENT-FRIENDLY BEHAVIOR

Anna Mantarova

Abstract. The author discusses environmental problems as closely connected 
with the socio-economic and cultural state of society. That is why special attention is 
devoted to value systems in contemporary Bulgarian society (especially related to the 
dynamics along the axes „material – post-material values“, „individualism – collec-
tivism“) and to the temporal horizons and determinants of personal strategies. Par-
ticular manifestations of general values and attitudes towards the environment and 
its preservation, and the formation of relevant behavior have also been examined.

Keywords: environmental problems, deep ecology, value systems, environ-
ment-friendly behavior.

Бурното следвоенно икономическо развитие на САЩ и За-
падна Европа се отразява твърде осезаемо на природата, пре-
дизвиква сериозни и продължителни, дори необратими проме-
ни, които засягат големи групи от населението. На много места 
тези промени придобиват характер на тежки и трайни проблеми. 
Стремителният демографски прираст и ускореното икономиче-
ско развитие на страните от третия свят през последните десети-
летия също увеличават антропогенния натиск и генерират зна-
чителни негативни промени в околната среда, които далеч над-
хвърлят регионалните граници. Изсичането на тропически гори, 
неустойчивите практики на земеползване, водещи до ерозия и 
опустиняване, отделянето на все повече метан от увеличаващите 

1 Професор в секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, 
ИИОЗ при БАН, дсн.
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се оризища в Азия влияят върху цялата земна екосистема и имат 
своите следствия надалеч и в пространството, и във времето.

Глобализирането на икономическата дейност води до прос-
транствено разпростиране и на екологичните проблеми. Драс-
тично нарасналите емисии на парникови газове, генерирани от 
бурно развиващите се икономики на доскоро слабо развити стра-
ни, усложняват проблема. Ситуирането на производства (особе-
но замърсяващи) в различни райони, вкл. и в държави, където 
изискванията за опазване на околната среда не са особено високи 
и прецизно съблюдавани, предизвиква нарастване на екологич-
ните вреди за планетата като цяло. Повсеместните промени в би-
товата дейност, в стила на живот и потребление също повишават 
антропогенния натиск върху околната среда. Макар и по-късно 
и неравномерно, но и в по-изостаналите страни се увеличава по-
треблението и респективно замърсяването – нарастват емисиите 
от автомобилни газове, увеличава се разходът на електроенергия 
и вода, генерират се все повече отпадъци и т. н. Особено смуща-
ващи въпроси предизвиква свръхпотреблението.

Озонова дупка, предизвикан от мащабни емисии на въгле-
родни газове парников ефект, глобално затопляне, промени в 
климата, включително зачестили екстремни природни явления 
като наводнения и суши, разрастване на пустините, намаление 
на питейната вода са само част от конкретните образи на мащаб-
ните антропогенни промени на околната среда. Нещо повече, 
тези промени имат не само интрагенерационни, но и интергене-
рационни измерения. Замърсяването и увреждането на приро-
дата сега има своите проекции и напред във времето – определя 
се бъдещето на следващото поколение – не само неговото здра-
вословно състояние, но и необходимостта да влага много пове-
че средства за преодоляване на последиците (преки и косвени) 
от днешното развитие, за компенсиране на екосистемните услу-
ги, които увредената природа не може да достави. В нравствен 
план все по-голяма тежест придобива въпросът доколко е леги-
тимно и морално задоволяването на частни потребности и инте-
реси, при което се експлоатират ресурси, чиято загуба е в ущърб 
на всички [Hardin, G. 1968].
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351Ценности и проекологично поведение

Предвид на сериозността и многоизмерността на пробле-
ма, изключителна важност придобива въпросът за регулацията. 
Очевидно е, че тя трябва да обедини разнообразни механизми и 
форми. Безусловно е ключовото място на ценностните системи, 
на моралните принципи и норми, което прави извънредно ва-
жно развитието на приложните аспекти на етиката и използва-
не на научното познание в социалната практика. Комплексни-
ят характер на социалната реалност обаче налага не само насоч-
ване на изследователските усилия към развитие на този клон на 
етиката, но и използването на комплексен интер- и мултидисци-
плинарен подход, обединяване на усилията на изследователи от 
различни полета на научното знание. Своето важно място има и 
социологията, чийто разработки могат да бъдат особено полезни 
като представят адекватна картина на реалностите и дадат зна-
ние за съществуващите взаимовръзки и зависимости на макро и 
микроравнище.

Екологичните проблеми – част от цялостния комплекс 
проблеми пред човешкото общество

Успоредно с изострянето на екологичните проблеми, на об-
щия фон на загриженост за замърсяването на околната среда и 
изчерпването на природните ресурси, започва да се откроява 
мнение, че е необходима драстична промяна в отношението чо-
век / общество – природа. Издигат се гласове, апелиращи за об-
рат, свързан с преосмисляне и промяна в подхода към разви-
тието на човешкото общество. Появяват се публикации, които  
оформят един нов ракурс на погледа към проблемите, пред кои-
то е изправено човечеството. Още преди близо петдесет години 
Римският клуб призовава съвременното човечество да направи 
„коперникански поврат“, да се ориентира в сложната реалност на 
ХХ в., да адаптира своите ценности и вярвания, своя начин на 
съществуване в променливите съвременни общества, за да пред-
пази съвременното човечество от катастрофа и да изведе циви-
лизацията към един нов Златен век [Серафимова, М. 2010: 185]. 
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Постепенно се оформя т. нар. „дълбока екология“, чието назва-
ние се въвежда най-напред от норвежкия философ Арне Наес 
още през 1972 година на Третата световна конференция в Буку-
рещ [Серафимова virtualcenter-bg. net / sociolabswu / … / Prezentacia 
%20 Serafimova_red-2]. Под егидата на Римския клуб се разработ-
ват доклади, които сигнализират за застрашаващите човечество-
то последици, ако се продължи по досегашния път и маркират 
алтернативни линии на развитие (Mankind at the Turning Point 
(1974), Goals for Mankind (1977), Dialogue on Wealth and Welfare. 
an Alternative View of World Capital Formation (1980), Road Maps 
to the Future (1980), Beyond the Limits to Growth (1988), The Limits 
to Certainty (1993), Factor Five (2009), The Blue Economy (2010). Във 
време, когато светът е обладан от страст за икономически ръст и 
потребление, авторитетни учени призовават за смяна на посока-
та на развитие (У. Бек – Германия, Р. Дънлоп – САЩ, М. Фишер – 
Ковалски – Австрия, Ст. Бойден – Австралия, М. Будико, Н. Рай-
мерс, М. Лемешова – Русия).

Констатацията, че увеличаването на материалното потреб-
ление не означава непременно благоденствие, постепенно се раз-
вива в теза, че за благополучието на човека, а и за самото му оце-
ляване, е необходимо развитието на икономиката да се подчини 
на действителните потребности на хората и че за това са необ-
ходими всеобхватни и радикални изменения в духовната сфера. 
В множество публикации се представят аргументи за необходи-
мостта от една „екоцентрична“ ценностна система или „транс-
персонална“ екология, всички в съответствие с принципите на 
дълбоката екология (A. Drengson, Y. Inoue, G. Sessions, A. Naess, 
J. Callicott, W. Fox, D. LaChapelle, A. Leopold, J. Macy, H. Rolston, 
G. Snyder и др). Наес прави крачка напред в сравнение с предше-
ствениците си, поставящи за размисъл необходимостта от драс-
тична промяна на отношението на човека към природата с това, 
че насочва към една по-широка и задълбочена перспектива, в 
която да се осмисли това отношение и развива в теоретичен план 
и оформя концептуално новите идеи. Той обобщава и системати-
зира идеите и изводите на редица изследователи, изводи, до кои-
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то те достигат по различен път, но които са общи в същността си 
и са обосновани с множество аргументи [Drengson, А. 1995].

Според дълбоката екология трябва да се отиде отвъд повърх-
ностните интерпретации и обяснения на проблемите, пред кои-
то е изправено човечеството – и екологични, и социални. За да се 
постигне това, трябва да се зададат „по-дълбоки“ въпроси, фоку-
сиращи върху „защо“ и „как“ по отношение на начина, по който 
живеем и да установим как и доколко той съответства на нашите 
по-дълбоки същностни вярвания, потребности и ценности. За-
даването на въпроси като например „Как мога да живея по на-
чин, който е добър за мене, за другите хора и за нашата плане-
та?“ и търсенето на отговор на тях може да насочи хората към 
осъществяването на дълбоки промени в техния начин на живот.

Възникнала в търсене на решения най-вече на изострените 
екологични проблеми, дълбоката екология е с поглед и към други 
особено сериозни проблеми, които се изправят пред човечество-
то от втората половина на 20 век – заплаха от ядрена война, глад 
и бедност. Представителите на новото идейно течение твърдят, 
че всичките тези проблеми, както и много други, са само различ-
ни проявления на една и съща криза. Криза, която според тях, 
по своята същност е криза на световъзприятието [http://www. 
rainforestinfo. org. au / deep-eco / johnston. htm]. Според привърже-
ниците на дълбоката екология, това, от което се нуждаем, за да 
решим екологичните и социални проблеми, е нов възглед за све-
та. Теоретична основа за развиване и обосноваване на такъв нов 
възглед, според който човекът е част от планетата Земя, са две 
ключови идеи, появили се и развити през двадесети век – теория 
на системите и в частност, теорията за живите системи, и т. нар. 
„Хипотеза Гея“.

Дълбоката екология прилага холистичен подход към плане-
тарните проблеми (Джонстън). От една страна като ги третира в 
тяхната комплексна цялост и единност, и от друга – като схваща 
като взаимно свързани мислене, чувства, духовност и действие. 
Тази нова конструкция може да бъде наречена „холистичен въз-
глед за света“ и в нея акцентът е поставен на цялото. Тя се нарича 
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също така и „екологичен“ възглед за света, като „екологичен“ се 
схваща в един по-широк и по-дълбок смисъл, отколкото в дото-
гавашната употреба. Тук се приема фундаменталната взаимоза-
висимост и взаимосвързаност на всички феномени и се признава 
фактът, че като индивиди и като общество, ние всички сме част 
от едно цяло и сме въвлечени в циклични природни процеси. 
Прилагането на холистичния подход води до придвижване от-
въд антропоцентризма и индивидуализма на западната култура. 
Екоцентризмът позиционира човека и обществото като част от 
планетата. Централната идея на дълбоката екология е, че ние сме 
част от Земята, а не нещо отделно или отделено от нея. Ако иска-
ме ние и планетата да оцелеем, хората трябва да развият по-мал-
ко доминантна и агресивна нагласа спрямо Земята (Джонстън).

Като прокламира единство на мислене, чувстване, духов-
ност и действие, дълбоката екология формулира осем ръководни 
принципа. И тези именно принципи са предназначени да послу-
жат като отправна точка както за дискусия, така и за действие. 
Накратко, те се заключават в следното:

– Благоденствието и разцвета на човека и заобикалящия го 
свят са ценност сами по себе си.

– Богатството и разнообразието на живота допринася за  
реализацията на тези ценности.

– Хората нямат право да намаляват това богатство и разно-
образие, освен, ако трябва да задоволяват жизнени потребности.

– Разцветът на човешкия живот и култури е свързан със 
значително намаляване на човешкото население.

– Днес човешката намеса в околната среда е прекалена и си-
туацията бързо се влошава.

– Доминиращата в социалнополитическия живот ситуация 
трябва да бъде преустановена. Това ще се отрази на основните 
икономически, технологични и идеологически структури. Полу-
ченото състояние на нещата ще бъде много различно от сегаш-
ното.

– Промяната би трябвало да е главно по посока на оценка на 
качеството на живот, а не към все по-висок стандарт на живот.
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– Тези, които приемат предходните точки са задължени ди-
ректно или индиректно да участват в опита за осъществяване на 
необходимите промени. [Серафимова, М. virtualcenter-bg.net / soci
olabswu / … / Prezentacia%20 serafimova_ red-2.doс].

Промяната във възгледите и парадигмите предполага и съ-
ответна промяна на ценностните системи и йерархии и на пове-
дението – от състезание, доминиране и контрол към кооперация 
и повече социална справедливост, от експанзия към съхранение, 
от материални придобивки към вътрешно развитие.

Ценностните системи в българското общество  
и значението им при формиране на релевантното  
към околната среда поведение

След промените в България от 1989  г., заменили еднопар-
тийната система с политически плурализъм и централизирана-
та държавна планова икономика с пазарна, се променят и цен-
ностните системи. Започва процес на замяна на ценностно-нор-
мативните образци на етатисткия егалитаризъм с тези на инди-
видуалисткия либерализъм. В кратък времеви период настъпват 
съдържателни и структурни изменения в ценностните системи, 
които променят позициите на ключови терминални и инстру-
ментални ценности. При това, глобалните тенденции, проникна-
ли и в България след отварянето на страната към света, започват 
да се проявяват в модифициран вид в резултат на действието на 
конкретните условия. Във връзка с релевантното към опазването 
на околната среда поведение, значение има най-вече динамиката 
по осите „материални – пост‑материални ценности“, „индиви‑
дуализъм – колективизъм“ и времевите хоризонти на лично‑
стните стратегии.

В контекста на екологичната проблематика от особено зна-
чение е конфигурацията на материалните и пост‑материални 
ценности в ценностните системи. В България разглеждането на 
ценностните ориентации в плоскостта материални – пост-мате-
риални ценности очертава ясно изразено доминиране на мате-
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риалните ценности – отчетлива разлика с наблюдаваното в раз-
витите европейски общества [Mantarova, А., М. Zakharieva, 2006]. 
През последните двадесет и пет години ситуацията в страната 
е определено неблагоприятна за разширяване на позициите на 
пост-материалните ценности. Тя се характеризира с наситеност с 
множество социални рискове, при това интензивни, комплексни 
и устойчиви. Водещи са тези, които са свързани със задоволяване 
на базисни човешки потребности – материални и засягащи лич-
ната сигурност. А значението на материалния статус за процеса 
на преход от материални към пост-материални ценности е без-
спорно. Поредно доказателство е динамиката в това отношение в 
развитите западноевропейски общества, регистрирана в послед-
ните години. След като се заражда в началото на 70-те години 
и се проявява отчетливо и устойчиво в продължение на почти 
четири десетилетия, тенденцията на преход от материални към 
пост-материални ориентации се пречупва с разрастването на 
икономическата криза от 2008 година. [Eurobarometer 69. Values 
of Europeans. http: //ec europa.eu / public_ opinion / arcives / eb / eb69_
values_en.pdf.] В новите условия пост-материалните ценности от-
стъпват на по-заден план, което категорично индикира значи-
мостта на материалния фактор, на задоволеността на базисните 
материални потребности при конструиране на ценностната йе-
рархия.

Характерът и съдържанието на предпочитаните от българ-
ските граждани ценности очертават нагласи, типични за тра-
диционния тип културна система. Информацията от дългого-
дишни изследвания откроява един категорично очертан набор 
от предпочитания, на челно място сред които е материалната 
осигуреност, следвана от здравето и семейството. При около три 
четвърти от анкетираните, именно едновременно присъствие 
на трите определя представата за добър живот. Отношение към 
проблематиката за околната среда определено има фактът, че на 
високо място сред приоритетните ценности е здравето. При това 
информацията сочи, че то съвсем определено се свързва със със-
тоянието на околната среда. Това е предпоставка за мотивиране 
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на екологосъобразно поведение, детерминирано от грижа за съх-
ранение на тази припознавана за много важна ценност.

Плоскост, по която последните две десетилетия протичат 
много съществени промени, е и позиционирането на базисните 
цели-ценности и инструменталните ценности в ценностните йе-
рархии. Определено може да се каже, че въпреки запазващия се 
приоритет на традиционния тип ценностна система, при която 
ориентацията е към терминални цели-ценности, става осе заемо 
придвижване в посока на инструментализация като тенденция-
та е по-ясно изразена при младите. Протичащият процес на при-
оритизиране на инструментални ценности е повлиян от повсе-
местното въвеждане на пазарни принципи във всички области 
на обществения живот и последвалата бърза инструментализа-
ция на социалните дейности и отношения. Част от базисните 
цели – ценности започват да се изместват назад в ценностните 
йерархии, а на тяхно място излизат инструментални ценности. 
При това част от тези инструментални ценности в развитите де-
мократични общества получават определено негативни морал-
ни оценки. Инструменталният подход се фаворизира още пове-
че в условията на времева ограниченост на личностните плано-
ве и стратегии, на мислене в категориите „тук“ и „сега“, което е 
повлияно и от постмодернисткото фаворизиране на настоящето, 
и от характеристиките на макросредата. Концентрацията върху 
днешния ден обаче, в масовия случай елиминира или най-малко-
то изтласква на заден план мислите за евентуалните отрицателни 
последици от едни или други действия.

Самата йерархия на инструменталните ценности с време-
то търпи промени. Напред определено се установяват парите и 
съвсем категорично заемат централно място. Проучване на Ев-
робарометър от 2008 г. показва, че парите са най-значима по от-
ношение на собствената представа за щастие ценност за 51 % от 
българите, докато средно за гражданите на ЕС този дял е 32 % 
[Eurobarometer 69. Values of Europeans. http: //ec.europa.eu / public_ 
opinion / arcives / eb / eb69_values_en.pdf].

Промените в йерархията на инструменталните ценности 
през последните десетилетия засягат особено силно такива тра-
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диционни български национални ценности като труда и тру-
долюбието. Трудът като средство за постигане на просперитет 
твърде осезаемо отстъпва своите позиции. Както казва Е. Петро-
ва, „Млади и стари установиха, че с пестене и честен труд нищо 
не се постига и не може съществено да се промени животът им“ 
[Петрова, Е. 2010: 113]. В резултат на това той губи престиж и 
стойност. Само в средата на 90-те години, за по-малко от пет го-
дини, се свиват наполовина позициите му като инструментал-
на ценност (количествено измерено – с приблизително 30 про-
центни пункта). В масовото съзнание той съвсем осезаемо се из-
мества от други, по-резултатни в сегашната ситуация средства 
[Mantarova, А., М. Zakharieva 2006: 28].

Качества като компетентност, професионализъм, инициа-
тивност, предприемчивост, които се позиционират напред в цен-
ностните йерархии в развитите общества, твърде бавно и трудно 
печелят позиции в българското общество. В условия, в които в 
масовия случай личният просперитет не зависи в особено голя-
ма степен от тях и не се стимулира съобразяването с общото бла-
го и охраняващите го норми, налагането им е затруднено.

Провежданите изследвания показват и наличие на дистан-
цираност между желани ценности и индивидуална легитимна 
активност за постигането им. Придобиването на желани ценнос-
ти и постигане на желани характеристики на средата не се об-
вързват с нагласа към индивидуална активност и адекватни мо-
дели на поведение, въпрос, който има най-пряко отношение към 
изследваната проблематика.

Една от ключовите промени, налагани и изисквани от новия 
тип обществена организация е промяна по оста индивидуали‑
зъм – колективизъм. Изследванията идентифицират настъпва-
щите промени. „От началото на 90-те години в България инди-
видуализмът се развива стремително. Нещо повече, започнаха да 
се разпространяват различни негови крайни форми. При остро-
то противоречие между изключително ограничените ресурси и 
масовия скок на стремежите и аспирациите за лично развитие 
и материален просперитет, в условия, в които държавата показа 
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трайна неспособност да решава екзистенциалните проблеми на 
хората, при неефективно действие на регулаторните механизми 
в обществото – нестабилни и зле функциониращи държавни ин-
ституции, неспособни да овладеят ситуацията, хората се ориен-
тираха към изработване и реализация на индивидуални страте-
гии за справяне които не рядко са на ръба, а и в разрез със закона 
и общия интерес“ [Генов 2000: 25]. Прекрачването на морални, а и 
правни норми и принципи става широко разпространено.

Важно е обаче да се каже, че едновременно с ръста на инди-
видуализма, години наред се запазват и силни колективистични 
и етатистки нагласи. Те са особено силно изразени в позициите и 
очакванията, отнасящи се до ангажиментите на държавата и на 
„другите“ по отношение на отделния индивид. На този фон не е 
изненада регистрираната при емпиричните изследвания доми-
нираща в масовото съзнание ориентация към екстернализация 
на отговорността за решаване на основни жизнени проблеми, в 
това число и по опазване на околната среда, и нейното прехвър-
ляне към държавата. Тя е основа, на която се развиват мантали-
тет и практики, които значително се отличават от разпростра-
нените в модерните общества образци. Информацията, събрана 
при изследванията показва, че „преобладаващата част от населе-
нието свързва опазването на околната среда с колективна промя-
на в поведението и с държавата. Този тип отговор всъщност „ко-
дира скрития отказ от индивидуална отговорност, сливането с 
общността… Опазването на околната среда се явява в съзнание-
то като нещо, което „трябва така да се прави“ от мнозинството, 
но не представлява обект на техните индивидуални потребности 
и интереси…Грижата за природата, мотивирана от „Загрижен / а 
съм за света, в който ще живеят следващите поколения“ разкри-
ва друг типичен модел на традиционно мислене – патриархална 
загриженост „за децата“ [Дулов, Вл. 2010: 75].

За екологосъобразното поведение безспорно значение има 
и времевата перспектива на мисленето и на дейностните стра-
тегии на социалните субекти. Мисленето в категориите „тук“ и 
„сега“, слага своя отпечатък върху ориентацията на поведението 
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и активността. Дългогодишни емпирични изследвания показват, 
че голяма част от българите са със силно редуцирани в съдържа-
телен и времеви план жизнени планове.

Фиг. 1.

Източник: ЕСИ „Рискове на трансформацията“ 1995 и 1996 г. ЕСИ 
„Евроинтеграцията на България“ 2006  г. ЕСИ „Модерното общество  – 
между уязвимостта и устойчивото развитие“ 2012 г.

По-малко от една пета живеят с визия за действията си след 
една-две години и приблизително една десета са ориентирани 
към постигането на значими постижения. Два пъти по-голям е 
делът на тези, които живеят без да правят планове, „ден за ден“. 
На повече от 40 % целта е просто да оцелеят. Очевидно е, че тези 
разпределения ще задават и отношението, и действията, реле-
вантни към такива отиващи напред във времето теми като съх-
ранението на околната среда.

Описаните общи контури на ценностните системи са кул-
турният контекст, в който се вписва отношението към природа-
та, което представлява предпоставка и база за всякакво еколо-
гично съзнание и поведение. Изследванията очертават една гру-
па от около 15 % от населението, за която екологичната тема е „въ-
трешна“, т. е. тя е част от представите на хората за положително 
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качество на живот. За останалата част от пълнолетното населе-
ние екологичната проблематика е „външна“, не е иманентна част 
от представата им за желано качество на живот, а доколкото при-
съства, то е в контекста на доминиращите за тях ценности.

Фиг. 2.

Източник: ЕСИ „Рискове на трансформацията“ 1995 и 1996 г. ЕСИ 
„Евроинтеграцията на България“ 2006  г. ЕСИ „Модерното общество  – 
между уязвимостта и устойчивото развитие“ 2012 г.

Дилемата „икономическо развитие –  
опазване на околната среда“

Проекция на ценностните системи е позицията по релация-
та „икономическо развитие – опазване на околната среда“. В мо-
дерните развити общества, в контекст, съчетаващ икономически 
възможности, институционална рамка и значително разпрос-
транена постматериалистична ценностна система, икономиче-
ското развитие и опазването на околната среда като правило все 
по-рядко са алтернативи – икономическо развитие с грижа и при 
съхранение на околната среда става реалност. За страни с догон-
ващо развитие като България, където финансовият ресурс и на 
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държавата, и на бизнеса, и на отделните граждани е много огра-
ничен, където екзистенциални проблеми и предизвикателства от 
социален и икономически характер изискват неотложни реше-
ния, а ресурсите са в дефицит, реално това отношение продъл-
жава да е алтернатива. И макар, че в условията на членство на 
България в ЕС се явяват определени възможности за съчетаване 
на двете, съчетаване, което има финансова подкрепа от европей-
ските фондове, какъвто пример е прилагането на агроекологич-
ните мерки по ПРСР, практиката на емпирично ниво доказва, че 
при липса на адекватен експертен, административен и техниче-
ски капацитет връзката продължава да има характер на дилема.

Опирайки се на собствения си емпиричен опит, преобла-
даващата част от хората възприемат икономическият растеж и 
опазване на околната среда като противостоящи си. Дори жите-
лите на София, които са с доста по-високо от средното за страна-
та образователно равнище и с по-голяма информираност, са сил-
но разединени и затруднени да дадат отговор на един близък до 
тях въпрос, конкретизиращ общия – може ли да се съвмести за-
пазването на дивата природа и биоразнообразието на Витоша и 
превръщането ѝ в модерен център за туризъм и спорт. Една пета 
от столичани не могат да дадат мнение, а сред останалите преве-
сът на тези, според които това е възможно е минимален, на гра-
ницата на статистическата значимост.

Отношението „икономическо развитие – околна среда“ има 
своите практически проекции и конкретизации и на макро, и на 
микро равнище. Ето защо ценностните предпочитания на ли-
чността, изборът ѝ са от ключово значение при мотивацията на 
поведението и като се обективират в разнообразни поведенчес-
ки актове, имат своите многопосочни и дългосрочни следствия.

Принципна йерархизация

При най-обща формулировка „Кое от твърденията е по-бли-
зо до Вашето мнение?“, „Опазването на околната среда е по-ва-
жно от икономическия растеж“ се посочва от 50,6 % от българ-
ските граждани. Обратното, „Икономическият растеж е по-ва-
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жен от опазването на околната среда“, се избира от 31,8 %. Не мо-
гат да определят позицията си 17,6 %.

Фиг. 3.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Разпределението на отговорите дава основание да се изкажат 
няколко съображения. Фактът, че повече от една шеста от анке-
тираните не могат да дадат еднозначен отговор изисква подчер-
тано внимание. Наистина, твърде вероятно е в условията на кри-
за, когато в бита и в съзнанието на преден план излизат икономи-
чески трудности и проблеми и ценностите и предпочитанията се 
преосмислят и пренареждат, този процент да е ситуативно зави-
шен. Но това не омаловажава вероятността колебанието да пре-
мине в предпочитание към развитие на икономиката без оглед на 
отражението върху околната среда.

Едно обръщане към информация от проведено две години 
по-рано (в началото на 2010 г.) изследване (когато кризата още не 
бе засегнала България) показва съществени разлики в разпреде-
лението. Поддръжниците на позицията, че опазването на окол-
ната среда трябва да е приоритет, през 2012 г. са с десет пункта 
по-малко, а предпочитащите икономическия растеж са се уве-
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личили с дванадесет пункта. Най-вероятно значителна част от 
обяснението на различията е в променената социална ситуа-
ция. Изразеното тогава предположение, че при излизане на пре-
ден план на икономически трудности и проблеми, ценностите и  
приоритетите ще бъдат подложени на преоценка и може да се оч-
аква изразеното колебание да премине в предпочитание към раз-
витие на икономиката без оглед на отражението върху околната 
среда [Мантарова, А. 2010: 99], изглежда се реализира. Една така-
ва промяна е в унисон и с регистрираното от проучванията на 
Евробарометър икономизиране на мисленето на европейците в 
условията на кризата.

Свързването на информацията за избор на приоритет със 
социалногруповата принадлежност показва наличието на ста-
тистически значими различия. Най-силна е корелацията със  
социалногруповата принадлежност (Крамер V=0,143). Над две 
трети от служителите с висше образование (67,8 %) изразяват по-
зиция фаворизираща околната среда. По-често тя е застъпена и 
от учещите редовно (55,6 %). Наблюдават се и възрастови разли-
чия (Крамер V=0,142). За приоритет на опазването на околната 
среда най-често се обявяват най-младите (18 – 19-годишните  – 
64,3 %) и хората на възраст между 40 и 49  години (56,7 %). Тя е 
по-разпространена и сред респондентите с висше образование 
(56,8 %, Крамер V=0,110) и живеещите в София (58,1 %, Крамер 
V=0,100). Много силно са изразени отклоненията от средните 
стойности при ромите – 43,9 % (Крамер V=0,100) от тях са за пре-
димство на икономическото развитие, а на опазването на окол-
ната среда – 42,1 %. Това е единствената група от всички соци-
ално-демографски диференциации, където развитието на иконо-
миката е поставено пред околната среда. Осезаемо по-ниски от 
средните стойности в полза на околната среда при коефициент, 
сочещ наличието на статистическа зависимост, има и при хората 
без образование – 37,5 %, с начално образование – 40,5 %, безра-
ботните – 40,5 %, възрастните над 70 години – 43,7 %.

На мнение, че икономическото развитие е по-важно, са 
по-често безработните (41,9 %). Сред далите този отговор те 
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са 19,5 % при 14,8 % в цялата извадка, частните предприемачи 
(40,0 %), неквалифицираните и нискоквалифицираните работни-
ци – 39,2 %, квалифицираните работници – 36,0 %. Във възрастов 
план най-често мнението се застъпва от хората между 50 и 59 го-
дини – 36,6 %.

Пространствени и времеви конкретизации

Пренасянето на въпроса на локално ниво чрез формулиров-
ката „Когато се планира развитието на Вашето населено място, 
кое трябва да е на първо място“ показва разместване на приори-
тетите.

Фиг. 4.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Най-високият дял на респондентите, според които приори-
тет трябва да има решаването на социалните проблеми – 43,7 %, 
носи закодирана информация, защото осъществяването на една 
такава задача изисква и предпоставя икономическо развитие и 
ефективност, които като правило рядко се съчетават с екоинвес-
тиции. Самата икономическа ефективност е поставена на второ 
място с 34,5 % и на последно остава опазването на околната сре-
да с 21,8 %.
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От изследването се вижда, че най-висок е делът на извели-
те на първо място опазването на околната среда сред младите до 
19 години (39,3 %, Крамер V=0,110), служителите с висше образо-
вание (36,4 %, Крамер V=0,137), учещите редовно (33,3 %), хората с 
добро материално положение (28,3 %, Крамер V=0,143), завърши-
лите висше образование (27,5 %). Групите, чиито представители 
най-често са на другия полюс – на неглижиране на екологични-
те ефекти, са роми (10,5 %, Крамер V=0,140), турци (14,0 %), сел-
скостопански производители (11,8 %), хора с начално образова-
ние (13,5 %). Разпределението откроява много видимо предпочи-
танията на отличаващите се по социално-икономическия си ста-
тус групи (Крамер V= 0,143). Приоритизирането на решаването 
на социалните проблеми е откроено особено ярко при хората без 
образование (62,5 % при средно за съвкупността 43,7 %), ромите 
(59,6 %), турците (59,3 %), респондентите с лошо материално поло-
жение (57,8 %), завършилите начално и основно образование (съ-
ответно 54,1 % и 54,0 %), възрастните над 60 и най-вече над 70 го-
дини (52,3 %). Очевидно е, че това са групи в неблагоприятно по-
ложение, със сериозни проблеми, с чието решаване те не могат да 
се справят и разчитат на помощ от институциите.

Икономическата ефективност е поставена на първо място 
най-често от частните предприемачи – 52,7 % при средно 34,5 % 
за съвкупността, селскостопанските производители – 41,2 %, рес-
пондентите със средно специално образование – 39,4 % (именно 
сред тях са най-много занимаващите се с частен бизнес).

Интересно е свързването на отговорите на общия принци-
пен въпрос и на конкретизацията към собственото населено мяс-
то. Логично, съществува връзка между отговорите на двата въ-
проса, но тя не е толкова силна, колкото би се очаквало (Крамер 
V= 0,244). По-малко от една трета (32,6 %) от деклариралите вер-
бално позиция за приоритет на опазването на околната среда я 
поддържат когато става дума за развитието на собственото на-
селено място. Останалите две трети се разпределят в приблизи-
телно съотношение 2:1 за „решаване на социалните проблеми“ – 
46,2 % и „икономическа ефективност – 21,1 %.
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До изводи в същата посока води интерпретацията на инфор-
мация и от изследването от 2010 г. – по съдържателно конкре-
тизирани въпроси, отнасящи се до човешка дейност в определе-
ни природни зони. Забелязва се, че хората са по-толерантни към 
строителство и други дейности, неизбежно засягащи околната 
среда, когато има връзка с техните интереси – бизнес или раз-
влечения. Хората от планински райони, които ползват и за раз-
влечение, и за бизнес ски съоръжения са по-толерантни към из-
граждането им на удобни за ползване места и оттеглят по-назад 
грижата за запазване на планинската природа в автентичен вид. 
Същевременно, когато става дума за териториално отдалечени-
те пясъчни дюни, позициите им определено става значително 
по-проекологични.

Още по-видна е разликата, когато става дума за собствени 
земи. Т. е. абстрактното принципно предимство на екологични-
те съображения се топи, когато те се съизмерват с личните инте-
реси. Тази тенденция е доста изразена при младите. Принципно 
те са по-запалени защитници на природата, но за нещо, което е 
свързано с живота им или е част от него (напр. ски спорта), те 
стават най-либерални. Когато става дума за строителство на ски 
съоръжения според удобството за хората, делът на посочилите 
този отговор при тях надвишава с повече от една трета средния 
за съвкупността. Аналогично е и при подкрепата им на твърде-
нието, че в собствените си земи човек трябва да може да прави 
каквото си иска, дори тези земи да са в обхвата на екологичната 
мрежа „НАТУРА 2000“. По отношение на последното, силно от-
личаващи от общия фон са и мненията на някои други групи – 
напр. роми (Крамер V=0,187). При тях делът на споделящите по-
зицията за пълна свобода при разпореждането и ползването на 
земите е три пъти по-висок от средния за съвкупността. Отделен 
въпрос е, именно те, доколко са наясно какво означава „НАТУРА 
2000“. Друго изследване, в райони, където има такива земи (ЕСИ 
с 1000 души по поръчка на БДЗП от 2013 г. в София и още седем 
области, за които е представително), показва, че 40 % от населе-
нието не е чувало за тази екологична мрежа. Сред неосведомени-
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те особено силно са представени безработни (Крамер V=0,142), 
завършили ниски образователни степени (Крамер V=0,203), жи-
веещи в села (Крамер V=0,169).

Подобни на описаните вариации в приоритетите и нагласите 
се забелязват и в мненията за развитието на Витоша като спорт-
но-туристически център. Делът на младите, които подкрепят на-
правата на нови ски писти, разширяването и удължаването на 
лифтовете, строежът на нови е с 15 до 30 % по-висок от средния в 
съвкупността. Още по-драстични са разликите относно допуска-
нето на АТВ-та в планината – нещо, което безусловно има силно 
отрицателен ефект върху природата.

Изправянето пред по същество същата дилема, но с акцент 
на времевите координати („Човек трябва максимално да използ-
ва природата, за да живее добре сега“ и „Човек трябва да използва 
по-пестеливо природата, за да я запази и за следващите поколе-
ния“) показва доста по-голямо единомислие. 82,1 % са за по-пес-
теливо ползване, 9,1 % предпочитат да вземат всичко сега, 8,8 % не 
могат да решат. Това би могло да се свърже с възпроизвеждането 
на посочените по-рано традиционни патриархални нагласи, ак-
центиращи върху грижите „за доброто на детето“.

По отношение на времевата перспектива, относително 
по-силна връзка се наблюдава с образованието на респонденти-
те (Крамер V=0,212). Такава съществува и с жизнените планове 
и стратегии на анкетираните. Че човек трябва да вземе всичко 
от природата сега, твърдят по-често и хората, ориентирали жиз-
нените си стратегии към големи постижения (19,6 % при средно 
9,1 %). Обратно, прави впечатление, че анкетираните, позициони-
рали се на средните нива на скалите и за времева перспектива, и 
за съдържание на жизнените планове, според редица индикато-
ри проявяват най-голяма загриженост за съхранение на околна-
та среда.

Хората без образование, с начално и основно са ориентирани 
към по-пълно използване на възможностите на момента. В тази 
група са също и безработните и домакините (Крамер V=0,144). 
Определено по-често на мнение, че природата трябва да се съхра-
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ни, са селскостопанските производители. Това е обяснимо като 
се има предвид характера на производствената им дейност и ро-
лята на качеството на земята. Различия се забелязват при свърз-
ване с материалното положение (Крамер V=0,138). От хората, 
оценили го като много добро 27,6 % (при средно за изследвана-
та съвкупност 9,0 %), считат, че човек трябва да вземе всичко от 
природата сега. В изследваната съвкупност обаче тази група ма-
лобройна, което означава, че трябва да бъдем предпазливи в из-
веждането на категорични заключения.

Интереси и поведение

Интересите играят важна роля в мотивационния процес и 
влияят значимо върху поведението на социалните субекти. От 
значение са както обективно съществуващите интереси, така и 
осъзнаването, оценката и ранжирането им. Връзки между раз-
лични интереси и релевантното към околната среда поведение 
могат да се открият в изключително широк спектър дейности. 
Редица индустриални производства замърсяват или увреждат 
едни или други компоненти на околната среда в хода на произ-
водствения процес – с отделяните газове (вкл. и такива с парни-
ков ефект), отпадни води и твърди отпадни продукти. Други спо-
собстват за генериране на екологични рискове чрез продукцията 
си – при употребата ѝ или след употреба тя оказва значимо от-
рицателно въздействие върху околната среда – такъв пример са 
найлоновите торбички за еднократна употреба. В селското сто-
панство прекомерното или некомпетентно прилагане на хими-
чески препарати за растителна защита и изкуствени торове ув-
режда трайно почвите, замърсява водите, преминава в продук-
цията и по хранителната верига застрашава здравето на хората. 
С особено значими екологични последици са мащабни строител-
ни дейности в планински райони. Обикновено те са свързани с 
изсичане на дървета, което резултира в нарушение на водния ба-
ланс, ерозия, локални промени в климата. Транспортът, и главно 
автомобилният, е сериозен замърсител на въздуха, особено при 
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използването на остарели превозни средства, отделящи голямо 
количество токсични отработени газове. Във всички тези сек-
тори действат социални актьори със собствени интереси, като 
правило по между им има различия и противоречия. Такива съ-
ществуват и между различни интереси на едни и същи субекти, 
напр. между текущи и дългосрочни интереси, между икономи-
чески и други интереси.

Безспорно поддържането на индустриални производства, 
пораждащи екологични рискове съответства на интересите на 
собствениците, тъй като им носи печалба. Но в известна степен 
това съвпада и с непосредствени икономически интереси на за-
етите в тях, тъй като им осигурява доходи. Модернизацията ги 
изправя пред алтернатива да останат без работа и доходи при 
технологични иновации, които обикновено са свързани и с на-
маление на персонала, най-малкото с преквалификация, за която 
не всички имат потенциал и / или желание. Нещо повече, водени 
от икономически интереси, в определени ситуации част от рабо-
тещите предпочитат да получават компенсации за вредни усло-
вия, вместо да работят в безопасна работна среда. От друга стра-
на обаче, в част от случаите работната среда, а и зоната на оби-
таване съдържа екологични рискове и носи опасност за здравето 
на хората там, така че освен ползи, те поемат и вреди. Но когато 
се разглеждат дори само икономическите интереси, следва да се 
вземат предвид не само моментните. В дългосрочен план заетите 
в „мръсни“ производства акумулират сериозни загуби, най-вече 
по линия на здравословното си състояние и бъдещи разходи за 
лечение.

Още по-голямо съвпадение на интереси има при социални 
актьори, ангажирани в производства, чиято продукция в проце-
са на употребата си или след това оказва отрицателно въздейст-
вие върху околната среда. Причината е, че замяната на произ-
веждания продукт изисква инвестиции, т. е. финансови разхо-
ди за собствениците, риск за загуба на работата или най-малко-
то, необходимост от усилия за преквалификация за заетите. Това 
обяснява острите реакции и съвместни протести на собственици 
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и заети в такива производства спрямо решения, които обектив-
но ще доведат до редуциране на екологични рискове. Примери от 
последно време са реакциите на собственици и заети в производ-
ството на най-масово използваните тънки найлонови торбички 
за еднократна употреба срещу въведената с цел ограничаване на 
масовото им използване еко такса и на произвеждащите освети-
телни крушки с нажежаема жичка срещу забраната за продажба-
та им в ЕС. И двете мерки от една страна имат положителен еко-
логичен ефект, но от друга засягат чувствително икономически 
интереси и не се приемат еднозначно.

Наистина, собственици на производствени мощности и  
заети получават ползи от тези производства, но в една или дру-
га степен те са и губещи. Екологичните рискове са не само таки-
ва, които се локализират непосредствено около източника си, но 
и разпростиращи се далеч, чрез дълги и сложни причинно-след-
ствени вериги те придобиват огромен, пространствено отдале-
чен обхват. Докато въздействието на локални рискове може в ня-
каква степен да се ограничи (например изместване за живеене на 
по-отдалечено място, консумация на храна и вода от друг район, 
чести почивки и т. н.), то глобални ефекти не могат да се избегнат.

Подобно противостоене на интереси има и в селското сто-
панство. Ползването на химически препарати предпазва от бо-
лести и вредители, улеснява производителите и увеличава до-
бивите, което е в интерес на стопаните. Но техният дългосро-
чен интерес е съхраняването на качеството на земята, която ще 
ползват и занапред. Един срещу друг са моментният икономиче-
ски интерес и дългосрочният. В посока на засилване тежестта на 
дългосрочния интерес действа тенденцията към екологизиране 
на всички дейности, на нарастващо внимание към екологична-
та чистота на храните и въвеждане на съответни стандарти, ин-
ституционализираната финансова подкрепа за екологосъобраз-
но производство, разширяващия се пазар за биопродукция. В 
този случай доста релефно се очертава ролята на някои неравен-
ства при реализация на производствената дейност. Образовател-
ните неравенства определят различията в знанието и информи-
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раността, на базата на които се взема решение какво да се пра-
ви и какви ще са следствията от едно или друго действие в про-
изводствения цикъл. Подоходните неравенства пък определят 
възможността за ползване на специализирана експертна помощ, 
така че да се постигне положителен ефект по отношение на коли-
чеството на продукцията без това да се отразява на екологичната 
ѝ чистота и без да се уврежда земята. Изследванията категорич-
но показват, че в средното и особено в дребното производство 
определено има дефицит на експертно участие.

Интересът на потребителите на селскостопанска продукция 
също не е хомогенен и еднопосочен – повече продукция означава 
по-ниски цени, но остатъчните химикали в храните са заплаха за 
здравето. Приоритизирането на всяка от алтернативите е свър-
зано с редица съществуващи социални неравенства, отново най-
вече подоходни и образователни. Емпирично установено е, че ви-
сокодоходните групи обръщат приоритетно внимание на качест-
вото (в това число на чистотата) на храните и най-често търсят и 
купуват био храни. Обратно, за нискодоходните групи определя-
що при избора е цената и те са заинтересовани от поевтиняване 
на продукцията без оглед на средствата за това.

Строителството и туризмът са сектори, в които много чес-
то икономически интереси влизат в остър конфликт с опазване-
то на околната среда. Потенциалът да се генерират значителни 
доходи се съпровожда с натиск за преразглеждане на нормативи 
и планове, за смяна на статут на територии, за актуализации и 
допълнения на устройствени планове на територии, което прави 
възможно изграждането на хотели и спортни съоръжения в пла-
нински курорти, вкл. и във високите части и в защитени тери-
тории и в защитени територии по Черноморското крайбрежие. 
Собствениците на планински или крайморски терени, перспек-
тивни от гледна точка на развитие на туризъм и спорт и най-ве-
че на крупни инвеститори имат своите интереси. Изграждането 
на туристически комплекси е в интерес и на част от останало-
то население в селищата, тъй като ще даде възможност за раз-
витие на съпътстващ бизнес. В същата посока са и интересите 
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на групите – потенциални потребители. (Различието в оценките 
и позициите на такава група се очерта особено релефно при из-
следване във връзка с подготовката на план за управлението на 
Природен парк Витоша.) Но обективно съществува противоре-
чие в моментните и дългосрочни интереси и на собствениците, и 
на инвеститорите, и на местното население. Приоритизирането 
на текущи икономически интереси да се реализират максимал-
ни печалби „тук“ и „сега“, ориентира към развитие на „алкохолен 
туризъм“, към фокусиране върху целеви групи, чиито претенции 
и интереси са ограничени в голяма степен до наличие на места 
за нощувка (естествено съответстващи на стандартите на стра-
ните, от които идват) и евтин алкохол, без ограничения в консу-
мирането му и без контрол върху съблюдаването на общоприети 
норми на поведение. Това задава и модела на изграждане на ку-
рортните комплекси – плътно застрояване с хотели и насищане 
с увеселителни заведения. Морето, чистотата му (компромети-
рана от надхвърления капацитет на пречиствателните станции), 
природната среда не са търсения от тази категория туристи про-
дукт и те се игнорират. Тази политика обаче лимитира възмож-
ностите за дългосрочно развитие. Елиминира се перспектива за 
развитие на семеен туризъм, за привличане на платежоспособ-
ни туристи с културни интереси (привличането на които ще е 
дори още по-печелившо). Непосредственият икономически ин-
терес да се получи максимално възможната за момента печалба, 
без да се инвестира в развитие на многофункционална база и ин-
фраструктура, в човешки капитал, в предлагане на широк спек-
тър разнородни услуги на високо качество, не само е негативно 
по отношение на околната среда, но и рамкира бъдещото иконо-
мическо развитие.

Конкретно във връзка с развитието на Витоша, с екологична-
та целесъобразност се сблъскват не само икономическите инте-
реси на собствениците и операторите на ски съоръженията и на 
софиянци, които искат планината да се запази в автентичния си 
вид, без сеч и строителство, но и на любители на зимни спортове. 
Особено силно са изразени различията в интересите във възрас-
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тов план. Младите на възраст до 20 години, а по някои въпроси 
и до 30 години много по-често изразяват желание за изгражда-
не на нови ски писти и разширение на сега съществуващите, за 
строителство на лифтове, хижи, хотели, изобщо за приоритетно 
развитие на природния парк като спортно-туристически център. 
Макар и деклариращи обща загриженост за екологичното рав-
новесие, те предпочитат писти и удобства за приятно прекарва-
не на свободното време, за практикуване на спорт. Как изграж-
дането на база за това ще се съчетае с опазването на природата, 
със запазване на горите, които имат ключова роля за качеството 
на въздуха, за водния баланс, остава на втори план. Изместени-
те във времето ефекти остават в периферията при ранжиране на 
предпочитанията.

По повод на транспорта интересите на собствениците са за 
по-либерална уредба относно количеството и състава на отрабо-
тените газове и възрастта на превозните средства, което е ико-
номически изгодно за тях. Интересът на живеещите в големите 
градове, а и в малки населени места, непосредствено до натоваре-
ни пътища е за налагане на строги критерии с оглед подобряване 
качеството на въздуха. Своята роля имат и интересите на власт-
та. По политически съображения, за да не се влиза в конфронта-
ция с големи групи от населението, не се вземат реални и адек-
ватни мерки за налагане на строги стандарти за допустимо ниво 
на газовите емисии, за спиране от движение на силно замърсява-
щите въздуха автомобили или поне за въвеждане на ефективни 
икономически лостове за въздействие.

Известно е, че основен принцип на пазарната икономика е 
стремежът към печалба. Той е доказал положителното си влия-
ние върху икономическото развитие, но големият въпрос е да се 
урегулират, и при това надеждно, условията, при които се гене-
рира печалбата, така че тя да не е за сметка на увреждане на окол-
ната среда, която е първостепенно общо благо. Ролята на държа-
вата е да охранява общия интерес. Тук се опира до нормативната 
база и особено до държавните структури, които следва да обез-
печат спазването ѝ. Как и колко се следи спазването на устано-
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вените норми и стандарти, санкционират ли се и адекватно ли 
нарушенията, има ли превантивен контрол и ефикасен ли е той, 
са въпроси които изискват не еднократно, а постоянно да им се 
дава отговор.

Проекологично поведение

За генерирането, респективно за редуцирането, на екологич-
ни рискове от съществено значение е индивидуалното поведе-
ние. Според начина, по който се оказва влияние, може да се раз-
граничи:

1.  Действия, които пряко влияят върху състоянието на 
околната среда:

1.1. действия, които имат за цел елиминиране на замърсява-
ния и увреждания на различни нейни компоненти (пример по-
чистване около дома, почистване и залесяване в район, не непо-
средствено до дома);

1.2. действия, които имат за цел предпазване от замърсява-
ния и увреждания (разделно събиране на отпадъци, адекватно 
третиране на опасни отпадъци).

2. Ресурсопестящо потребление (пестене на електроенер-
гия, пестене на вода, ползване на енергопестящи уреди).

3. Инвестиране на средства (напр. участие в дарителски ак-
ции).

4. Действия, които целят повлияване върху вземането на 
решения (участие в движения и организации, участие в подпи-
ски, участие във facebook група по проблеми на околната среда).

Проекологично поведение в ежедневието

Емпиричните изследвания, а и лични наблюдения показват, 
че вербално декларираните от хората интерес и загриженост за 
състоянието на околната среда не намират адекватно продълже-
ние в поведението им. И заявяваната обезпокоеност за вредата 
за здравето не съвсем често прераства в проекологично поведе-
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ние. Обяснението на липсата на достатъчно силни връзки и за-
висимости е многопосочно. Не маловажен е и фактът, че основен 
източник на замърсяване са промишлеността и транспортът (и 
обективно, и според преценките на хората), а особено за първо-
то, възможност да влияе отделната личност няма. Развитието им 
и контролът са извън обсега на възможностите ѝ. Осъзнаване-
то на това неминуемо води не само до силно стесняване на об-
ластите, в които индивидуалната активност се схваща като има-
ща значение и потенциал да доведе до положителни ефекти, но 
и до редуциране на мотивацията за действие изобщо. Оценката 
за слаби възможности за влияние върху екологичната ситуация 
като цяло се пренасят и по отношение на конкретните екологич-
ни проблеми, макар че една определена част от тях са силно зави-
сими от индивидуалното поведение. Поредица изследвания по-
казват, че разпространените у нас поведенчески модели същест-
вено дивергират от тези в развитите общества. Високата ангажи-
раност на локалните общности в обсъждането и решаването на 
екологичните проблеми, ефективното участие във вземането на 
решения и контрола върху изпълнението им са модел, чието на-
лагане у нас предстои напред във времето.

Сред различните дейности, определено доминират органи-
зираните, макар и на различен принцип, колективни действия. 
Традиционно практикувани дейности, насочени към подобрява-
не състоянието на околната среда са почистването и озеленява-
нето. Те имат безспорен екологичен ефект, но кампанийният им 
характер го прави временен и частичен. Фокусирането към ра-
йона около дома е с дългогодишна история и традиции в бъл-
гарското общество. По една или друга причина, както личи от 
перио дично набираната при изследвания информация, и сега то 
е масово разпространено. Получените при анкетата положител-
ни отговори (около 60 %) определено изглеждат завишени. Наис-
тина, в посока към масовизиране на участието в поддръжката на 
прилежащите територии действа и обстоятелството, че собстве-
ниците и работещите в множеството магазини и ателиета са не 
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само нормативно задължени, но и персонално заинтересовани 
от поддържането на чистота около тях. Но очевидно една част 
от респондентите са посочвали социално одобряваното, а не ре-
алното. Все пак и това от своя страна е индикатор за формирана 
представа за модел на необходимо поведение. Според проучва-
нията в почистване на територията около дома най-активно се 
включват жителите на селата и представителите на турския ет-
нос (Крамер V=0,169) – с почти 20 пункта повече. Статистически 
значима е и връзката с възрастта (Крамер V=0,153). Доста по-ак-
тивни са хората между 40 и 49 и над 60  години. Обратно, най-
много (но не неочаквано) отрицателни отговори са дали роми-
те. Значително по-ниска е активността и на младите – до 19 г. и 
между 20 и 29 години. Забелязва се увеличение на активността с 
повишаване на образователното равнище. По-слабо е участието 
и на самоопределилите материалното си положение като лошо 
(Крамер V=0,100). В социално-групов разрез (Крамер V=0,141) 
се открояват с активността си селскостопанските производите-
ли, пенсионери, частни предприемачи (за последните не е изне-
надващо, защото доминиращата част от бизнеса са дребни тър-
говци и за тях относно почистването пред магазина има съвпа-
дение между личния и общия интерес). Най-слаба е активността 
на младите (явно те предпочитат, когато влагат време и усилия да 
не е просто в почистване, а в нещо по-значимо, за което говори 
доста по-силното им присъствие сред участвалите в залесяване, 
почистване на речни корита и др. под.

Интересни промени в активността се забелязват при разши-
ряване на периметъра на дейността. Като цяло участието в по-
чистване и залесяване на обществени места, които не са в непо-
средствена близост до личния дом – паркове, планински райони, 
речни корита, е далеч по-слабо. Такава дейност през последната 
година са извършвали около една шеста от респондентите.
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Таблица 1.
През последната година участвали ли сте в почистване и / или 

озеленяване на парк, планински район и пр.?
(в проценти)

Да 18,5

Не 81,5

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Прави впечатление, че младите – до 19 и между 20 и 29 го-
дини, които участват в почистване и поддържане на района око-
ло дома по-малко от средното, тук са с доста над средната ак-
тивност – 25,0 %. Доста по-често са декларирали такава дейност 
и хората с висше образование (Крамер V=0, 150) и живеещите в 
София. Отново най-слабо участие показват нискообразованите 
групи, също и безработните и домакините (Крамер V=0,150), как-
то и възрастовата група между 30 – 39 години (изглежда те са ан-
гажирани с отглеждането на малки деца, което ограничава въз-
можностите им).

В посоченото отношение показателно е поведението, реле-
вантно към генерирането на отпадъци, към възможността те 
да се рециклират и особено третирането на опасните отпадъци. 
Разделното събиране на отпадъци у нас не е особено популяр-
но. Набраната информация (данните се отнасят за анкетирани-
те, които живеят в селища, където има такова) красноречиво го-
вори, че тази практика не е масово разпространена, дори в сели-
щата, където вече от години е въведено разделно сметосъбиране.
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Фиг. 5.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Свързването на информацията със социално-демографски-
те характеристики показва, че най-често това се прави от висо-
кообразованите (Крамер V=0,160), хората с добро материално 
положение (Крамер V=0,158), частните предприемачи (Крамер 
V=0,157 – вероятно те предават срещу заплащане определен вид 
отпадъци, най-вече от търговски обекти). И макар че процентът 
в София (Крамер V=0,110) е по-висок от този в останалите насе-
лени места, то и тук, където условията са на лице от години, само 
20,6 % от жителите го правят редовно по отношение на поне един 
вид отпадъци и 30,6 % – понякога. Почти половината (48,8 %) ди-
ректно дават еднозначен отрицателен отговор. Изобщо не съби-
рат разделно отпадъци най-често хора с лошо материално поло-
жение (75,1 %), роми (Крамер V=0,151, 84,2 %), безработни (73,4 %), 
нискообразовани (между 75 % и 88 % при завършилите до основ-
но образование). Проучването на затрудненията, свързани с тази 
практика насочват към неудобно разположение на контейнерите 
(посочвано особено често от домакините) и към съпътстващите 
неудобства и трудност да се изгради навик. Масово се изтъква и 
липсата на каквито и да било стимули.
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Въпросът за излезлите от употреба електроуреди (част от 
чиито компоненти представляват опасни отпадъци и не бива да 
се депонират на общите сметища) е в известен смисъл новост за 
страната, но в последните няколко години многократно се фо-
кусира върху него и се въвеждат и популяризират иновативни 
практики, включително и материално стимулиращи, целящи съ-
бирането, обезвреждането и подходящото депониране на този 
вид отпадъци – връщане на стар уред в магазина и покупка на 
нов с отстъпка, безплатно събиране и извозване на стари уреди 
от домовете на хората и т. н.

Фиг. 6.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Че тези практики са доста ограничени като обхват се вижда 
ясно от изследването. Въпреки усилията, включително реклам-
ните кампании и промоции на големите търговски вериги, все 
още много електроуреди се трупат на общите сметища.

Интересно е, че сред групата с проекологично поведение 
присъстват повече от съответния им дял в съвкупността респон-
денти без и с начално образование. Може да се допусне, че оп-
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ределена част от тях събират и предават в пунктове изхвърлени 
електроуреди и именно тази практика са отразили в отговорите 
си. От разпределението на отговорите се вижда, че селата и мал-
ките градове по една или друга причина, практически са извън 
обхвата на разделното събиране на опасни отпадъци.

Още по-слабо е разпространението на този тип практики по 
отношение на неупотребяваните мобилни телефони. Тъй като те 
са нищожни като обем, масово си стоят в домовете, което носи 
риск един ден да се окажат в общия боклук. Едва около два про-
цента от респондентите са предали вече неизползваните си мо-
билни телефони.

Паралелно проведеното проучване на екологичната култура 
на селскостопанските производители показва, че твърде голяма 
част от тях изхвърлят останалите, вече непотребни химически 
препарати на общото сметище – 38,9 %, или още по-лошо – в реки 
и на отдалечени неконтролирани места – 18,1 %. В голяма степен 
това поведение е резултат на липсата на изградена и функциони-
раща инфраструктура за обезопасяване на опасните отпадъци. 
Независимо от причината обаче, резултатът е генериране на еко-
логичен риск.

Към установяване на разпространението на практики на ре-
сурсопестящото потребление екипът, осъществил изследване-
то се насочи с ясното съзнание, че то е най-вече икономически 
мотивирано. Включвайки въпроси за пестенето на електроенер-
гия и вода, идеята беше да търсим връзки с други индикатори и 
да вкараме този тип поведение в един по-широк контекст. Съ-
браната информация показва, че осветление, което не е нужно в 
момента изключват винаги 68,8 % от анкетираните, често 19,9 %, 
понякога 9,4 % и никога – 1,9 %. При такива ежедневни дейности 
като миене на зъби и бръснене, спират водата винаги 44,8 %, по-
някога – 32,5 % и никога – 22,7 %.
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Фиг. 7.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.

Фиг. 8.

Източник: ЕСИ „Модерното общество  – между уязвимостта и 
устойчивото развитие“ 2012 г.
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Драстичната разлика в практиките при потребление на вода 
и на електроенергия подкрепят тезата, че в масовия случай пес-
тенето, когато го има, е мотивирано икономически, а не от за-
гриженост за природните ресурси. В потвърждение на това са и 
връзките с характеристики на респондентите, които са свързани 
с материалния им статус. Най-много пестят електроенергия въз-
растните над 60 години (Крамер V=0,180), пенсионерите и хората 
с лошо материално положение (Крамер V=0,159). По-разточител-
ни спрямо електроенергията са групите на икономически най-
активните и с произтичащо от това по-добро материално поло-
жение – между 30 и 50 години. Прави впечатление, че тези, които 
твърдят, че са обезпокоени от изчерпването на природните ре-
сурси, с поведението си съвсем не ги пестят. Изказаната обезпо-
коеност за изчерпването на ресурсите не корелира с пестеливото 
им използване в ежедневието. А не е маловажно, че у нас две тре-
ти от енергията се потребява в бита, което показва големия по-
тенциал на индивидуалното пестеливо потребление.

Но на фона на доминиращата икономическа мотивация на 
пестенето не бива да не се отбележи присъствието в съвкупност-
та на пестящите ресурси на повече живеещи в София (които са 
с определено по-добро материално положение). Този факт може 
да се приеме като знак за започнало обективиране на регистри-
раното при тях по-високо проекологично съзнание. В подкрепа 
на такава една теза още повече може да се интерпретира и уста-
новеният по-висок дял на пестящи вода в столицата (а цената на 
водата е относително ниска и там икономиите не могат да са осе-
заеми), а също и излизането напред на групата на младите на въз-
раст 20 – 29 години (Крамер V=0,197).

Притежаването и ползването на енергоспестяващи освети-
телни крушки и на уреди от енергиен клас А, А+, АА и пр. може 
да се разглежда и като ресурсопестящо потребление, и като ин-
вестиция с цел пестене на икономически и природни ресурси. 
(По времето, когато бе проведено изследването, данни от което 
се цитират, все още в употреба бяха и традиционните осветител-
ни крушки с нажежаема жичка). Що се отнася до енергоспестя-
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ващите крушки, то за ползването им икономическата мотивация 
е по-слаба – тяхната цена е многократно по-висока (при това се 
плаща изведнъж), а икономията от намалението на сметките за 
електроенергия е разпределена във времето и не е особено осеза-
ема. Може с голяма вероятност да се мисли, че именно използва-
нето на тези крушки е мотивирано на първо място от желание за 
пестене на ресурси, от значение за обществото, а не толкова за от-
делния индивид. Установява се, че през 2010 г. такъв тип крушки 
въобще не се ползват от повече от една трета от респондентите. 
Този дял е значително по-висок сред възрастните над 60 години 
и в малките населени места.

Някакъв електроуред от енергиен клас А са заявили, че при-
тежават малко повече от половината анкетирани, а над 20 % дори 
не знаят дали в дома си имат такива. Най-много от този тип уре-
ди имат жителите на София и на областните градове и хората на 
възраст 40 – 49 години. При възрастовата група над 60 години се 
срещат над два пъти по-рядко. Очевидно това е свързано с об-
стоятелството, че възрастните ползват купувани отдавна уреди, 
а при налагащи се сега покупки и известните финансови труд-
ности на почти всички пенсионери, е трудно да се очаква, че из-
борът ще е в полза на по-скъпия, макар и по-добър продукт.

Забелязва се, че хората, които имат електроуреди от енергиен  
клас А по-често имат и енергоспестяващи крушки  – такива са 
всички или повечето в 34,6 % от домовете на притежателите на 
уреди от енергиен клас А, средно 22,3 %. При тези, които нямат – 
12,6 %. От изследването се вижда, че хората, изразили желание да 
купят уреди от енергиен клас А са с почти 20 пункта повече от 
реално притежаващите такива. Прави впечатление, че и в този 
случай, както при ресурсопестящото потребление, респонденти-
те, декларирали обезпокоеност от изчерпването на природните 
ресурси не използват по-често от останалите енергоспестяващи 
уреди и осветителни крушки.

Като цяло може да се каже, че дарителството за екологич-
ни каузи не е популярно. Причините са многобройни и разно-
образни. Не на последно място е и ниското доверие  – и в ин-
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ституции, и в НПО. Ако погледнем информация от предход-
ни изследвания, ще видим, че запитани за петгодишен период 
през 2004 година положителен отговор дават 2,9 %, през 2007 г. – 
4,5 %. На въпрос, визиращ само предишната година, през 2012 г. 
утвърдително отговарят 2,0 %. Свързването с определени соци-
ално-демографски признаци показва, че по-щедри са мъжете 
(Крамер V=0,139), а също и хората между 50 и 59 години (Крамер 
V=0,128). Напълно логично, много по-слабо е участието на хора 
с лошо материално положение (Крамер V=0,119). Тези с много 
добро и добро материално положение декларират малко по-ви-
сока активност.

Специално внимание заслужава активността с цел повли-
яване при вземането на решения, засягащи околната среда. В 
една или друга форма и по различни поводи протести в защи-
та на околната среда присъстват трайно в обществения живот. 
Само за последната година, протестни прояви имаше срещу про-
мените в Закона за горите, срещу строителството по дюните край 
Несебър, в Иракли, в Странджа, срещу разширяването на ски зо-
ната в Банско. Макар и конкретни поводи да са действия, рефлек-
тиращи върху околната среда, ако се разгледат по-задълбочено 
протестите, то се вижда, че те се вписват в една по-мащабна рам-
ка. Те са срещу релативизма и неравнопоставеността при интер-
претация и прилагане на законите, против промени, мотивира-
ни от частни и корпоративни икономически интереси, изобщо – 
срещу налагането на частния икономически интерес над общи 
дългосрочни интереси. Други теми за размисъл са за дефицита 
на безпристрастна и коректна професионална експертиза, за не-
доверието (и причините за това) в експерти и държавни инсти-
туции, за неумението да се търсят нестандартни решения на про-
блемите със съобразяване с различните интереси, за манипула-
циите и завоалираните интереси, за способността да се осъзнаят 
и осмислят интересите, особено дългосрочните и т. н. Що се от-
нася до количествени измерения на протестите обаче, персонал-
ното участие е слабо. Както наблюденията, така и емпирични-
те изследвания показват по-голяма активност на младите, които 
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определено показват по-голяма приобщеност към екологичните 
ценности и към справедливостта.

Два пъти по-високо от средното е и участието им в движе-
ния и организации макар и при тази форма активността да е дос-
та ниска. Относително най-масово е участието в подписки. През 
2012 година приблизително 9 % са заявили, че през предишната 
година са подписвали такъв вид документ. Очаквано по-висок е 
делът на хората от групите, които и по други индикатори показ-
ват по-висока активност – хора с висше и средно специално обра-
зование (Крамер V=0,222), най-младите (Крамер V=0,121). Забе-
лязва се нарастване на активността паралелно със съдържател-
ното разширяване на жизнените планове. Доста съществени раз-
личия се наблюдават и в зависимост от преценката дали състоя-
нието на околната среда зависи от личните действия и усилия.

Включването в различни facebook групи, фокусирани върху 
екологични проблеми е нова практика, която успоредно с раз-
ширяване приложението на информационните технологии бър-
зо се разраства и изпреварва традиционните форми за изразя-
ване на мнение и оказване на натиск. Най-активни са учещи ре-
довно (Крамер V=0,338), служители с висше образование, частни 
предприемачи, младите – до 19 и между 20 и 29 години (Крамер 
V=0, 293), живеещите в София (Крамер V=0,226).

Демотивиращо за предприемане на проекологични действия 
е най-вече неверието, че вложените усилия ще имат резултат. За 
почти две трети от хората това е в някаква степен бариера, която 
ги възпира от действия. Сериозен сигнал е, че близо една трета 
откровено казват, че не знаят какво точно да правят, с какво мо-
гат лично да допринесат за съхранение на околната среда. Този 
отговор е по-често даван от хора без и с начално образование, 
роми, неквалифицирани работници, самооценили материално-
то си положение като лошо. По-голямото присъствие на младе-
жи до 19 години е сигнал, че е нужно подаване на повече инфор-
мация с прагматичен характер и то особено към тази податлива 
към проблематиката група.

В динамичното и напрегнато време, необходимостта да се 
правят допълнителни усилия също е често изтъквана спънка, 

Анна Мантарова
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особено като няма някаква компенсация в краткосрочен план. 
Особено често на това мнение са домакините, очевидно поради 
очакването именно те да поемат нови ангажименти в битовите 
дейности. По-честото посочване на отговора от живеещите в се-
лата е свързано с натовареността им и по-слабо развитата там 
инфраструктура от всякакъв тип.

Заключение

Анализите на детерминацията на релевантното към състоя-
нието на околната среда поведение показват, че то се определя от 
многобройни и разнообразни по характер взаимодействащи си 
фактори на макро и микроравнище. Ето защо успешно въздейст-
вие върху поведението и ориентирането му в желана насока може 
да се постигне само с комплексно въздействие. Това означава, че 
наред с използването на икономически лостове, създаване на ин-
ституционални структури и формализирана нормативна база, на 
организационни условия за подкрепа на проекологично поведе-
ние, трябва сериозно да се залага и на формиране на подходящо 
нравствено съзнание и да се стимулира обективирането му в по-
ведение. А именно това е поле, в което приложната етика, съвмест-
но с други науки следва да каже своята дума. Именно ползването 
на мултидисциплинарен подход ще допринесе социалните факти 
и процеси да се обхванат многостранно и в дълбочина, в цялото 
богатство и сложност на взаимовръзките и зависимостите им.
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И ЕСТЕТИЧЕСКИ РАКУРС)

Галин Пенев1

DEVELOPMENT: UNIVERSAL CULTURE AND 
DIGITALIZATION (PHILOSOPHIC-HISTORICAL  

AND AESTHETIC ASPECTS)

Galin Penev

Abstact. The first part of the article adduces arguments from the works of 
Nikolay Trubetzkoy and Samuel Huntington to support a multi-polar development 
model. This model provides a solution to the problems, as defined by Goulet, of „eth-
nocentrism of theory“ and „distribution of goods“. The second part of the article is 
focused on the aesthetic implications of the development of technical media and the 
emerging post-humanist cybercultural situation.

Keywords: multi-polar development, tradition, interactive media, cyberculture.

Развитието между универсалната култура  
и многополярността

Модерна историчност и развитие

В картината на Клее „Angelus Novus“ В. Бенямин намира 
много изразителна алегория на модерността. Всяка новост (mod-
ern, moderné) е обречена на руина по силата на духа на новото, 
който се покои на мимолетното и бързопреходното, на „преход-
ния образ на този свят“. Крилете на ангела, изобразен в карти-
ната на Клее, неудържимо го носят напред, докато очите му са 

1 Главен асистент в ИИОЗ при БАН, д-р по философия.
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обърнати назад, където се открива картината на историческите 
руини, фосилите на времето. В тази картина се разкрива съдбата 
на модерността – регресивен ход към условността на всяка кон-
венция – бунтът на неконвенционалното.

Концепцията за развитие противодейства на рудиментация-
та на модерния свят, представена от Клее, чрез диалектиката на 
старото и новото – в новото се съхранява част от старото, а в мо-
дерното – отломки от традицията или по-точно нейни парафра-
зи. Видяна през секуларисткия тезис самата модерност е съдър-
жателна антропоцентрична подмяна на традиционните социо-
културни форми, основани на религиозния теоцентричен свето-
глед. Превръщането на философията в „мислене за своето време“ 
у Хегел полага началото на философската модерност [Хабермас 
1999: 34 – 37]. Съзнанието за историчност във философията пре-
допределя края на метафизическото мислене. Това всъщност е 
другата страна на секуларизацията на историческото познание. 
Модерното историческо съзнание Гадамер описва не като разби-
ране за „просветването на една идея“ в историческата процесуал-
ност, а като схващане на „необходимото в едно неповторимо ре-
шение“ (Гадамер 1994: 45). Това е съзнанието, че „самите ние сме 
във взаимовръзката на действията в историята“ [Гадамер 1994: 
44]. Историческото съзнание, продължава Гадамер, става „опит 
за действие и по-нататъшно действие“ [Гадамер 1994: 45], т. е. съз-
нание за развитие. Вследствие на това идеята за развитие при-
добива действена сила. В херменевтичния си анализ на истори-
ята Гадамер посочва, че историческото познание е изтъкано не 
просто от значения, а от значения-сили (аналогично на митиче-
ския наратив). Теориите и практиките за глобално или регионал-
но развитие описват реалност съставена именно от такива зна-
чения-сили.

В общата си употреба понятието за развитие споделя едно 
смислово лоно с понятията за прогрес и просперитет. Просве-
щенското учение за прогреса представя историческото време 
като вектор, като еднопосочно разгръщащо се развитие на хо-
могенно време. Както понятията прогрес и развитие, понятието 
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просперитет се включва в еволюционистката парадигма на кул-
турно-историческото мислене на Просвещението. В общата им 
употреба се таи вярата във възможността, с човешките практи-
чески и теоретически усилия, да се постигне правно-политиче-
ска и социално-икономическа стабилност, натрупване на ресур-
си и солидарност между членовете на общността. Такова разби-
ране обаче поставя развитието изцяло в цивилизационното рус-
ло с тежненията му към външно-механичното и принципа на 
ефективност, като омаловажава духовния интериор на личност-
та. Развитието се редуцира до утилитарната целесъобразност, 
което съгласно Адорно, става причината за нарастване на кул-
турния дефицит в общността. В тесен смисъл културата е стре-
меж към автономност, създаващ пространства за човешко оби-
тание с неутилитарен характер. Доколкото всяка идеология цели 
ефективна интеграция на обществото, тя се конфронтира с ис-
конните критически сили на културата – тежненията към авто-
номност. В съзвучие с Адорно и Фром утилитарното за Гаспер 
трябва еднозначно да се възприема като средство, без да подменя 
автентичната човешка цел – „да бъдеш“, с консуматорския суро-
гат на човешкото – „да бъдеш е да имаш“.

Щрихи върху полето „етика на развитието“

Философските корени на етиката на развитието можем да от-
крием в третия от прословутите Кантови въпроси, а именно „На 
какво мога да се надявам?“. В заключението на студията си от 
1996 „A New Discipline: Development Ethics“ Гуле пише, че „пър-
воначалната мисия на етика на развитието е да държи надеждата 
жива“ [Goulet 1996: 18]. Нейният акцент обаче е не толкова върху 
теориите, колкото върху практиките или културните политики 
на развитие, осъществявани преди всичко в глобален план.

Пионерите и учредителите на „възникващото поле“ на ети-
ката на развитието консолидират търсенията си, в тесен сми-
съл, около следните два проблема: 1) кои са оправданите цели в 
дистрибуцията на справедливост в отношението богати – бедни 
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страни, и 2) кога е налице подмяна на хуманитарните акции от 
дистрибуцията на власт. В широк смисъл етиката на развитието 
е опит за нормативна експликация на последиците от глобализа-
цията в международните отношения. В своето изследване върху 
етиката на международните отношения Крокър твърди, че ети-
ката на развитието на международните отношения е „морална 
рефлексия върху средствата и целите на общностните („societal“) 
и глобални (курсив мой) промени“ [Gasper 1992: 4].

Съществена задача на етиката на развитието, според Гуле, 
е да разработи такъв „нормативен праксис“ за „дистрибуцията 
на блага“ (в икономически смисъл), от богати към бедни страни, 
който да е в съгласие с локалните традиции на бедните страни. 
Основният проблем е как да се съгласува дистрибуцията на бла-
га с локалните нужди, които „трябва да хармонизират с духовни-
те и културни ценности на общността“ [Goulet 1996: 4]. Всяка ло-
кална общност трябва сама да инициира желаната „дистрибуция 
на блага“ от външна страна, с оглед на йерархията на нуждите си, 
установена от традицията.

Акцентът, който поставям тук, е върху културните измере-
ния и реминисценции при „дистрибуцията на блага“ в контекста 
на универсалната култура и глобализацията. Представителите 
на Франкфуртската школа проницателно са вникнали в механи-
змите на капитализма именно чрез анализа на масовата култура. 
Анализът, основан на разграничението между автономна култу-
ра и афирмативни ценности и схващането на културното влия-
ние като мека инструментална сила за интеграция позволяват да 
се говори за двойнствения характер на културната продукция.

Авторите – класици на глобализационния дискурс са в из-
вестен смисъл предшественици на „кроскултурната интер-дис-
циплина“ (Гадемар) етика на развитието. В своите съчинения 
С. Хънтингтън, У. Бек, Н. Чомски, Ф. Фукуяма и З. Бауман очер-
тават тематично поле и фиксират проблеми, които пионерите на 
етиката на развитието привилегироват в своите програмни сту-
дии. Тук моето намерение е да се сближи полето на глобалната 
етика с етиката на развитието, тенденция, която е набелязана 
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още от Гаспер и Гуле. Самото деление между „развити“ и „разви-
ващи се“ страни е до голяма степен предопределено от конкретен 
цивилизационен модел, основа на делението. Този модел диктува 
еднополярността на глобалните процеси или еднопосочността в 
дистрибуцията на културни и цивилизационни блага. Глобално-
то, съгласно Бауман, изпраща своите импулси към всяка локал-
ност, която го допуска, без да се интересува от обратната връзка.

Глобализацията, съгласно най-синтетичното ѝ определение 
у Бауман, е интензификация на пространството и времето. Въп-
реки че във философската си понятийност „глобално“ и „универ-
сално“ се различават, глобализационните процеси се считат, от 
т. нар. хомогенисти в теорията на глобализма, за осъществяване 
на идеята за всеобща или универсална история. Като наследство 
от модерността, идеята за глобализация в наивно-оптимистич-
ната ѝ рецепция носи хуманистично облекло, но симптоматич-
но е изобличавана икато инструмент за господство на световни-
те елити.

Универсалистко ли е говоренето за развитие?

В програмното си изследване Гуле набелязва като проблем 
пред етиката на развитието „етноцентризмът на етическата те-
ория“, както и рационалисткият редукционизъм и отвлеченост-
та от реалността [Goulet 1996: 6]. Други автори говорят за евро-
центризъм (поне от Шпенглер насетне) на теориите и практиките 
за световно (глобално) развитие. Въпреки че парира упреците в 
етноцентризъм, в своята прословута книга „Краят на историята 
и последният човек“ Фукуяма е един от ярките представители на 
евроцентричното мислене. Съществена черта на неговото мисле-
не е Хегеловият рационалистически редукционизъм.

Базовата теза на Фукуяма се състои в признаването на ли-
бералната демокрация за универсална историческа доминанта, 
която най-пълно реализира Хегеловото понятие за свобода като 
окончателния исторически хоризонт (чрез рационална редукция 
и синтез). Нещо повече, либералната демокрация, според него, е 
най-подходящата политическа форма за съхраняване на общо-
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човешките ценности. Тя е доказала своето превъзходство в един 
съвсем естествен исторически ход на разпадане на алтернатив-
ните ѝ режими в световен план през последните 40 – 50 години. 
Либералната демокрация обезпечава пацифизмът и простран-
ството на личната свобода, постигането на които е равнозначно, 
за Фукуяма, на край на историята, т. е. „победа над милитаризма“. 
Твърдение, което трудно се съчетава с факта на десетките локал-
ни войни и конфликти, които люлката на либералната демокра-
ция – САЩ, провеждат след края на Втората световна война (Узу-
нов 2005). Краят на историята е разрешение на антагонизмите в 
обществото и държавата постигнато чрез удовлетворяване на ис-
конния стремеж на всеки човек към признание. Само либерална-
та демокрация, според Фукуяма, бди над и изпълва формалните 
изисквания за общочовешкото признание, т. е. всеки гражданин 
на държавата има конституционно признание, че е равноправен 
на всеки друг. Въпреки това тегне трудността, която се среща в 
отговор на въпросите „кой признава?“ и „с оглед на каква цен-
ностна йерархия се признава?“, или въобще как се оценява инди-
видуалността. Спъни камък, у Фукуяма, е обстоятелството, че в 
едно либерал-демократично общество, в което добро и зло имат 
плаващо значение – конвенционално, а не канонично – основа-
нията за признание на човешкото достойнство са разводнени. В 
разрез с тезата му за края на историята, неопределеността в пред-
ставите за добро и зло в едно общество е най-сигурното свиде-
телство за неговата историчност. Гадамер дава пример за исто-
ричността именно с релативността в схващането за добро и зло в 
историята на немското законодателство. Имало е време, посочва 
той в „Проблемът за историята в най-новата немска философия“, 
когато кражбата е била наказвана по-тежко от убийството, пора-
ди това, че е проява на боязливост и малодушие.

Анализите на Фукуяма са проведени последователно в духа 
на философията и социологията на логоса (и инструменталният 
разум), докато дълбинните ирационални пластове на общество-
то, царството на мита в либералната демокрация, остават при-
крити и заличени от хемогенната му теория. Особено ясно ми-
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тотворчеството се проявява в американската поп култура, раз-
личните авангардни движения в изкуството, и в new age и окулт-
ната литература. Властта на мита над съзнанието, съгласно Фу-
куяма, би трябвало да е обезсилена от „смъртта на мегалотими-
ята“ в либералното общество. Мегалотимията има светла и тъм-
на страна, съответно това са – негативният стремеж към превъз-
ходство над другите и позитивният стремеж към себенадмогва-
не. Разбира се, те могат да се предполагат един друг, но в модер-
ния потребителски свят на желанието, мегалотимията, която е 
по-силно изразена в традиционалистките общества, се марги-
нализира. Последният човек живее в епохата на изотимията  – 
признаването на равнопоставеността на другия, толерантност-
та на постмодерния свят. Това означава, че на хоризонталното 
общество на края на историята той приписва умението и сила-
та да разрушава традиционните йерархии на локалните култури. 
Именно това антиглобалистите наричат еднополярен глобализа-
ционен поход.

Либералната парадигма на развитие

В „Краят на историята и последният човек“, изхождайки от 
надмощието на либералния над централизирания модел на ико-
номиката в глобален план, Фукуяма заключава, че разпадането на 
двуполярния свят е равнозначно на „световна либерална револю-
ция“. Но подвеждането на смисъла на историята под знаменателя 
на либералната демокрация и събитията от последните 30 годи-
ни е твърде минималистично решение. Най-малкото това е теза 
на икономическия детерминизъм на историята. Савицки посоч-
ва, че икономическият детерминизъм е обща парадигма, както за 
либерално-капиталистическата, така и за марксистката теория и 
идеология, тъй като и при двете производствените отношения се 
поставят в основите на обществото. Следователно, цялата култу-
ра, традиция и духовен живот се осмислят през призмата на ико-
номическата парадигма като нейни епифеномени.

В своята социална онтология Семьон Франк критикува ико-
номическия детерминизъм основно заради привилегироването 
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на материалните процеси (пазарни отношения, производство) 
пред смислово-ейдетическите и духовните основи на общество-
то. Според Франк социално значимото в историята, като напри-
мер правните реформи, ние постигаме не чрез сетивно-възпри-
емащата част на душата, а чрез вътрешния ни опит. Като телес-
но същество човек влиза в материални отношения с реалността, 
но те са вторични спрямо смислите и значенията, изплитащи со-
циалната тъкан. За Франк социалното е надиндивидуална реал-
ност, която съществува като идея. Нейното естество не е кон-
венцията. Социалното предполага вече съществуващи форми на 
обобществяване като семейството, различни съюзи – професио-
нални, политически, съсловни и др. За да се формира общност 
най-съществено и необходимо е съществуването на споделимото 
трето между аз и ти – ценност, смисъл, идея.

Противно на идеализма на социалната онтология на Франк, 
в теорията за либералната демокрация у Фукуяма притегател-
ната сила е, от една страна, относителната свобода на индивида 
спрямо държавна намеса в приватното, а от друга, обещанието 
за удовлетворяване на желанията. Съгласно Фукуяма смъртта на 
магалотимията е победа на фигурата на буржоата, като алегория 
на желаещата част в човека над воина като образ на честолюбие-
то на стремежа към надмощие. В този контекст етноцентризмът 
попада изцяло в полето на мегалотимията, тъй като открито се 
застъпва за различието и неравенството между културите и тра-
дициите и подкрепя консервативните им усилия към ефективна 
интеграция на общността. Либералната демокрация, въпреки че 
се основава на всеобщото избирателно право и се конфронтира 
с всяко тежнение към диктатура, не е лишена от мегалотимни 
стремежи, доколкото има преимуществото да създава икономи-
чески и политически елити. Друг въпрос е дали богатите мал-
цинства на практика не налагат своите интереси под маската на 
демократични политики, т. е. чрез демагогия.

Последният човек на Фукуяма е представен по-скоро като 
абстрактен homo iconomicus, но той обитава определен географ-
ски ареал – културно-историческата цялост „Атлантика“. Карти-
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ната, която се рисува като край на историята, представя умирот-
воряване на социалните антагонизми в едно потребителско об-
щество, поради което в природата на последния човек преобла-
дава отдаденост не на тимуса, а на желанието. Същевременно за 
Фукуяма човек е изначално исторично същество, за което навли-
зането във времето на постисторията е равносилно на екзистен-
циална смърт. Борбата за справедливост, която е мобилизирала 
съзидателните сили у човека, изтлява в потребителското жела-
ние. Екстатичното движение на екзистирането под натиска на со-
циални катаклизми е приравнено към хоризонталата на потре-
бителското общество – равнодушието. Ницше, Кожев и Токвил 
говорят в един дух, според Фукуяма, за последния човек, чийто 
силует се очертава на фона на либералната демокрация. В разби-
рането на Фукуяма човешкото е напълно екстериоризирано, за-
това създаването на удобно местообитание е предусловие за край 
на човешката история. Установяването на човека тук и сега, ус-
покоението му в наличното, съгласно Кожев, лишават човек от 
исконните му стремежи да трансцендира настоящето. В такова 
състояние се намира потребителското общество, за което Бауман 
казва, че „подменя очакваното удовлетворение на желанието с 
желано очакване“ [Бауман 2013: 107]. Удовлетворението на по-
требността вече не е цел, тъй като потреблението става самоцел-
но. Създаването на нови потребности изпълва желаното очаква-
не. Потребителското желание не търси насищане, то „се храни от 
глада си“ (Левинас).

Твърдението на Фукуяма, че либералната демокрация пред-
ставлява едно „откритие на същността на човешкото в човека“ 
[Фукуяма 2006: 101] е твърде неубедително. Ако се фокусираме 
върху детайлното изображение на „човешкото“, което се оформя 
в средата на либералната култура ще забележим твърде фрагмен-
тиран образ. Свободната самоизява на личността в либерална-
та демокрация е толкова разнопосочна и противоречива, че едва 
ли може да очертае някаква цялост, т. е. човешка същност. Обще-
ства които имат ясни (традиционни) представи за добро и зло са 
по-сплотени, споделяйки една единна йерархия на ценностите, в 
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която човекът има точно определено онтологично място. Затова 
един от основните проблеми на либералната култура е атомиза-
цията на общността. Либералното правно съзнание, гарантира-
що опазване на личното пространство облагодетелства разкре-
постяването на егоцентричните склонности в човека и разточи-
телното самодоволство. За Фукуяма е очевидно, че това е по-мал-
кото зло от алтернативата на обсебващото присъствие на тота-
литарната държава, подчиняваща сферата на приватното. Въз-
можностите да разкриват и съхраняват човешкото в човека и в 
либералната демокрация и в тоталитаризма са еднакво незначи-
телни. Въпреки че при първата не се оказва насилие над свобода-
та на съвестта, ценностното мислене е отслабено от ниското рав-
нище на сплотеност и споделяне на общи ценности в общността.

Свободното време на последния човек е заето от леснодос-
тъпните и мимолетни начини за развлечение. Личното вре-
мепространство се изпълва от общодостъпната продукция на 
поп културата и шоу индустрията, които най-добре прилягат 
на уравнените демократични ценности, „общи за потребление“ 
(Бердяев). Освободеният от либералната държава човек получа-
ва правото да се разполага самоволно с желанията си без да об-
ременява мисълта си с въпроси от рода на „какво съм и какво 
трябва да съм?“. Достатъчно за неговото едноизмерно, по скала-
та на потреблението съществуване, е, че получава възможността 
да удовлетворява инстинктивните си желания без за това някой 
„патерналистки Свръх-Аз“ да му изисква отговорност на всяка 
крачка.

Тезата за (етно)центризъм на културата

Фукуяма очертава една твърде стройна фигура на послед-
ния човек като отстранява всякакви атонални дисонанси в пла-
номерния му монотонен, тясно специализиран, трудов делник. 
Изстъплението и неистовството на противоестествените склон-
ности са изтласкани в сферата на митическата фикция, защото 
либералната демокрация е „откритие на същността на човешко-
то в човека“. Като прохегелиански настроен теоретик Фукуяма 
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трябва да е запознат с диалектиката на Просвещението, изложе-
на във Феноменология на духа и развита принципно от Адорно 
и Хоркхаймер, за които разумът от Просветител се е обърнал на 
Тъмничар. Въпреки това, за него, наличието на една „монолитна 
и могъща модерност“, макар и прекъсната от изстъпления чрез 
технологиите за масово унищожение, не смущава изходната му 
интуиция за линеен и последователен исторически процес.

Твърдението, че принципите на свобода и равенство не 
са плод на етноцентрични предразсъдъци, а на общочовешки, 
терминални ценности Фукуяма подкрепя с аргумента за „тол-
кова по-очебийното“ нарастване на космополитността на това 
твърдение. За него космополитното е самоочевидността на об-
щочовешкото. 

Студията си „Европа и човечеството“ Николай Трубецкой 
посвещава на културно-антропологическия анализ на идея-
та за космополитност. От етно-антропологическа гледна точ-
ка космополитното е съществена черта на „уседналата“ или 
„монадна“, по Ж. Дельоз, европейска култура, преобладаващо 
представена от романогерманската цивилизация. Това е изход-
ната интуиция в анализите на Н. Трубецкой.

За развитие може да се говори само след като се приемат 
съдържателно изяснени понятията „човечество“, „общочовеш-
ки ценности“, „световен прогрес“ и „цивилизация“. Без разгра-
ничението развити / развиващи се (developed / developing) народи 
не е възможно да се говори за развитие. Това предполага нали-
чието на привилегировани в културно-историческо, политиче-
ско, социално-икономическо и технологично отношение народи, 
които са двигател на културно-историческия процес. Корените 
на либералната демокрация са впити в почвата на ранномодер-
ната романогерманска цивилизация, нейни бащи стават Лок и 
Хобс. Едва след това тя започва да се присажда и ашладисва не-
романогерманските народи. От същата етно-антропологическа 
гледна точка това следва да се отнесе и към социализма и кому-
низма. От „романогерманската етно-антропологична единица“ 
[Трубецкой 1920: 8], съгласно Трубецкой, се формира и идеята за 
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„общочовешките“ космополитни ценности. За него космополи-
тизмът е израз на романогерманската мегалотимия като воля за 
власт над глобалното културно пространство. Най-съществени-
ят въпрос на етиката на развитието е по своеобразен начин по-
ставен и у Тубецкой, а именно той пита: каква е възможността за 
„дистрибуция на блага“ от един народ към друг без приобщаване 
към културата на разпространяващия ги народ.

За Трубецкой понятието „развитие“ предполага разбирането 
за универсален еволюционен процес, в който културите на раз-
личните народи се различават една от друга като различни фази 
на общата еволюция или те са подобни на „развита и разрязана 
на парчета кинематограма на еволюцията“ [Трубецкой 1920: 9]. В 
такова разбиране отделните култури са лишени от битие в себе 
си преходни форми, очакващи изпълването си с истинно (кос-
мополитно, общочовешко) съдържание. Алтернатива на този 
еволюционизъм е разбирането на развитието като многополя-
рен процес. Твърдението, че конкретна култура е край на еволю-
цията (респ. историята), съгласно Трубецкой предполага, че сме 
постигнали картината на общата еволюция, на чиято основа мо-
жем да кажем в какви фази от развитието се намират различни 
култури. Това означава, че вече разполагаме с предвзета схема 
за еволюцията, т. е. предпоставили сме началото и края на ево-
люционната стълбица. Такъв е случаят с „края на историята“ у 
Фукуяма.

За Трубецкой културата, която заимства от други култу-
ри елементи и ги прилага на своя собствена почва е изложена 
на опасността от зависимост в развитието си от постиженията 
на възприеманата култура. Основание за това е твърдението му, 
че възприемащата култура не може да разчита на достижения в 
областта, която заимства, тъй като тя е лишена от традицията 
и приемствеността, установени от заимстваната култура. Заим-
стващата култура насажда върху собствената си културна тра-
диция. Освен традицията, посочва той, „съществена роля в раз-
витието на културите играе наследствеността“ [Трубецкой 1920: 
22]. Трубецкой продължава:
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„Наследствеността допълва традицията и с нейна помощ от 
поколение на поколение се предават вкусовете, предразположе-
нията и темпераментите на тези, които са творили културните 
ценности в миналото, което способства и за органичността на 
цялото развитие на културата. За процеса на разпространение 
на откритията, съставляващ другата също толкова важна част от 
развитието на културата, въобще, са необходими същите тези ус-
ловия, които и за самото възникване на откритието“.

За Трубецкой „залогът за успешно разпространение на от-
критието“ се заключава до голяма степен в „подготвеността на 
съзнанието на обществото за неговото приемане, а тази подго-
твеност предполага, че елементите, от които е съставено откри-
тието, също живеят в съзнанието на обществото“[Трубецкой 
1920: 22]. Г. Мюрдъл изразява сходна на тази гносеологическа 
тревога, че в стремежа си към свободна от ценности обектив-
ност в своите икономически изследвания, той безкритично пре-
нася понятия от Западните към не-Западните. Това твърдение е 
близко по смисъл и на съждението на Гуле, че за да говорим за 
развитие на дадена общност, то трябва самите маси да осъзна-
ят необходимостта от развитие и да влязат в ролята на „субе-
кти, а не просто обекти на историята“ [Goulet 1996: 1]. А в сми-
съла на Мюрдал трябва да добавим и, че самите изследователи 
трябва да погледнат на тези общества като на субекти на своята  
история.

В отговор на въпроса „как е възможна дистрибуцията на 
блага?“ Трубецкой счита, че на първо място е необходимо съ-
ответствие между ценностите в съзнанието на техния автор и 
в съзнанието на обществото, т. е. синхрон, постижим само чрез 
една традиция. И второ, за пълноценното им възприемане тряб-
ва психическото разположение на техния създател да се съгла-
сува със социално-психическия порядък на даденото общество, 
т. е. нужно е наличието на единна наследственост. С тези усло-
вности Трубецкой отговаря на въпроса „как е възможно пълно 
приобщаване на един народ към култура, изработена от друг на-
род?“. Този въпрос е също толкова значим и за С. Хънтингтън, но 
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неговият отговор не е основан на толкова абстрактно-теоретич-
на основа както при Трубецкой.

В своята критика на общочовешките ценности Трубецкой 
пропуска един съществен момент. Това са християнските корени 
на европейската култура. Той отъждествява общочовешките цен-
ности с идеята за космополитност и ги извежда от етно-антропо-
логическата основа на романогерманската цивилизация, но не 
отчита принципите на християнската етика. Естествено е, след 
като самата европейска култура се отдръпва от своите христи-
янски корени, в нейното творчество да надделеят етноцентрич-
ните тежнения и да се възродят националните митологии. Но 
именно християнските корени са подхранвали универсалистко-
то ценностно мислене чрез разбирането за католичност на рим-
ската църква. Католичността означава както повсеместност на 
църквата, така и пълнота на истината в нея. На изток равнознач-
но се е наложило названието съборност, което акцентира на пъл-
нотата на истината в апостолската църква, докато на запад по-
степенно акцентът се е изместил върху значението за повсемест-
ност – католичност. След схизмата на римокатолическата църк-
ва тя прилага силите на своята юроспруденция за приобщаване, 
въз онова на самопризналата се нейна католичност.

Според Фукуяма самата либерална демокрация също има 
корени в християнската култура. Пригласяйки на Ницше Фукуя-
ма твърди, че идеята, водеща демокрацията – всички хора са съз-
дадени равни – има християнски произход. В това свое твърде-
ние Фукуяма може би изхожда от декларацията за независимост-
та, където Томас Джеферсън пише: „ние считаме тези истини за 
очевидни, че всички хора са създадени равни“, но това не значи 
„ние се опираме на светото писание, което учи, че всичко хора са 
създадени равни“. Честото позоваване на „Божията воля“ и „про-
видението“ изобщо е характерно и за политическата реторика на 
Линкълн. В евангелията обаче не се говори за равенство (нито се 
употребява тази дума от гр. iσότητα), а за единомислие, а „мора-
лът на роба“, утвърден от демокрацията, който Ницше също при-
писва на християнството, трудно се съчетава с апостолската рев-
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ност и саможертвеност. Последните, в термините на Фукуяма са 
ценности на мегалотимията. Твърдението на Ницше би било ко-
ректно, ако се подходи откъм догмата за непогрешимост на пон-
тифекса или предаността към папската монархия.

От обвинения в етноцентризъм Фукуяма се защитава с позо-
ваване на общочовешките ценности. Фундаментална теза на не-
говата философия на историята е хегеловото „развитие на поня-
тието за свобода“ като двигател на световно-историческия про-
цес. От друга страна тезата му за края на историята се опира на 
постмодерното предчувствие за края на големите разкази, което 
е съпътстващо смъртта на мегалотимията. Приземената есхато-
логия на Фукуяма е онтология на ниското небе. За него послед-
ният човек, подобно на животните, е лишен от възможността да 
погледне нагоре и напред към необозримото бъдеще, тъй като 
живее със сомнамбулическа увереност в настоящето, консума-
торски примиреното социално битие.

Фукуяма създава една твърде кохерентна и хармонизирана 
картина на либералната демокрация, окръглена като античния 
ейдос. Всъщност той описва хомогенизиращите сили на амери-
канското общество, които извеждат мегалотимията от политиче-
ската сцена и я настаняват в сферата на развлеченията в свобод-
ното време (напр. екстремни спортове).

За да се освободи от етноцентричност, етиката на развитие-
то трябва да обърне теоретичната си перспектива към локалните 
традиции на страните от третия свят, откъм културната им дру-
гост. Традицията съдържа и формира социокултурната структу-
ра на общността, т. е. нейният ценностен хоризонт – разбиране-
то за чест, справедливост или особеностите на етоса и тимуса на 
общността. Ако развитието се мисли в ценностния хоризонт на 
евроцентризма, то дистрибуцията на справедливост, идваща от 
запад в традиционалистките общества ще е асиметрично явле-
ние спрямо особеностите на тимуса им. Това донякъде е връща-
не към теорията за културно-историческите типове, която създа-
ва условия за схващането на глобализацията като многополярен 
процес. В тази насока са и разработките на нео / евразийската те-
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ория и идеология, която извършва своеобразна сакрализацията 
на миналото. Друга страна са опитите да се създаде идеология на 
панславянския свят върху православното изповедание, която е 
свързана с чуждия на християнството етнофилитизъм.

Универсална цивилизация или многополярно развитие

В сравнение с Фукуяма Хънтингтън акцентира върху разли-
чието в една много по-хетерогенна картина на световната исто-
рия, предопределена от културните традиции. Хънтингтън очер-
тава няколко пътя в отговор на въпроса „как е възможно приоб-
щението на народ към култура, създадена от друг народ?“.

Според автори като Пайпс, посочва Хънтингтън, индустри-
ализацията предизвиква позападняване на културата, която се 
модернизира, тъй като за него безспорно се отъждествяват ин-
дустриализация и секуларизация. Но защо да е невъзможно да 
си инженер и будист? Необходимо е да се прокарат ясни разгра-
ничителни линии между начините на поведение в модерната 
политика, икономика, изкуство, наука и, от друга страна, тра-
диционните форми на духовния живот. Ако начините на пове-
дение в модерните форми на политически и икономически жи-
вот са в разрез с принципите в традиционната духовно-лично-
стна сфера, то следва да се признае горепосоченото тъждество 
на Пайпс. Но традиционните ценности могат да съществуват 
и като обща нормативна рамка, която да регулира реално само 
онези начини на икономическо и политическо поведение, които 
са в несъответствие с тях. След ясно очертаване на областта на 
действието и предназначението на противопоставените сфери, 
модерната и традиционната, може да се говори за конфронтира-
не помежду им или за съвместяването им, доколкото те се отна-
сят до различни пластове на човешкото съществуване. У Иван 
Илин е показателно съвместяването на модерност и традиция, а 
тяхното единство политически е възможно като либерален кон-
серватизъм. Въпросното съвместяване можем да видим в след-
ния цитат:
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Народът твори. Държавата управлява. Църквата учи. Във 
външното държавата властва над народа; в земното – държава-
та повелява и на Църквата. Но във вътрешното и благодатното – 
Църквата учи и народа и управниците; тя учи управляващите да 
не злоупотребяват с учредяващата и уреждаща власт на държа-
вата; тя учи народа да не злоупотребява със свободата на твор-
чество. [Ильин 2011: 517].

Възвръщането към религията, Хънтингтън счита за моти-
вирано от хаоса, настанал след процесите на модернизация, осо-
бено в незападните страни. Религията възстановява размитата 
идентичност и съхранява традицията. Тя изгражда два качест-
вено различни социални кръга: „вътрешната общност“ и „външ-
ностоящите“.

Горепосоченият автор Пайпс също настоява, че „подража-
нието трябва да се отнася не само до формата, но и до съдържа-
нието, за да се извлекат поуки от опита на западната цивилиза-
ция трябва да се признае нейното превъзходство“ [Хънтингтън 
2005: 99]. Такова твърдение не е общозадължително, тъй като е 
възможно подражанието да се сведе до сходство по форма, а при-
знанието за превъзходство съвсем не е самоочевидно за вековни-
те традиции на неевропейските страни. Хънтингтън посочва, че 
за незападните политически елити най-приемливо е модернизи-
рането по японския образец, изразен с лозунга „японски дух; за-
падна техника“. Съхраняването на традиционната култура в ка-
чеството ѝ на фундаментално знание и възприемането на тех-
нонаучните знания като способи за приложно-практичната дей-
ност са в основата на японската стратегия. За Хънтингтън това е 
своеобразна реформация за неевропейските страни, която Фуку-
яма не допуска като алтернатива на „световната либерална рево-
люция“. Реалната тенденция, според Хънтингтън, е че първона-
чално модернизацията е съпътствана от позападняване, но впо-
следствие се изоставя линията на позападняване и се възражда 
локалната култура. За него стратегията на Ататюрк, за който мо-
дернизацията е равносилна на позападняване, не е всеобщо пра-
вило  – твърдение което се обосновава от по-късните етапи на 
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индустриално развитие в ислямския свят. Незападните култу-
ри усвояват по два основни начина достиженията на модерния 
свят – чрез инструментално приспособяване към традиционни-
те си ценности или чрез консуматорско поглъщане на чужди еле-
менти от традиционалисткото общество. Според Хънтингтън е 
„детинщина“ да се мисли, че щом светът става по модерен, той 
става по-западен. Затова заключава, че глобалната модернизация 
няма да доведе до „край на плурализма на историческите култу-
ри, които от векове са вградени в основите на големите световни 
цивилизации“. [Хънтингтън 2005: 106]. Модернизацията на неза-
падните култури преди всичко е знак за отслабване на силата и 
универсалистките принципи на западния свят. Това също е теза 
на Хънтингтън, диаметрално противоположна на Фукуяма.

Повратът от прозападни настроения и политики към мест-
ните традиции Хънтингтън нарича „индигенизация“. Това е фе-
номен, който все повече нараства след като западният свят и кул-
тура биват развенчани по един или друг начин от локалните кул-
тури. Демокрацията влиза в конфликт с позападняването и по 
линия на това, че тя „по същество е локализиращ, а не космопо-
литизиращ процес.“ [Хънтингтън 2005: 131]. Феноменът на въз-
връщане на религиозното е още един знак за несъвместимост на 
общите теоретични постановки за глобалното развитие у Фуку-
яма със съвременните тенденции. В обяснението на този факт 
Хънтингтън се ограничава само до хоризонта на жизнения свят, 
т. е. традиционните религии съхраняват националната и соци-
ално-политическа идентичност. Иманентният поглед към рели-
гията за него остава с второстепенно значение.

Основанията на либералната демокрация да представи кон-
кретен политически и исторически модел на универсална култу-
ра са подкопани от феномена на индигенизация. На тяхно място 
се налага диференцираното съвместяване на традиционни и мо-
дерни форми на културата, в локален план, като условие за мно-
гополярна глобализация и развитие. Следователно „дистрибуци-
ята на блага“ трябва да се установи с оглед на локалните традиции 
и предвид културно-историческата цялост на отделния народ.
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В естетически ракурс, разпространението на киберкултура-
та не среща такава открита съпротива от локалното, каквато сре-
щат универсалистките претенции на един политически модел. 
Затова естетическите импликации на дигитализацията се раз-
пространяват безпрепятствено като глобално въздействие върху 
историческите условия на възприятието. Според Бенямин раз-
витието на техногенната цивилизация налага нови исторически 
условия на възприятието, което пряко рефлектира върху новите 
форми в модерното изкуство. Новите форми на възприятие, по-
родени от дигитализацията, според мен, предлагат възможност 
за по-категоричен отговор на въпроса: доколко и как е възможно 
едно глобално влияние върху културите?

Развитието на техническата медия –  
културна индустрия и интерактивно изкуство

Дигитализация и културна индустрия

В изследователското поле на етиката на развитието Гаспер 
включва проблема за „нарастването на световния пазар или на 
определени производствени отношения“ [Gasper 1992: 3]. В това 
число влиза и проблемът за изграждането на глобалните инфор-
мационни мрежи и тяхното влияние върху пазара, и в частност, 
влиянието им върху културната индустрия. Основният ми въ-
прос в този пункт е: как дигитализацията повлиява върху меха-
низмите на културната индустрия?

В своята студия, посветена на значението на дигитализаци-
ята за културните индустрии Бустаманте посочва „три основни 
взаимосвързани процеса“, които предизвикват разпадането на 
„аналоговия свят“ на пазара и променят качеството на култур-
ната индустрия. Те са 1) дерегулация, 2) концентрация и 3) гло-
бализация на формите и принципите на мениджмънт. Под де-
регулация той има предвид държавна дерегулация. Държавно-
то участие в регулацията на културната индустрия вече е пре-
доставено изцяло в ръцете на пазара, вследствие на развитието 
на глобалната дигитална мрежа. Второто следствие от развитие-
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то на глобалните мрежи е нарасналата интеграция или „концен-
трацията“ на международните пазари. А третото следствие е ин-
тензификацията на културната индустрия въз основа на пълно-
то ѝ подчиняване на стремежа към оптимизиране на печалбата в 
кратки срокове.

Глобалната култура, според Бустаманте, се състои в абсор-
биране на локалните творчески импулси чрез смесването им или 
заменянето им от една наднационална форма на масовата култу-
ра. В корените на въпросното абсорбиране са хомогенизиращи-
те сили на глобализираните културни индустрии. Подчиняване-
то на потребителната на разменната стойност на културния про-
дукт, у Адорно, е икономическа основа за „унификация на реал-
ността“: произвежда се не с оглед на потреблението, а с оглед аку-
мулиране на капитал. Това довежда до обезличаване на „само-
личността“ на художественото произведение, комодификацията 
на творбата е равнозначна на стандартизация. Индивидуалното 
се подчинява на „стандартизацията на успеха“ [Adorno 1991: 39].

От друга страна, глобалната култура се оказва продукт на 
т. нар. глобалокация или доминацията на една локалност над 
другите локалности, упражнявана със средствата на „меката 
сила“. За пример на Бустаманте му служат стандартизираните 
макдоналадс-продукти или „американизацията“. „Световното 
кино“ и „световната музика“ са стоки на културната индустрия, 
инфилтрирани с глобална значимост чрез операция на „декон-
текстуализираща, глобализираща реконструкция“ [Bustamante 
2004: 804] на творческите импулси, идващи от локални култури.

Бустаманте посочва, че при анализа на влиянието на дигита-
лизацията върху културната индустрия трябва да се отчетат ус-
ловията на пазарните ниши и по-точно специфичните „форми на 
изражение и структура на навиците на консумация“[Bustamante 
2004: 805] в различните ниши. Колкото и преходът от аналого-
ва към дигитална медия да не е решаващ за базовите механи-
зми на културната индустрия, той все пак съществено наруша-
ва равновесието, установено от традицията. Промени се регис-
трират в структурите на креативността, продукцията, дистри-
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буцията и консумацията. Ние наблюдаваме, според Бустаманте, 
„нарастващо препокриване между креативност, техника и мар-
кетинг“ [Bustamante 2004: 806]. За дигитализираната културна 
индустрия е важна така наречената „креативност“, но това не е 
творческа спонтанност, а технически генерирана продуктивност, 
осъществена чрез способи за трансфигуриране на образа. Диги-
тализацията позволява многократно и бързо техническо въз-
производство, чрез свеждане на тъканта на образа до виртуален 
знак. Следствие на това са дискретизацията и развъплътеността 
на възприятието.

Начинът на предлагане на продукцията се променя от „ос-
вобождаване на стоката“ чрез виртуалните online-продажби. 
Витрината е заменена от сайта, същото се случва и с художест-
вената галерия. Реалното пространство на излагане на продук-
цията се заменя от виртуално (експо)пространство. Графични-
ят дизайн придобива маркетингово значение, а графичният ди-
зайнер е новият актьор на сцената на културната индустрия. Не-
говият реквизит включва композиционни умения, специално 
място в тях заема изтънчена работа с цветови гами и усетът към 
иновативност. Целта е да се постигнат преднамерени внушения 
и увлекателно възприятие на рекламния продукт. Той обслужва 
комерсиални стратегии като конфигурира формите на израже-
ние на успешния продукт. От друга страна това изгражда начи-
ни за масова комуникация, която е „фрагментирана, тънко инте-
рактивна, не необходимо едновременна, и сегментирана по вкус, 
време и покупателна възможност.“ [Bustamante 2004: 807]. Упо-
требата на парите също се дигитализира посредством разплаща-
не с кредитни карти. Създават се условия за каталогизиране на 
продукцията и денонощен виртуален достъп до нея.

Дигитализацията на пазара променя начина на дистрибуция 
на продукцията. Дистрибуцията се извършва неoпосредствено и 
е насочена към отделния потребител. Старата „аналогова“ дист-
рибуция изисква много по-голям логистичен ресурс, докато ди-
гиталната се освобождава от „тясното гърло“ („bottle-neck“) на 
старата медия. Пазарите не са локализирани и дистрибуцията се 
отнася пряко до потребителите.
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Дигиталната медия довежда до разгръщане на тенденцията 
към интернационализация на пазарите, което увеличава сегмен-
тацията или фрагментацията на потребителската маса въз основа 
на нарастване на социално-икономически, културни и лингвис-
тични различия. Тази тенденция, развитието на която започва с 
радиото и телевизията, е доведена до крайност от новата медия. 
Тя от друга страна рефлектира върху „фрагментацията и екстер-
нализацията на производствения процес“ [Bustamante 2004: 810], 
т. е. да се специализира и изнесе извън граници производството.

Бустаманте отграничава нови бизнес модели, основани на 
глобалната дигитална мрежа. От една страна това е „икономика-
та на отношенията“, която е представена от такива свободни сай-
тове, които са посредници за други директории информация или 
са компилации от рекламни линкове. Такива сайтове разчитат 
на абонаменти или на ръста на клиентския си запас, за да под-
държат пазарната си сила. От друга страна са сайтовете, пред-
лагащи на свободен достъп собствено или чуждо авторско съ-
държание, но включващи и достъп до определени авторски про-
дукти срещу заплащане. По този начин богатството от връзки 
или съдържанието на сайта се считат за гаранти на пазарната му 
сила. Но да се спори за това дали първият или вторият бизнес мо-
дел е по-успешен е абсурдно, посочва Бустаманте, тъй като „ние 
реално говорим за два полюса на една и съща икономика“ (811). 
Богатото съдържание е обещаващо за акумулацията на клиенти, 
а ръстът на абонатите на определен сайт говори за качеството на 
неговото съдържание.

Друга съществена черта на дигитализацията на културни-
те индустрии, които Бустаманте посочва, са техниките на „коло-
ниализиране“ на пазарни ниши чрез произвеждане на продукти, 
съобразени с националните вкусове и традиции. Култивирането 
към различни пазари пресича националните, културни и езико-
ви граници. В това отношение той разграничава нациите, които 
имат способността да използват своята, но и чужди култури от 
нациите, обречени да отдават своята култура свободно като „су-
ров материал“.
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В заключение Бустаманте посочва, че новите мрежи могат 
да бъдат схванати като едно интернационално пространство 
или дори като глобално пространство, но те съхраняват същест-
вен „елитарен и неравен характер  – фрагментират света, как-
то вътрешно, така и глобално“ [Bustamante 2004: 816]. Но нови-
те мрежи могат също така и да поддържат културни и езикови 
малцинства, и да доведат до повече плурализъм на системата, 
както и до намеса на центробежните сили на локалното, които 
„да подкопаят доминацията на големите транснационални гру-
пи“ [Bustamante 2004: 817]. Но колкото и мозаична да е картината 
на дигитализираните културни индустрии, тяхното твърдо ядро 
остава тенденцията към „унификация на реалността“ (Адорно) 
и изграждането на едно, макар и виртуално, но дисциплинарно, 
пространство на глобални елити.

Общо взето механизмите на културната индустрия не се 
променят по същество от глобалната дигитална мрежа. Нито 
фрагментацията на образа, нито регресията на слушането са 
видоизменени, те просто се интензифицират от дигитализаци-
ята. Макар и локалното да произвежда ярко индивидуализира-
на културна продукция, за да се продава успешно, тя трябва да 
се конфигурира според усреднената ценностна скала на глобал-
ната култура. Успешни продукти са онези, които са приспособе-
ни към масовата консумация, често те разчитат на скандалното 
афиширане. Формулата за успешен културен продукт, в случая 
с бестселърите на Дан Браун, разчита на скандализирането на 
общоизвестни и повърхностно познати фигури и сюжети плюс 
привидност (симулакри) на научно откритие и силно изопачава-
щи историческите свидетелства „интерпретации“.

Значението на развитието на техническата медия  
за изкуството

Влиянието, което оказва развитието на техническата медия 
върху изкуството не е ограничено просто до теоретичните зада-
чи на естетиката. То касае промяната на начина, по който човек 
се себеизразява, т. е. засяга това какво е отражението на образа 
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на хуманизма в огледалото на техногенната цивилизация. Все 
по-осезателно се поставя въпросът за „нашето постчовешкото 
бъдеще“. Нещо повече, вече убедително се говори за актуалните 
му измерения, а през последното десетилетие се развива и ясно 
очертава областта на постхуманистичните изследвания. За Гас-
пер въпросът за „формоването на човешката природа“ [„mould-
ing of human nature“, Gasper 1992: 2], вследствие на процесите на 
социално-икономическо и научно-техническо развитие, е при-
вилегирован за етиката на развитието.

Определенията на киберкултурата са във фокуса на изслед-
ванията от последното десетилетие у автори като Д. Харауей, 
Д. Бел, Б. Кенеди, Р. Наяр, А. Мия. Според Анди Мия постхума-
низмът се налага в широк спектър от контексти: медицина, из-
куство, политика, изкуствен интелект и спорт. В своето ревю на 
книгата на Наяр „Виртуални светове“ той включва в киберпрос-
транството на „технологическия спектакъл“ на постхуманизма 
фигурите на дигиталното изкуство, инфомедицината, компю-
търните игри, хуманната генетика, нанотехнологите и пластич-
ната хирургия. Категориите, ръководещи мисълта в очертаната 
област са: киберкултура, киберпространство, виртуална реал-
ност, киберполитика, кибердискурс и постхуманизъм. Най-съ-
щественото у Мия, според мен е, че той идентифицира централ-
ният проблем на постхуманизма като проблем за „променящо-
то се тяло“. Акцентът е поставен върху „дигиталното не-тяло на 
постчовека“ или „тялото като данни“[Miah 2005: 628]. На форму-
лирания по този начин проблем, но в естетически ракурс, е пос-
ветена и студията на Н. Андерсън и Н. Стърн „Имплицитното 
тяло“. 

Постхуманистичната ситуация

Същностната черта на човешкото – да интерпретира себе си 
посредством заобикалящия го предметен свят, съгласно Хайде-
гер, може да стане основание за изменение на човешката приро-
да, доколкото радикално се изменят начинът и средата на обита-
ване. Човешкото самопознание задължително минава през света 
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на обектите, чието пространство все по-настоятелно се овладява 
от продуктите на утилитарната целесъобразност и се разпределя 
между културните политики на инструменталния разум, страте-
гиите на „меката сила“. Така човешкото съществуване постепен-
но започва да се осмисля в термините на ефективността, измери-
мостта и волята за власт в техногенната цивилизация. Паралел-
но с „хипертрофията на предметността“ (Бодрияр) в техногенна-
та цивилизация се прокрадват опасенията за развъплътеност на 
човешкото присъствие под тежненията на интерактивната ки-
беркултура. Симптом за модификацията на човешката природа 
е както промяната на медията на комуникациите, така и формата 
на телетехническото опосредстване на общуването.

Същевременно хомогенизиращите сили на културната ин-
дустрия поглъщат индивидуалността на културната продукция 
и автентичността в художественото творчество и се подчиняват 
на разменната стойност на пазара. Значението на самостойност 
на художественото е „корумпирано“ от комодификацията на ху-
дожествената творба и нейното масово разпространение чрез ре-
продукция. Естетическото понятие за стил се съчетава със ста-
туса на потребителски възможности, за да породи разбиране 
за качество на живот, означавано като lifestyle. Изследователят 
на критическата теория Д. Бернщайн посочва, че „lifestyle е ре-
циклираното от културната индустрия понятие за стил в изку-
ството.“ [Адорно 1991: 23]. Адорно забелязва, че културната ин-
дустрия придобива дотолкова власт над съзнанието, че довежда 
едно американско момиче до предпочитание не към личностни 
черти на даден младеж, а към идентификацията му посредством 
определен lifestyle. Идентичността е основана на етикета, на па-
зарната емблема, която се ползва с митологическата власт на ри-
туалната маска.

Като усвоява изразно-изобразителните средства на изкуство-
то, рекламирането създава впечатление за подмяна на естетиче-
ските ценности от пазарни цели и психологическа манипулация 
на реципиента. Това предизвиква отдръпването на артистичните 
среди и реципиента от изображения, които обещават пряко „кон-
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сумиране“ на естетическа наслада. Затова художественият аван-
гард се насочва към изкуство, което отлага естетическото удо-
влетворение чрез непряк израз на художественото съдържание 
и повишава изискването за интелектуално усилие от реципиен-
та при постигане на естетическите ценности. Срещу консумизма 
на културната индустрия авангардът създава творби, рецепцията 
на които е опосредствана от херменевтичен ключ – концептуално 
изкуство, минимализъм, атонална музика и др.

Въвеждането на музикални елементи в рекламирането, спо-
ред Адорно, е една от причините за регресията на слушането в 
съвременната култура. Предлагането на компилации с „хитове“ 
на класическата музика внася в очакванията на реципиента кон-
суматорска нотка за „върховно“ и същевременно лесно достъп-
но наслаждение. Поп музиката, продукт на културната индус-
трия, реализира такива форми чрез музикални фрази, в които 
консумацията на удоволствието се осъществява почти незабавно 
в краткото времетраене на „парчето“. Времетраенето на музикал-
ната творба в поп музиката е съобразено с изискванията на паза-
ра, затова нейната продължителност е като на детска песничка. 
Пространните композиции не са утилитарно целесъобразни, те 
изискват разход на време и задълбочено внимание в слушането. 
Кратковременното е по-смилаемо при консумация. Фрагмента-
цията на образа в модерното изкуство върви редом с регресията 
на слушането, и двете са съответно следствие и реакция на хомо-
генизиращите сили на културната индустрия. Регресията е след-
ствие не само от съзнанието за комерсиалното използване на му-
зиката и свеждането и до фоново звучене в радио излъчването 
или салонната музика, но и поради това, че техногенната среда 
прави света по шумен. Екзистенциалната тревога на Дон Ихде в 
такава ситуация е породена от „опасността от загуба на тишина-
та на ума“ [Ihde 2007, 5 – 7]. Във фрагмент от „Диалектика на Про-
свещението“ Хоркхаймер казва, че светлината на света е засле-
пила очите на модерния художник, а светлината на изкуството е 
помръкнала. Затова и езикът на авангардното изкуство е станал с 
твърде усложнена асоциативност и многозначна метафоричност, 
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подобно на бароковото изкуство, което е реакция на официал-
ния класицизъм.

Свеждането на езика до сигнификативни актове, инструмен-
тализирането му от математическата лингвистика и затварянето 
му в генеративни структури са различни пътища на откъсването 
на езика от словото. Диференциацията между език и реч създава 
условията за последвалата сегментация на езика, за формализи-
рането му чрез логически анализ. Разбирането за вкорененост на 
езика в духа е загърбено паралелно със свеждането на словото до 
поетическата фантазия.

Във времето на машините се роят множество изкуствени, 
символни езици, които представят света като вместилище на 
квантифицирани обекти. Изчислимостта и измеримостта са ба-
зови параметри на постиндустриалното, хоризонтално, инфор-
мационно общество. Интензификацията на механичното, изме-
римо, хомогенно време в техногенната цивилизация довежда до 
машиналното бързане в делника и до оценка на дейността спо-
ред ефикасността ѝ. Психологическото следствие от интензифи-
кацията на времето е нетърпението, напрегнатото очакване не-
щата да се случат по-скоро. Управлението на машини, като ав-
томобил например, е свързано с изостряне на атавистични тен-
денции: сигналните решения и психологическият автоматизъм 
у личността.

Интерактивната медия и тялото

Още в неоплатонизма и гностицизма можем да се срещнем 
с една култура на развъплътенността, която, според Н. Стърн, е 
далечен предшественик на киберкултурата. Доколкото за съзер-
цанието на ейдетическата сфера съдържателното хюле (сетивна-
та тъкан) е излишна и обременяваща инертна маса, тялото е отде-
лено и противопоставено на ума. Ейдетическата сфера е родина 
на първообразите, отпечатващи се в сетивния свят, който е под-
чинен както роба на господаря си (формодаващият принцип). 
Инициирана от интерактивната медия, развъплътенността, за-
ложена в древната традиция, се реабилитира в съвременност-
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та в т. нар. киберпространство. В подкрепа на своето твърдение 
Стърн привежда цитат от Д. Барлоу, за който „киберпростран-
ството е там, където не живеят тела“, и добавя, че кибер-образите 
са „подхранвани от ограниченията, налагани от плътта.“ [Ridg-
way / Stern 2008: 118]. Откъсването на художественото творчест-
во от връзките на плътта е равнозначно на дематериализация на 
художествената форма, следствие на което е възникващата сфера 
на чистите форми на нерепрезентативното изкуство. Известни 
от времето на появата на абстрактната живопис, чистите форми 
в изкуството скоро биват напълно освободени от всяка съпроти-
ва на материала посредством новата медия – компютърно гене-
рираното електронно пространство. В електронното простран-
ство възприятията ни не срещат екстензивна предметност (Де-
картовата res extensa), която да взаимодейства с тялото ни.

Бергсон определя възприятията ни като функция на въз-
можното въздействие на предметите върху тялото ни и на въз-
действието на тялото ни върху предметите. При условие, че пред-
метите са в едно електронно пространство или в глобална вир-
туална мрежа, възприятията ни са лишени от своя реален суб-
страт – телесността. И ако фотографията в началото на ХХ век 
иззема предметността на репрезентативната живопис, то диги-
талният образ в последните десетилетия иззема от възприятия-
та ни реалността на тялото. Всякакви конотации за телесно при-
съствие, съпътстващи възприятието, са отстранени поради тех-
нически генерирания субстрат на образа.

Най-ясно значението на тялото за естетическата перцепция 
проличава в изкуствата на архитектурата и скулптурата, където 
съзерцанието на формата е съпътствано от изпитване на взаи-
модействие, интеракция с предмета. Дигиталната интерактивна 
медия в „body-art“-а, според Стърн, не толкова поддържа значе-
нието на тялото за изкуството, колкото предефинира самото поле 
на телесността. Взаимодействието вече не се свързва с кинесте-
зите на експлицитно схванатото тяло, а се осъществява на рав-
нището на телесните афекти, които очертават полето на импли-
цитното тяло в контакт с новата медия. Ако нещо се отстранява 
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в новата медия на интерактивното изкуство, то това е субектът 
като „център на вариабилността на опита“ [Hatab 1990: 5]. Но 
това отстраняване на субекта, като чистия интелектуален син-
тез „Аз мисля“, е основна характеристика на митическото съз-
нание. Новият „субект“ на интерактивната медия следователно 
носи черти на митическия „аз“, който също е съзнание за сили и 
полета на въздействие. Но за разлика от митическия „аз“, който е 
съзнание за въздействие на нещата чрез техните имена, интерак-
тивната (пара)естетика е предлингвистичен опит за въздействие-
то като „енергиен поток“ на кибер-обекта. Това може да означава, 
че изкуството на новата медия е технически имплицирана арха-
изация на естетическия опит.

По аналогия на прехода от частица към поле в модерната фи-
зическа теория, в естетиката на новата медия се говори за тяло-
то не като за материален обект, а като за енергийно поле, поле на 
афекта. В интерактивната медия естетическият обект се „консти-
туира“ на границата между възприятието и дигиталния образ в 
едновременното случване на ефекта и афекта, на спонтанност-
та и рецептивността, но не посредством субекта, а посредством 
тялото. Реципиентът на интерактивната творба предизвиква 
действие и търпи въздействие, но не като въплътен субект, а като 
поле на афекта (имплицитно тяло). Бергсон донякъде предше-
ства интерпретацията на имплицитното тяло в интерактивни-
те изкуства. В „Материя и памет“ той пише: „Има все пак един 
образ, който познавам не само отвън чрез възприятие, но и от-
вътре, чрез привързаност (бел. пр. – афективност, фр. аffection): 
това е моето тяло.“ [Бергсон 2002: 39].

В студията на Н. Андерсън и Н. Стърн „Имплицитното тяло“ 
се търсят пътища за позитивно разбиране на приноса на новата, 
интерактивната медия за разширяване полето на (пара) естетиче-
ския опит. Изкуствата, основани на новата медия откриват нови, 
некласически определения на тялото (например, тялото като ки-
бер-графично изражение на афекта). Авторите наричат „негати-
вен наратив“ тезата за развъплътеността на човешкото присъст-
вие под влияние на компютърно-генерираната образност, вече 
внедрена в постмодерните изкуства (арт-практики). Тъй като се 
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разрушават връзките между субект и обект в репрезентативното 
изкуство и на тяхно място се поставя чрез интерактивната ме-
дия връзката виртуален образ – перцепция, се изгубва релевант-
ността към класически разбираното тяло, „експлицитното тяло“. 
За теоретиците на интерактивната медия това не означава, че тя-
лото бива зачеркнато от интерактивното изкуство, а че то не е 
ограничено до експлицитното му „историческо“ схващане като 
символ за власт, йерархия и пол. Другояче, тялото се проявява в 
интериора на афектите. Имплицитното тяло се очертава в тех-
нологичните интеракции на новата медия с човека като ставане 
на нови значения на тялото. Според Стърн именно интерактив-
ната медия има възможността да създаде нови форми на афекта-
ция, която се осъществява двустранно като контакт, и по-точно 
по принципа на реципрочността. Имплицитното тяло не е вещ, 
а процес или събитие, което се осъществява по аналогия на сре-
щата на погледа на другия – реципрочно, както Сартр го опис-
ва: в едновременно виждам и съм видян. Преведена в сферата на 
интерактивната медия, съгласно Стърн, това е реципрочността 
„афектирам-афектиран съм“. Новите форми на афектация следва 
да породят и нови форми на изпълване на неопределности в из-
куството – постигането на значения през тялото (имплицитно).

Креативната среда за възникването на интерактивното изку-
ство, посочват Андерсън и Стърн, са неконвенционалните про-
изведения на изкуството на пърформанса, акциите и хепънинга. 
Основание за това е пространствената и смислова незавършеност, 
откритост на творбите в тези течения на авангардното изкуство. 
Теоретици на изкуството на новата медия, като Д. Родоуик, из-
ползват дистинкцията между аналогово и цифрово (дигитално), 
за да отграничат интерактивното от предшестващото го изкуство. 
Аналоговото изкуство, според него, се отличава по две базови ха-
рактеристики: релевантност на въплътения субект и наличие на 
субстрат, субстанция на творбата. Но в пърформънса изчезва 
именно субстанцията на творбата, нейната трайност е заменена 
от еднократния акт и мимолетност на художественото събитие.

Според Стърн, доколкото пърформънсът разрушава опози-
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циите субект-обект и идеално-реално или естетическата опози-
ция условно-действително, той предлага нов прочит на поняти-
ята „тяло“ и „език“. Извеждането на „жеста“ и „контекста“ в цен-
търа на параестетическия „категориален“ език на пърфоменса и 
акциите ги превръща в предшественици на изкуството на новата 
медия. Смисълът на интерактивното изкуство също е в създава-
нето на контексти на споделяне, а спонтанността на кибер-инте-
ракциите изпълняват функцията на жеста в пърформанса.

Новият прочит на тялото се състои в това, че то се показ-
ва като област на предлингвистични структури, инициирани от 
едно дигитално пространство и нерепрезентируеми за разлика 
от чертите на експлицитното тяло. Интерактивното изкуство, 
според Н. Андерсън, не конституира тялото, а го представя като 
процес. Затова интерактивното изкуство ни дава възможността 
да постигнем тялото не като завършена творба, а четейки тялото 
като незавършен текст. Изкуството на тялото-текст, според Ан-
дерсън, създава опосредстване на отношенията между телесно и 
концептуално. Особеност за интерактивното изкуство е, че в из-
пълването на моментите на неопределеност или в интерпретаци-
ята на реципиента, „значението е произведено като въплътено, 
ситуирано събитие.“ [Ridgway / Stern 2008: 123]. Интерактивната 
творба е принципно незавърпена, тя отваря едно „не-репрезен-
тативно и не-визуално пространство, което насърчава афектив-
ния опит за тялото и така подкрепя една нова форма на афекта-
ция-образ – дигиталната афектация-образ“ [Ridgway / Stern 2008: 
125]. Интерактивната творба възниква върху тактилния опит, а 
не върху визуалната репрезентация [1]. В заключение Андерсън 
и Стърн пишат, че имплицитното тяло е среда в „отношението 
на съ-възникване“, то е „начатък на една все още не съществу-
ваща плът спрегната с една все още незавъшена творба.“ [Ridg-
way / Stern 2008: 126].

Смисълът на интеракцията, според тях, е в прокарването на 
граница между телесното и безтелесното в перцепцията за дви-
жение чрез пораждане на „енергийни импулси“ в „плътта“. Тяло-
то е медиатор на процеса на създаване на образа, т. е. то е третият 
термин, свързващ информационната операция и самият образ.
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За разлика от класиката, която намира в тялото опора за 
целостта, завършеността и окръглеността на космоса, имплицит-
ното тяло не само, че не е учленено, но дори е лишено от контури. 
То е просто пораждане на предела. В крайна сметка естетиката 
на интерактивното тяло се вмества между машинния образ и въ-
трешната привързаност-афективност като парадоксален кибер-
романтизъм. Въпреки че няма отношение към личността, тя под-
тиква към интериоризация на преживяването на телесното при-
съствие, макар и захвърлено в екстериора на електронното прос-
транство. Тежненията към интериора на афектите сближават ки-
берестетиката, от една страна с музиката [2] „най-романтичното 
от изкуствата“ (Хегел), а от друга с механицизма на електронно-
то пространство-поле. Най-общо киберестетиката би могла да е 
свидетелство за една от реализациите на Шелеровата прогноза, 
че овладяването на природните сили от научнотехническото зна-
ние ще внесе механицизма на природата в духовната сфера.

Естетическият опит от интерактивното изкуство се разгръ-
ща в посока, противоположна на духовно-съзерцателната и ас-
кетическа нагласа в иконографията. Докато интерактивното 
изкуство разчита на афектиращия контакт между човека и ки-
бертехниката, в който се извиква имплицитното тяло на афек-
та-страст, екстатичното движение в иконографското съзерцание 
поражда безстрастно безмълвие пред неземната слава на Обра-
за. Плътта в иконата е преобразената в нетварна светлина, ду-
ховна телесност, а интерактивното тяло е несъзнателна екстатич-
ност – плод на обострената от електронни импулси чувствител-
ност-афект. Това е опозиция между кибер-графичния буквали-
зъм и символизма. Всяка нова форма в изкуството модифицира 
или допълва образа на човека, така както иконата е образ на но-
вия човек. Изкуството на новата медия създава пост-човешкия 
образ – машинния „време – образ“ на човека.

* * * 
Либералната демокрация създава различни хоризонтални и 

изотимични форми на обобществяване, но и де-формира общ-
ностното, поради сегменацията на ценностно споделимото. Ин-
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тегралните сили на споделянето са задвижвани от механизми-
те на културната индустрия, които продуцират „ценности общи 
за потребление“ (Бердяев). Разобщеността е вкоренена в егоцен-
тричната приватна сфера, а атомизацията на човека в либерална-
та култура затваря вратите пред универсалистките претенции на 
Фукуяма. Това открива път за схващането за многополярно раз-
витие – зачитане на културно-историческата цялост и локалните 
традиции при „дистрибуцията на блага и справедливост“ (Гас-
пер) от западни към незападни страни, или от богати към бедни. 
От друга страна, дигитализацията на медиите и комуникациите 
интензифицира дистрибуцията на култура (основно поп култу-
ра), но с това влече фрагментация на общуването – загубва се ре-
ципрочността на виждането в единството по място, а в offline ко-
муникацията – едновременността и спонтанността на общуване. 
Информационното, хоризонтално общество подхранва либерал-
ната изотимия, но с това обезсилва стремежа да се трансцендира 
сегашно-наличното, а и „информираната бедност, все пак е бед-
ност“ (Бауман). Електронните импулси на интерактивната медия 
пораждат нови форми на афектация, но без с това да разгръщат 
екзистенциалните възможности пред хоризонта на реципиенти-
те. Идеята за етиката на развитието се вмества сред тези факти, 
за да държи, по смисъла на своето предназначение, открит хори-
зонта на възможностите, „да държи надеждата жива“ (Гуле).
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БЕЛЕЖКИ

1.  Всъщност това е критика на логогентризма, която Ридгуей и 
Стърн наричат „haptocentrism“, от стргр. ٬πτω – допир.

2. Изкуството на новата медия създава също един време-образ по-
средством предлингвистичния опит за ретенции и протенции, полу-
чен от движенията на тялото. Търси се преходът от енергийния поток на 
един обект към „перцепцията за самия поток, време – съзнание“ [Stern 
2008: 128]. В това отношение интерактивното изкуство е продължение 
на модерните експерименти за изразяване на музикалност със средства-
та на живописта, живопис, която звучи: Маларме, Купка, Малевич, Кан-
дински.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

Силвия Александрова-Янкуловска1

BIOETHICS EDUCATION IN BULGARIA

Silviya Aleksandrova-Yankulovska

Abstract. This chapter outlines the characteristics and perspectives of bioethics 
education as an inseparable part of the development of biomedical technologies in 
Bulgaria. A detailed methodology for ethical analysis and film discussions as teach-
ing approaches are presented. The ethical analysis methodology is based upon Euro-
pean standards and their application in Bulgarian medicine. Bioethics and business 
ethics education of students in medicine and management of health care are ana-
lyzed comparatively.

Keywords: bioethics education, methodology for ethical case analysis, busi-
ness ethics.

Общи бележки по развитието на обучението  
по медицинска етика в България

С откриването на Медицинския Факултет на Софийския 
Университет през 1918 г. в програмата за обучение по медицина 
се включва деонтологията като задължителна дисциплина.

В периода 1945 – 1989  г. българската медицина претърпява 
бурно развитие. Първоначално медицинската етика е недооце-
нявана и деонтологията е изключена от програмата на обучение. 
Етиката е включена в рамките на преподаването по дисциплина-
та „Организация на здравеопазването“, а деонтологията се тран-
сформира като преподаване в рамките на съдебната медицина, 
което се осъществява и до момента [Раданов, С. 2004].

1 Доцент д-р в Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Об-
ществено здраве“, Медицински университет – Плевен, дмн.
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От 1991 г. започва въвеждането на самостоятелно препода-
ване по медицинска етика в учебните планове на висшите ме-
дицински училища, официализирано през 1995 г. с приемането 
на Единните държавни изисквания за специалностите „меди-
цина“, „стоматология“ и „фармация“. От 1997  г. дисциплината 
„Медицинска етика и деонтология“ е задължителна в учебни-
те планове за всички специалности, обучавани в медицинските 
колежи.

Правят се първите стъпки в подготовката на учебници и 
учебни пособия по медицинска етика на български език, сред 
които: пособия на ВМИ – Стара Загора [Маринова М., С. Дими-
трова. 1992] и на ВМИ – Пловдив [Льочкова М., Е. Христозова, 
М. Лесинска и др. 1994], учебник по медицинска етика под ре-
дакцията на проф. Ц. Воденичаров (1995 г.), допълнен с ръковод-
ство по медицинска етика през 1997 г. [Воденичаров Ц., В. Нише-
ва, Л. Гатева и др. 1997] и издадени със съдействието на Европей-
ския съюз чрез програма ФАР. През 2001 г. преподавателски екип 
на МУ – Плевен издава тематично всеобхватен учебник по меди-
цинска етика, включващ също превод на 32 етични кодекса и де-
кларации на СМА, както и над 100 казуса с коментари и кратък 
терминологичен речник [Грънчарова Г., С. Александрова, А. Вел-
кова. 2001].

Преподаването по медицинска етика в Медицинските Уни-
верситети у нас се поема основно от специалисти по социална 
медицина предвид съчетаването на двете научни полета в един-
ните държавни изисквания за специалностите „медицина“ и 
„дентална медицина“. Първите учебни програми са фокусира-
ни върху въпросите от общата част на медицинската етика (тер-
минология, общи теории в етиката, принципи и правила на ме-
дицинската етика, взаимоотношения лекар-пациент, права и за-
дължения на лекаря и пациента, конфиденциалност и информи-
рано съгласие). Темите за началото и края на живота, трансплан-
тация, експерименти, работа в екип са по-бегло отразени.

Методите на обучение са с превес на трационното лекцион-
но изложение. Практикумите са ограничени до представяне 
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на етични документи и кратки дискусии на казуси в предимно 
нормативен стил. Трудностите в тези начални фази на въвеж-
дане на обучение по медицинска етика произлизат от няколко 
фактора:

• Липса на подготвени преподаватели. Единици колеги 
имат шанса да преминат краткосрочни курсове на обуче-
ние в чужбина, а доц. Силвия Янкуловска завършва ев-
ропейска магистратура по биоетика.

• Липса на традиции в обучението.
• Липса на подготвящи дисциплини в учебните планове. 

Дисциплините по философия и история на медицината 
бяха изключени от преподаването в началото на 90-те го-
дини на XX век.

• Липса на ефективна колаборация между обучаващите 
звена в различните медицински университети.

Известно уеднаквяване на учебните програми се постига 
през м. ноември 2005 г. в Сплит, Хърватска на срещата на реги-
оналните експерти по етика, организирана от Департамента по 
Етика на науката и технологиите към ЮНЕСКО. На срещата са 
представени програмите по етика на отделните източно-евро-
пейски държави, които впоследствие са качени он-лайн в базата 
данни на ЮНЕСКО Global Ethics Observatory [1].

През 2010  г. Силвия Александрова-Янкуловска издава Ръ-
ководство за практически упражнения по биоетика, в което за 
първи път е представена разгърната методология за етичен ана-
лиз на казуси [Александрова-Янкуловска, С. 2010]. Обучителните 
подходи са разнообразени и с учебни игри, практически задачи, 
аргументиране на позиция, дискусионни групи, примерни теми 
за разработване на есета, кръстословици. От 2012 г. е разработен 
и оригинален протокол за етична дискусия на филми, който на-
мира успешно приложение в обучението на студенти бакалаври 
и магистри по специалността „Управление на здравните грижи“ 
на Медицински университет – Плевен.
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Спорът около терминологията и връзката  
със съдържанието на обучението

Разбиранията за същността на етиката се променят с разви-
тието на философската мисъл и технологичния напредък. Ана-
логично търпи промени и обхватът на приложението на етиката 
в медицинската професия. Първоначално се смята, че медицин-
ската етика обхваща норми и стандарти за професионално по-
ведение. Това я приравнява до голяма степен с деонтологията 
(от гръцки deon – нужно, необходимо и logos – учение) – учение за 
дълга.

До 60-те години на 20-ти век медицинската етика не е често 
обсъждан предмет. Съществувало е становище, че моралните за-
дължения на медицинските професионалисти и представянето 
им в кодекси за професионалното поведение, е основна грижа на 
самите здравни професионалисти. След 1960 г. професионална-
та медицинска етика постепенно се отдалечава от традиционна-
та деонтология. Съществуват обаче съществени различия меж-
ду Северна Америка и Европа, и особено в Източноевропейски-
те страни, където медицинската етика е все още тясно обвърза-
на с медицинската деонтология. В Западна Европа медицинската 
етика все повече се доближава до етиката на здравните грижи и 
биоетиката.

Докато традиционната медицинска етика се фокусира ос-
новно върху взаимоотношенията „лекар – пациент“, биоетика-
та се занимава с моралните проблеми на живота изобщо, вклю-
чително и взаимоотношенията „лекар – пациент“, моралните 
проблеми в здравната система и проблемите на обществената по-
литика, породени от биомедицинския напредък и постиженията 
в областта на научните изследвания.

Разгледаната демаркация на съдържанието на двата конку-
риращи се термина предполага и разлики в учебното съдържа-
ние. Преподаване под надслов „медицинска етика“ трябва да е 
фокусирано върху правила за поведение и взаимоотношения, а 
дисциплината „биоетика“ трябва да има по-широк поглед вър-
ху проблематика от различни области на медицината: репродук-
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тивна медицина, грижи в края на живота, трансплантация, на-
учни изследвания, разпределение на ресурси в здравеопазване-
то, етика на общественото здраве, етика на околната среда и др. У 
нас, обаче, двата термина често се ползват като идентични. Дис-
циплината по единни държавни изисквания е записана като ме-
дицинска етика, но учебните програми във всичките ни висши 
медицински училища по съдържание съответстват на предмет-
ната област на биоетиката.

Ролята на теоретичното представяне  
на биоетичните проблеми

Съществуват различни педагогически подходи в обучение-
то по биоетика. Някои подходи залагат на усвояването на нови 
знания чрез различни учебни игри и други интерактивни фор-
ми като напълно или частично изключват представянето на тео-
ретичен материал. Какво е мястото на традиционния лекционен 
подход?

Представянето на теоретичните постановки от страна на 
преподавателя по биоетика допринася за обяснението на основ-
ния понятиен апарат и може да бъде съчетано с дискутиране на 
практическото му приложение. Така например един от основни-
те принципи в биоетиката – принципът на уважение на автоном-
ността – гласи, че трябва да гледаме на другия като на способен 
да взема решения сам за себе си [Beauchamp T. L., J. F. Childress. 
1989]. Тази формулировка очертава морално допустим обсег на 
взаимоотношения, но не дава конкретни правила за действие 
[Воденичаров, Ц., М. Митова, Л. Гатева. 1995], т. е. не ни казва 
какво трябва да направим, за да уважим автономността на паци-
ента. В рутинната медицинска практика уважението на автоном-
ността изисква от лекаря да включва пациента във вземането на 
решения и да получи неговото информирано съгласие. Израз на 
уважение на автономността е и спазването на задължението за 
запазване на професионалната тайна. При терминално болните 
израз на уважението на автономността е съобщаването на исти-
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ната на пациента, за да може той да вземе решение как би искал 
да изживее остатъка от живота си.

Теоретично могат да се представят и основните аргументи, 
изтъквани в различните етични дебати, като по този начин се по-
стига „отваряне на кръгозора“ на студентите, своеобразно илю-
стриране и поясняване какъв тип проблеми очакваме от студен-
тите да търсят при последващите етични анализи.

Как да се подпомогне вземането на етични решения  
в практиката?

Възникването на биоетиката като наука е в пряк отговор на 
търсенията на клиницистите на най-добър вариант на поведение 
при невъзниквали до момента проблеми, като например жела-
нията на пациентите на хемодиализа да бъдат оставени да ум-
рат [Джонсън, А. 2011]. С утвърждаването на науката се поставя 
и въпросът за включването ѝ в учебните програми на медицин-
ските училища. Това, както отбелязахме по-горе, е делегирано 
като отговорност на различни специалисти: социал-медици, съ-
дебни медици, психиатри. Обособяването на отделни курсове по 
медицинска етика е последваща фаза на развитие. На настоящ-
ия момент дискусиите около обучението по етика са в няколко  
аспекта:

• Разположение на курса в учебния план;
• Един основен курс или няколко по-малки курсове раз-

пределени в различните години на обучение;
• Мястото на обучението по етика в следдипломната ква-

лификация;
• Съдържание на курсовете и учебни методи.
По отношение на разположението на курсовете по медицин-

ска етика се установяват различия в учебните планове на Меди-
цинските университети в страната. В Тракийския Университет-
Стара Загора курсът е разположен във втори семестър, първи 
курс; в Медицински Университет – Плевен – четвърти семестър, 
втори курс; в Медицински Университет – Варна – пети семестър, 
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трети курс. Във всички случаи, обаче, курсът е компактен, пред-
хожда клиничната подготовка на студентите и не са предвидени 
допълнителни часове в следващите години на обучение.

Следователно към момента на навлизане в клиничната прак-
тика новодипломираните медици не са достатъчно подготвени 
за разрешаване на етични дилеми, особено ако курсът по меди-
цинска етика е бил теоретично ориентиран. В този аспект въз-
можностите за подпомагане на вземането на етични решения в 
практиката са няколко:

1. Етични консултации от членове на болничната етична 
комисия или разглеждане на етични дилеми на заседа-
ния на етичната комисия и предоставяне на насоки за 
действие на клиничните звена;

2. Курсове за следдипломна квалификация в областта на 
медицинската етика / биоетиката;

3. Преструктуриране на курсовете по медицинска ети-
ка / биоетика с наблягане на методологията за анализ на 
етични казуси;

4. Промотиране на студентски клинични етични комисии, 
които разглеждат казуси от действителната практика, с 
която се сблъскват студентите по време на обучението 
си. Студентските етични комисии спомагат за етичното 
израстване на членовете си, осъществяване на обратна 
връзка с практиката и студентите се убеждават в ползата 
от обучението по етика [Johnston, C., C. Williams, C. Dias 
et al. 2012];

5. Развитие на иновативни форми на етични дискусии като 
напр. етични кафенета, които позволяват в неформал-
на среда по време на обедната почивка медицинските 
работници да обсъдят горещите теми помежду си и със 
специалист по етика [2];

6. Развитие на официални услуги по клинично етично кон-
султиране [Александрова-Янкуловска, С. 2014].

От посочените възможности у нас са налице първите три.
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Курсове за следдипломна квалификация се предлагат от Ме-
дицински университет – Плевен: „Етични проблеми в медицин-
ската практика“ с хорариум 30 часа и „Етични проблеми на науч-
но-изследователската работа“ с хорариум 20 часа. Тракийският 
университет – Стара Загора предлага курс „Информирано съгла-
сие в медицинската практика“ с хорариум 15 часа. Общ проблем 
на тези курсове е усложнената система за присвояване на креди-
ти, наложена от Българския лекарски съюз. При невъзможност 
за присъждане на такива кредити курсовете не успяват да събе-
рат достатъчно желаещи.

Болничните етични комисии у нас са наложени по-скоро 
като регулаторна необходимост при провеждане на научно-из-
следователска работа в съответствие с приети етични стандарти 
и законови изисквания. Членовете на тези етични комисии, оба-
че, рядко имат задълбочена подготовка в областта на биоетика-
та, за да могат да предоставят етична консултация. Независимо 
от стремежа за мултидисплинарност на състава на тези комисии 
болшинството членове са медицински лица.

От друга страна, в световната практика все повече предпочи-
тания се отдават на bottom-up (възходящ) модела, при който ме-
дицинските професионалисти изграждат позицията си в резул-
тат на морално разсъждаване пред top-down (низходящ) модела, 
при който решението се аргументира с дадено морално прави-
ло (Beauchamp T. L., J. F. Childress. 2013). В стриктно регулирана 
професия като медицината все още са силни предпочитанията 
към низходящия модел. Медицинските професионалисти, ока-
зали се в ситуация на етична дилема, предпочитат да имат ясни 
правила за поведение. Намеса на външен етичен консултант не 
е особено желана поради силния консерватизъм в професията и 
вероятните опасения за разкриване на „неетични практики“. Ме-
дицината традиционно е професия, която трудно колаборира с 
немедицински специалности, смятайки, че вторите нямат доста-
тъчно познания за спецификата на медицинския контекст, за да 
„имат правото да дават съвети“ за него. Дори в държави с вече ут-
върдени практики на клинично етично консултиране се наблю-
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дава явна тенденция на стимулиране на процеса на морално раз-
съждаване в екипите, от самите действащи лица, вместо делеги-
рането на тези функции на едно външно за екипа лице [Weidema, 
F. C., B. Molewijk, F. Kamsteeg, G. Widdershoven. 2013] В такъв слу-
чай традиционните методи на обучение по етика като използване 
на етични казуси с илюстративна цел, доказали се педагогически 
неефективни [Маринова, Е. 2015] и „спускане на готова рецепта 
за действие“ отстъпват място на методи за засилване на етичната 
чувствителност и изграждане на умения за етичен анализ. Цел-
та на такъв обучителен подход е на първо место подсигуряване 
на способност у обучаваните да разпознаят етичния проблем и 
да разполагат с инструментариума да стигнат сами до етично ре-
шение, за което и ще носят окончателната отговорност. В този 
смисъл обучението по етика не учи какво трябва да правим, а 
по-скоро какво трябва да вземем предвид, за да гарантираме на 
себе си и на останалите въвлечени лица, че сме взели възможно 
„най-доброто“ решение. Въпросът с отговорността е в основата 
на отдръпването от вариантите на външна етична консултация и 
дори и в случаите, когато се ползват етични консултанти техните 
функции се свеждат до „разширяване на кръгозора“, предоставя-
не на информация за съществуваща законова или институцио-
нална регулация по съответния проблем, но етичният консул-
тант не се нагърбва да даде „готово решение“ [Chin, J. 2013]

Методология за анализ на казуси в областта  
на биоетиката

Различните етични школи предлагат различни подходи за 
анализ на етични казуси (Табл. 1). Сравнителното представяне на 
няколкото избрани метода за етичен анализ показва, че те не се 
различават съществено по съдържание, а по-скоро по структура. 
Всички подходи обръщат внимание на клиничните данни, цен-
ностите на въвлечените лица, алтернативите на поведение, но ги 
ранжират различно спрямо момента на дискусия. Повечето под-
ходи оставят формулировката на моралния проблем на послед-
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ващо описанието на фактите място. Някои подходи не се огра-
ничават в предложение за решение на етичната дилема, но и оти-
ват една стъпка по-нататък извличайки директиви за аналогич-
ни казуси [Александрова-Янкуловска, С. 2014].

Табл. 1. Сравнително представяне на различни методи  
за анализ на етични дилеми

Метод на 
Томазма

Метод на 
школата в 
Nijmegen

Метод на 
школата в 

Leuven

Метод на 
школата в 

Bazel

Метод на 
Fondazione 

Lanza
Медицински 
факти

Морален 
проблем(и) 

Изясняване 
на данните

Информация 
и изясняване 
на фактите

Клинични 
данни

Ценности Описание на 
фактите

Чувства и 
емоции

Формулира-
не на етич-
ния проблем 
и разискване

Отговорно-
сти на въвле-
чените лица

Определяне 
на конфли-
кта на цен-
ности

Оценка на 
ценностите  
и нормите

Рационален 
анализ

Етичен 
анализ на 
различните 
алтернативи

Идентифи-
циране и 
ранжиране 
на етичните 
проблеми

Възможни 
линии на 
поведение

Вземане на 
решение

Препоръка 
или съвет за 
действие

Заключение 
и решение

Оценка на 
алтернативи-
те и вземане 
на решение

Избор на 
начин на 
поведение

Формули-
ране на ди-
рективи за 
аналогични 
казуси

Защита на 
избрания 
начин на 
поведение

Източници: Kushner K. T., D. C. Thomasma, 2001; Viafora, C. 1999; 
Reiter-Theil, S. 2002; Schotsmans, P. 2003, Ten Have, H. 2002
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Използваният в преподаването в МУ – Плевен метод за ана-
лиз на етични дилеми е оригинално разработен на базата на под-
ходи на водещи европейски етични школи и съобразен с обра-
зователните цели на обучението. Методът е прилаган вече 5 го-
дини в обучението на студенти специалност „медицина“ бълга-
роезично и англоезично обучение и позволява детайлен етичен 
анализ, какъвто би бил необходим в практиката на бъдещите ле-
кари. Анализът е структуриран в 4 взаимно свързани фази.

Първа фаза на анализа е дефиниране на моралния проблем(и). 
Както се вижда в Таблица 1 не всички методи започват с опреде-
ляне на проблема, а предпочитат първо да изяснят информаци-
ята в казуса. Предимство на началната формулировка на пробле-
ма е насочването на анализа в следващите фази, така че да се изя-
снява само онази информация, която има отношение към морал-
ния проблем. От друга страна, възможно е при такъв подход да 
се направи погрешно дефиниране на проблема, което да проличи 
в следващата фаза. С оглед на избягване на всякакви отклонения 
в анализа е препоръчително да се прави периодичен преглед на 
моралния проблем спрямо новопоявилото се тълкуване на да-
нните или направената етична дискусия. Формулирането на мо-
ралния проблем подлежи на няколко правила:

• Формулировката трябва да е ясна и конкретна. Обемът 
рядко превишава едно-две изречения и не бива да включва пре-
разказ на самия казус.

• Стилово проблемът може да бъде формулиран като прост 
въпрос или конфликт на принципи, ако такъв се вижда още при 
първо запознаване с казуса.

• В редки случаи, когато ни е невъзможно веднага да опреде-
лим моралния проблем, е допустимо да се ограничим с очертава-
не на категорията на проблема (например, проблем с информи-
раното съгласие, проблем в областта на контрацепцията и др.). 
След разгръщане на анализа и изясняване на ситуацията е до-
бре да се върнем към моралния проблем и да направим по-точна 
формулировка.

• В казуси, в които има повече въвлечени лица (например па-
циент, лекар, медицинска сестра, близки на пациента) може да 
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се очакват повече от един морални проблеми. В такива случаи 
можем да си позволим ранжиране на моралните проблеми, като 
първо разгледаме проблема, засягащ директно пациента.

• Формулирането на моралния проблем трябва да е неутрал-
но, т. е. да не се усеща „присъда“ за правилно и погрешно. Прис-
трастните формулировки затварят по-нататъшната етична дис-
кусия и са причина да се пропуснат значими аспекти от казуса.

• Формулировката трябва да насочва към непосредствения 
проблем, който стои пред медицинското лице в казуса.

Дефинирането на моралния проблем е отговорна и съв-
сем не лека част на анализа. Един недобре формулиран проблем 
може да повлече целия анализ. При лица с все още недотам раз-
вита етична чувствителност може да се изпитват затруднения с 
откриването на проблемния момент от казуса. В такива случаи 
може да си зададем насочващи въпроси: „Какво усещам, че не е 
наред в този казус?“, „В кой момент на казуса нещо вътрешно ме 
дразни?“. Обикновено отговорите на тези въпроси ефективно ни 
посочват проблемната част от казуса и след подбор на подходящ 
стил, съгласно гореописаните правила, се достига до удачна 
формулировка на морален проблем.

Втората фаза на анализа е насочена към изясняване на ин-
формацията в казуса. Започва се с изясняване на медицинската 
информация. В тази фаза е допустим преразказ на данните от ка-
зуса. Представят се всички медицински данни, с които разпола-
гаме – възраст на пациента, заболяване, терапия и др. Обикнове-
но учебните казуси са оскъдни като информация, затова в тази 
фаза може да се търси допълнителна такава. Важно е, обаче, да не 
се залита в клинични детайли, които не допринасят за решаване 
на моралния проблем. Стилът на цялостното изложение трябва 
да е достъпен за средностатистически читател без медицински 
познания. Следва изясняване на ценностите на пациента. В ня-
кои случаи ценностите са директно дадени (като например ре-
лигиозни ценности), а в други случаи са подразбиращи се от по-
ведението на пациента. Тълкуването на действията на пациента 
трябва да бъде внимателно, за да не се увлечем в прекалено сво-
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бодна интерпретация на ситуацията. Последната част на изясня-
ването на информацията е т. нар. организационно измерение. Изя-
сняват се наличното законодателство и етични документи по мо-
ралния проблем, правата и отговорностите на въвлечените лица, 
организацията на работата в болницата / отделението / извънбол-
ничната помощ и т. н.

Третата фаза на анализа представлява самата етична диску-
сия. В тази фаза се прилагат различни етични теории. Обикнове-
но се започва с принципализма, като доминираща теория в биое-
тиката. Важен момент в дискусията е разграничаването на отдел-
ните принципи и непосредственото им обвързване с предложе-
ния за решение на моралния проблем. Независимо, че класиче-
ският принципализъм на Beauchamp и Childress представя прин-
ципите като еднакво значими, обикновено се започва с прилага-
не на принципа на уважение на автономността. В зависимост 
от това дали пациентът в дадения случай е автономен или не, 
имаме различни последващи стъпки на получаване на информи-
рано съгласие. Ако нямаме изрични данни, сочещи към неком-
петентност на пациента, го приемаме за компетентен и следва да 
изясним вижданията си за това какво би означавало да се уважи 
неговата автономността по отношение на дефинирания морален 
проблем.

Тълкуването на принципа на благодеяние векове наред е ед-
нозначно и свеждащо се до това, което смятаме за медицински 
добро за пациента. С навлизането на принципа на уважение на 
автономността на пациента в медицината и включването на па-
циента във вземането на решения се разнообразяват и идеите за 
добро. Може да се разграничат „религиозно добро“ (при въвли-
чане на религиозни ценности в казуса), „социално добро“ (добро-
то за социалното съществуване на пациента) и „обществено до-
бро“ (доброто за обществото като цяло). При повече въвлечени 
лица могат да се обсъждат идеи за добро за тях, но в крайна смет-
ка трябва да се има предвид, че основните ни отговорности са 
към благополучието на пациента. Така че обсъждането на иде-
ите за добро на останалите въвлечени лица трябва да бъде през 
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призмата на ефекта на тези идеи върху пациента. Принципът на 
благодеяние е тясно обвързан с принципа на ненанасяне на вреда. 
Това, което сме определили като добро за пациента, ако не бъде 
осъществено, би се нанесла вреда на пациента. Двата принципа 
могат да се тълкуват поотделно или съвместно. Приложението 
на принципа на справедливост е свързано с търсене на характе-
ристики на пациента, по които той / тя би могъл да бъде претърпи 
различно отношение. Ако пациентът притежава такива характе-
ристики (напр. раса, религия, етническа принадлежност и др.), 
следва да си зададем въпроса какво трябва да се предприеме по 
отношение на дефинирания морален проблем, така че пациентът 
да не бъде подложен на дискриминация. Принципът на справед-
ливост заема основно място в казуси с дилеми около разпределе-
ние на недостигащи ресурси.

Преди да се премине към предложение за етично решение е 
добре да се направи кратко обобщение на предложените вариан-
ти на решение при приложението на всеки от принципите (не е 
задължително всички принципи да са застъпени във всеки казус) 
и да се обобщят очерталите се конфликти между принципите. 
Може да се приложат и други етични теории по предпочитание.

При добре разгърната етична дискусия и екзактно обяснение 
на информацията по казуса събеседникът би трябвало да преду-
сеща какво етично решение ще бъде предложено, т. е. трябва да 
съществува логическа връзка между етичната дискусия и етич-
ното решение. Целта на етичния анализ е предоставяне на ста-
билна аргументация за взето решение.

Етичното решениe трябва да бъде ясно и конкретно, а не ук-
лончиво. В тази фаза не се въвеждат нови аргументи и идеи, нито 
е уместно да се преразказват отново части от казуса. Стилово ре-
шението се оформя като препоръка или съвет към медицинския 
работник, който е изправен пред дилемата. С други думи, етич-
ният анализ наподобява етичното консултиране. Предлаганият 
вариант на решение трябва да бъде практически осъществим и 
съобразен с етичните стандарти и законови норми. Задължител-
но трябва да се направи проверка за съвместимост между пред-
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лаганото решение и формулирания морален проблем. Ако се ус-
танови, че решението не съответства на проблема, едно от двете 
трябва да бъде преработено. Много вероятно в такива случаи е 
проблемът да не е бил добре формулиран в началото и в послед-
ващата дискусия да е открит действителния етичен проблем. Той 
трябва да бъде съответно преформулиран.

Така описаната методология за етичен анализ позволява 
засилване на етичната чувствителност  – студентите все по-ле-
ко откриват моралните проблеми в учебни казуси и изграждат 
по-пълна аргументация. Усвояването на методологията води и 
до намаляване на общото време на изготвяне на етичен анализ.

От 2013  г. методология за анализ на етични казуси се пре-
подава и на студенти с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалността „управление на здравните грижи“ 
в рамките на курса по управленска и бизнес етика. Методологи-
ята е разработена от проф. Роналд Юрисен и утвърдена в пре-
подаването по бизнес етика в Бизнес Университета Nyenrode,  
Холандия. През април 2013 г. професорът проведе два обучител-
ни семинара по разрешаване на бизнес етични дилеми с наши 
студенти.

Методологията за анализ на етични казуси в областта на 
бизнес етиката е изградена в 6 стъпки: определяне на основния 
проблем; преценка за заинтересованите страни и интересите им; 
изясняване на налични правила и предписания за поведение в 
случая; формулиране и ранжиране на аргументите за и против 
вариантите на действие; заключение и подкрепа на заключението.

За разлика от метода за анализ на казуси в биоетиката, тук се 
стартира не само с определяне на проблема, но и очертаване на 
варианти на поведение, като по-нататъшният анализ разглежда 
предимствата и недостатъците на всеки от тях. Аргументацията 
се разгръща на базата на приложение на поне две водещи етич-
ни теории: деонтология и утилитаризъм. Стимулира се изготвя-
не на списък с аргументите с цел не да се неутрализират противо-
положните, а за да се придаде комплексност на дискусията. Ран-
жирането на аргументите позволява по-лесното отстояване на 

Обучението по биоетика в България



440

крайната позиция. Интересна финална стъпка е подкрепата на 
заключението, когато студентите трябва да решат биха ли под-
крепили варианта на решение, който сами са предложили и дали 
могат да го защитят пред колеги и заинтересовани лица.

При сравняването на методите за етичен анализ в биоетика-
та и бизнес етиката се очертават няколко разлики:

• Формулировката на моралния проблем в бизнес етиката е 
в първо лице, докато в биоетика се предпочита да е в трето лице 
предвид евентуалния контекст на клинична етична консулта-
ция, в който би се разиграл етичния анализ.

• В биоетиката интересите на пациента имат приоритет. Ин-
тересите на останалите въвлечени страни се вземат под внима-
ние при тълкуването на принципа на благодеяние и ако те влизат 
в конфликт с интересите на пациента, имаме два варианта на по-
ведение. Бихме могли да насърчим и медиираме комуникацията 
между страните до достигане на консенсус или директно да при-
емем варианта на действие, който е в най-добър интерес на паци-
ента. В бизнес етиката различните заинтересовани страни имат и 
различни интереси. Необходимостта да се достигне до консенсус 
не е така осезателна, както в медицината.

• Изясняването на медицинската информация е от първосте-
пенно значение за биоетичния анализ. Липсата на разбиране по 
медицинското измерение на случая може да е причина за незадо-
волителен анализ. В бизнес етиката детайлите на ситуацията са 
също от огромно значение, но рядко са необходими специални 
познания за разбирането им.

• Финалната стъпка на проверка на подкрепата на заключе-
нието не е типична за биоетичния анализ. Там тя не се оказва 
необходима, тъй като моралният проблем е формулиран в тре-
то лице, а решението е под формата на препоръка или съвет към 
медицинския работник. Някои етични школи (табл. 1) предла-
гат като последна стъпка формулиране на ръководни правила за 
аналогични случаи. Наличието на такива би било особено ценно 
в случаи на спешност. В бизнес етиката проблемите рядко са тол-
кова систематизирани и са трудни за категоризиране.

Силвия Александрова-Янкуловска



441

Място на други обучителни подходи

Анализът на казуси като обучителен метод дори и при раз-
гърната методология има някои ограничения. Първи недостатък 
е недостигът на информация и необходимостта от допълнител-
ни пояснения, за да се достигне до обосновано решение. Разполо-
жението на курсовете по медицинска етика / биоетика в първите 
години на обучение засилва проблема с недостига на информа-
ция, тъй като студентите нямат още базова клинична подготов-
ка. Втори недостатък е фокусирането на казусите върху детайли-
те и невъзможността за адекватно представяне на перспектива-
та на пациента. Как може да се компенсират тези проблеми? По-
горе дискутирах възможностите за по-оптимално разположение 
на курсовете по медицинска етика / биоетика в учебните планове 
и включването на допълнителни часове.

Включването на дискусия на филми е удачен обучителен под-
ход, който позволява вникване в повече лични и професионални 
детайли по ситуацията. Филмите подпомагат и визуализирането 
на иначе абстрактни теоретични концепции. В курсовете по ме-
дицинска / биоетика в различните специалности на Медицински 
униерситет – Плевен са включени различни типове филми съ-
образно тематиката, продължителността им, възможностите на 
определения хорариум и целите на обучението.

В курса по медицинска етика при студенти специалност „ме-
дицина“ англоезично обучение до момента са ползвани няколко 
филма:

•	 „Death on request“ – документален филм на BBC, показващ 
осъществяването на евтаназия в Холандия при реални условия.

o Продължителност на филма: 56 минути.
o  Прожекция и дискусия са предвидени по време на семи-

нарни занятия.
o Аудитория: една студентска група (около 10 студента).
o  Цели: илюстриране и дискусия на законовата постанов-

ка по отношение на евтаназията в Холандия; изчистване 
на терминологични и други заблуди по проблема, както и 
стимулиране на последваща дискусия.
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•	 „50 milligrams is not enough“ – документален филм от ба-
зата данни на Фондация „Отворено общество“ Community of 
Practice, Human Rights in Patient Care [3], разказващ историята на 
млад терминално болен в Украйна, чието обезболяване е неефек-
тивно поради рестриктивната регулация за отпускане на мор-
фин.

o Продължителност на филма: 13 минути.
o  Прожекция с конкретна учебна задача е предвидена по 

време на лекцията „Етични аспекти на грижите за терми-
нално болни“.

o  Аудитория: курс студенти специалност Медицина (около 
100 студента).

o  Цели: идентифициране на нарушени права на човека и 
пациента на базата на Всеобщата Декларация за правата 
на човека, Международния пакт за граждански и поли-
тически права и Декларацията на Световната Медицин-
ска Асоциация за правата на пациента (Декларация от 
Лисабон).

•	 „Rent-a-womb: Outsourcing Surrogacy in India“ – докумен-
тален филм за сурогатството в Индия, представящ историята на 
канадка, сдобила се с дете от индийска сурогатна майка; вплете-
ни са мнения на „двете майки“ и директора на център за асисти-
рана репродукция.

o Продължителност на филма: 4 минути.
o  Прожекция с конкретна учебна задача е предвидена по 

време на лекцията „Етични аспекти на асистираната ре-
продукция“.

o  Аудитория: курс студенти специалност „медицина“ (око-
ло 100 студента).

o  Цели: дискусия на представени аргументи за и против 
сурогатството и идентифициране на допълнителни аргу-
менти.

По-големият хорариум на дисциплината при студенти спе-
циалност „Управление на здравните грижи“ позволява раз-
гръщане на дискусия на пълнометражни филми по специално 
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разработен въпросник. Два филма са залегнали в програмата до 
момента:

„Чий е този живот все пак?“ – холивудска драма, представя-
ща историята на скулптора Кен Харисън, който при пътен ин-
цидент остава парализиран и завежда дело да му бъде позволена 
пасивна евтаназия. Филмът се представя към края на курса по 
биоетика със специфична задача за разпознаване на етични про-
блеми и вече коментирани теоретични концепции от цялостната 
предметна област на дисциплината.

„Моят живот“ – холивудска драма, представяща съдбата на 
Боб Джоунс, млад проспериращ мъж, очакващ първото си дете, 
когато узнава за заболяването си от рак. Филмът е фокусиран 
върху екзистенциалните проблеми, с които се сблъсква глав-
ния герой във връзка с терминалното си заболяване. Тематика-
та е подходяща за курса по „Мениджмънт и етика на хосписните 
грижи“. Специфичната задача е свързана с идентифициране на 
етичните проблеми при терминалните грижи и фазите на психо-
логична реакция по Елизабет Къблър-Рос.

Дискусията на филми като обучителен подход има своите 
ограничения. Филмираната история може да бъде манипули-
рана така, че да представя определена гледна точка [Volandes, A. 
2007; Kalman, JZ. 2005]. Социалните и емоционални елементи на 
представените истории могат да възпрепятстват професионал-
ната преценка и постигането на образователните цели, ако сту-
дентите отклонят вниманието си от специфичните цели на дис-
кусията. Преподавателят следва да бъде предварително подгот-
вен с подходящи въпроси за дискусия, за да се постигне обвърз-
ване на теоретичната подготовка с филмираната история.

Квалификацията на обучителите

В контекста на бъдещото развитие на етични консултатив-
ни услуги, високото качество на преподаването по биоетика към 
днешна дата е основен проблем. Докато самият обучител не се 
почувства „в свои води“, той не би могъл да вдъхне увереност 

Обучението по биоетика в България



444

на тези, които консултира (медицинските работници). Всяка не-
точност в тълкуванието на медицинските факти по даден случай 
моментално и стремглаво снемат трудно спечеленото доверие на 
клинициста. В този смисъл наред с квалификацията в областта 
на етиката, медицинската подготовка е сред основните изисква-
ния към клиничните етични консултанти [Aleksandrova, S. 2008].

Въпросът за подготовката на обучителите е тема още от зо-
рата на утвърждаването на биоетиката като самостоятелна науч-
на област с типичното за нея интердисициплинарно въвличане. 
На ниво университетско обучение толерантността на студентите 
към преподаватели с немедицинска подготовка (философи, пси-
холози и др.) е по-висока, но клиничен етичен консултант без ме-
дицинска подготовка трудно би спечелил доверието на българ-
ския медик. Следователно повишаването на изискванията към 
обучението по биоетика на самите медицински професионали-
сти, за да могат те самостоятелно да се справят с етичните диле-
ми е резонно.

Заключение

Взаимоотношенията между биоетиката и медицинската 
практика са многокомпонентни (Фиг. 1).

Фиг. 1. Място на етиката в клиничната практика и 
произлизащи взаимоотношения с други дисциплини
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Развитието на медицинските технологии е необходимо за 
напредъка на медицината, но навлизането им в медицинската 
практика често изправя професионалистите пред нови морални 
дилеми. Разработването и същностните характеристики на ме-
дицинските технологии сами по себе си могат да представят мо-
рални дилеми и да предизвикат етически дебати още преди да са 
навлезли в практиката. Медицинската практика от своя страна 
се нуждае от насоки за разрешаване на моралните дилеми. Таки-
ва насоки могат да се породят от етическите дебати, които чрез 
инструментариум и познания от различни дисциплини се стре-
мят да допринесат за разрешаването на етичните проблеми в ме-
дицинската практика. Методите за етичен анализ също целят 
да подпомогнат разрешаването на морални дилеми в практика-
та. Така се постига своеобразно затваряне на кръга медицинска 
практика  – биоетика  – медицинска практика и биоетиката из-
пълнява своя ангажимент към медицинската практика.

Вземането на етични решения не е просто технически про-
цес, а изисква теоретична подготовка и натрупване на опит. 
Всички решения касаят въвлечените индивиди и следователно 
в тях са замесени човешки ценности. Методологията за взима-
не на етични решения подсигурява рамка, която гарантира, че 
всички уместни факти са взети под внимание. Тя изяснява пра-
вата и отговорностите и вдъхва увереност и на най-резервирана-
та общественост, че решенията, важни за пациентите и техните 
семейства, не са взети случайно. Авторитетът на методологията 
идва от аргументираните решения взети в резултат на приложе-
нието ѝ.

Ефективното усвояване на методиката за етичен анализ на 
казуси от медицинската практика изисква адекватни клинични 
познания и определена философска нагласа. Удачно би било раз-
делението на курса по етика в теоретична подготовка в ранните 
курсове на обучението по медицина и практически семинари по 
отделните клинични дисциплини в следващите години на обуче-
нието по медицина. Бъдещето на биоетичното обучение е в инте-
рактивните подходи, които да доближат тази принципно чужда 
на медицината материя до клиничната практика.

Обучението по биоетика в България



446

Независимо от всестранността на етичната подготовка на 
бъдещите практици, те няма да успеят да приложат етичните си 
решения в практиката, ако не се изгради етична среда в профе-
сията. Дали добре обучените в методологията на етичен анализ 
студенти стават по-добродетелни? Със сигурност общественост-
та очаква това от обучението на медиците по етика и може би 
при натрупването на количествени изменения (разбирайте мно-
жество обучени практици) ще настъпят и качествени изменения. 
Тези процеси, обаче, силно се влияят и от фактори като престиж 
на професията, заплащане на труда и ресурсна обезпеченост. До-
като те играят основна роля за екзистенциалното съществуване 
на медицинските работници, малко вероятно е да успеем само 
чрез обучение по биоетика да изградим по-добродетелни профе-
сионалисти, но трябва да успеем да изградим професионалисти, 
които са в състояние да разпознаят етичния проблем и знаят ка-
къв път да изминат, за да го разрешат. Специалистът по етика 
(учителят) не е по-етичен по презумпция, а той просто по-добре 
знае как „да прави“ етика [Pellegrino, E. 1978] и трябва да предаде 
това знание на обучаваните.
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КАК ДА СЕ ПРЕПОДАВА БИЗНЕС ЕТИКА?1

Валентина Драмалиева2

HOW TO TEACH BUSINESS ETHICS?

Valentina Dramalieva

Abstract. The author argues that the teaching of business ethics should be 
based on the correct understanding of its nature, on the belief in the potential of such 
teaching in the economic sphere, on a clear understanding as to its pragmatic useful-
ness for business in terms of creating ethical attitudes and competencies in the train-
ees. The author attempts to explain the existing mistrust in business ethics in order 
to overcome this obstacle. The article offers philosophical, ethical, psychological and 
pragmatic arguments in support of teaching business ethics. The author defines cer-
tain principles with which teaching should comply. The article presents in retrospect 
the general premises and prescriptions with which business ethics has won a place as 
an independent academic discipline in the 1970s.

In conclusion, the author formulates the basic aims and concrete tasks that ev-
ery course in business ethics should set.

The conclusions are based on world achievements and on the author’s personal 
experience in teaching business ethics.

Keywords: business ethics, business ethics arguments, ethical analysis, ethical 
attitude, ethical competence, teaching principles.

Изучаването на бизнес етика все още не е масова практика 
за България, макар тя вече да се преподава като академична дис-
циплина почти навсякъде, където се обучават студенти по ико-
номически специалности. Трябва да се отбележи също, че нача-
лото е около 1990 г. на 20 в., което е твърде скоро след реалното 

1 Този текст е включен в последната монография на автора „Бизнес 
етика – философски прочит“ (Драмалиева, В., 2014-б: 190 – 208).

2, Професор в катедра „Политическа икономия“, секция „Филосо-
фия“, УНСС, доктор по философия.
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начало на тази дисциплина в света. Видно е, че в преподаването 
вече е натрупан известен опит, който може да се анализира и да 
се правят изводи. Заедно с това в преподаването на бизнес ети-
ка по света вече има богати традиции, които също могат да бъдат 
от полза.

Но преди да се видят основанията на добрите практики и да 
се обобщят принципите, които те следват в преподаването, тряб-
ва да има яснота и убеденост защо да се изучава бизнес етика. 
Опитът показва, че едно от най-трудните неща, които съпровож-
дат началото на бизнес етиката въобще, както и всяко ново на-
чало във всеки регулярен курс по бизнес етика, е недоверието. 
Причините за това са различни и те трябва да се разберат. Защо-
то един от правилните подходи за преодоляване на недоверието 
е то да се рационализира.

1. Възражения срещу обучението по бизнес етика

Възраженията срещу обучението по бизнес етика са различ-
ни. Без претенции за изчерпателност ще представим някои от 
най-широко разпространените сред тях, за да видим доколко са 
състоятелни.

1.1. Не съществува в България

В началото на всеки курс най-често стои възражението, че 
бизнес етика не съществува в България, или почти риторичният 
въпрос: „Има ли такова нещо в България?“ Обикновено това е 
първото възражение.

У нас действително рядко се говори за бизнес етика и обик-
новено е по повод отрицателни констатации на пазара. Това има 
своите основания, но не може да се сочи като аргумент срещу 
бизнес етиката изобщо или срещу преподаването ѝ като дисци-
плина в учебните планове на бъдещите икономисти. На практи-
ка то е също толкова несериозно, както ако кажем, че в България 
пазарът не е на желаното ниво, което трябва да обезсмисля изу-
чаването на пазарните отношения и на установени вече иконо-
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мически модели в учебните заведения със стопанска насоченост.
Затова преподаването на бизнес етика трябва най-напред да по-
каже, че и в сферата на бизнеса възможностите на морала са го-
леми, а след това – да демонстрира ползата от етическия подход 
в бизнеса. Етическият подход дава възможност да се осмислят 
рационално и да се систематизират утвърдените от човечеството 
морални и етически стандарти и да се пренесат в специфичната 
сфера на бизнеса с цел да се балансират отношенията в него и 
цялостно да се оптимизират процесите.

1.2. Противоречива е и затова – невъзможна

Друга група възражения срещу преподаването на бизнес 
етика са свързани с обявяването ѝ за противоречива или невъз-
можна. Това най-често произтича от неразбирането на същност-
та ѝ като една приложна етика, както и на нейните възможности 
и роля. Тези проблеми са много важни, но и достатъчно сложни, 
поради което са предмет на отделен анализ [1].

1.3. Не може да влияе върху поведението и няма смисъл

Има и възражения, свързани с твърдението, че дори и да е 
възможна, няма смисъл да се преподава бизнес етика, защото в 
нея няма нищо, което да я прави задължителна. Затова тя фак-
тически не може да влияе върху бизнес практиката и да проме-
ня поведението на бизнес агентите в определена посока, което я 
обезсмисля.

Бизнес етиката действително не е задължителна, но и класи-
ческата етика, в многовековното си съществуване, няма подобни 
амбиции. Защото тя не може директно да моделира човешкото 
поведение, а ако се опитва да го прави, се превръща в морали-
заторство. Етиката се занимава с моделите на обществено при-
емливото поведение, със систематизация на моралните ценнос-
ти, норми и принципи и с проверка на тяхната валидност. Но тя 
не моделира направо поведението и не гарантира спазването на 
стандарти, защото това зависи единствено от свободния избор 
на моралния субект.
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Както етиката, така и бизнес етиката не могат директно да 
променят мисленето и поведението на хората. Но бизнес етиката 
може да подпомогне субектите, ако те самите искат да постигнат 
това, и ако съответната културна среда, в която се развива биз-
несът, изисква това от тях. „Подпомагането“ също не е директно, 
защото бизнес етиката не е рецепта за поведение или друга кон-
кретна инструкция. Тя може да подпомага чрез формирането на 
определени способности и умения, както и чрез самото предос-
тавяне на възможност за разумен избор и решение пред субекта.

Изучаването на бизнес етика е от полза именно защото фор-
мира способности за създаването на критичен и оригинален 
стил на мислене, за осмисляне на натрупания опит в баланси-
рането на човешките отношения, за предотвратяване и решава-
не на типични за бизнеса конфликти, за взимане на обосновани 
и правилни собствени решения за поведение, за мотивиране за 
правилно поведение в бизнеса.

1.4. Дублира морала на бизнес агентите

Недоверието към преподаването на бизнес етика е свърза-
но и с разбирането, че тъй като бизнес агентите, както и всички 
хора, имат свой морал, няма смисъл да бъдат специално обучава-
ни повече от който и да било друг. Бизнес етиката всъщност дуб-
лира морала на бизнес агентите и това я обезсмисля.

Този аргумент също вече беше разгледан и беше аргумен-
тиран възгледът, че моралът не е универсален еталон, който да 
се ползва безусловно навсякъде. Не може да се разчита само на 
собствените етически стандарти, защото те са твърде различни 
за различните хора и не могат да им осигурят безпроблемно об-
щуване в сферата на бизнеса, където партньорите се избират спо-
ред икономическите интереси. Освен това не всички житейски 
етически ценности на хората са приложими към бизнеса.

За адаптирането на моралните и етическите стандарти към 
сферата на бизнеса са необходими сериозни усилия. Бизнес ети-
ката се занимава именно с това, което показва, че изучаването ѝ 
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далеч не е лишено от смисъл, а е особено нужно заради различ-
ните етически стандарти на отделните хора.

1.5. Налага се спонтанно на пазара

Недоверието към преподаването на бизнес етика се под-
клажда и от мнението, че адаптираните към бизнеса етически 
стандарти се налагат сами и бизнес агентите ги усвояват неусет-
но в процеса на по-продължителна практика, без специално обу-
чение по бизнес етика. Бизнес етиката се налага спонтанно на па-
зара.

Този процес на естествена адаптация и усвояване действи-
телно е налице, но е недалновидно да се разчита само на това. 
Методът на пробите и грешките често се проявява като анахро-
низъм. По-далновидно е човек да се учи от чуждия опит, особено 
когато той е събран, теоретично обобщен и систематизиран, как-
то това е налице в бизнес етиката.

Затова изучаването на бизнес етика се е утвърдило като една 
добра практика и вече е традиционно за икономическото обра-
зование.

1.6. Постига се с възпитание, а не с обучение

Недоверие към обучението по бизнес етика предизвиква и 
разпространеното схващане, че правилното поведение изобщо, 
към което се стреми и бизнес етиката по отношение на бизнеса, е 
въпрос единствено на възпитание, но не и на обучение.

Затова често се казва, че за етичното поведение са важни 
„първите седем години“, а не познанията, които човек придоби-
ва за това кое поведение е правилно. Имат се предвид същността 
на морала и неговите механизми на действие, които са далеч от 
формализма на всяко образование и дидактика. За морала дейст-
вително е важна най-вече свободната воля на човека, която изби-
ра определено поведение или определени стандарти и се дистан-
цира от други.

Как да се преподава бизнес етика
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2. Защо е важно да се изучава бизнес етика

За да стане ясно защо е важно да се изучава бизнес етика 
трябва да се тръгне първо от същността ѝ.

Това, че бизнес етиката е теоретичен модел на определена 
система от етически стандарти, приложими към бизнеса, озна-
чава, че тя е свързана с усвояването на определени знания, които 
трябва да се осмислят. Това, че бизнес етиката е една приложна 
етика също означава, че има определен набор от етически теории 
и етически стандарти, които да бъдат изучени. Заедно с това е ва-
жно не само да се усвоят определени знания, но и да се придоби-
ят умения за прилагането им. А специфичните етически умения 
също могат да бъдат целенасочено формирани чрез изучаването 
на бизнес етика. Не е удачно да се разчита единствено на спон-
танността на моралните умения, които притежават всички хора.

Възпитанието също е много важно за морала, но и то също 
не е спонтанен процес, а изисква целенасочени усилия. Въпросът 
дали е обосновано хората да бъдат обучавани в етическите стан-
дарти съпровожда етиката от възникването ѝ. Още в диалозите 
на Платон в разговорите с атиняните ясно се откроява мнение-
то на неговия учител Сократ, че за хората е важно да знаят как 
трябва да постъпват, а това може да бъде научено. И това никак 
не противоречи на свободната воля, която е определяща за мора-
ла. Защото изборът как да постъпи, при всеки случай, е на самия 
субект. Ролята на знанието е, че представя на субекта различните 
възможности, измежду които да избере. И колкото повече са тези 
възможности, толкава по-голяма е свободата на избора.

Именно затова познаването на етическите стандарти не 
ограничава свободната воля, а напротив  – разширява възмож-
ностите за избор, стоящи пред човека. В този контекст обучение-
то не е ограничение за поведението, а само начин за предоставя-
нето на различни възможности, които всеки човек трябва да ос-
мисли сам и да избере как да използва.

Пренесено към бизнес етиката, това показва колко е важно 
първо да има определено познание върху етическите стандарти, 
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а едва след това да се стимулира свободният избор на всеки биз-
нес агент да постъпва по определен начин, да зачита или да не за-
чита тези стандарти. Свободната воля е задължителна предпос-
тавка за морала и в бизнеса. Но, като всеки човек, бизнес агентът 
е затруднен в избора. Защото изборът е разумен акт, както и мо-
ралът е разумна дейност.

За разумния избор са нужни целенасочени усилия. Важно е 
бизнес агентът не само да има познание за етическите стандар-
ти, но и да умее да прави оценка, да сравнява, да предвижда по-
следствията, да избира обосновано. За бизнес агента е полезно 
да бъде улеснен в този избор, т. е. да бъде научен да избира – да 
усвои определени етически умения, етически подходи, етически 
принципи, етически критерии, етически техники. Бизнес ети-
ката може да се разглежда като една практически ориентирана 
рационалност – придобиване на умения за анализ, сравняване, 
предвиждане на обстоятелствата, вникване в мисленето на дру-
гите хора, взимане на решение, поемане на отговорност и т. н.

Обучението по бизнес етика по никакъв начин не възпре-
пятства моралния субект в неговия свободен избор, а напротив – 
подпомага го, като му представя възможности за рационализи-
ране и оптимизиране на този избор, учи го да взима решения при 
възможно най-пълно познаване и анализиране на обстоятелства 
от всякакво естество.

Обучението по бизнес етика не е обучение по морал изобщо 
и затова не е морализиране. То е концентрирано върху бизнеса 
като част от деловото общуване и цели да рационализира морал-
ните и етическите стандарти и механизми с прагматична цел – да 
се ползват за оптимизиране на човешката дейност в бизнеса. Раз-
бира се, подобно обучение естествено стъпва върху моралните 
заложби, които има всеки човек, и ежедневното морално позна-
ние, което е натрупал в житейския си опит, но заедно с това обу-
чението трябва и да се разграничава от него.

В подкрепа на разбирането, че е необходимо обучение по 
бизнес етика, са и съвременните психологически изследвания, 
според които човешкото поведение е силно повлияно от морал-
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ните възгледи и моралните решения на личността. Налага се и 
позицията, че моралните (етическите) умения на хората не са да-
дени веднъж завинаги, а се развиват и със сигурност се влияят 
от образованието [Rest, M. 1986]. Психологическите изследвания 
показват, че хората са подложени на драматични промени във 
възрастта между 20 и 30 години поради стратегиите за решава-
не на възникналите етически проблеми, които се усвояват имен-
но тогава. Това е свързано и с радикалните промени в начина, по 
който личността възприема обществото и своето място в него и 
зависи много от годините, прекарани в обучение след средното 
образование – колеж, университет, професионални училища. 

Психологически аргументи за посоченото убеждение съдър-
жат и теориите за моралното развитие, тръгващи от Жан Пиа-
же, Лорънс Колбърг и техните последователи. Широко извест-
но е схващането на Колбърг, че моралните умения на хората не 
са дадени веднъж завинаги, а се развиват, като се повлияват от 
възрастта, възпитанието и образованието [Kohlberg, L. 1969: 
347 – 380]. Формирането им следва определени степени, подоб-
ни на тези при физическото развитие и съзряване. Способнос-
тта на личността да мисли и действа като морален субект пре-
минава три равнища, всяко с два етапа [2]. Преминаването във 
всяка по-горна степен фактически трасира моралното развитие 
[Kohlberg, L. 1976].

Според Колбърг различни фактори стимулират човека да 
преминава във всяко по-горно ниво от моралното си развитие, 
но най-решаващ измежду тях е образованието. Изследванията 
му сочат, че когато наблюдаваните от него обекти избират да изу-
чават курс по етика, това ги предизвиква да разглеждат заоби-
калящите ги неща от универсална гледна точка и да преодоля-
ват собствената си ограниченост, придвижвайки се към следва-
що ниво. Важно е хората да постигат по-висока степен, макар че 
„издигането“ не се отдава еднакво на всички.

Общото в посочените психологически аргументи от Пиаже 
до съвременните автори е, че когнитивното и моралното разви-
тие са следствие от начина, по който осъзнаваме своите прежи-
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вявания в света. Теориите за моралното развитие са в съответ-
ствие и с разработената още в края на 19. в. нова философия на 
обучението, чиито основи полага Джон Дюи, а именно – обуче-
ние чрез преживяване. За разлика от традиционното обучение, 
то се гради върху осмисляне на преживяното и превръщането 
му по този начин в знание. През първата половина на 20. в. Курт 
Левин, а по-късно и Дейвид Колб, посочват значимостта на това 
обучение за личностното и организационното развитие на хора-
та, както и за развитието на самите организации. Именно защото 
е своеобразен диалог между теорията и практиката, обучението, 
базирано на преживяното, се оказва изключително подходящо 
за усвояване на етически стандарти и за създаването на опреде-
лени етически нагласи, умения и навици.

Във връзка с тези психологически аргументи все повече се 
налага схващането, че във висшите училища не само е възмож-
но, а е и необходимо да се преподава етика. Това обогатява акаде-
мизма и разнообразява списъка от възможни дисциплини, което 
е гордост за всеки университет, но по-важното е, че то подпомага 
студентите да се ориентират в моралните проблеми и ги улесня-
ва при взимането на решения за правилно поведение – както в 
деловото общуване, така и в живота. Усилията си струват и зара-
ди това, че така се създават реални условия за собственото разви-
тие на студентите и за преминаването им на по-висока степен в 
моралното осмисляне. Студентската възраст е особено подходя-
ща за това обучение. Заедно с това студентите се стимулират към 
етическо мислене и у тях се създава етическа нагласа към света.

Освен че допринася за собственото им морално развитие, 
обучението по етика дава възможност на студентите да рациона-
лизират обществените отношения и да си дадат сметка как мо-
гат да решават важни социални проблеми, използвайки пости-
женията на морала като регулатор и на етиката като утвърдена 
теория. Така може да стане ясно доколко и по какъв начин е въз-
можно да се въздейства целенасочено в различните обществени 
сфери. Това положително е полезно за житейския и за професио-
налния им път. За сферата на бизнеса то е даже още по-важно за-
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ради множеството ценностни проблеми, които съществуват там 
и очакват разумно решение.

Така в контекста на обучението по етика изобщо [3] (и при-
ложна етика в частност) бизнес етиката се вписва като особено 
необходима за студентите, които се занимават с икономиката 
професионално. Изучаването на бизнес етика представя липсва-
щия в другите науки аксиологичен и деонтологичен подход към 
нещата, представя и аргументира човешката гледна точка, тър-
си смисъла на изучаваните предмети и явления. Бизнес етиката 
дава възможност да се видят чисто икономическите проблеми 
и от друга – етическа – гледна точка, което допринася за по-ця-
лостното им възприемане и решаване.

Практическата ориентация на бизнес етиката прави неоспо-
рима полезността ѝ, а също така ѝ осигурява широка възприем-
чивост. Освен това за нея е характерна една особена леснина на 
разбирането и обучението. Преимущество е, че не се изисква спе-
циална предварителна подготовка и може да се започне от еже-
дневните морални понятия и умения на студентите, от познати-
те житейски въпроси и дилеми, след което да се върви постепен-
но към анализиране и систематизиране на проблемите в бизнеса. 
Съвременното разбиране за приложна етика е именно това – да 
не се дават готови решения за правилно поведение, а да се демон-
стрира и усвоява как се използват етически аргументи за дости-
гане до правилни решения.

Въпреки практическата си насоченост, бизнес етиката не е в 
състояние директно да предпише правилното поведение за все-
ки конкретен случай и да бъде рецепта за поведение. Решението 
как да се постъпи е приоритет на отделния морален субект, защо-
то свободата на избора е задължителна предпоставка за морала. 
Затова е толкова важно хората да могат да избират и да взимат 
решение на базата на добре обоснован анализ. Практикуването 
на етически анализ на казуси в академичния курс по приложна 
етика се оказва полезно в тази насока и допринася за изгражда-
нето на нужните умения.
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3.  С какво да е съобразено преподаването  
на бизнес етика

Преподаването на бизнес етика трябва да съответства на по-
сочените дотук особености на морала, етиката и бизнеса; на тех-
ните цели и психологически особености; на аргументите и кон-
трааргументите, които ги съпровождат. За да е успешно, то тряб-
ва да се изгражда на някои основни принципни положения, кои-
то предстои да бъдат представени.

3.1. Свободен избор

Бизнес етиката безусловно е свързана с необходимостта да се 
прави избор, и то – разумно обоснован избор. Затова преподава-
нето трябва да стимулира както свободата, така и мисленето на 
студентите. Те трябва да бъдат окуражавани, но и обучавани да 
правят разумен избор. Преподаването не трябва да е назидателно 
и декларативно, а да представя множество различни гледни точ-
ки и аргументи, което е обичайна ситуация за етиката.

Необходимо е студентите да се дистанцират от невярната 
представа, че етиката дава окончателни правила и универсал-
ни предписания за правилно поведение и може да предпише как 
точно трябва да постъпят. Бизнес етиката не дава готови реше-
ния, а само задава етически стандарти, които всеки в бизнеса из-
ползва сам за взимането на правилно решение.

3.2. Рационалност

Безспорно бизнес етиката е рационално обоснована  – като 
познание, като теория, като цели. Разумът е главният инстру-
мент, на който трябва да се разчита в разумните дейности, из-
граждащи пазара, чрез които бизнесът постига разумните си 
цели. Интуицията, емоциите, субективните нагласи и предпочи-
тания остават на заден план.

Затова в обучението по бизнес етика се стимулира критич-
ното мислене, аргументирането, обоснованото предпочитание. 
Студентите трябва да се научат да правят избор, да аргументи-
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рат, да сравняват, да предпочитат. При всички случаи е нужно 
преподаването да стимулира доверието към разума и разумните 
решения на всяко равнище в бизнеса.

Важно е във всяка определена ситуация да се аргументира 
как трябва да се постъпи, как е правилно да се постъпи, а не как 
бих постъпил аз, как постъпват хората обичайно, как биха по-
стъпили мнозинството хора, как съм наблюдавал да постъпват 
определени хора и т. н. Затова е удачно преподаването не прос-
то да декларира и налага етическите стандарти, а да предизвик-
ва разбирането им, като винаги се уповава на разумните доводи.

Търсенето на смисъл във всичко е важно както при предста-
вянето на етическите стандарти и модели за бизнеса, така и при 
изграждането на определени етически умения.

3.3. Нормативност

Бизнес етиката е нормативна дисциплина „по определение“. 
Преподаването следва да акцентира върху нормативното мисле-
не – да го изясни и да го разграничи от дескриптивното мислене, 
което е насочено към постигането на разбиране, обяснение, оп-
исание.

За студентите трябва да е ясно, че в бизнес етиката, както във 
всяка етика, става въпрос за един идеален модел – на желано, же-
лателно, правилно поведение. Бизнес етиката очертава модела на 
онова, което „трябва да бъде“, а не на онова, което „е“ – именно 
затова тя представя света на нормирането, предписанието, прес-
крипцията. С помощта на този деонтологичен модел се оценява 
всичко онова, което съществува в действителността. При срав-
няването винаги са налице множество разминавания, които да-
ват основание да се оценява реално съществуващото, като стоя-
що по-близо или по-далече от идеалния модел на нормите, на из-
искванията, на правилното поведение.

Студентите трябва да получат представа за тази специфика 
на етиката и за смисъла на нормативността и прескриптивност-
та, а също – да развият у себе си умения да боравят с тях. Не само 
разумът, но и въображението са важни за постигането на това.
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3.4. Прагматичност

Бизнес етиката се определя като теория, но тя е приложна 
теория, което означава, че е силно ориентирана към практика-
та. Прагматизмът е водещ за бизнес етиката, но същевременно е 
необходимо да се има предвид, че той винаги крие реални запла-
хи за теорията. Обучението трябва да се придържа към разумен 
компромис между теорията и практиката и това да намери отра-
жение в начина на преподаване.

Водещо в този контекст е разбирането на дискурсната етика, 
че теорията може да насочва практиката и да помага за решава-
нето на конфликтите, които действието поражда в нея. Това дава 
нов смисъл на теорията и конкретно – на академичните занима-
ния с бизнес етика. Затова обучението по бизнес етика трябва да 
е базирано както на теорията, така и на „добрата практика“ и да 
е трайно ориентирано към реалния бизнес, като постоянно аргу-
ментира възможностите на етиката в тази среда.

Преподаването следва да формира набор от знания, опреде-
лени етически умения, както и етически нагласи. Все повече се 
налага понятието етическа компетентност като съвкупност от 
знания, умения и нагласи, в съчетание със способност за ефек-
тивното им прилагане на практика във всяка конкретна ситуа-
ция. Компетентността е комплексно понятие, но то съдържа в 
себе си и възможност за непрекъснато надграждане на знания, 
умения, нагласи. В този смисъл именно компетентността е ка-
чеството, което става цел на обучението през целия живот. Така 
и етическата компетентност разчита не само на знанията, които 
могат да се придобиват в рамките на университетското образо-
вание, но и на заниманията с бизнес етика по-нататък – в актив-
ната професионална реализация на бизнес субектите, заемащи 
различни позиции в бизнеса.

Специален акцент трябва да се постави върху необходимост-
та от взимането на решения в бизнеса и на специалните умения, 
които трябва да се формират за целта. Най-вече това са уменията 
за аргументиране, за етически анализ, за достигане до обективна 
етическа оценка, за разумна преценка на правилността на пове-
дението.
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Преподаването не бива да разчита само на набор от готови 
знания, а да представя различни начини за анализ, варианти за 
решения, разумни аргументи за всичко, което е съдържание на 
бизнес етиката. Когато преподаването се основава на добрите ар-
гументи, диалога и търсенето на консенсус, предизвикателствата 
на практиката се рационализират и осмислят още на академич-
но ниво. Така самото преподаване може да допринесе за изграж-
дането на тези умения и надеждното им използване в реалния 
бизнес.

В този контекст е много подходяща аналогията на бизнес 
етиката с деловата игра, за която вече стана въпрос по различни 
поводи. Бизнес етиката действително може да се преподава като 
игра, която преследва определени цели, но е подчинена на строги 
правила, като същевременно изисква да се съблюдават и опреде-
лени етически стандарти.

3.5. Съвременност

Бизнес етиката е една съвременна дисциплина, ориентирана 
към деловата среда на съвременния бизнес. Стилът на препода-
ване също трябва да е съвременен, за да съответства на специфи-
ката на бизнес етиката и на целите на обучението. Затова за пре-
подаването е нужно да се осигури една практически ориентира-
на и делова среда, в която да се преподава интересно и по съвре-
менен начин, като се ползват технологични постижения. Назида-
нието и повторението не са за препоръчване.

Важно е да има непринудена атмосфера, която да стимула 
желанието на студентите да експериментират с различни методи 
за обучение, както и да са отворени да чуят и научат нещо ново, 
извън първоначалните възражения за невъзможността на биз-
нес етиката.

Важно е да се осигури ангажираността на студентите с про-
блемите, които се разискват, както и да се стимулира техният 
творчески потенциал.

Важно е да се въвлича личният опит в обучението, за да бъде 
то ефективно и да постигне прагматичните си цели.
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В това отношение е ценна препоръката на Даниела Сотирова 
преподаването да бъде предимно наративно, а не парадигмално 
[Сотирова, Д. 2002: 33]. Този стил е свързан главно с въображе-
нието и затова използва много метафори, аналогии, пренасяне на 
чуждо място, конструкции, интерсубективни методи, търсене на 
смисъла. За разлика от него парадигмалният стил се ръководи от 
„обективистки понятия за истина, за научен и логически метод, 
за достоверност, представите за причини и последици, общо и 
разлики, правила и изключения“ [Сотирова, Д. 2002: 33].

Наративният стил не означава, че преподаването не се упо-
вава на утвърдени теории, а само че тези теории се разглеждат от 
гледна точка на тяхната приложимост. Това е много подходящо 
за спецификата на бизнес етиката, която има подчертано практи-
ческа и прагматична ориентация.

3.6. Проблемност

Важно е обучението винаги да е концентрирано около опре-
делена проблемна ситуация, която да се разисква и да става по-
вод за изводи и аргументиране на изискванията. И тук не става 
въпрос само за подходящи примери, които да се използват като 
изходна позиция на определена тема, за онагледяване на опреде-
лени твърдения или за потвърждение на определени изводи.

Проблемната ситуация е действителен проблем, който тряб-
ва да се решава. Затова във всеки пример и във всеки казус тряб-
ва първо да се установи реалният проблем. Разпознаването на 
етическите проблеми в житейските ситуации става като че ли 
от само себе си. Разпознаването им в бизнеса обаче не е толко-
ва просто, защото бизнесът е подчертано рационална сфера със 
свои особености. Това поражда специфични етически проблеми 
в бизнеса, променя и омаловажава други от житейската сфера. 
Възможно е някои житейски етически проблеми да не са такива 
в бизнеса и обратно. По тази причина първо трябва да има зна-
ние за особеностите на етическите проблеми в икономическата 
среда, а заедно с това да се развият умения те да се разпознават в 
реални ситуации в бизнеса. Едва след това вече може да се мисли 
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за решаването на етическите проблеми, което също има своите 
особености.

Етически проблем има винаги, когато е налице етически 
конфликт (етическо противоречие). Най-често срещани са: кон-
фликт на ценности; конфликт на норми; конфликт на принци-
пи; конфликт на интереси; конфликт между правни закони и мо-
рални норми; социокултурен конфликт; незачитане на права [4].

Добре е всички анализи и дискусии по бизнес етика да започ-
ват от проблематизирането, за да имат смисъл. Осмислянето на 
определен проблем се очертава като най-добрата изходна база за 
преподаването на бизнес етика.

3.7. Етическа казуистика

Като приложна етика бизнес етиката включва в себе си ети-
ческа казуистика – решаването на казуси от сферата на бизнеса и 
деловото общуване. Затова преподаването също трябва да е тяс-
на свързано с етическата казуистика и в голяма степен да се реа-
лизира като казуистика.

Това означава поне две неща. От една страна, се има пред-
вид самото преподаване да се опира на казуси, т. е. да се подкре-
пя от подходящи примери от реалната практика. Те могат да се 
използват, за да онагледяват някои твърдения, да се сочат като 
доказателство или пък да бъдат изходно начало, на чиято осно-
ва да се представят определени възгледи. От друга страна, се има 
предвид преподаването да включва специален раздел, посветен 
на етически анализ на казуси. Така казуистиката ще бъде пред-
ставена адекватно в обучението по бизнес етика, а студентите ще 
могат на практика да прилагат наученото, както и да усвоят тън-
костите на етическата казуистика в бизнеса.

В заниманията с казуистика трябва да се изхожда както от 
житейските представи и умения на студентите да анализират и 
оценяват житейските казуси, така и от придобитите знания в 
курса по бизнес етика за спецификата на бизнеса, за етическите 
стандарти, валидни за бизнеса, за етическите подходи, приложи-
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ми към бизнеса, за най-работещите методи, за противоречивата 
същност на етическата оценка, за рационализирането на анали-
за, за конкретните стъпки, които трябва да съдържа всеки етиче-
ски анализ.

Целта на казуистиката в курса по бизнес етика е да се нау-
чат студентите да взимат решения за правилно поведение, като 
се съобразяват едновременно с етическите изисквания, с иконо-
мическите цели, с правните закони и с реалните възможности в 
конкретен момент.

Студентите следва да се обучат да използват различни етиче-
ски подходи за анализ, а също и да усвоят стандартните стъпки, 
които този анализ включва. Заедно с това трябва да се поощря-
ват тяхната критичност и оригинално мислене при достигането 
на обективна етическа оценка, въпреки трудностите и субекти-
визма, които я съпровождат; трябва да се научат не само да пра-
вят обоснована етическа оценка, но и да я използват за взимане 
на решения в практиката.

Анализът на действителни казуси от бизнеса директно де-
монстрира практическата приложимост на етиката и нейната 
полезност. Целта е у студентите да се създадат умения, първо, 
да разпознават етическите проблеми и да обосновават защо те 
са такива; второ, да правят етически анализ на всяка ситуация 
и на очакваните резултати; трето, да дават обоснована етическа 
оценка; четвърто, да взимат етически правилно решение; пето, да 
имат предвид етическата аргументация при взимането на всяко 
решение в житейски и професионален план.

И накрая, но не на последно място – след като могат да пре-
ценят кое е правилното поведение в определена ситуация, да 
имат нагласата и волята да постъпват правилно.

3.8. Актуални методи на обучение

Заради спецификата си бизнес етиката е предизвикателство 
за съвременното обучение. Затова използваните методи на пре-
подаване трябва да са в унисон както с целите на обучението по 
бизнес етика, така и със съвременните модели за обучение.
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Преподаването на бизнес етика трябва да разчита на диало-
гичност, за да осигури по-голяма „включеност“ и активност на 
студентите. Така те самите подпомагат аргументацията със свои-
те въпроси, контравъпроси и критичност към това, което се пре-
подава. Заедно с това се създава и по-непринудена атмосфера, 
която е близка до работната среда на бизнеса.

Диалогът не само трябва да се ползва като подходящ метод 
за обучението, но да се наложи и като принцип и процедура за 
общуването между бизнес агентите в реалната практика – при 
търсенето на решения, при съблюдаването на етически стандар-
ти, при взаимното зачитане на интереси и права, при решаване-
то на конфликти.

В контекста на диалогичност заслужава внимание и използ-
ването на неосократическия диалог в традицията на Леонард 
Нелсон и Густав Хекман за постигането на прагматичните цели, 
които бизнес етиката си поставя за обучението. Този метод до-
развива познатата диалектика на Сократ, обогатявайки я със съ-
временни мисловни модели, и се практикува много активно от 
40-те години на миналия век насам в различни сфери на образо-
ванието и консултирането в бизнеса.

Особено полезно в този метод е базирането му на конкретен 
опит, който се анализира в търсенето на определено решение или 
за постигането на конкретна образователна цел – изясняване на 
понятие, изграждане на система, представяне на аргументи и др. 
По този начин се постигат резултати, като същевременно се сти-
мулират както самостоятелното и критично мислене, така и ко-
лективната корекция и оспорване в търсенето на истината и пра-
вилните решения. Заедно с това се споделя опит и се конструи-
рат уникални ситуации в бизнеса, които са с непредсказуем за-
вършек.

В съгласие с неосократическия метод преподаването се под-
чинява на определени предварителни правила, които страните 
трябва да спазват. Това допринася за формирането на важни поз-
навателни добродетели, полезни за анализирането на бизнеса – 
взаимно разбиране, зачитане и уважение, разумно аргументи-
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ране, вслушване в разумни доводи, способност за промяна, кри-
тичност, антидогматичност, толерантност, екипност. Методът 
изгражда умение за аргументативен диалог, чрез който се про-
веряват основанията на всички претенции за истинност, валид-
ност, правилност на всяка една теза или позиция.

С помощта на този метод студентите като че ли сами дос-
тигат до изискванията на бизнес етиката, като непрестанно над-
граждат идеите си в диалогичния спор. Така обучението се раз-
гръща като творчески процес, а не като скучно повторение на оп-
ределени тези. Същевременно студентите изпитват удовлетворе-
ност и интелектуално удоволствие от постигнатото, преживя-
вайки се като откриватели на тези идеи.

Диалогичността е важна, защото чрез нея се достига до ин-
терсубектност на преподаването, което е в унисон със съвремен-
ните философски схващания в духа на Мийд, Хабермас, Леви-
нас, утвърждаващи нова постановка за субекта като действащ и 
взаимодействащ за постигането на съгласие, а не статичен, как-
то е в контекста на старата метафизика на Декарт, Кант, Просве-
щението. Заедно с това интерсубектността означава още ангажи-
раност и творческо участие на субектите, което също е важно за 
обучението по бизнес етика.

Разбирането за интерсубектност и опитите за осъществява-
нето ѝ на практика се реализират по-нататък в идеята за инте-
рактивност в образованието. Интерактивността се разбира като 
практическо взаимодействие между субектите за постигането на 
конкретни образователни цели. Интерактивността на препода-
ването е изискване на съвременното образование, което може да 
бъде полезно в преподаването на бизнес етика. Това означава да 
се ползват такива методи, при които студентите да си взаимо-
действат, за да получават непрекъснато обратна връзка за своите 
постижения. Същевременно това означава да се ползват всички 
съвременни технологични постижения, чрез които да се улесни 
и да се гарантира взаимодействието между тях в обучението.
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3.9. Надграждане и нови модели

Бизнес етиката е свързана както с надграждане на житейски-
те морални представи и утвърдените етически концепции, така 
и с усвояването на нови модели на поведение и мислене в особе-
ната бизнес среда. Затова преподаването на бизнес етика винаги 
се стреми да постига и някои конкретни цели, пряко зависими от 
аудиторията и нивото ѝ.

Наред с всичко останало, при преподаването трябва да се 
държи сметка, че студентите, както всички хора, са подвластни 
на стереотипи, неправилни представи, грешни понятия, заблуж-
дения, които пречат както на обучението, така и на използването 
на бизнес етиката в професионалната им реализация. Добре е да 
се полагат усилия тези пречки да бъдат отстранявани с разумни 
аргументи и прагматична мотивация конкретно във всяка ситу-
ация. В този контекст за успех може да се смята не само придо-
битото ново знание или умение, но и всяко „оттласкване“ на сту-
дентите от предишното им ниво в посока на по-доброто разбира-
не и осмисляне на етическите проблеми в бизнеса.

3.10. „Учеща организация“

Голяма част от усилията на бизнес етиката са насочени към 
оптимизирането на организационните отношения в бизнеса. За-
това тя се интересува от съвременните модели на организация, 
както и от постиженията на различни науки, които се занима-
ват с тези проблеми. Същевременно обучението по бизнес етика 
също се осъществява в организации. Те може да са различни – от 
академичната сфера или от бизнеса, но имат обща цел, свързана 
с усвояването на определени етически стандарти, умения, нагла-
си, компетенции.

Посоченото съвпадение може да се използва като образова-
телно средство в обучението по бизнес етика. Така ситуациите, 
аргументите, изводите и отношенията в учебната организация се 
пренасят по аналогия към отношенията в бизнес организацията, 
за която реално се отнася бизнес етиката. Много подходящ в това 
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отношение е моделът, наречен от Питър Сенж „учеща организа-
ция“, който може да се ползва успешно.

През 1990 г. излиза книгата на Питър Сенж „Петата дисци-
плина: изкуството и практиката на учещата организация“ [Senge, 
P. 1990], в която той представя системната теория за организаци-
ите и защитава идеята за необходимостта от пряко включване на 
човешките ценности в работната среда. Целта е да се мобилизи-
ра капацитетът на всички хора и да се работи максимално ефек-
тивно за постигане на определена (силно желана) обща цел. Това 
е възможно, ако се отхвърлят шаблоните в мисленето, освободи 
се колективният дух и хората се обучават да учат заедно. Авто-
рът прави важното разграничение, че организациите „учат“ само 
чрез индивидите, които учат, но индивидуалното учене далеч не 
гарантира организационното учене, въпреки че без него органи-
зационното учене е невъзможно [Senge, P. 1990: 139]. За него обаче 
са нужни специални усилия.

Най-важно за организацията е творческото учене, защото 
учи как се мобилизират човешките творчески способности. А 
„учещата организация“ се отличава от останалите по пет важни 
характеристики: 1. системно мислене; 2. личностна доминанта; 
3. мисловни модели; 4. изграждане на споделени възгледи; 5. из-
граждане на отбор. Освен знания тази организация постига ек-
ипност и колективен дух, които са важни за бизнес етиката и за 
всяка организация.

Идеята на Сенж се оказва работеща и има широко приложе-
ние първо в бизнеса, но не само там. Тя се налага и в образова-
нието, което дава основание „учещата организация“ да се ползва 
като модел и за обучението по бизнес етика.

4.  Някои принципни предпоставки за бизнес етиката 
като академична дисциплина

В контекста на разсъжденията и аргументите за преподава-
нето на бизнес етиката е интересно да се посочи какви са прин-
ципните предпоставки на нейните основатели като академич-
на дисциплина. Норман Боу (Bowie, N. 1986) сочи, че още през 

Как да се преподава бизнес етика



470

1977  г., много скоро след раждането на бизнес етиката през 
1974  г., философската колегия се организира и намира финан-
сиране, за да разработи курсове по бизнес етика, за да заеме тя 
мястото си като равностойна академична дисциплина. Основан 
е специално спонсорираният Комитет за обучение по бизнес ети-
ка (Committee for Education in Business Ethics – CEBE), а Томас До-
налдсън е първият му президент. Начинанието отговорно е под-
крепяно от Американската философска асоциация (American 
Philosophical Association – APA), както и от Обществото за под-
крепяне на ценностите във висшето образование (The Society of 
Values in Higher Education). Подробно описание на курса е изгот-
вено от Ричард де Джордж [Bowie, N. 1986: 160]. Интересно е да се 
посочат някои от първите предписания за този академичен курс.

Прави впечатление, че според основателите, ангажирани 
най-напред с академичното преподаване на бизнес етиката, кур-
сът е подчертано практически ориентиран и трябва задължи-
телно да съдържа 3 основни раздела: 1) основни етически поня-
тия, които са важни за етическия анализ на бизнес казуси – ра-
венство, справедливост, достойнство, задължение, отговорност, 
честност, вреда, др.; 2) основни етически теории, важни за пове-
дението в бизнеса; 3) казуси за етически анализ.

Заедно с това се сочи като препоръка всеки курс да съдър-
жа задължително: 1) казуси, свързани с някои основни етически 
проблеми за бизнеса, като Whistle Blowing (изнасяне на етически 
проблем извън организацията и сигнализиране на точната ин-
ституция – медии, прокуратура, граждански организации, др. – 
с цел неговото решаване); 2) дискусии за етическите кодекси в 
бизнеса; 3) дискусии за моралната отговорност в бизнеса.

Към това се добавят и препоръките, че най-добре е, ако пре-
подаването се осъществява от екип, който е философски подгот-
вен, но и с икономически познания, а също – курсът да се препо-
дава паралелно с бизнес право, както и да няма строги предвари-
телни изисквания към обучението [Bowie, N. 1986: 160 – 161].
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Заключение за преподаването на бизнес етика

Стремежът за рационализиране на обществения живот пра-
ви етиката много актуална за всички обществени сфери, включи-
телно и за бизнеса. Същевременно в бизнеса се чувства недоста-
тъчността на правното и административното регулиране. Затова 
бизнесът все повече разчита и на морала, като утвърден в много-
вековната практика на човечеството регулатор. Това поражда и 
стимулира развитието на бизнес етиката. Тя концентрира уси-
лия за разработване на модели и механизми за практическо при-
лагане на изградени и утвърдени етически стандарти и концеп-
ции в реалния стопански живот. Целта е да се оптимизират от-
ношенията в тази сфера, както и да се удовлетворят очакванията 
на обществото.

Бизнес етиката се приема и като мениджърски инструмент, 
което прави необходимо изучаването ѝ. Преподаването ѝ като 
академична дисциплина има дълбоки теоретични основания, 
традиции и практическа полза за професионалната реализация.

Бизнес етиката налага критичен стил на мислене и анализ, 
систематизира основните етически ценности, норми и принци-
пи за бизнеса, представя утвърдени модели за правилно поведе-
ние на пазара, развива човешките способности за анализ, пре-
ценка и избор, сравнява собствените интуитивни представи за 
морала с рационализираните етически системи, създава етиче-
ска компетентност и етическа нагласа – знание за възможности-
те на етическото въздействие, склонност към разсъждения с ети-
ческа насоченост, умения за етически анализ и оценка на казуси, 
способност за разпознаване на морални качества и обосноваване 
на тяхната необходимост в определени ситуации.

Всеки курс по бизнес етика си поставя поне две основни 
цели.

Първо, да даде определен набор от основни познания, свър-
зани с бизнес етиката – за състоянието, развитието, проблемите 
и възможностите на етиката в бизнеса; за основните ценности и 
необходимите морални качества на хората в бизнеса; за утвърде-
ните етически стандарти на бизнес поведение; за очакванията на 
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обществото; за моралните отговорности на бизнеса; за модела на 
добра бизнес практика и другите модели на етично поведение; за 
възможностите за прилагане на етически кодекси в бизнеса; за 
спецификата на правото и на морала като регулатори и за необ-
ходимостта от съвместното им действие в стопанската среда; за 
някои типични етически дилеми и конфликти в бизнеса.

Второ, да създаде определена етическа нагласа – убеденост 
във възможностите на етическото въздействие; склонност към 
разсъждения с етическа насоченост; умения за етически анализ 
и оценка на казуси; разпознаване на основни морални качества и 
обосновка на тяхната необходимост, съобразяване с етическите 
ценности, норми и принципи при взимането на всяко професио-
нално решение в бизнеса.

Обучението по бизнес етика е за активните бизнес субекти и 
затова то трябва да е съобразено с техните позиции и гледни точ-
ки. По тази причина е важно да се акцентира върху прагматич-
ния аспект на бизнес етиката и възможностите за възползването 
от това в бизнеса. Заедно с това обучението трябва да убеждава в 
необходимостта от противопоставяне на релативизма и търсене-
то на универсални решения както в бизнеса, така и в обществото.
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БЕЛЕЖКИ

1. На тези възражения е отделено специално място в монографията 
на автора „Бизнес етика – философски прочит“ [Драмалиева, В. 2014-б: 
30 – 40]. Те се разглеждат като практически и понятийни възражения, а 
към тях се привеждат аргументите и контрааргументите, с които обик-
новено се свързват. Заедно с това се сочат и анализират 3 групи причи-
ни, заради които най-често се противопоставят етиката и бизнесът. В за-
ключение се правят изводи за недостатъчната обоснованост на подобно 
противопоставяне. Същевременно се сочат аргументи, показващи защо 
и как е възможна бизнес етиката. Понятието „бизнес етика“ се приема в 
неговото смислово единство и практическа значимост, което осмисля и 
необходимостта да се преподава.

2. Теория на Колбърг за моралното развитие (степени на моралната 
мотивация):

Как да се преподава бизнес етика
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І равнище: доконвенционални стадии
Първи стадий: послушание и наказание (подчиняване на авторите-

ти, които имат силата да наказват);
Втори стадий: индивидуализъм и реципрочност (главно задоволява-

не на собствените потребности, както и равностойна размяна чрез пра-
вилата);

ІІ равнище: конвенционални стадии
Трети стадий: междуличностно съгласие (критерий са очакванията 

на другите – приятели, семейство, общество);
Четвърти стадий: социална система – закон и ред (важна е собст-

вената роля в общността – изпълнение на задължения, спазване на пра-
вила);

ІІІ равнище: следконвенционални стадии
Пети стадий: социален договор („най-голямо добро за най-много 

хора“);
Шести стадий: универсални етически принципи (самостоятелно и 

свободно възприемане; доброволно следване на етически принципи от 
субекта заради тяхната универсалност).

3. По този въпрос виж публикацията на автора в сп. „Философски 
алтернативи“ [Драмалиева, В. 2005: 77 – 89].

4. По този въпрос подробно виж студията на автора „Етически анализ 
и етическа оценка – аспект на правилните решения в бизнеса“ в Годишник 
на УНСС, 2013 [Драмалиева, В. 2013: 32 – 34].

Валентина Драмалиева
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THE STRUGGLE FOR THE CONCEPTUALIZATION OF 
THE NORWEGIAN PHILOSOPHY OF OUTDOOR LIFE 

(FRILUFTSLIV) AND ITS PEDAGOGICAL VALUE. 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NORWEGIAN 

AND BULGARIAN PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR

Silviya Serafimova1

Abstract. This paper aims at analyzing the genealogy of the specific philosophy 
of outdoor life (friluftsliv) in Norway. It emphasizes the role of the normative validity of 
the spontaneous encounter with nature understood as a factor for shaping relevant 
pro-environmental behavior. In turn, extrapolating the aforementioned philosophy 
to Bulgarian context would contribute to the establishment and development of an 
appropriate environmental culture. The latter is explored as a representation of an 
individual / collective responsibility, so far as reconsidering the moral connotations of 
so-called practical wisdom would have a positive impact on the real engagement 
with ecological initiatives.

Keywords: Norwegian philosophy of outdoor life (friluftsliv), Nils Faarlund, pro-
environmental behavior, environmental culture, moral responsibility

The analysis of the socio-cultural situation in Norway during the 
1960s, which becomes a fruitful background of the arising Norwegian 
ecophilosophies, would be incomplete without outlining the illumina-
tive role of Nils Faarlund for the justification of the contemporary phi-
losophy of outdoor life (friluftsliv). As one of the most devoted moun-
taineers and promoters of the technique of so called clean climbing 
[1], he, together with the Norwegian philosophers Arne Naess and Sig-
mund Kvaløy Setreng, takes part in an expedition to the mountain 
Tseringma in Nepal, which is a turning point in both the lives and the 
philosophical visions of all of them [2].

An illuminative investigation of the reasons leading to the trans-
formation in question can be found in Faarlund’s article På ferden til 

1 Helsinki Collegium for Advanced Studies.
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Tseringma (On the Way to Tseringma) (1971). Faarlund writes that after 
8 days of exhausting walking tours, he and his friends have been intro-
duced to a “balanced society” (likevekst samfunn). With the passing 
of the years, they have realized that their new friends (the members of 
the Sherpa society in Nepal) have been leading a life in harmony (et liv 
i lage), whose secret was first unattainable for the strangers due the fact 
that they have been obsessed with the depersonifying way of think-
ing. According to Faarlund, the aforementioned secret is a matter of 
“friend-ship (venn-skap) achieved through the shaping of knowledge 
[3]” (kjenn-skap) [4] [Faarlund, N. 1973: 7 – 9].

Faarlund and some other mountaineers of the Norwegian Alpine 
Club had the ambition to turn the “practical know-how about outdoor 
vacations” [Anker, P. 2007: 458] into a philosophical training, which 
to contribute to the development of the self-realization as intrinsical-
ly concerned with paying respect to nature. One of the first steps in 
that direction was the establishment of the Norwegian Mountaineer-
ing School in 1967 and the lecturing in Oslo at the Norwegian School 
of Sport Sciences since 1968 (Ibid). According to P. Anker, Faarlund’s 
lectures “became legendary among environmentalists seeking a com-
bination of philosophical training and practical experience in dealing 
with the wild” (Ibid). On the other hand, behind the idea of examining 
“outdoor life as a means to pursue scientific research”, we see a person 
who has a very diverse academic background. Faarlund’s education 
includes degrees in engineering and biochemistry, landscape architec-
ture and ecology studies.

The popularity of his courses, giving both practical knowledge 
about issues such as outdoor cooking, choosing proper winter clothes 
and pedagogical and psychological knowledge regarding man’s self-
realization in nature, correlates with the strive for rehabilitating So-
crates’ teaching in tune with the Nordic mentality and traditions. 
Faarlund’s model provides specific strategies (‘questions-answers’) 
concerning the problem-solving process, while the ones of the self-re-
alization follow the principles of Socrates for individual self-cultiva-
tion. It means that the individual has to develop his sensitivity towards 
nature as a matter of self-realization through the process of conwaying 
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[5], taking into account that the personal responsibility is as important 
as the one adopted by the generations.

Since all living forms are understood as “knots in the biospheri-
cal net” [Naess, A. 1973: 95], revealing the image of nature is justified 
in the process of conwaying, where the self should become a Self in 
capital letters finding his home in the universe, e. g. realizing that he 
is equally responsible for recognizing the total openness of the meet-
ing between himself and the world. In this context, solving practical 
issues is a necessary step for preparing the soil for the process of self-
realization (for the real Socratic dilemmas of ecophilosophy). In turn, 
the latter concerning the genealogy of the attitudes towards nature in 
the Nordic countries is justified due to the specificities of the unique 
Nordic pantheistic worldview.

We can recognize some reminiscences of Socrates’ methodology 
in Faarlund’s model, but the idea of emphasizing the pedagogical ad-
vantages of adopting the model in question is not something new for 
the contemporary Nordic philosophy. The popular Finnish philoso-
pher Esa Saarinen intentionally adopts Socrates’ dialectics in order to 
encourage the managers of Nokia to develop their leadership qualities 
by finding existential answers, which are important for them due to 
their professional and personal background.

Also, another crucial specification has to be made. Philosophical 
knowledge and practical know-how going hand in hand are illumi-
native characteristics of the Nordic way of living, which is based on 
building different strategies for expanding practical wisdom. That is 
why, we draw the conclusion that Faarlund’s philosophy of outdoor 
life, “which inspired not only Naess, but the inner circle of Norway’s 
most developed young mountaineers and environmentally concerned 
ecologists” [Anker, P. 2007: 459], provides the establishment of a prac-
tical wisdom as a process of striving for the fulfillment of self-realiza-
tion rather than for the realization as such. Since the process is more 
important than the goal itself, the practical wisdom bears some of 
the characteristics of Socrates’ ideal, namely, to search for the sake of 
searching itself, which is the only one relevant way of self-realization 
and self-recognition respectively. While the demon of Socrates is his 
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own consciousness, in Faarlund’s case, we claim that it is the environ-
mentally friendly consciousness, which concerns the existential value 
of human being.

Regarding the aspects of the outdoor life’s practical wisdom, the 
latter can be described by going back to one of the mottos introduced 
by B. Handerson, namely, “Each day we reacted less like tourists and 
more like tenants [natives, as in native to a place]” [Handerson, B. 1997: 
1]. In other words, the philosophy of outdoor life has to be interpreted 
as a way of rehabilitating coziness of nature understood as a way home. 
The contradiction between the tenant and the tourist requires the dis-
tinction between philosophy of sport (alpinism) and the one of climb-
ing to be analyzed, as long as it is not the idea of place but the one of 
situatedness, which becomes an illuminative issue in the Norwegian 
moral geography [6]. On a macro methodological level, the implica-
tions of such practical wisdom are seen in the process of joyful learn-
ing about nature; the one we call moral learning due to the principles 
of adopted imaginative rationality [7].

Referring to Handerson’s conception has one more methodologi-
cal advantage, namely, it contributes to outlining how the pantheistic 
visions behind the philosophy of outdoor life become a key prerequi-
site for justifying ecophilosophy. It is the symbiosis between the theo-
retical legitimizing of nature as home and its practical anticipation as a 
home to live here-and-now that determines the subject not to cause his 
own desubjectification. Regarding the practical implications of out-
door life’s wisdom, the latter is understood as a “principal tradition 
for outdoor education”, which seeks “the seeping of nature into one’s 
bones and thus remains an apprenticeship for how to dwell in Nature.” 
[Ibid].

One of the most fundamental contributions of adopting the phi-
losophy of outdoor life is that it benefits reconsidering the total open-
ness of the meeting between man and nature as a meeting in the sense 
of Martin Buber’s ‘I-Thou’ [8]. It explains how nature becomes recog-
nizable as a home, since the biosphere and the man are initially set in 
horizontal relatedness. The relatedness in question is justified by the 
principles of imaginative rationality, which make us see the meeting as 
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“an essential act of the spirit” [Buber 1987: 103]; as a response to nature 
understood as ‘Thou’, which favors the identification with the latter 
without losing our own identity as Selves. In turn, the aforementioned 
response is listening to the voice of Thou as a voice in itself that speaks 
with the silence it bears. On a macro methodological level, it means 
that due to adopting the philosophy of the outdoor life, we can identify 
silence not as a lack of words and sounds, but rather as a unique voice, 
which makes the voice of the self to be heard from a new perspective.

The first step Faarlund takes towards the conceptualization of 
outdoor life is concerned with the utilitarisation (in the positive sense 
of the word) of the latter. Thus, the outdoor life is reinterpreted as a 
“transformation tool” in reconstructing “an ecologically sensitive so-
ciety” [Faarlund in Reed and Rothenberg 1993: 164]. Paraphrasing 
Handerson, we draw the conclusion that the transformative power of 
the life in question is driven by justifying the guest to be a tenant (i. e. 
native with nature) as a matter of cultivating collective sensitivity to-
wards the biosphere. In other words, the decontextualization is not a 
process of a pure reduction, but rather of recontextualization, of find-
ing a new meaning there, where the old one has already disappeared. 
To a certain extent, the philosophy of outdoor life recognized as a tool 
of transformation bears the characteristics of Socrates’ demon, but it 
is reconsidered within a new framework – within the one of so called 
by Faarlund technocratic culture. Furthermore, the latter requires the 
encouragement of one collective demon, which both to raise social 
awareness of the process of self-realization and to pay the price of all 
the pitfalls it inevitably faces.

1.1.  The Norwegian Philosophy of Outdoor Life: 
The Genealogy of ‘What, Why and How’

Faarlund is one of the well-recognized intellectuals who con-
tribute to reconceptualizing the term ‘outdoor life’ against the back-
ground of the challenges posed by the environmental, political and 
ecophilosophical debates of the late 20th century. In his article, Friluft-
sliv: hva – hvorfor – hvordan (Outdoor life: What, Why, How) (1973), 
he defines outdoor life as a type of ecophilosophy that is crucial in ad-
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dressing the ecocrisis [Faarlund, N. 2003: 27 – 28] [9]. Judging by Faar-
lund’s arguments, we reach the conclusion that the ecocrisis emerges 
as a counter reaction to the arising risk nature to be reduced to res ex-
tensa in a technocratic world, where man more than ever needs an asy-
lum for a self-realization. The crisis in question is considered as a stim-
ulus for rehabilitating the archetypal or free nature, having its own 
value [Faarlund, N. 1995: 1]. It can happen if nature is addressed as 
‘Thou’ in a conversation, where the dialog depends on the initial mu-
tual recognition by default.

Exploring the genealogy of outdoor life’s philosophy, Faarlund 
spends more than three decades in investigating it in a diachronic per-
spective against the background of an analysis of the multilateral con-
nections between nature and culture. Such an exploration requires 
to start with the contemporary situation because the aforementioned 
connections result from many different (sometime even contradicto-
ry) factors, which in turn determine the problematic interpretation of 
examining nature and culture as contradicting and complementing 
each other at once. This seeming paradox arises from the fact that the 
development of so called by Faarlund technological culture provides 
both negligence of the intrinsic value of nature and the necessity the 
latter to be reconsidered again, since ecological crises inflict the need 
of building positive philosophy in defense against the negative impact 
of the crisis consciousness. On the other hand, the aforementioned 
culture, which protects its own right of existence, produces counter 
mechanisms in order to justify its own functioning as uncontradictory 
one. The philosophy of outdoor life is questioned from below, namely, 
from the perspective of the arising symbolic capital of the philosophy 
of sport, which aims at occupying the field of outdoor life’s arena.

One of the main contemporary methodological challenges con-
cerned with the necessity of redefining the relation ‘outdoor life-sport’ 
as well as the new pedagogical aims and methods for shaping the pro-
file of the collective subject respectively is how to justify the image of 
the so called by B. Tordsson ‘risk-seeker’ [Tordsson, B. 2007: 73]. The 
problem in question is only the tip of the iceberg inflicted by the es-
tablishment of the technological culture, which increases the risk the 
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sportification of the outdoor life to be recognized as the only one pos-
sible mode of being. In turn, the formula ‘high speed-quick changes’ 
extends the opportunity for shaping the leisure time as an arena of 
self-realization and self-proving. On a macro methodological level, we 
can clarify the pedagogical value of the outdoor life if we outline how 
the aforementioned arena has become a space for different representa-
tions of self-realization. It is gaining more and more power image of 
the ‘risk seeker’ that makes the differences between philosophy of out-
door life and the one of sport more visible. Understanding the image 
of the former is a matter of disguising the ideology of the mass sports; 
an ideology built on the presumption of how to think about ourselves 
as especially active [Breivik, G. 2010: 195].

Furthermore, it means that the aforementioned philosophies (the 
one of outdoor life and the one of sport) provide the recognition of two 
value systems, which determine two different theories of the role of re-
sponsibility. A relevant conceptualization of that issue can be found in 
G. Breivik’s writings saying that if the outdoor life justifies the respon-
sibility for nature as a value, the value of sport is oriented towards eco-
logical soundness emphasizing the importance of high ideals in devel-
oping the anti-doping work [Ibid].

Another interesting qualification regarding the differentiation of 
the value systems can be found in J. Ese’s analysis stressing the role 
of three core values in defining outdoor life, namely, using a simple 
equipment, enjoying simple accommodation (or no accommodation at 
all) and having good skills and experience [Ese, J. 2007: 47]. The con-
flict between the tradition and the new trends is seen as affecting the 
establishment of three forms of practice, the traditional one, the free 
ride and the free style practices, while the embodiment of dimensions, 
activity and understanding of nature is concerned with the internali-
zation of the ‘abstract-concrete’ perspective.

According to Ese, the respect to nature (no matter whether peo-
ple adopt environmentally friendly ways of exercising sports or not) is 
a crucial issue in discerning between free ride and free style activities. 
Arguing that the middle and the upper-class agents “perceive nature 
in an abstract fashion” [Ibid: 50], giving preference to new activities 
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such as off-piste skiing, mountain biking etc., he makes the follow-
ing classification. Respondents, who share traditional understanding 
of nature and see the latter through the lens of an abstract perspec-
tive, prefer traditional outdoor activities. Those ones, who also adopt 
the abstract perspective, but get excited about the ‘new knowledge’, are 
characterized as fans of the free ride. They prefer to use a new equip-
ment, but are far from disturbing man-made elements like roads and 
ski lifts, as Bischoff and Odden claim [Ibid: 52]. The third and the last 
group of the freestylers consists of the ones whose orientation is both 
practical and new; an orientation, which neglects the potential damag-
es of nature and which, in tune with Skogen’s conception, Ese defines 
as the most problematic one.

Interpreting the aforementioned classification against the back-
ground of the definition of B. Dahle who says that the outdoor life is 
“feeling the joy of being in nature, alone or with others…” [Dahle, B. 
2007: 23], we still need some arguments in order to agree with Ese’s 
statement that outdoor activity will be ruined by too much cultural 
contamination [Ese, J. 2007: 52]. It is obvious that within contempo-
rary technological culture, the definition of feeling in nature is the 
same, but it has very diverse representations. Sometime the idea of 
outdoor joy may put in question the existence of nature as such. On 
the other hand, the ‘new’ is always considered as opposing the “old’, 
since the latter carries pejorative connotations while compared to 
the former, which is recognized as presumably good. A process that 
makes the evaluation of the cultural contaminations a more compli-
cated phenomenon as long as the recognition of outdoor life’s phi-
losophy is sometime misunderstood as an old-fashioned ideology. In 
other words, the contaminations do not have to be examined only in 
terms of adopting more complicated equipment and more complicat-
ed ideology respectively, but rather as reconsidering the intrinsic val-
ue of nature. Such an example is the arising symbolic capital of life-
long learning, one of the ‘achievements’ of the contemporary peda-
gogy, which aims at keeping the process of learning as a process of 
encouraging cultural transmission against the challenges that same 
culture poses.
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Within the framework of outdoor life’s philosophy, adopting the 
conwaying process can benefit experiencing nature in a simple way 
(which does not mean to neglect culture). The idea of the way in ques-
tion is a matter of a detailed and precise definition from a cultural per-
spective, including the clarification of what is not to depend on large 
costs, expensive equipment as well as what is the idea behind the defi-
nition of “natural social groups” [Ibid: 27]. Definitions, which are an 
inevitable part of understanding ecophilosophy as such, and which 
cannot be thoroughly explained by referring to the vocabulary of na-
ture.

The dialectical entity of the elusive boundaries of the cultural 
contaminations is well depicted by Faarlund in his writings from the 
1980s onwards, since the relatedness between nature and culture be-
comes a crucial object of investigations. That is why it is not by chance 
that one of Faarlund’s illuminative definitions, namely, the one of ‘na-
ture is a home of culture’, has to be read separately from the idea of the 
cultural contaminations. In this context, we draw the conclusion that 
justifying simplicity with which people engage with nature in a mean-
ingful way is the core of Faarlund’s pedagogy of outdoor life.

On a macro methodological level, we claim that it is the conway-
ing that is the prototype characteristic of the outdoor life understood 
as a pedagogical arena. It is not only a matter of means, e. g. not only 
does it have to be examined from a utilitarian perspective, but also 
from the one of the ontological approaches. In other words, the dif-
ferences of the means justify the differences of the approaches and, 
in turn, the differences of the latter imply differences in values. Thus, 
preferring one or another approach determines the way we choose the 
means.

The necessity of recognizing the role of outdoor life as an alter-
native pedagogical way is already emphasized in one of the first ar-
ticles written by Faarlund called Friluftsliv  – emneområdetsinnhold 
(Outdoor life: Specifying the Boundaries of the Scope) (1967). Almost 
40 years later, he outlines again the influence of the normative and de-
scriptive premises for reconsidering the pedagogical role of the out-
door life [Faarlund, N. 2003: 38 – 43]. On the level of ethics, we formu-
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late the hypothesis that Faarlund’s writings on examining the geneal-
ogy of the outdoor life can be interpreted as a genealogical analysis of 
the relation between so called ‘values of contemplation’ (kontempla-
tive verdier) and ‘values of modernization’ [10]. It is the examination 
of the values in question that contributes to revealing how the idea of 
outdoor life understood as a way home expands to the one of “nature 
is a home of culture’, with all its consequences leading to the gradual 
sportification of outdoor life itself.

In this context, one of the main methodological advantages of 
adopting Faarlund’s theory is that he manages to represent the devel-
opment of the Norwegian philosophy of outdoor life in a broad per-
spective exploring the dialectical entity of the aforementioned values. 
Faarlund investigates both values not only as mutually excluding cat-
egories, but also as values whose contradiction is a guarantee for their 
existence and development. Rehabilitating the symbolic capital of the 
values of contemplation, in order to rehabilitate the philosophy of out-
door life, is a ‘natural’ consequence of the arising role of the ones of 
modernization, which have to be restricted in the name of preserv-
ing the value of self-realization. If the influence of the latter was not so 
strong, the values of contemplation would have lost their significant 
meaning in contributing the self to be recognized as a Self in capital 
letters. Thus, exploring the aforementioned values as functioning on 
the principle of communicating vessels benefits the reconsideration of 
why the philosophy of the outdoor life provides a way home to a home, 
where ecolife presumes adopting particular values. Therefore, the con-
ception of ecolife has to be justified against the threat of expanding 
moral relativism, which finds its grounds in the contemporary tech-
nological culture.

In turn, one of the main methodological concerns is how to con-
ceptualize the prototype characteristic of outdoor life, e. i. the spon-
taneous experience of nature, in a normative way. Faarlund searches 
for solutions in the scope of so called scientific ecology (vitenskapen 
økologi), which encourages strategies for outlining the features of ec-
olife. Interpreting his statement saying that following free nature man 
goes home [Faarlund, N. 1992: 17] [11], we draw the conclusion that the 
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normative aspects of the life in question have to be explored by reveal-
ing what does “profitable life’ in nature mean. The latter does not have 
to be interpreted within the paradigm of meritocracy as gaining utili-
tarian benefits from nature, but rather as a way of developing in the 
process of self-realization. In other words, leading a profitable ecolife 
is to commit the responsibility to become a self in capital letters, since 
respecting nature is recognized as a care about the net of the uncount-
able living forms.

Also, we claim that clarifying the normative aspects requires an 
analysis of two main concepts, namely, the one of ecolife understood 
as a “life in harmony” (et liv i lage) as well as the one of spontaneous 
experience, whose normative value is recognized in the joyful expe-
rience of nature (endring med glede) [12] [Faarlund, N. 2000: 6]. The 
latter does not have to be interpreted from the perspective of moral 
relativism providing hedonistic value of the experience in question. 
On the contrary, due to the principles of imaginative rationality, out-
door life internalized as a joyful life in nature determines the recon-
sideration of its intrinsic value as a value in itself. That means that re-
habilitating the role of emotions and feelings in seeing the wholeness 
of individual’s personality has a normative value too that cannot be 
interpreted neither within the paradigm of moral relativism driven by 
utilitarian intentions, nor within the one of moral objectivism. It is the 
joyful experience of nature that makes “being in the biosphere’s shoes 
possible” as long as adopting moral objectivism justifies the anthropo-
centric perspective as the only one possible perspective.

Defining ecolife is possible by extrapolating Fridtjof Nansen’s 
statement that adopting the principles of outdoor life means to follow 
the individual path of maturity, where the path itself is more impor-
tant than the end. In turn, processing to maturity is what turns into 
Naess’ famous motto, namely, to be “simple in means, rich in ends” (et 
rikt liv med enkle midler). Thus, the value of the process, whose nor-
mativity is grounded in establishing ecophilosophy as a significant ex-
istential philosophy, which is not dominated by the anthropocentric 
perspective, brings us back to the paradigm of ontological ethics. Its 
most illuminative representations can be revealed through examin-
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ing the normative value of so called by Faarlund ‘pleasure of way’ (veg-
glede), ‘pleasure of work’ (arbeids-glede) and ‘pleasure of life’ (livs-
glede) [Faarlund, N. 2000b: 212].

Staying with an open face towards nature is possible only due to 
the normative value of spontaneity understood both as naturalness of 
man’s joyful experience and as immediateness recognized under the 
guise of an intrinsic value of free nature. According to Faarlund, har-
monic life is possible only in free nature (harmonisk liv er mølig bare i 
fri natur) [Faarlund, N. 1979: 85], which means that we have to exam-
ine the methodological role of so called spontaneous understanding 
(u-middel-bart forståelig) [Leierhaug, P. 2007: 63]. The normative val-
ue of the latter is a result of adopting the imaginative rationality that 
is neither irrational, nor equivalent to pure cognitive rationality. It is 
an understanding, which presumably opens the doors for the diversity 
of the living forms and the multiplicity of the ways for self-realization. 
The negative connotations of spontaneous understanding are added by 
adopting the ideals of pure cognitive rationality, as it is imposed by the 
contemporary technological culture.

In this context, the genealogy of so called group interests has to 
be examined. One of the first classifications, which Faarlund offers is 
concerned with the formula “to teach ourselves to use nature with-
out misusing it” (Vi må laere å bruke naturen- uten å forbruke den) 
[Faarlund, N. 1968: 3] [13]. However, during the 1990s the problem 
is specified due to some aspects of the changing socio-cultural situ-
ation. Faarlund defines three perspectives: political, commercial and 
thematic ones (den politiske, kommersielle og tematiske) [Faarlund, 
N. 1992: 39]. Against the background of the tension between the fas-
cination of free nature and nature’s culture (naturens kultur), the po-
litical dimension is justified as coinciding with the thematic one [Ibid: 
13]. That conception becomes even more radical, since Faarlund ar-
gues that the commercial interests are connected to the understand-
ing of free nature interpreted as “an arena for trendy exhibitionism” 
[Faarlund, N. 1999: 5]. In his writings since 2000, he explicitly claims 
that the commercial turns into a “threat for understanding the rest” 
[Faarlund, N. 2000: 5].
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Outlining different types of interest is important for reconcep-
tualizing the normative implications of the idea of free nature and 
the one of outdoor life respectively, in tune with given socio-cultur-
al changes. One of the most important implications is the methodo-
logical extension of the scope of free nature, namely, its recognition 
as a home of culture, as it was already mentioned [Faarlund, N. 1992: 
57 – 63]. Justifying the understanding of nature as a home of culture is 
a ‘natural consequence’ of the new ecophilosophy, which has to meet 
the requirements of a fast changing reality.

It means that from the late 1960s until the late 1980s, the main 
problem of avoiding the misuse of nature is a matter of outlining the 
borders between commercial and political. From 1990s onwards, the 
question is how to disenchant the real threat as a threat coming from 
the blurred borders between the three dimensions. It is not only the 
risk of the commercial to coincide with the thematic one, as it has hap-
pened earlier, but rather that the commercial extends its realm coin-
ciding with the rest as indiscernible. One of the most significant meth-
odological consequences is that the idea of nature as a way home needs 
a secondary justification because the increasing risk of reviving the im-
age of nature as res extensa becomes more and more dependent on the 
reconsideration of the relation ‘nature-culture’. The latter itself is also a 
product of cultural contaminations, if we may paraphrase Ese’s state-
ment again, because nature is identifiable as an arena of culture too.

Regarding the expanding role of technology, technological cul-
ture turns nature, recognized as a way home, into a store house, which 
affects the differentiation between pure rationality and understanding. 
According to Faarlund, the culture in question is focused on the devel-
opment (‘utviklingen’), on the rational usage of sources (rasjonell ut-
nyttelse av ressursene) [Faarlund, N. 2003: 11], making nature “some-
thing different from itself” (naturen som noe utenfor selvet) [Ibid: 
13 – 15]. On a macro methodological level, such a distinction leads to 
contradicting so called scientific economy (vitenskapen økonomi) and 
scientific ecology (vitenskapen økologi), which in turn has a negative 
influence upon the substitution of the ontological vision of good with 
the utilitarian one.
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Furthermore, in terms of the uncontradictory justification of 
technological culture understood as the only one culture available, the 
most problematic result is the absolutization of the competence at the 
expense of the cooperation provided by the philosophy of outdoor life. 
Faarlund claims that traditionally the Norwegian outdoor life is based 
on the “quality of the performance” (på kvalitetet i utførelsen) regard-
ing hunting expeditions, walking tours etc. rather than on the compe-
tition between the participants [Ibid: 21]. That is why it has to be ex-
amined as a form of rehabilitation of technological culture (rehabilit-
eringsform for teknokulturen) [Ibid: 22].

The necessity of rehabilitation itself inflicts the necessity of chang-
ing the vision of the recreation as such as well as its symbolic capital. 
Claiming that competition has to be evaluated from the perspective 
of cooperation, Faarlund’s theory has to be read as an interpretation 
of two coordinated geographies providing different morality. The one 
of technological culture is the one, which we call ‘vertical moral ge-
ography’, while the philosophy of outdoor life will be examined as es-
tablishing ‘horizontal moral geography’, where situating places on one 
and the same surface means to give the participants equal opportuni-
ties for self-realization. In other words, the ‘horizontal moral geogra-
phy’ will be explored as encouraging the transformation of selves into 
Selves in capital letters by contrast to the ‘vertical moral one’ based on 
the presumption that Selves in capital letters are born that way.

Justifying the aforementioned vertical geography, which recog-
nizes the significant value of the competence as one of the most impor-
tant principles of contemporary technological culture, we should in-
vestigate the changing value of recreation. The latter is a significant is-
sue in clarifying the origin of so called sportification of outdoor life. In 
its radical representations, it can be characterized as a form of pure es-
capism (“en ren unnslippelse (eskapisme)”) [Ibid: 22] against the back-
ground of the critics regarding the project of modernity [14]. Also, it is 
important to outline that it is the multilateral relations between econ-
omy and ecology that make the ‘invasion’ of the new ideal of recrea-
tion in the scope of outdoor life possible. One tendency, whose roots 
can be found and analyzed by referring to Faarlund’s statement of the 
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branches of outdoor life. According to him, the branches in question 
are incorporated in tourism, industry interests and parts of the service 
sector [Ibid].

Recreation becomes a guarantee for the health status of the mem-
bers of the technological culture. In this context, Faarlund empha-
sizes that while the work roles and day-life are not considered as the 
most valuable forms in the culture in question, the ones of recreation 
are recognized as a physical and emotional engagement outside of the 
technological structure (engasjement fysisk og følelsesmessig utenfor 
“teknostrukturen”) [Ibid]. Thus, the outdoor life becomes an artificial 
breath for one cultural form (et kunstig åndedrett for en kulturform) 
(Ibid) realized through the appeal for going back to nature. On a mac-
ro methodological level, we reach the conclusion that intermingling 
the principles of economy and ecology can be examined as intermin-
gling the cultural and living forms, which stems from their total con-
tradiction in the very beginning (when the living forms are explored 
as opposed to the cultural ones) and ends up with outlining their on-
tological dependence.

The genealogy of that process is grounded in the following logic. 
First, the justification of the technological culture depends on impos-
ing some cultural forms as the only proper living forms, which pro-
vokes the contradiction of the values of the traditional outdoor life and 
the ones of recreation. Gradually, rehabilitating both the importance 
of going back to nature and adopting some living forms is internalized 
as strengthening the influence of the cultural ones. An illuminative 
example in this respect is the understanding of the recreation as hav-
ing a new symbolic capital outside of the technological culture.

The turning point is that it is not done for the sake of the par-
ticipants as individuals who adopt different moral experiential ge-
stalts, but rather for the sake of the culture in question. That is why the 
recreation is referred to the moral cartography of free time. It means 
that some outdoor activities are recognized as alternative living forms 
from the perspective of culture. Faarlund explores the sector of free 
time (‘fritidssektoren’) saying that it becomes “the most expansive sec-
tor of the economic life” [Ibid: 23]. As he specifies, the Long Time Pro-
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gram makes of outdoor life “a combined therapy and economic milk-
ing cow disguised as “activity tourism” (kombinert terapi og økono-
misk melkeku i form av “aktivitetsturisme”) (Ibid). In other words, 
the therapeutic effect of rehabilitation is justified in its institutional-
ized form presuming that the cultural forms are the only ones alterna-
tive living forms.

Undoubtedly, the main methodological contribution of Faarlund 
is concerned with the analysis of ecolife as a life having a high peda-
gogical value. Its top norm is to be “together with nature and in na-
ture” (som samvær med natur og som samvær i natur) [Ibid: 26]. In 
this context, he shows how “the complex ecosystem can be the best 
model for a vigorous democracy” (et livskraftig demokrati) [Ibid]. Ex-
trapolating Faarlund’s statement, we reach the conclusion that absolu-
tizing the cognitive rationality and its embodiment in different cultur-
al forms leads to justifying the pseudo-stability of ecosystems; a threat, 
which he defines as a dictatorship of understanding (forståelsesdikta-
tur) [Ibid]. Faarlund does not go any further in calling the latter an 
ideology, which would show how the premises of technological culture 
are recognized as the only one normative premise.

In turn, the dichotomy between the two types of understanding 
based on the different definitions of what is a living form determines 
different types of motivation, which individuals should adopt depend-
ing on the moral geography they choose. The vertical one provides in-
ternalizing the competition as a stimulus with a high value that has 
to dominate the process of self-realization. On the other hand, the so 
called by Faarlund a motive to achieve (prestasjonsmotivet) [Ibid: 29] 
has to be examined as an illuminative component of the horizontal 
moral geography since it inflicts the reconsideration of the quality of 
life within the framework of ontological ethics.

According to Faarlund, the motive to compete, as it is represent-
ed in the technological culture, derives from the motive to achieve 
[Ibid: 28]. If the outdoor life is grounded in the idea of control and 
conquering of nature (bygget på behersker-og beseirerholdningen til 
natur) [Ibid], it examines the latter as a field of competition (konkur-
ransebane) [Ibid]. If built on such premises, the outdoor life will use 

Silviya Serafimova



491

all the helping devices determining how the field will develop in the 
near future. The motive to achieve itself is a driving force in man, 
which encourages the willingness for qualifying and choosing, disre-
garding of qualifications such as ‘a winner’, ‘a high status’ etc. [Ibid]. 
Concerning the rehabilitation of the idea of life quality, the outdoor 
life has to negate the motive to compete at the expense of the one to 
achieve, which to stimulate the pleasure of the choice of quality itself 
[Ibid: 28].

Faarlund himself argues that the motive to achieve can be par-
tially understood through adopting Heidegger’s concept of ‘Mitsein’ 
(Being-with), since the motive in question is recognized as the driv-
ing force in both being with friends and being with (med) nature [Lei-
erhaug, P. 2007: 77]. However, the main methodological difference is 
that Heidegger’s concept does not presume ‘being with others’ to be 
equivalent to ‘being with nature’, as Faarlund claims. Equalizing the 
two modes, the ones of ‘to be in’ and ‘to be with’, the Norwegian phi-
losopher outlines the boundaries of human existence as depending on 
the justification of intrinsic value of nature rather than on the one of 
recreation, which uses nature as its arena. In this context, we reach the 
conclusion that the aforementioned modes have to be examined as ‘be-
ing in itself ’ and ‘being for itself ’ respectively, whose dialectical rela-
tion makes them inseparable in the process of self-realization.

On a micro methodological level, it means that the quality of life, 
understood as being out of the perspective of utilitarian ethics of tech-
nological culture, relies on the presumption that nature is a way home 
because man is at home only and only if he is on his way to nature. 
Making a cultivated home of the latter means to turn it into a store 
house of exploitable resources, as we discussed above. In other words, 
when the dialectical relation between the two modes is reduced, the 
quality of life is simplified to defining the properties of the quality as 
such.

In turn, the normative choice of ecolife is modified into a utilitari-
an choice of having a comfortable life, which is presumably recognized 
as the best life ever. Extrapolating Faarlund’s statement that outdoor 
life’s quality results both in the choice and the activities of choosing, 
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we draw the conclusion that the normative power of the motivation 
provoked by the philosophy of outdoor life is concerned with the lack 
of normative discrepancy between intentions and actions. The way you 
chose becomes an object of the choice, which inflicts the relevant ac-
tions for proving the need of choosing that way. That is why Faarlund 
talks about fundamental engagement involving the whole personality. 
It is the aforementioned lack of discrepancy that is the most illumina-
tive confirmation of the benefits of adopting imaginative rationality. 
Furthermore, experiencing nature is inseparable from the experience 
of man’s own actions as long as complexity is a prototype characteris-
tic of outdoor life’s philosophy.

The basic minimum of tools is devoted to strengthening the en-
gagement of the whole personality including intellect, emotional life 
(følelsesliv) and corporeal display in an interactive unity (Det er det 
samspillende hele av intellekt – følelses- og kroppsforståelse vi streber 
etter…) [Faarlund, N. 2003: 41], which follows the complexity of na-
ture. According to Faarlund, in the outdoor life we are not interested 
in meteorology, glaciology, hydrology etc. “We are interested in weath-
er and climate, in knowledge about glaciers and rivers, in the ice on 
the water, in the water systems etc. It is our life in nature that makes us 
gain knowledge about phenomena and conditions, which we cannot 
examine in person” [Ibid: 42].

The complication vs complexity debate introduced by Sigmund 
Kvaløy has to be extrapolated to the one regarding the quality of 
knowledge and epistemological methods as such. In this context, we 
draw the conclusion that the philosophy of outdoor life has to be de-
scribed by adopting the conception of experiential knowledge, since 
the latter contradicts the complication imposed by the economization 
of science. The differences between the two paradigms of knowledge 
are driven by differences in the profile of the interested groups, tak-
ing into account that the idea of interest is interpreted within two dif-
ferent ethics, within the ontological ethics and within the utilitarian 
one. While for the adopters of outdoor life mutual interests are under-
stood as arising from the common experiential knowledge, the ones of 
technological culture are recognized as a part of the scientific knowl-
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edge, which is favorable to obtaining practical benefits from support-
ing one’s or another’s interests.

Extrapolating Faarlund’s theory again, we claim that the entity of 
experiential knowledge is concerned with experiencing nature and in-
teracting with the ecosystems respectively, which, as a process, is “not 
limited to some parts of human nature” [Ibid: 31]. It means that due to 
the role of imaginative rationality, which encourages the principles of 
complexity versus the ones of complication, moral learning and mor-
al understanding should be achieved by what Faarlund calls conway-
ing (vegledning); the process of transmitting experiential knowledge 
so that the collective experiential knowledge to contribute to the pro-
cess of individual self-realization. Conwaying refers to the expansion 
of practical wisdom in seeing the net of biospherical knots in its total 
openness. A process that presumes mastering skills and qualities relat-
ed to both physical and mental experience of the individual.

Undoubtedly, one of the main methodological benefits of Faar-
lund’s idea of conwaying should be traced on the level of building col-
lective imaginative rationality, which to rehabilitate the normative val-
ue of experiential learning. According to him, the outdoor life learn-
ing (friluftslivslaere) [Ibid: 37] is based on examining the normative 
and descriptive premises, which determine our definition of outdoor 
life’s grounding norms for the practical outdoor experience as well as 
the choice of the tour perspective (turvalg). Exploring the origin and 
functioning of norms requires investigating the ethics of outdoor life 
(friluftslivets etikk) [Ibid: 38], which is preceded by recognizing the 
role of ecophilosophy and ecopolitics as well as the mechanisms of so 
called forms and qualities of experience (opplevelsesformer og opplev-
elseskvaliteter). In turn, the practical side of outdoor life is concerned 
with mastering the skills, which are important for the planning and 
realizing of the tours in nature. The latter include balancing the physi-
cal and mental condition of the participants, their experience in re-
spect with a given planning, the specificities of the region (time, sea-
son, geographical specificities) etc. [Ibid: 39 – 40].

In this context, Faarlund characterizes the outdoor life’s conway-
ing (vegledning) as an experience of nature and life based on the com-
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plexity of individual experience. The conwayer has to obtain gener-
al understanding of outdoor life (helhetssyn på friluftsliv), practical 
wisdom about it (praktisk dyktighet i friluftsliv) and methodic teach-
ing [Ibid: 44]. Faarlund also outlines that teaching the philosophy and 
principles of outdoor life is a new discipline in Norwegian schools be-
cause the living form of technological culture (teknokulturens livs-
form) [Ibid: 49] is a relatively new phenomenon in Norway.

Situation changes in the 1960s, with the school centralization, 
which is under the pressure of the increasing urbanization [Ibid]. In-
terested teachers and school tutors made more or less formal attempts 
to introduce courses within the popular branches of outdoor life. First, 
it happened in the pedagogical institutes and then in the departments 
of sport and health. Faarlund describes the development of the disci-
pline and its profile nowadays too. He examines how the outdoor life 
studies have become an obligatory discipline in institutions such as 
The Norwegian School of Sport Sciences (Norges idrettshøgskole), the 
pedagogical schools in Volda, Eik, Elverum and Levanger.

Teaching the outdoor life’s principles as a subject belonging to the 
scope of sport and health does not have to influence its understand-
ing as a “physical activity” (“fysisk aktivitet”). Also, the outdoor life 
philosophy has to be examined in tune with its intellectual and “satu-
rated with feelings” elements (følelsesmessige elementer) [Ibid]. That is 
why the main methodological appeal of Faarlund is the outdoor life to 
become an alternative living form experience (alternativ livsformer-
faring) related to the development of the technological culture [Ibid]. 
According to him, it is a new discipline because it is a part of so called 
“monocultural’ education (“monokultur” – undervisning) [Ibid] based 
on the values of the aforementioned culture. The problem-oriented ap-
proach to the outdoor life depends on the impossibility the perspective 
of the technological culture to be imposed as the only one perspective; 
presumption, which would make the democracy impossible.

Referring the experiential learning to the values of traditional 
‘monocultures’ seems paradoxical only at first glance. It is the mono-
culture that encourages the complexity of learning, since the latter de-
pends on cultivating moral experiential gestalts, which justify the re-

Silviya Serafimova



495

habilitation of feelings and emotions in the process of self-realization. 
In other words, ‘monoculture’ becomes a guarantee for recognizing 
plurality of living forms, while “plurality’ of technological culture pro-
vides the recognition of only one living form defined as the only one 
form available, e. g. it provides monocentrism of life as such.

Furthermore, democracy in the sense of Faarlund has to be inter-
preted both as a right of the uncontradictory existence of plurality of 
forms and as a right of understanding diversity itself. That is why the 
aforementioned two meanings become interchangeable in his writ-
ings, especially when he argues about the democracy of understand-
ing and the one recognized as biodiversity. In this context, we draw the 
conclusion that the extrapolation of the Aristotelian principle ‘equa-
tion of intellect and things’ (adequatio intellectus et rei) makes the two 
modes of existence, namely, ‘to be with nature’ and ‘to be in nature’, 
ontologically interchangeable too. The dialectics is a result from their 
phenomenological interdependence, which is represented, as it was 
discussed above, as dialects driven by two modes of beings (by the 
ones of ‘being-in-itself ’ and ‘being for itself ’).

Since the ‘democracy of biodiversity’ determines the uncontradic-
tory status of imaginative rationality, which contributes the diversity 
in question to be anticipated by all human capacities, the pedagogi-
cal value of conwaying clarifies how we can cultivate man’s conscious-
ness of the philosophy of outdoor life as a matter of practical wisdom 
on both mental and physical level. It is a complex pedagogical pro-
cess, which has to resist the methodological challenges of complicating 
the subject through the means of pure cognitive rationality discern-
ing mental from physical aspects. It means that moral learning has to 
be realized from the perspective of both man and nature presuming 
that the being of the latter is tightly concerned with man’s ‘being-for-
itself ’. Thus, cultivating the moral understanding that not only is na-
ture a way home, but also a possible home of culture becomes clear if 
philosophy of outdoor life is examined as a philosophy of know-how 
for self-realization. In other words, the learning has to focus on how 
the practical wisdom of self-realization to be understood as a realiza-
tion in tune with nature’s one. The process of transmitting the values 
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of experiential learning through generations is a necessary condition 
for expanding the scope of moral learning as such. On a macro meth-
odological level, it means that moral learning and moral understand-
ing are in a relation of proportionality due to the dialectical correlation 
of the modes ‘being with nature’ and ‘being in nature’.

Regarding the cultivation of sensitivity towards intrinsic value of 
nature as a necessary condition for self-realization, Faarlund provides 
different strategies of how to encourage the development of collective 
imaginative rationality, since the process of problem-solving is based 
on both knowledge and experience. Knowledge without experience 
lacks the implication of values, which would negatively contribute to 
reducing moral understanding to cognitive one and thus would trig-
ger the justification of moral objectivism. The main risk of adopting 
the latter is that it would lead to the dictatorship of understanding not 
only in the scope of morality.

Faarlund argues that examining practical wisdom of outdoor life 
requires adopting different methods including the ones concerned 
with mastering experiential learning. The first pedagogical principle is 
that conwaying should happen at place, e. g. in nature. It means partic-
ipants to learn to orient themselves in a given area, to use the necessary 
tools for surviving, to find the right way, to help each other, to work 
together, to spend time on reflecting, to discuss, to expand the experi-
ential knowledge in nature and to apply the knowledge about the in-
teraction with nature respectively [Ibid: 43]. If necessary, they have to 
consult with their instructor who is the one choosing the district and 
the ‘trap problem’ the group has to solve [Ibid]. The conwayer also has 
to work out a realistic plan with an alternative choice of guiding (med 
alternative veivalg) [Ibid: 45].

Obviously, the balance of conwaying can be defined as a balance 
between the role of the instructor whose main function is to guide the 
group without interfering in its dynamics, i. e. the group to be able to 
create and keep its own rhythm, to realize the concrete aspects of the 
practical wisdom it has to gain. In other words, to use all the potential 
of imaginative rationality in order to orient itself among the diversi-
ty of living forms. Rehabilitating the idea of complexity of knowledge 
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benefits seeing the image of the conwayer not as a bearer of knowledge, 
which has to be successfully transmitted, but rather as an initiator. An 
initiator, who guides the group in identifying the set of possibilities 
for self-realization without recognizing himself as a leader, or giving a 
preference to one alternative over another. On a macro methodologi-
cal level, it means that collective imaginative rationality is built due to 
the principles of developing mutual responsibility, which in turn does 
not blur the boundaries of the individual ones.

The aforementioned specificities determine the conceptual differ-
ence between conwaying (vegledning) and guidance in the sense of 
leadership (veiledning). According to Jensen, conwaying is a “histo-
ry, which can be referred to Faarlund and Norwegian Mountain High 
School (Norges Høgfjellskole)”, while the leadership is “all the rest” 
[Jensen, A. 2000: 6 – 7]. Thus, Askeladd’s [15] “translation’ (overset-
telse) of conwaying, in the sense of Faarlund, distances the conway-
ing of outdoor life from the leadership, as it is understood in the gen-
eral theory of leadership itself [Ibid: 6]. Furthermore, Østrem argues 
that conwaying of the outdoor life is nothing but an attempt at re-
alizing the experiential meeting with free nature (et forsøk på å lev-
endegjøre møtet) under the shadow of the cultural traditions close to 
nature (naturnaere kulturerstradisjon) [Østrem, K. 2003: 25]. The im-
age of the conwayer is represented by Faarlund within the framework 
of the aforementioned traditions as a figure, which functions like the 
grandmothers and the grandfathers in the traditional societies [Faar-
lund, N. 1991: 4]. Since 1991 he refers the conwaying to the under-
standing of the statement ‘nature is a home of culture’ [Ibid] building 
the profile of the conwayer as resisting the temptation to misuse his 
guiding functions.

In this context, we draw the conclusion that the premises of the 
ideal model for conwaying can be seen in Askeladd’s school, which 
recognizes one new paradigm of experiential learning. The conwayer 
has to teach the members of the group that they all have deep rela-
tions with other species and things [Faarlund, N. 1991: 2] [16]; that is 
why the experiential learning can be developed only through adopt-
ing one saturated with imaginative rationality way of thinking that 
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listens to the voice of cultural traditions and free nature. Thus, the 
main advantage of adopting Askeladd’s model, which can be ex-
trapolated to contemporary reality, is that it searches for answers in 
meaningful situations (gåtefulle situasjoner) [Faarlund, N. 2000-a: 
22] exploring the aspects of the total openness of man and nature; a 
meeting, which is realized through the modes of ‘being in’ and ‘be-
ing with’ nature.

The practical implications of that meaningful way are that against 
the background of the practical wisdom, which we acquire by justify-
ing the philosophy of outdoor life as an Askeladd’s school of our time 
[Ibid: 26], we have to achieve life in harmony (et liv i lage) [Ibid: 21]. 
In other words, to understand that rehabilitating the role of experien-
tial learning through the formula ‘the way is the way’ (vegen er målet), 
we not only make meaningful decisions in meaningful situations, but 
also manage to reveal the meaning of those situations, which are used 
to be considered as deprived of any meaning whatsoever. The latter is a 
result of expanding the dominance of technological culture, which re-
duces the role of the experience at the expense of pure rationality rec-
ognized as embodying the meaning as such.

To sum it up, the necessity of specifying the methodological dif-
ferences between conwaying and leadership arises from the contempo-
rary challenges inflicted by the technological culture, namely, by the 
necessity of rehabilitating the complexity of moral learning and mor-
al understanding. It is the metaphor of Askeladd’s school that repre-
sents why the understanding and learning in question presume clari-
fying the entity of conwaying as a process of transmitting practical 
wisdom about outdoor life through the complex knowledge of experi-
ential learning. One process, which becomes more and more impor-
tant due to the fact that the technological culture is not a ‘close-to na-
ture’ type of culture.

On the other hand, the idea of leading is modified so that to meet 
the multilateral requirements of conwaying, namely, the requirements 
of the outdoor life team work. Exaggerating the instructor’s contribu-
tions at the expense of the other participants would lead to question-
ing of what Faarlund calls “ecosystems democracy”, e. i. it would bene-
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fit the justification of the so called dictatorship of understanding, sim-
plifying the fundamental pedagogical role of conwaying.

Maybe one of the most important skills of the instructor is to 
master the difference between so called symmetrical and asymmetri-
cal relations (including empathy, encouragement of positive attitudes 
etc.) and their relevant implementation in the team work respectively, 
as well as to raise his self-consciousness about his own role as a leader.

1.1.1.  The Role of the Norwegian Mountain High School  
in Hemsedal and the One of the School in Telemark.  
Two Paradigms of Outdoor Life’s Understanding

Examining the traditions in the Norwegian philosophy of out-
door life presumes to compare and contrast the paradigms imposed 
by two schools, namely, by the Mountain High School in Hemsedal 
(Høgfjellskolen i Hemsedal) and the one in Telemark (Høgskolen i 
Telemark). The former is associated with the name of Faarlund, while 
the most significant representatives of the latter are Bjørn Tordsson 
and Atle Tellnes [Østrem, K. 2003: 15].

As it was mentioned above, Faarlund established the Mountain 
High School in 1967 and it was one of the first institutions, which ar-
ranged courses in mountain ski jumps, climbing and glacier tour-
ism [Ibid: 16]. According to Jensen, the school was opened in order to 
make people enthusiastic about nature as well as to motivate them to 
start a different way of living inspired by the conwaying in outdoor life 
[Jensen, A. 1999: 2]. Few years later, a two-year course in conwaying 
started; a course, which should have had to meet the requirements of 
those ones who have wanted to become conwayers in outdoor life by 
profession [Ibid]. In turn, one of the main challenges, which Faarlund 
had to meet, was the institualization of the outdoor life in Norway. The 
fast socio-cultural changes made him skeptical about the increasing 
role of cultural contaminations.

He outlines that if we prove to mediate nature with mediums, it 
will be the medium we face [Ibid]. In the parliamentary report num-
ber 40 called On Outdoor Life (1988), Faarlund claims that examining 
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outdoor life is a matter not only of improving people’s health, but also 
of paying attention to meeting free nature and avoiding its misuse. De-
fining outdoor life as an Askeladd’s school of our time, which makes 
us aware of free nature as a home of culture, he provides the under-
standing of the former as a “form of an ecolife, both as a pedagogical 
way and a practical solution to the ecocrisis” [Westersjø, J. 2001: 14]. In 
this context, Faarlund determines the significant role of the games in 
defining nature as a home of culture [Faarlund, N. 1991: 8] [17].

Furthermore, his model aims at clarifying some aspects of the 
conwaying process regarding the philosophy of outdoor life, namely, 
to specify the concept as well as to define the role of the conwayer and 
his functions. The role in question is concerned with the contribution 
to make up a map of places and sideways, to become acquainted with 
the places themselves [Faarlund, N. 2003: 43 – 44]. His functions are 
mainly concerned with expanding the scope of knowledge about out-
door life, beginning with the ‘close and known’ (naere og kjente) for 
the individual and the group and then, proceeding to the “distant and 
unknown’ (fjerne og ukjente) [Faarlund, N. 1999: 4]. Some other func-
tions concern the groups’ security, which has to be in tune with na-
ture’s interests. They include diverse activities such as developing com-
mon responsibility, defining the relevant size of the group etc. The key 
issues of Faarlund’s model are focused on how to qualify experienced 
conwayers in outdoor life as well as how to encourage the institution-
al support, which would benefit the groups in terms of guarantying 
relevant sets of tools, clothes and food supplies [Faarlund, N. 1991: 6].

In turn, the representatives of the Telemark school define the con-
waying as benefiting a meeting with free nature, which provides joyful 
and high life quality experience. The meeting in question should raise 
the responsibility towards nature, its intrinsic value and diversity. It 
should trigger the critical attitudes towards the use of nature’s sourc-
es emphasizing the role of the consequences of man’s interaction with 
nature for both sides. Developing common responsibility through en-
gaging with common work contributes to the personal self-realization 
[Tellnes, A. 1992: 96]. In this context, Tordsson outlines the signifi-
cant role of the experiential learning in conwaying. Outdoor life, “is 
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a special process-oriented method of transmission, which is built on 
the basis of both a group-working form and a meeting with nature” 
[Tordsson, B. 1993: 36]. The group-working form itself is the key prem-
ise for achieving the goals of experiential learning, since it is ground-
ed in learning of given situations, in learning through group-acting 
[Ibid: 198]. As long as the conwaying is a process-oriented method of 
transmission, the conwayer has to reflect upon his role too. He has to 
develop his own style of working. In this context, Tordsson discerns 
three functions – the one of the conwayer (vegleder funksjonen) who 
has to establish a democratic structure regarding the group-life, the 
one of the task (oppgave funksjonen) concerned with the experien-
tial learning of the group, and the function of the individual (individ 
funksjonen) referring to the process of self-realization in tune with the 
group instructions [Ibid: 212 – 219] [18] [Østrem, K. 2003: 19, 22]. Also, 
Tordsson and Tellnes emphasize the influence of external factors such 
as time, nature, the size of the group, its dynamics, the life style etc.

While building the image of outdoor life’s conwaying as requiring 
a didactical competence, namely, to elaborate environmentally friend-
ly ways to encourage, represent and keep the total openness of man’s 
meeting with free nature, the model of conwaying itself presumes to 
outline the important role of the institutional support for developing 
the competence of experiential learning as an embodiment of practi-
cal wisdom. By contrast to Faarlund, whose intention is to impose a 
model that to benefit the creation of the best conditions for realizing 
the meeting of man and nature in its pure form, the representatives of 
the Telemark school are focused on the pedagogical implications of 
the socio-cultural value of experiential learning, since the common re-
sponsibility for keeping nature’s diversity has much to do with the un-
derstanding the quality of life within ontological ethics.

However, a significant similarity between the two schools is that 
they both stress the role of the outdoor life’s commercialization as well 
as the illuminative impact of the idea that “the simple tour is the way”. 
On a macro methodological level, expanding Tordsson and Tellnes’s 
conception of “what man learns in and out of the situations” (hvor 
man laerer i og av situasjonene) [Ibid: 23] is a guarantee for keeping 
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the dialectical tension between the two modes of being, namely, the 
ones of ‘to be in’ and ‘to be with’ nature, understood within the frame-
work of experiential learning as ‘to learn in’ and ‘to learn from’ nature 
respectively.

1.2.1.  Methodological Challenges in Analyzing Statistics  
about Outdoor Life Experience in Norway

Examining the pedagogical context of conwaying, the empirical 
research aims to outline to what extent Faarlund’s model can realisti-
cally be applied to better understanding of the philosophy of outdoor 
life. The model in question is determined as built on the activities of 
small, heterogenic groups and a conwayer, taking long lasting tours in 
nature with a simple equipment [Ibid: 44]. In this context, the main 
questions, which arise are whether recognizing such an ideal can con-
tribute to the process of self-realization, when the profile of the group 
changes as well as whether the experience of the participants repre-
sents a real experience regarding the modes of ‘to be in’ and ‘to be 
with’ nature [Ibid: 43 – 44].

On a macro methodological level, it depends on the perspective 
from which the process of conwaying is interpreted against the back-
ground of the philosophy of outdoor life. If the latter is examined due 
to the principles of action and reflection model (handlings-og reflek-
sjonsmodellen) [Ibid: 43], the learning results of the group members 
show a positive tendency. Adopting the mechanisms of both traditions 
[19] (begge tradisjonene) [Ibid] benefits using alternative problem-
solving approaches due to the specificities of the given situations. If the 
conwaying is grounded in its own tradition (på egen tradisjon) [Ibid], 
the latter can contribute to the establishment of so called learning ar-
chitecture (laeringsrommets arkitektur) [Ibid], which means that the 
conwaying has to be justified by one thematic and social network sur-
rounding the person.

While Faarlund’s model is subjected to evaluation by respond-
ents who also work as conwayers, the statistics show that most of them 
agree with his outdoor life paradigm. Simultaneously, they point out 
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that the aforementioned model has to meet the requirements of the 
changing reality in order to avoid the transformation into an abstract 
paradigm, which to reduce both the quantity and the representations 
of the alternative living forms.

The main requirements for the respondents are at least 10-year 
practice in the scope of conwaying as well as choosing people with dif-
ferent backgrounds regarding both the place they come from (different 
areas of Norway) and the places of work and study (high schools and 
universities). Most of them agree with Faarlund’s statements saying 
that his ideas are relevant not only to the 1970s situation, but have to 
be included in the contemporary debates about outdoor life too (R2). 
Faarlund’s visions are recognized as a high ideal (et flott ideal) (R3) 
having a strong potential, which we cannot skip, since nature is some-
thing more than an arena for different activities (R4) [Ibid: 45].

The main concerns are whether his model can meet the challeng-
es of contemporary reality, which are influenced by the expanding role 
of the technological culture, as it was mentioned earlier. The argu-
ments vary from concerns against Faarlund’s claim that people do not 
have to take their mobile phones in nature (R5), against the necessity 
of keeping an eye on the internal development of outdoor life, which 
has its own dynamics (R4) to arguments in favor of the statement that 
the answer depends on the ecophilosophical mode a person thinks 
through, emphasizing the good discussions with Faarlund (R3) [Ibid: 
45 – 46]. All the aforementioned concerns can be summarized by clari-
fying what he means by saying ‘simple life in nature’. Since Faarlund 
starts with the presumption of ‘simple means-rich ends’, which char-
acterizes the reality of monoculture, nowadays the issues derive from 
extending the scope of the presumption itself, which is saturated with 
new, sometime complicated rather than complex contaminations.

In turn, the discussions about the problem-solving alternatives 
stemming from the contemporary reality are introduced in order to 
encompass the diversity of new risky situations, which are an inevita-
ble part of the developing technological culture. On the other hand, it 
is exaggerated to claim that Faarlund’s model does not keep the bal-
ance between the ideal of simple life in nature and the interests of the 
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group members as long as the problem-solving process presuming 
spontaneous situations does not contradict the structural relations. It 
is the ontological value of the life in harmony that makes the uncount-
able living forms possible.

On a macro methodological level, the diversity of experience (in-
cluding the one of the conwayer) is determined by Faarlund’s mod-
el, which outlines the boundaries of the meeting of man and nature 
understood as a way home. A way by which every man not only goes 
home, but also feels home in the process of walking, when sees his 
own face reflected in nature. In other words, it is Faarlund’s model that 
determines man’s gestalt as an experiential one, which provides the 
encounter with different spontaneous situations as an encounter pre-
suming the existence of different living forms.

It means that the conwaying model should be considered as an 
effective model as long as it keeps both the theoretical and the prac-
tical diversity of the problem-solving activities regarding the outdoor 
life. Thus, the main challenge is that it should remain flexible, but un-
touched by relativism.

What is the future of the pedagogy of outdoor life then? One of 
the main concerns regarding Faarlund’s model is that the discrepancy 
between ideal and reality affects the level of communication. It might 
lead to unnecessary risk situations as well as to neglect the idea behind 
the model itself, namely, that there are different ecophilosophies. We 
already disenchanted some of those concerns as based on exaggerat-
ed tension between experiential learning and its structural grounding. 
Now, the experiential pedagogy of Telemark school is a well-known 
object of investigations and attracts more and more followers. The sta-
tistics about the role of school for clarifying the importance of outdoor 
life show that the respondents generally agree with the principles stat-
ed by Tordsson.

According to Gunnar Repp, establishing conwaying of outdoor 
life as a pedagogical method in the early 1970s, is a good alternative for 
changing the concept and the attitudes towards the word ‘instruction’ 
(instruksjon) [Repp, G. 2001: 305] [Ibid: 49]. The main problems of ex-
periential pedagogy arise again from the misunderstood presumption 
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of the discrepancy between the diversity of the living forms and the 
structures of knowledge. Paraphrasing one of the respondent’s state-
ments that ‘man uses himself as a human’ (at man bruker sig selv som 
menneske) (R1) [Ibid: 51] does not initially contradict the structural 
principles. On the contrary, it is the latter that guarantee the learning 
in question to be interpreted in a proper way. Another misunderstand-
ing is caused by improperly contradicting individual and collective ex-
perience because adopting different roles does not necessarily lead to 
contradicting different identities.

In general, the respondents agree that a man can adopt many dif-
ferent roles during the process of conwaying, but the choice of a giv-
en role depends on how the frame is changing in the meantime. One 
of the most significant arguments against internalizing the structural 
principles of the aforementioned process is that they can contribute to 
reducing the experience of the participants, when the conwayer for-
gets that he is a person too (R1) [Ibid]. However, most of the respond-
ents agree that conwaying provided by a colleague (kollega veiledn-
ing) (R4) [Ibid] is good for improving competence and training. They 
also mention that it is important to nuance between the conwaying in 
question, when it is practiced in a school environment and in the open 
air respectively. Regarding the conwaying provided by colleagues, it is 
necessary the conwayer to learn from his colleagues as well as from the 
changing situation in nature, emphasizing the role of the group feed-
back and the inspiration of the other subjects (R5) [Ibid].

Justifying the crucial differences between structures and expe-
rience is possible only if the model is initially recognized as contra-
dicting the practice rather than as a way of better understanding and 
conceptualization of the latter. In other words, the aforementioned so 
called inconsistencies of Faarlund’s and Tordsson’s paradigms can be 
recognized as such if we accept the wrong presumption that the mod-
els are abstract, self-sufficient constructions. Thus, the critique in over-
exposed normativism, which in posed against Faarlund, Tordsson and 
Tellnes, as Østrem claims (2003) [Ibid: 61], would mean to put in ques-
tion the ontological potential of the experiential learning raising the 
risk of expanding moral relativism. If the practical value of conway-
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ing model becomes a dominant one, then a normative value would be 
ascribed to all the cultural contaminations ungroundedly interpreted 
as living forms. In turn, it would lead to problematizing the idea of 
normative values as such. On a macro methodological level, it would 
cause the problem-solving process to be reduced to a number of case 
studies, in which moral learning will lose its pedagogical and ethical 
justification.

Establishing moral relativism would negatively affect the concep-
tion of the democratic group structure (en demokratisk gruppestruk-
tur) [Ibid: 54], which is difficult to be preserved both as an abstract 
ideal and guiding light in practice. Faarlund and Tordsson stress the 
necessity of adopting such structures in order the group dynamics to 
be taken into consideration, but they also do not intend to turn the 
flexibility of reality into a new ideal. That is why our main concern 
against respondents’ priority of situationism is that it does not always 
have positive normative consequences. Presuming that the structural 
principles are abstract regulations, which function in parallel to reali-
ty, and not vice versa, namely, that they are designed to provide us with 
normative mechanisms of classification and regulation in the ocean of 
living forms, we are used to transform the aforementioned situation-
ism into ungrounded relativism. The latter is provoked by the fear of 
rationality understood as a pure cognitive rationality, which denies the 
ontological validity of imaginative rationality as such. It is the com-
plexity of our experience that makes us aware that normative prin-
ciples are not something, which is ‘above’ our knowledge, since the 
meeting of man and nature is a matter of seeing nature’s biodiversity 
rather than its complication as res extensa.

We draw the conclusion that absolutizing the intrinsic value of 
nature can have the same negative methodological effects as the one of 
overexposing its functioning as a store house of resources, which we 
may use and misuse. In different ways, extrapolating different types 
of cultural contaminations, the two paradigms lead to dictatorship of 
understanding. While the adopters of the vision of nature defined as 
deprived of intrinsic value justify the dichotomy ‘intellect-feelings’, the 
adherents of situationism recognize another dictatorship, namely, the 
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one based on the distinction ‘experience-intellect’, changing only the 
hierarchical position of the components. In the first case, it is the intel-
lect that has a cognitive primacy ‘over’ the feelings, and in the second 
one, this is the experience that takes the first place. On a macro meth-
odological level, in both cases we face the contradiction of theory and 
practice, of idea and reality, which differ only in their embodiment.

On the other hand, going back to the beginning of the sportifi-
cation of outdoor life, we recognize the following dilemma. What are 
the particular representations of the principle “the way is the way” (ve-
gen er målet) in the contemporary technological culture providing the 
double bind understanding of the risk as a stimulus? In this context, 
we can find a reminiscence of the aforementioned dilemmas of objec-
tive naturalism and moral situationism, since it is a matter of defining 
and redefining the concept ‘positive experience’ within two different 
cultures, namely, within the so called by Faarlund monoculture and 
the technological one. One of the main challenges is that instead of re-
habilitating the values of monoculture, recognizing the paradigm of 
situationism can unintentionally lead to the ones of the technological 
culture as long as moral relativism benefits the justification of a new 
type of dictatorship of understanding, as we proved above.

On a micro methodological level, the main concern is projected 
on the level of the risk anticipation and it is clearly seen in the way 
the respondents define how to avoid the latter. One of them argues 
that “a man has to pay respect in a natural way to the dangerous situ-
ations” (vil man på en naturlig måte få respect for farlige situasjoner) 
(R1) [Ibid: 59]. The definition of what man counts as a ‘natural way’ is 
a double bind one; a definition, which can be determined both with-
in the paradigm of objective naturalism and within the one of moral 
relativism. In the first case, we will have one of the most illuminative 
illustrations of how the disadvantages of objective naturalism will be 
added to the ones of situationism. Talking about the ‘natural risk’, we 
have to measure the level of risk in nature, e. g. the objective hindranc-
es, which might become dangerous for the group. In turn, the process 
of evaluation requires a given perspective to be adopted. Since it is not 
the one of nature, it is a man or a group of men who have to determine 
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what is the risk in itself. Doing that, they fall into the trap of moral rel-
ativism again.

Mixing different visions of what ‘a natural way’ is may put the 
group at risk if the conwayer does not estimate the situation properly. 
The latter might happen if we deliver the responsibility to a conwayer 
who evaluates ‘the risk as a positive experience’ (risiko som positiv op-
plevelse) (R2) [Ibid], as another respondent suggests. Then, relaying 
on his training and competence can turn into a risk in itself because 
the subjective attitudes imposed on the group can benefit increasing 
the objective risk. Another conflict may arise from the clash of differ-
ent attitudes towards the idea of risk and real risks respectively. That 
is why the distinction between group experience of risk (hva gruppe-
deltakerne opplever som risiko) and conwayer’s estimation of what is 
risky (hva veilederen vurderer som risikofylt) [Ibid] does not contrib-
ute to revealing the objective aspects of risk as such.

Before examining the implications of the idea of nature recog-
nized as a home of culture in a comparative perspective, it is important 
to specify that due to the role of historical and political heritage, Bul-
garian respondents used to understand nature as nature near home. 
The extrapolation of the vision of house is grounded in the metaphori-
cal orientation, which makes seeing the conceptualization of home as 
referring to the sociocultural reconsideration of the house and its sur-
roundings.

On a macro methodological level, it means that the definition ‘na-
ture is a home of culture’ should be understood as ‘home’s nature is a 
home of culture’. The initiatives of expanding volunteer activities to 
the so called distant nature, e. g. to the one, which is not tightly con-
cerned with the direct interactions of man and nature, are a relatively 
new phenomenon in tune with the internationally recognized tenden-
cies.

That is why comparing Bulgarian and Norwegian perspectives 
presumes outlining the differences between two visions of outdoor life 
as well as examining the so called proecological practices. In the Bul-
garian context, the sensibility towards outdoor activities is considered 
as developing through academic methods including ecopsychological 
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education based on so called coherent integration rather than on the 
convergent and reciprocal one. The former explains mentioning of the 
inner voice as a leading motivational factor; a factor, whose subjectiv-
ity raises lots of questions.

1.1.2.  Key Aspects of Investigating the Environmental 
Attitudes and the Role of Outdoor Life in Bulgaria

Before analyzing the possible implementations of the philosophy 
of outdoor life in a Bulgarian context, the definition of ecological cul-
ture has to be clarified. It can be specified by both narrow and broad 
definitions. Due to the former, it is that part of a culture, which is driv-
en by the interaction of ‘society-nature’ relations and their innumer-
able representations [Maнтарова, A. 2012: 131]. The culture in ques-
tion is characterized as a unity of knowledge, values, norms, behavior 
models referring to the aforementioned interaction. The latter is con-
cerned with determining that culture as a stage in the development 
of human culture itself, e. g. as a culture of postindustrial society rec-
ognized as anthropocentric and technological culture, which differs 
from the previous one typical for the industrial society [Ibid].

In this paper, we will adopt the broad definition introduced by 
Anna Mantarova saying that ecological culture is a complicated so-
cial phenomenon. It is interpreted as a historically changeable unity of 
consciousness and behavior regulated by the ‘society-nature’ relations 
[Ibid]. We draw the conclusion that introducing outdoor activities in 
a Bulgarian context may contribute to increase ecological awareness 
(both theoretically and practically) by outlining the multilateral con-
nections between the components of the aforementioned unity. One 
of the most significant representations is the understanding of human 
behavior as a “resulting value and objectification of consciousness” 
[Ibid: 132] against the background of actions, which have an influence 
on the decision-making process. Mantarova argues that due to the in-
ternal differentiation of the behavior in question, the concept of eco-
logical culture covers specific activities such as the ones, which direct-
ly influence environment as well as initiatives that are concerned with 
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environmental protection and resource conservation policy [Ibid]. In 
other words, we should talk about practices that clarify the necessity 
of cultivating sensitivity towards the decision-making process within 
ecological culture.

Revealing the pedagogical implications of outdoor activities could 
positively affect the rehabilitation of so called rational and emotional 
elements of consciousness as well as the sub-elements of the ration-
al ones – the cognitive and the axiological elements [Ibid: 131 – 132]. 
Thus, rethinking the multilateral relations between the aforemen-
tioned elements and the sub-elements respectively, would benefit the 
coherent integration of ecological and professional development [Ibid: 
224 – 225]. The latter is important for the students who have to cultivate 
their sensitivity towards environment both developing awareness and 
self-esteem as human beings.

Another significant aspect of the investigations in a Bulgarian 
context is the role of exploring how the transformation of the nation-
al value system is synchronized with the transmision of the Europe-
an values. In 2012 an empirical sociological research called Modern 
Society – Between Vulnerability and Sustainable Development, which 
involves 1000 people in 100 places, is financed by the Bulgarian Na-
tional Science Fund (sponsored by the Ministry of Education, Youth 
and Science). The project is a part of a bigger project called Transfor-
mation of the National Value System and Its Synchronization with Eu-
ropean Models: The Development of Ecological Culture as an Indicator 
of Transmitting European Values in the Bulgarian Society [Ibid: 130].

The results are supplemented with the ones of a previous national 
representative survey ordered by the Bulgarian foundation Biodiversi-
ty and conducted by the Institute for the Study of Societies and Knowl-
edge (ISSK) at Bulgarian Academy of Sciences (BAS). The survey in 
question involves 1190 people. It is focused on examining the con-
cerns about the aspects of environmental protection in four scopes, 
namely, in the ones of pollution, construction work, skiing and golfing 
[Стоилова и Биери 2010: 234].

We should emphasize that while exploring the genealogy of the 
outdoor life traditions in Norway is mainly focused on outlining the 
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uniqueness of the national implications, the investigations in Bulgaria 
follow the requirements of the diachronical methodology, namely, to 
provide a comparative analysis of two value systems (the national and 
the European ones), showing how the changes of the Bulgarian frame-
work are influenced by some illuminative tendencies in Europe.

Implementing the Norwegian outdoor experience in a Bulgari-
an context, we have to take into consideration the political, historical 
and sociocultural background of Bulgaria as a country developing in 
a period of transition since 1989. The latter affects the development of 
the ideas regarding environmental protection against the background 
of three crucial mechanisms, namely, the role of the fast economic 
growth, the influence of the public opinion and societal mechanisms 
as well as the development of the public sector as such [Ibid: 225]. Fur-
thermore, the effective governmental support of initiatives concern-
ing sustainable development becomes more and more dependent on 
the ecological culture of the population. All that happens within the 
framework of increasing consumption regardless of men’s good will-
ingness for self-determination and the will for supporting environ-
mental friendly attitudes [Ibid: 228 – 229].

Due to the dominance of the strong ethatist attitudes, Bulgarian 
respondents expect the government to take up a leading role in solving 
problems on both micro and macro level. Statistics show that in given 
layers of society, some mutually contradicting expectations – the ones 
of full freedom of personal initiatives, on one hand and the ones of the 
strong social role of the public institutions, on the other – are still quite 
popular in the first years of the period of transition [ (Мантарова, A. 
2012: 137]. In turn, the complexity of all those processes leads to in-
creasing the level of so called collective irresponsibility concerning the 
environmental protection [Стоилова и Биери 2010: 227].

Developing the governmental ‘scenario’ would mean that the re-
sponsibility for outdoor activities should be narrowed to the govern-
mental responsibility, underrating the crucial role of the individuals 
in the decision-making process and their own responsibility towards 
both future generations and nature. Also, the changes in the attitudes 
in Norway and Bulgaria have to be examined against the background 
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of so called economization of European thinking, which is influenced 
by the world economic crisis [Мантарова, A. 2012: 140]. In turn, a ten-
dency of correlation between the access to information and the group 
belonging is outlined.

The strongest correlation is the one of the social and group be-
longing. Almost two-thirds of the highly-educated employees (67.8 %) 
support the idea of protecting nature. There are some differences re-
garding the age and the background of the interviewed; one tenden-
cy, which is outlined in both surveys. A priority given to the factor of 
environmental protection is emphasized by the youngest respondents 
(18 – 19) (64.3 %) and people between 40 and 49 (56.7 %). As we already 
mentioned, that attitude is wide-spread among the highly educated re-
spondents (56.8 %) living in the capital (58.1 %) (Ibid) [20].

Since the influence of the world economic crisis is more visible 
in Eastern Europe, the correlation between the social group belong-
ing and the ecological attitudes is more recognizable than the one in 
Norway, not only due to the stronger traditions in the outdoor activi-
ties in the Nordic country, but also due to the significant differences 
in the living standard. Taking into account that the one in Bulgaria 
is the lowest standard in the EU, it is understandable why the prior-
ity of economic factors may be justified at the expense of the ecologi-
cal ones.

It is important to pay attention to the fact that the difference be-
tween Bulgarian city culture and the folk one provokes many contra-
dicting attitudes about pro-ecological practices compared to the ones 
in Norway, which benefit building the homogenous image of the eco-
logically concerned consumers. That differentiation affects the target 
group of the ones who are interested in developing outdoor practices 
in Bulgaria. While in Bulgaria the group of the representatives consists 
of highly-educated, middle-class citizens of the big cities, the experi-
ence shows that the adherents of the aforementioned practices in Nor-
way are people with different economic, educational and social back-
ground because the outdoor education practice takes place against the 
background of egalitarian visions towards nature, which are implicitly 
inherited in the Scandinavian worldview. In other words, it is a mat-
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ter of outlining, comparing and contrasting the socio-cultural factors 
leading to comparing and contrasting different worldviews, whose dif-
ferences can be revealed by examining the levels of social stratification 
nowadays as well as the profile of the subjects involved in it.

As for the sportification of outdoor life, an analysis shows that 
in tune with the wide-spreading global tendencies, giving preference 
to high-risk sport activities, regardless of their negative influence on 
the environment, is very popular in Bulgaria too. We may speculate 
whether the differences between free ride and free style based activ-
ities are bigger in Bulgaria than in Norway. Furthermore, in terms 
with the pedagogical pattern of the outdoor education, its implemen-
tation in a Bulgarian context faces the problem that the real situation 
does not correspond to the demonstrated interests. The statistics illus-
trate that the respondents have knowledge about the main theoretical 
frameworks, but demonstrate a low level of informed consent about 
the issues in practice [Мантарова, A. 2012: 148]. It means that most 
of them do not know what kind of rights, obligations and responsibili-
ties do they have.

On a macro methodological level, the informed consent and 
awareness of nature protection do not correlate with the behavior of 
the respondents (Ibid). One tendency, which is popular from the mid-
1990s onwards showing that people are not prepared for solving eco-
logical problems together. On the other hand, anticipating new prac-
tices is difficult for the older generations, which are used to mainly re-
produce the traditional models of pro-ecological behavior. In this con-
text, Mantarova argues that inflicting changes in the attitudes depends 
on introducing both strong informational and institutional support as 
well as economic stimulus.

Going back to the definition of ecological culture, we reach the 
conclusion that there is a methodological discrepancy between the be-
havior understood as an “objectification of consciousness” and the ax-
iological sub-elements of the consciousness in question. On the level 
of pedagogical education, reducing the process of shaping of so called 
eco-professional consciousness to the self-sufficiency of cognitive 
knowledge, namely, to already discussed convergent integration, is a 
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necessary but not sufficient condition for achieving the oreintational 
and conotational level of so called coherent integration.

Those conclusions are based on Elena Cherdimova’s classification 
who outlines three levels of integration of ecological and professional 
education. The first one is the one of convergence, which is concerned 
with shaping our knowledge, e. i. it is related to the cognitive content 
of integration. The second level is the level of reciprocity, which af-
fects the formation of relations and clarifies so called value-and-moti-
vational content. And the third one, which is the highest level (the one 
of coherence), affects the modeling of attitudes and intentions, since 
it provides the orientational content itself [Ibid: 226]. While the first 
level corresponds to the first stage of shaping eco-professional con-
sciousness, the second one presumes cultivating emotional commit-
ment on side of the students. The latter is encouraged by some social 
and socio-pedagogical factors such as the value orientation of ecologi-
cal education towards co-evolution of man and biosphere, developing 
personal attitudes about nature, the capacity of the individual for an-
ticipating environment as well as some skills of experiencing and re-
thinking [Ibid: 227].

Expanding the scope of the eco-professional studies through dif-
ferent methods of integration, including the ones of personality-ori-
ented education and practical eco-professional activity of the students 
[Ibid: 228], would contribute to develop ecological culture as a mat-
ter of personal responsibility in tune with the multilateral process of 
self-realization. According to Cherdimova, the psychological and ped-
agogical conditions for building students’ ecoprofessional conscious-
ness are the following: integrity on the basis of ecological and profes-
sional training, stressing the role of factors, concepts, laws in the de-
velopment of the biosphere and the technological sphere, attracting 
leading specialists etc. (Ibid).

The development of the culture in question can benefit not only 
the stronger implementation of the outdoor education, but also can 
raise the sensitivity of the general audience towards the increase of 
pro-ecological practices by both social changes and changes in the 
personal attitudes. Justifying the role of the self-determined behavior, 
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which is driven by the internal necessity of sociological evaluation, is 
recognized by the respondents on a day-life level as “the inner voice of 
the consciousness” [Ibid: 248 – 249].

Due to the statistics, 61.9 % of the interviewed answer that the voice 
in question is the leading motive for non-interfering in nature. On one 
hand, the results are interpreted as a consequence of corresponding 
attitudes with a positive axiological value, e. g. as results of self-de-
termined behavior. On the other hand, they are regarded as a form of 
increasing subjectivism, which can be used as an excuse for justify-
ing morally inappropriate behavior (Ibid: 248). Also, it is interesting to 
discuss the other factors mentioned by the respondents, namely, fear 
of sanctions – 14 %, public opinion – 12.8 %, trust in God – 5.7 %, oth-
ers – 4.4 % (Ibid). The investigations are representative for only one 
of the districts in Bulgaria, Blagoevgrad district, but they are illumi-
native for the way the pro-social motivation is built. Comparing the 
results, we draw the conclusion that recognizing pro-social behavior 
through encouraging helping behavior depends on the pluralism of 
pro-social motives.

Furthermore, the pro-social behavior puts in question the role of 
the inner voice, as it is stated by the respondents, since the fear of 
sanctions can be wrongly internalized as a result of an inner moti-
vation. On the other hand, the real percentage concerning the afore-
mentioned pluralism is around 27 % as long as the fear of sanctions 
and the public opinion represent one and same factor, namely, the one 
of the average attitudes influenced by the impact of both social sanc-
tions and social awards. Regarding the difficulties in measuring the 
real impact of the individual distress and taking into account that the 
correspondence between attitude and action is an ideal example, we 
claim that almost the twice higher percent of the inner voice cannot 
be considered as a reliable result because it is impossible to draw the 
line between the inner and the external motivation on a practical lev-
el. Another hindrance in that respect is that in most of the cases, the 
respondents themselves are not aware of the impact of the pluralism 
of prosocial motives as external factors in building the internal moti-
vation.
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What would be the positive effects of implementing the philoso-
phy of outdoor life into a context, which is shaped by completely dif-
ferent socio-cultural and political interactions? One of the most il-
luminative contributions is concerned with cultivating the sensitivi-
ty towards practical wisdom by creating a specific worldview. Since 
the pro-ecological behavior in Bulgaria is mostly supported through 
academic training and institutionalized group activities, the practi-
cal involvement of man in environmental issues has to be encouraged 
not only by introducing collective governmental activities. Teaching 
people that the attitudes about nature cannot be separated from the 
practical actions would benefit avoiding the discrepancy between the 
aforementioned self-determined behavior and the normative value of 
the inner voice. In other words, pro-ecological behavior would not be 
justified as a personal matter within the framework of moral relativ-
ism, but rather as an individual self-realization including responsibil-
ity towards nature as long as the latter is mankind’s responsibility.

1.2. Conclusion

Exploring the pedagogical value of outdoor life, we argue that it 
is the conwaying in the sense of Nils Faarlund that is understood as a 
crucial factor for recognizing the pedagogical arena in Norway. On a 
macro methodological level, we draw the conclusion that the new col-
lective subject of so called ‘risk seekers’ makes the difference between 
philosophy of outdoor life and the one of sport more visible, since the 
behavior of the adherents of the former is driven by the responsibility 
for nature as a value, while the ones of the philosophy of sport are ori-
ented towards so called by Gunnar Breivik ecological soundness.

Furthermore, we argue that the evaluation of the cultural con-
taminations is a more complicated phenomenon, which does not al-
ways have negative connotations as long as they not only contribute 
to the sportification of outdoor life, but may also benefit the reconsid-
eration of the intrinsic value of nature. Such an example is the arising 
symbolic capital of life-long learning, one of the greatest achievements 
of the pedagogy of our time, which appeals for keeping the process of 
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experiential learning as a process of encouraging cultural transmis-
sion against the background of the challenges that same culture poses.

In this context, the analysis is focused on revealing the argu-
ments, which Faarlund uses in order to justify the statement “nature is 
a home of culture’ within the gradual modernization of outdoor life. 
That is why we claim that one of the main methodological challenges, 
from a pedagogical perspective, is how to conceptualize and represent 
the spontaneous experience in nature in a normative way, taking into 
account that preserving the spontaneous character of the meeting of 
man and nature is a key prerequisite for preserving the phenomeno-
logical character of the meeting in question. We argue that the nor-
mative implications do not have to put in question the transparency 
of the aforementioned encounter depending on the total openness of 
both man and nature. Against the background of outlining the spe-
cificities of life-long learning, we draw the conclusion that it is the so 
called process of conwaying that is the prototype characteristic of the 
outdoor life pedagogy in Norway.

On the other hand, one of the main reasons for adopting Faar-
lund’s theory is that he examines the dialectical tension between the 
two modes of existence embodied in the statements ‘nature is a way 
home’ and ‘nature is a home of culture’, showing how the values of 
contemplation and the ones of modernization do not exclude each 
other all the time, but rather function as values whose contradiction 
is a guarantee for their existence and development. On a macro meth-
odological level, exploring the aforementioned values as working on 
the principle of communicating vessels benefits the reconsideration of 
why the philosophy of outdoor life provides a way home to a home, 
where ecolife requires adopting particular values. The latter are rein-
troduced due to the increasing uncertainty of exploiting the idea of 
values as such.

On a micro methodological level, that challenge has to be modi-
fied. We should find an answer to the question why experiencing free 
nature means uncontradictory to experience nature as a home of cul-
ture within so called by Faarlund technological culture. Defining ec-
olife as a life in a process of developing can be interpreted by extrapo-
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lating Nansen’s statement that adopting outdoor life means to follow 
the individual path of maturity, where the path itself is more impor-
tant than the end. Last but not least, we argue that the normative value 
of conwaying depends on analyzing of what Faarlund calls ‘the joy of 
conwaying’ (‘veg-glede’) ‘the joy of work’ (‘arbeids-glede’) and the ‘joy 
of life’ (‘livs-glede’) within the framework of ontological ethics rather 
that within the one of utilitarian ethics. Regarding the benefits of in-
troducing imaginative rationality in the outdoor life discourse, and 
thus giving preferences to ontological ethics, means to rehabilitate the 
normative value of the statement that rationality is a necessary but not 
sufficient condition for understanding as long as the uncontradictory 
functioning of the living forms has much to do with the complex un-
derstanding as such.

Paraphrasing one of the most significant statements of Sigmund 
Kvaløy [21] that concern ecophilosophy, we reach the following con-
clusion. The outdoor life pedagogy reveals why and how to cultivate 
the preference of so called by Faarlund motive to achieve (prestasjons 
motivet) at the expense of the one to compete, or, in other words, how 
the normative choice of complexity to be justified at the expense of the 
one of complication. The pedagogical benefits of adopting outdoor life 
methods are concerned with reconsidering the role of moral under-
standing and moral learning, since the complexity of understanding 
presumes rehabilitating the role of feelings and emotions, which can-
not be reduced to pure irrationality.

Claiming that competition has to be evaluated from the perspec-
tive of cooperation, Faarlund’s theory is interpreted as based on two 
coordinate systems providing different visions of morality. We argue 
that the one of technological culture is the one, which we call ‘verti-
cal moral geography’, while the philosophy of outdoor life is explored 
as establishing a ‘horizontal moral geography’, where situating plac-
es on one and the same surface means to give the participants equal 
opportunities for self-realization. In other words, the horizontal mor-
al geography is examined as encouraging the transformation of the 
selves into Selves in capital letters. On the contrary, the vertical mor-
al one is grounded in the presumption that the Selves in question are 
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born that way. In this context, we reach the conclusion that one of the 
main methodological benefits of Faarlund’s idea of conwaying should 
be traced on the level of collective imaginative rationality, which bene-
fits rehabilitating the normative value of experiential learning as such. 
A process of learning that represents one of the most illuminative em-
bodiments of the practical wisdom itself.

Specifying the methodological differences between conwaying 
and leadership, understood as giving preference to different value sys-
tems, would contribute to revealing the origin of contemporary chal-
lenges provoked by the technological culture, namely, the necessity 
of reconsidering the complexity of moral learning and moral under-
standing. In turn, the ontological ethics is of a crucial importance for 
establishing so called by Faarlund democratic understanding versus 
the dictatorship of understanding, which justifies a given vision of mo-
rality to be recognized as the only one possible understanding. A ten-
dency that signifies the turn of the process of conwaying into the one 
of leadership.

Cultivating sensitivity towards intrinsic value of nature depends 
on the aforementioned reconsideration due to the fact that the prob-
lem-solving process requires both knowledge and experience of na-
ture. Judging by the aforementioned investigations, we draw the con-
clusion that while Faarlund aims at creating the best conditions for re-
producing the meeting with free nature in its pure form through con-
waying, the representatives of the Telemark school emphasize its sig-
nificant socio-cultural role as long as the responsibility for preserving 
nature’s diversity implicitly affects the quality of life as such.

It is the interpretation within the paradigm of ontological ethics 
that makes the latter statement not to be analyzed from the perspective 
of radical anthropocentrism. Examining the results of the sociological 
investigations as well as those ones regarding the reception of outdoor 
life among the general audience, we raise arguments against the thesis 
that Faarlund’s model does not keep the balance between the ideal of 
simple life in nature and the interested choices of the group members, 
since the problem-solving process implemented in spontaneous situa-
tions does not contradict the structural frames. The genealogy of such 
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a wrong presumption is traced back to the wrong prerequisite ground-
ed in the public opinion. According to the latter, such models should 
be initially recognized as contradicting reality rather than as ways to 
justify the diversity of living forms by introducing new alternatives of 
uncontradictory functioning.

On the other hand, overexposing the role of practice can be as 
dangerous as neglecting its fundamental influence in the process of 
the knowledge building. That is why we draw the conclusion that ab-
solutizing the intrinsic value of nature can have the same negative 
methodological effects as the one of exaggerating its functioning as a 
store house of resources we may use and misuse. Both paradigms un-
derrate the dialectical connection between the two modes of being, 
namely, the ones of ‘to be in’ and ‘to be with’ nature, imposing either 
objective naturalism, or moral relativism. In different ways, extrapo-
lating different types of cultural contaminations, the two paradigms 
lead to dictatorship of understanding. And while the adopters of the 
vision of nature understood as deprived of intrinsic value justify the 
dichotomy ‘intellect-feelings’, the adherents of situationism recognize 
another dictatorship, namely, the one based on the distinction ‘expe-
rience-intellect’ changing only the hierarchical position of the com-
ponents.

Comparing and contrasting the specificities of the Norwegian 
and the Bulgarian perspectives require to presume different socio-cul-
tural backgrounds as well as to specify the profile of the contemporary 
technological culture. On a micro methodological level, it means to re-
consider the genealogical differences between the frames ‘nature is a 
home of culture’ and ‘home’s nature is a home of culture’, taking into 
account the historical and the political heritage of Bulgaria as a coun-
try developing in a period of transition since 1989. On a macro meth-
odological level, such an investigation leads to comparing and con-
trasting the prerequisites for cultivating different types of sensitivity 
towards outdoor activities and education.

Introducing the vision of outdoor life from a pedagogical perspec-
tive may contribute to improve our ecological awareness within eco-
logical culture, since it could benefit the reconsideration of the multi-

Silviya Serafimova



521

cultural relations between so called rational and emotional elements of 
consciousness encouraging pro-ecological behavior.

Exploring the outdoor life traditions in Norway, which are fo-
cused on revealing Norwegian unique attitudes about nature, we reach 
the conclusion that the investigations in Bulgaria adopt the diachronic 
perspective aiming to show how the changes in the attitudes and pro-
ecological practices are influenced by the European law and the Eu-
ropean political and socio-cultural models respectively. Against the 
background of the Nordic egalitarian visions of nature, it is impor-
tant some methodological differences of the target groups to be out-
lined. By contrast to Norway, the process of constantly intermingling 
so called city culture and folk one, which affect the justification of 
one wider group of adherents of outdoor life (in terms of background, 
class-belonging etc.), the group of the Bulgarian respondents mainly 
consists of highly-educated, middle-class citizens of the big cities as 
long as there are strict boundaries between Bulgarian city and folk cul-
tures in time. Thus, examining different levels of stratification of the 
outdoor practices as well as the profile of the subjects involved in them 
can contribute to clarifying the two methodological frames – the Bul-
garian and the Norwegian ones. Last but not least, the increasing pref-
erence of high-risk sport activities in both Norway and Bulgaria has to 
be explored as having an influence on the current stratification of out-
door life due to the wide-spreading global trends.

Referring to the concept of ecological culture again, we reach the 
conclusion that the discrepancy between the axiological sub-element 
of consciousness and given behavior is an effect of reducing the pro-
cess of shaping eco-professional consciousness to the convergent inte-
gration, which is a necessary but not sufficient condition for achieving 
so called coherent integration. An integration that provides the incor-
poration of the stage of orientation.

On a macro methodological level, increasing the number of dif-
ferent methods of integration benefits the prescription of an uncontra-
dictory normative value to ‘the voice of own consciousness’, which is 
considered by the Bulgarian respondents as an important premise for 
exerting a self-determined behavior. The main methodological prob-
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lem is that the ‘intention-action’ relation is interpreted as examining 
one ideal model. It is important to emphasize that very often our in-
ner voice is driven by the pluralism of the pro-social motives (includ-
ing the fear of sanctions), which are not recognized by the respondents 
themselves as contributing to the individual distress. Due to the strong 
influence of the aforementioned cultural and social contaminations, 
the interviewed are not fully aware of the impact of the pluralism in 
question as an external factor, which shapes what they determine as 
their internal motivation.

In this context, extrapolating the Norwegian philosophy of out-
door life to a Bulgarian ‘soil’ may contribute to justify the development 
of ecological culture as a matter of personal responsibility for both na-
ture and future generations. Furthermore, cultivating sensitivity to-
wards practical wisdom as a matter of adopting a specific worldview 
benefits the practical engagement with pro-ecological initiatives and 
outdoor activities. Thus, they are not recognized as requiring prelimi-
nary institutional or theoretical justification. On the contrary, since 
adopting such a worldview is based on a complex rather than on com-
plicated understanding of the initial meeting of man and nature, it 
would minimize the discrepancy between so called self-determined 
behavior and the normative value of the inner voice of the respond-
ents.
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NOTES

1.  The typical Norwegian ‘clean climbing’ represents what Faarlund, 
Naess and Kvaløy recognize as the best way of identifying with nature, namely, 
to leave no trace, to make no noise as well as to keep an own pace of experienc-
ing while mountaineering.

2. It marks the beginning of so called anti-expeditions whose aim is the 
regulation of the optimal environmental protection. The contact with the 
members of the Sherpa society leads to the establishment of the ecosophy 
(Naess), the one of the Norwegian ecophilosophy based on the distinction be-
tween complexity and complication (Kvaløy) and, last but not least, to the con-
ceptualization of the Norwegian philosophy of outdoor life (Faarlund). Also, 
due to the strong influence of Mahayana Buddhism, Naess and Kvaløy become 
Buddhists.

3. The concept of knowledge has to be examined as a process of knowing, 
which gains its unity from the process of experiential learning itself.

4. Regarding the detailed story of the trip, see Nils Faarlund Hvorfor – om 
Ferden til Tseringma (Why – about the Trip to Tseringma) (1971). The contact 
with the Sherpa society turns into a stimulus for specifying the implicit con-
nection between what (hva) we chose to do and why (hvorfor).

5. The term ‘conwayer’ refers to “a person responsible for situated learning 
in a group on the move” (UIAA 2014: 17).

6. We refer to the concept of moral geography introduced in Samuelsen’s 
analysis of Nansen’s theory of outdoor life (Samuelsen, L. 2010: 25 – 26).

7. The concept of imaginative rationality understood neither as pure irra-
tionality, nor as reducible to pure cognition is borrowed from Mark Johnson 
(Moral Imagination. Implications of Cognitive Sciences for Ethics) (1993).

8. The references to the texts of Buber and Faarlund follow the logic of 
Handerson’s analysis.

9. The references to the text are made by the edition of 2003, where some 
of Faarlund’s main ideas and concepts are developed in detail.

10. For more information about the development of that idea in Faarlund’s 
writings, see Leirhaug, P. 2007: 78.

11. See also the interpretation of Leierhaug (Leierhaug, P. 2007: 79).
12. Ibid: 102.
13. For the conceptualization of that idea, see also Leierhaug, P. 2007: 34.
14. See also Leierhaug, P. 2007: 100.
15. Askeladd is a very illuminative character of the Norwegian folklore. 

Many philosophers, including Kvaløy and Faarlund, see in him an example of 
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a nonconformist, free-thinker who is able to analyze the situations “outside of 
the box” and thus becomes an embodiment of all the virtues characterizing the 
typical ‘Norwegian’.

16. See also Leierhaug, P. 2007: 85.
17. As for the representation of Faarlund’s visions, see also Østrem, K. 

2003: 16 – 19.
18. We follow the classification of Østrem, K. 2003: 19 – 23.
19. The two traditions Østrem refers to are the ones of the learning model 

of the leader (mesterlaere modellen) and the one of action and reflection (han-
dlings-og refleksjonsmodellen) (Østrem, K. 2003: 40).

20. Supporting so called post material explanations and the argument of 
the rational choice respectively, the researchers conducting the survey of 2009 
have also found out that the respondents living in the cities are more concerned 
about environmental issues (Стоилова и Биери 2010: 234). On the other hand, 
the survey in question shows that highly educated interviewed show a higher 
interest in the former than the lower educated ones. An interesting specifica-
tion in this respect is that the respondents below 30 are more informed about 
both the opportunities and the side effects of developing skiing and golfing ini-
tiatives in nature (Ibid).

21. According to Kvaløy, competition is recognized as an illuminative fea-
ture of so called complication model, which is based on hierarchical relations. 
On the contrary, cooperation characterizes so called complex society ground-
ed in the principles of equality, which are compared with the dynamics of the 
organic, qualitatively changing ecosystems.
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