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УВОД

Съвременният неолиберален глобализационен модел
предизвика, но и продължава да поражда редица много сложни и тежки последици в света, Европа и България. Някои от тях
са свързани с изключително драматични, мащабни по своя обхват и продължителни по своята времева определеност процеси и тенденции на много сериозно отслабване и дори унищожаване на различни комплекси от разнородни социални връзки между хората, между гражданите и държавно-обществените
институции, между отделните социални общности и вътре в
самите тях. Те са обвързани с радикални промени в ценностнонормативната среда и в социалната атмосфера на българското
общество. Народът ни е подложен на изключително динамични, резки и противоречиви промени, на мащабни и продължителни кризи, на изключително тежки преобразувания и сериозни разпади в статуса и патоса на държавността и на новото
гражданско общество. През годините на прехода общественоисторическата събитийност сякаш се движи по законите на махалото – на приливи и отливи, които често предизвикват недоумения, моментни или трайни недоразумения в перцепциите
на огромни групи от граждани. Историчността и всекидневието
на колосални човешки маси са като че ли в състояние на неясността или даже на пълна непредвидимост. Както политиците,
така и още повече управляваните от тях граждани изобщо не
знаят какво се задава на историческите хоризонти, какво още
ги очаква или какви неприятни изненади може да им сервира
Съдбата. Очевадно, твърде мащабно, а и дълготрайно в социума битуват разнородни и многолики феномени на политическа
7
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непредсказуемост и социално-нравствена дестабилизация в
хода на събитията, които връхлитат и поглъщат житейските екзистенции.
Безразсъдството и политическият волунтаризъм на управляващи елити нанасят тежки, а нерядко и нелечими рани в
обществения организъм. Разграждането и безпримерното разграбване на държавата, аморалното или незаконното, а често и
формално „законово оправдано” присвояване на колосални
обществени ресурси и фондове създават и утвърждават атмосфера на трайна нестабилност, съмнения в моралната чистоплътност и обществената ползотворност от проектите и делата
на сменящите се властници, а и на сякаш приличащите – по
ефектите от действията – си политически елити.
Социално-класовите деструкции и трансформации през
последния четвърт век, принудителното лишаване на огромни
социални групи от предишния им жизнен стандарт и начин на
живот, обезпокоителните и дори гибелните диспропорции
между някои етнически и религиозни общности, регионалните
и социалните неравенства между големите градове и провинциалните населени места, драстичното обедняване, застаряване и обезлюдяването на стотици български села или малки
градчета, нескончаемите емиграционни и миграционни вълни,
ескалиращата неграмотност и бездуховност, безработицата и
мизерията, разширяването на географията на социалната маргинализация, лумпенизацията и пауперизма, профанирането и
дори „чалгизирането” на душевността и културните стереотипи
на големи човешки маси неминуемо провокират или пък са
неизбежни последици от много неразрешени, но и от непрестанно пораждащи се тежки социални и морални противоречия
и конфликти между потърпевшите/жертвите и спечелилите лица/групи от нашия, крайно драматичен и същевременно несъмнено злополучен преход към формална (но не и към ис8
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тинска, и практически реална) демокрация.
Всекидневните срещи на обикновените граждани със
стари или с нови популации на клошари, изоставени от семейства, роднински или приятелски кръгове лица, всекидневните
присъствия на разнолики наши или чужди просяци, предизвикателно, но и притеснително разположени на всеки ъгъл са безусловни, красноречиви свидетелства за покъртителни, драстични разпади на социалните връзки между хората, за ескалация на морална студенина, социално безразличие и отчуждение, за изтъняване, дори изчезване на хуманността, за цинично
равнодушие и пренебрежение към нуждите и болките на пострадалите хора в преходния етап. Инструментално и фрапиращо-демонстративно медийно показваните филантропични акции по твърде странен начин се съприкосновяват с отделни –
политически ангажирани, но и силно наелектризирани – събития, най-вече около различни изборни кампании за парламент,
местни органи или за президент.
Социалните и моралните тревоги, опасения, страхове и
рискове не само в живота на отделни лица, но и в жизнените
светове на цели социални общности в драматично променящата се държава нарастват всекидневно, очевидно и неудържимо. Психичният и здравният статус на големи социални слоеве
е силно разклатен. Част от ангажираните в здравеопазването
кадри брутално или пък перфидно престъпват Хипократовата
си клетва, като превръщат своята хуманна професия в найгнусен бизнес, който търгува със здравето или със живота на
нуждаещите се от тяхната помощ гражданите-пациенти.
Администрацията на държавно, регионално и местно
равнище е твърде далеч от изискванията за нейния професионален и морален облик в една демократична държава. Точно
обратното – тя съзнателно или неосъзнато забавя, блокира,
възпрепятства нужните реформи, по инерция възпроизвежда
9
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бюрократични манталитети и маниери в общуването си с обслужването на гражданите. Нещо повече, тя създава собствен,
паралелен свят, който, вместо да помага, обективно вреди на
държавата и гражданството, а по този начин замърсява, опорочава или унищожава социалната атмосфера на обществото.
Политиката и немалка част от нейните елити са твърде
силно, а даже и опасно заразени с вирусите на аморализма,
корумпираността и криминалните нагласи и проявления. Управленческата безотговорност и безнаказаност на разположените по различни нива в бюрокрацията кадри отдавна са достигнали критични точки, ала въпреки това сякаш няма нито сила, нито социален субект, който да може да ги ограничи или
спре. Вместо да мислят за спасението, възмогването и добруването на държавата, обществото, нацията и народа, в преобладаващата си част днешните наши политици се занимават
преди всичко, ако не и единствено с обезпечаването на всевъзможни ползи, изгоди и привилегии за себе си или за котериите, които са край тях и са ги издигнали на власт.
Между държавната или местната администрация, от
една страна, и населението, от друга, липсват толкова необходимите солидни или позитивни връзки, а и отношения. Старата
българска фолклорна матрица „Бог високо, цар далече” сякаш
вече е станала реално олицетворение на или дори кошмарно
въплъщение в ежедневието на хората. Както държавната, така
също областната и местната бюрокрация реално се превръща в
самостоятелна държава, чиито „феодализиращи” действия са в
разрез с коренните потребности и интереси на гражданството,
народа. За много граждани са налице прекалено съществени
или дори непреодолими различия в смисловото възприемане
и оценяване на връзките между Държавата и Родината. Затова
и политическите графити от типа на „Обичам родината, мразя
държавата” се оказват толкова модерни за всеки сезон от пре10
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ходната ни биография, а това са сигурни показатели за солидни
размествания в пластовете и координатните системи на морално-етическото съзнание и поведение на хората.
Лишени от солидни нравствени опори и духовни упования, от крайно потребното им в подобни кризисни ситуации
съчувствие или съпричастие, все повече хора са склонни да извършват безотговорни постъпки, неправомерни или незаконни
действия, които сериозно застрашават, или даже нарушават
ценностите и нормите на нормалното човешко общежитие, а
пък и подкопават основите за пълноценно общуване в социума. Увлечени от вихрите на мащабни исторически тенденции и
радикални преобразувания, държавата и гражданското общество попадат в сложни турболенции, а препоръчваните засега
координати за спасение на крупни човешки маси не водят до
желаните ефекти.
Искрено и пламенно очакваните бонуси на Демокрацията изобщо не се получиха. Вместо настъпилите промени да
обусловят и гарантират свободи, социални равенства, справедливост и солидарност между българските граждани, те – обратното – предизвикаха и продължават да катализират все поразрастващи се несвободи, незаконни ограничения или отнемания на граждански и конституционни права, небивал растеж
на социални неравенства, потресаващи несправедливости, неконтролируем аморализъм и всевъзможни беззакония, а и
безнаказаност в държавата. В огромната си част българите бяха
излъгани в големите си надежди и упования за историческите и
социалните ползи от скоротечно настъпилите драматични преобразувания в държавата и обществото ни.
Демократичният преход като че ли се оказа и наймогъщият идеологически блъф, или най-мащабният, а пък и
дълготраен (почти четвърт век) политически мит за българите.
Мимолетната публична еуфория около присъединява11
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нето и влизането ни в Европейския съюз също не компенсира
рисковете и щетите, които изобилно се раждаха и настаняваха
в новите ни социални реалности, нрави. Еврооптимизмът бързо се подмени от евроскептицизъм и евронихилизъм. Тези
драматични и драстични промени нямаше как да не се отразят
и на цялостния статус и патос на морала и нравствеността в
днешна България. От една страна, те донякъде кореспондират
и с широко, но и доста трайно битуващите публични настроения и нагласи на сериозна дезориентация, на осезаема духовна
умора, дори на социална неприязън към скоротечните и радикалните трансформации, на много сериозни морално-етически
съмнения, колебания към наложителността, а и относно ползите от извършените промени и постигнатите резултати, на очевидно и тежко социално униние, или даже на трудно преодолимо социално отчаяние сред прекалено големи маси от хора,
при това съставени от всички поколения. Огромна част от народа се оказа душевно, психически изтощена от световъртежния развой на събитията в годините на прехода, нежелаеща и
неспособна да се поддава на мобилизиращите призиви на стари или на нови политици. Досадата, отегчението, отвращението, омразата и ненавистта към политиците от различен идеологически или партиен „десен” са очевидна реалност. Те са и сигурни симптоми за раковите заболявания в политическия морал, за нравствено-етическите гърчове или престорвания в етоса на властниците.
От друга страна, недоверието и враждебността на широки социални слоеве към новите ни партньорите и западни ментори също така нарастват, особено след като големи части от населението се оказаха и силно потърпевши от настъпилите (по
външни указания или препоръки) социални промени. Социалните упования и илюзии за колосалните ползи от еврочленството
все повече се заменят със социално-морални съмнения, коле12
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бания, подозрения, дълготрайни разочарования или с остри негативни оценки. Страховете на големи части от българското население от принудителното ни въвличане във военни действия,
настаняването на чужди военни експерти, подразделения и
бойна техника на наша територия, сервилните и предизвикателни, непремерени изказвания на български политици все повече
дразнят, плашат и дистанцират хората от всичко, което е пряко
или косвено свързано с политиката, с нейните тъмни страни,
опасни сценарии. За все повече българи солидарността между
старите и новите европейски граждани се оказва поредната политическа/идеологическа фикция или инструментална митологема, която след известен период на естествени/изкуствено дирижирани публични еуфории осезаемо губи все повече от своя
ореол, от престижа си в пространствата на новите граждански
общества. Международната обстановка все повече се влошава,
наелектризира, а това също се отразява доста неблагоприятно
върху моралния климат в социума.
Без каквото да е съмнение може категорично да се констатира, че са налице дълготрайни, много солидни промени в
аксиално-прескриптивния „ландшафт” и климат на българското
общество, но и в българската държава в условията на крайно
злополучния преход към демокрация и към пазарна икономика след драматичните събития от късната есен на 1989 г. Затова
и няма социална сфера, която през последния четвърт век да
не е преживяла драматични сътресения или кардинални преобразувания в своето битие. Подкопани или даже напълно
разпадащи се са и основите, а и структурите на различни социални тъкани, на редица (от сякаш допреди време универсалните и общовалидните) системи за социални връзки и комуникации между хората, между управляващите и управляваните,
между гражданите, имащи различен етнически, религиозен,
социален или друг произход, нееднаква социална принадлеж13
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ност, жизнен статус, но и морален патос. Все по-често, а и все
по-натрапчиво в науката, културата, изкуството, медиите и дори в политиката се пише и говори за наличието на прекалено
опасен и несъмнено зловреден ценностно-нормативен „вакуум” в държавата и обществото, за коренни и многопосочни изменения в социалните манталитети и маниери на големи маси,
или за гибелно подкопаване на корените или даже на традициите на национално-културната ни идентичност.
Свръхпроизводството на лобистки, неефективни и социално вредни закони и наредби, гарнирано с тяхното частично
прилагане или умишлено неприлагане също така силно влияе
за репродукцията и разпространението в масовото съзнание и
поведение на мащабни в пространството и трайни във времето
представи и стереотипи, че в страната ни липсва дължимият
порядък, че конституционните и законовите норми или изисквания не са от голямо значение, особено за индивиди или групи, които незаконно, или неморално са се „облажили” добре
от драматичните преобразувания в тежкия преход. Безконтролността и безнаказаността на прегрешилите спрямо народа
политици все повече обезверяват или напълно отчайват големи социални маси. Все по-очевадни и депресиращи са и одиозните реалности, а пък и нравите на ескалиращо отчуждение
между гражданите, на безцеремонно и умишлено престъпване, на изключително грубо или цинично нарушаване на законите и порядъка в различни социални сфери, на повсеместно и
неудържимо разрастващото се дезавуиране и дистанциране на
гражданите от политиката, политическите институции и партии,
на безцеремонно, демонстративно или тотално пренебрегване, а даже и на публично нарушаване на дълговременно утвърдени социални кодове и трафарети на гражданско мислене,
чувстване и поведение от страна на все повече индивиди, дори
и на цели социални общности, които се намират на различни,
14
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или дори и на еднакви позиции в социалната пирамида на
съвременна България.
Превърнали се в безропотни послушници и сервилно
обслужващи управниците, творците в сферата на псевдонауката, поръчковите изследователи или халтураджиите на масова
култура или пошло изкуство, а тези и в медиите също мащабно
допринасят за ерозията на моралните ценности, принципи,
норми и нрави, доколкото прокарват чужди на националната ни
културна идентичност модели и визии, разколебаващи или унищожаващи вярата в българското. Вместо да потушават наличните социални противоречия, напрежения или конфликти, голяма част от тях възприемат с „езика на омразата” всички и всичко,
които се противопоставят, а и стигматизират на неудобните (за
конюнктурните власти) личности и общности.
Инструменталното пренаписване на миналата или на сега пулсиращата история води и до сериозни ценностни разриви
между поколенията, до изопачаване на истините за историческата памет на българския народ. Социално-историческото въображение на гражданството също е пристегнато в менгеметата на най-безпардонна идеологизация и политизация на всичко. В подобни одиозни социални реалности и нрави цензурата
съвсем не е само бледен спомен от далечното минало. Тя е
част от пулсиращото настояще.
В съзнанието и в общуването си все повече хора без
притеснение се изказват и в посока на това, че в съвременното
българско общество липсват морални опори и ефективни регулативни системи за поведението на гражданите, а особено за
контрол върху дейността и проявите на управниците. Ескалацията и фаворизацията на егоизма и индивидуализма се съпровождат от умишлено декретирани и осъществявани стигматизации на алтруизма и колективизма, от безогледно подменяне
на истински хуманното отношение към другия с конюнктурни
15

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

ерзаци, инструментални сурогати на хуманност. Възпроизводствата и консумациите на всевъзможни предразсъдъци и предубеждения, увеличенията на социалните бариери и дистанции са очевидни факти, тъжни реалности. Все по-рядко сме
свидетели и на добросъвестно спазване, добродетелно изпълнение на гражданските отговорности и задължения от страна
не само на представителите на подрастващите или на младите
поколения, но и от страна на тези от средните, или пък дори от
най-възрастните поколения в нашата страна. Наличието и действието на – естествено или изкуствено – предизвикан, а нерядко и преднамерено, и инструментално дирижиран социален
хаос в редица значими сфери на обществения, или на персоналния живот на нашите съграждани води и до много остри, до
трайни колизии между тях и държавните власти, което още повече повишава напрежението в социума, а и влошава нещата.
Перманентното наличие на разпади в социалните тъкани, на солидни деструкции в моралните основи и трафарети на
обществото ни още повече задълбочава кризата не само в сферата на нравствените връзки и отношения между гражданите, а
и във всички останали социални-значими сфери. То неминуемо
води до драматични покушения или последици върху историческия, социалния и национално-идентичностния имунитет на
нашата държава, на новото българското гражданско общество
и на облика на Родината. Синдромът на придобитата имунна
недостатъчност вече не е само твърде опасно и разрастващо се
заболяване от чисто медицинско естество. Той все повече се
превръща и в първостепенен щрих от историческите портрети,
а пък и от пулсиращата биография на обществото, на историческата и житейската орисия на конкретни човешки общности.
Здравето на обществото е силно разклатено, а това на някои
социални групи е в крайно тежко и дори, може би, неизлечимо
състояние. Моралното разложение и нравствената поквара на
16
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определени социални групи днес се превръщат едва ли не в
техни „публични визитни картички”. Метастазите на аморализма, порочността и цинизма са стигнали до всички фибри, до
всички точки на прекалено изнемощелия обществен организъм.
В условията на прекалено отслабен или изцяло липсващ
своевременен и ефективен социален, пък и морален контрол
върху съзнанието и поведенческите изяви на съвременниците
ни неизбежно се затвърждават, или дори се покачват тенденциите на корумпиране и криминализиране на различни социални групи, понякога свързани и с части от цели етнически общности. Това поражда разрастващо се недоверие към и нежелание за общуване и съжителство между представителите на
определени (социални, етнически или пък религиозни) общности, които все повече се отдалечават една от друга.
При наличието на подобна крайно потискаща атмосфера и неприятна панорама на случилото се, на ставащото или
пък дори на предстоящото все по-обичайни стават и констатациите, че в системата на обществените ценности и норми са
настъпили и продължават да настъпват изключително сериозни изменения, че смисълът и значението на редица базисни,
знакови социални ценности вече по нищо не отговарят на техните предишни или дълготрайни ипостаси. Това с особена отчетливост и контраст се забелязва и по отношение на такава
емблематична ценност, каквато е СОЛИДАРНОСТТА, при това
във всички нейни съвременни модификации, многолики въплъщения в практиката.
Всичко това обективно и субективно налага българските
учени – философи, етици, социолози, психолози, политолози,
културолози, демографи, а така също и представителите на
други обществени науки – да направят, при това колкото може
по-скоро, актуални, задълбочени и комплексни анализи и ин17
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терпретации на драматично ставащото в сферата на солидарността в публичното пространство, в обществените реалности и
нрави на съвременното българско общество.
Заслужава си да се извършат много осъвременени, логически последователни и интердисциплинарни анализи,
обяснения и тълкувания на въпроси от типа на следните:
• как духът на времето и пулсът на историята променят
реалностите и нравите на солидарни отношения между съвременните хора или различните социални групи?
• защо и как се изменят смисловите контури или семантичните пълнежи на публичното предлагане, рекламиране,
доставяне и консумиране на темите за моралната или социалната солидарност в днешните обществено-исторически реалности и нрави?
• защо, как и доколко вече естеството, характерът и съдържанието на публично разпространените представи за социалната и моралната солидарност между гражданите не отговарят или пък дори се противопоставят, или осезаемо се видоизменят в техните форми, функции, начини и технологии в днешното ни социалното време-пространство?
• каква роля има българската държава в годините на прехода спрямо процесите на десолидаризация на обществото или
за специфична „солидаризация”, която протича в някои социални общности, които невинаги са с обществено-полезна активност?
• какви са най-новите морално-етически визии за солидарността?
• раждат ли днешните обществено-исторически реалности и нрави нови солидаристки утопии или антиутопии, които
намират публичен прием или употреба?
• защо, с какво, а и как постмодерната менталност и
прагматика са способни да и реално изменят нравствено18

УВОД

етическата сензитивност, реактивност на днешните хора?
• как доминацията на новите политически илюзии и идеологически митологеми се отразява върху имунитета и трайността на солидарността в социалния живот днес?
• има ли основания да се твърди, че след вече отдавна
обявения „край на историята” е сигурно, че ще настъпва и краят на социалната и моралната солидарност?
• как старите, конюнктурно модифицираните или съвършено новите морално-етически дискурси за де/солидаризацията в
съвременните общества се експлоатират от днешните идеолози,
от политически демагози, популисти, меркантилни визионери?
• защо и как огромната част от съвременните политически
дискурси/наративи изопачават съдържанието, а и използват по
различни начини, и в разнообразни форми темите за социалната или за моралната де/солидаризация в публичните комуникации?
• как господстващите днес постмодерни рационалности и
практики подкопават и префасонират публичните профили, социалните значения на дебатите и дискурсите за солидарността между
различни хора, общества, култури или между цивилизации?
• защо и как „вечно зелената”, съдбовната тема за солидарността се оказва нежелана, подменена в редица съвременни, популярни идеологически визии и стратегии?
• какви са съвременните евфемизми, които новите политически „речници” препоръчват, широко използват, за да дезавуират/„спонсорират” темите за солидарността?
• как злободневната тема за солидарността се представя
и експлоатира от днешните разнородни политически езици,
граматики и речници по света, в Европа и у нас?
• какъв е особеният принос на политизираните езици на
омразата относни конвейерните производства, възпроизводства,
дистрибуции и консумации на разнолики визии, които откровено
19
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стигматизират или перфидно обезличават солидарността?
• защо непрестанно повтарящите се рефрени за повече
уважение, коректност и толерантност към различията и „другостта” се оказват толкова безсилни, и съвсем практически импотентни да окажат нужните и здравословни влияния в обществото ни?
• защо и как идеологизацията и политизацията на всичко и
всички обуславят неудържимо (забележимо и привидно безконтролно) „разтваряне на ножиците” между съществуващото и дължимото в морално-хуманистичните ракурси, а и дискурси?
• защо и как формалният и инструментално експлоатираният политически плурализъм се опитва и успява да скрива истинските лица на десолидаризациите у нас?
• как политическият модел на драматично шоковите реформи в държавата или в обществото провокира и мултиплицира процесите на десолидаризация в родината ни?
• доколко битуващата през последния четвърт век политическа система в държавата ни е способна ефективно да създава и утвърждава обществени реалности и нрави, изградени
върху основата на социална и морална солидарност между хората, между представители на различни общности, между управляващите и управляваните?
• защо, кога, къде и как днешното гражданско общество
се оказва неспособно да опазва логиките и практиките на социална и морална солидарност между хората?
• защо, как и доколко значителна част от сектора на
днешните неправителствени организации се оказва – явно или
завоалирано – замесена във формалното прокламиране и фактическото елиминиране на ментални и поведенчески стереотипи за просолидарни отношения?
• могат ли вълните на гражданските протести да се възприемат и оценяват като естествени реакции в защита на соли20
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дарността или – обратно – са нейни псевдоформи?
• доколко ескалиращата граждански апатии и абсентизми
могат да се третират и като ярък символ, или като практическо
въплъщение и на десолидаризиращите тенденции?
• как лобистките логики и практики дезавуират или успяват да „торпилират” исторически високите социални постижения в сферата и на солидарните релации?
• как радикалните реформи в политическата сфера обуславят деструктивни или крайно негативни процеси и тенденции на десолидаризация сред актьорите в нея?
• как политическият волунтаризъм, а и интервенционизъм
за минимизиране на властовите ресурси на националната държава се отразяват върху естеството и динамиките на статуса и патоса
на солидарни визии и техните реализации в нашето общество?
• как преднамереното (явно или прикрито) „убийство” на
социалната държава рефлектира върху взривните вълни на десолидаризиращи социални логики и практики?
• възможно ли е с политически протекционизъм към социалния атомизъм, а и дарвинизъм да се извърши коперникански преврат и в сферата на десолидаризиращите процеси
или тенденции в съвременната държава, или в нейното гражданско общество?
• защо все повече партийно-политически елити не се интересуват или вербуват от възпроизводството и развитието на
мощни солидаризиращи логики и практики?
• как се отразяват тенденциите на десолидаризация върху
статуса и патоса на политическата сфера в съвременната българска държава, пък и на нашата нация?
• как и доколко редукциите или унищоженията на солидарността между хората влияят на духовното здраве на идеолозите, върху имунитета на политическите партии?
• необходими и задължителни ли са реално десолидари21
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зационните логики, техники и практики за опазване на статуса
на съвременните партийни лидери и елити?
• има ли и кои са политическите партии, които са първенци в създаването или пък на утвърждаването на социална атмосфера на десолидаризация между гражданите?
• възможно ли е напълно опазарено общество да е способно да възпроизвежда или пък да гарантира правилни, т.е.
обществено-полезни представи за солидарността?
• защо и как деформациите и деструкциите на политическите култури на съвременните българи се отразяват на
де/солидаризационния им потенциал, на публичната им роля и
значимост в банални или екстремални исторически, и всекидневни ситуации?
• защо, как и доколко натрапените шокови икономически
модели на реформите в прехода обуславят или галванизират
десолидаризационните тенденции и последици?
• защо и как тенденциите на осезаема алиенция и мащабна десолидаризация в съвременното българско общество
се отразяват на разнородните социални конфликти или – обратното, – на връзките и приемствеността между различните
поколения?
• как реално се съотнася социалният капитал, инвестиран
в отделната личност, с духовното „богатство” или с нищетата на
де/солидаризационните процеси в социума?
• може ли при липса на нормален достъп до съвременно
качествено образование да се подготвят личности, които са
способни на солидарни мотивации или действия?
• защо и как тенденциите на десолидаризация в обществото рефлектират в генезиса, естеството, формите, темповете и
мащабите на демографската ни криза?
• защо, как и доколко публичното унищожение на наличните солидаризационни връзки и отношения между различни
22
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социални общности обуславят и галванизират визиите за гибелта на българското или онези за драматично радикалното
изменение на състава и битността на нашата нация в рамките
на глобалния и уж отворен свят?
• защо драмата на застаряващото, обезлюдяващото се и
изоставеното от своите жители българско село може да послужи и като историческо предупреждение, или като трагично
олицетворение на десолидаризационните тенденции в държавата/обществото?
• защо, как и доколко политически рекламираните и властово натрапените етнически модели не способстват за нужната интеграция и солидаризация между хора с различен етнически произход, с нееднаква религиозна или социална принадлежност?
• защо, как и доколко мултикултуралистките идеи, модели
допринесоха за или – обратно – навредиха по отношение на
тенденциите на де/солидаризация в обществото?
• има ли реална, практическа солидарност между европейската и българската национална идентичност на нашите
граждани в условията на злополучния преход?
• защо, как и доколко процесите на социалната аномия и
моралната десолидаризация в някои социални, етнически и верски групи провокират и умножават злоупотребите с всевъзможни
предразсъдъци и предубеждения към „чуждата другост”?
• имат ли и – ако да, то – какво място, а и роля новите
форми и механизми на граждански обединения и действия в
процесите на формирането и утвърждаването на протичещите
тенденции на солидаризация или пък – обратното, – на десолидаризация в публичното пространство, както и в сферата на
неформалните връзки и отношения?
• защо съвременният българин и днешната българка се
чувстват по-разколебани и по-неуверени както в представите,
така също и в поведенческите си изяви, които са свързани с оп23
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ределена солидаризационна мотивация или дейност в различни казуси?
• как тенденциите на десолидаризация обуславят и катализират радикални промени в семейно-брачните и в междуполовите връзки, отношения и практики днес?
• защо и как създаваната и утвърждаваната у нас през годините на прехода към демокрация социална атмосфера не
способства, а – тъкмо обратното – възпрепятства и унищожава
благородните опити за налагането на дух на солидарност между хората?
• защо моралните съчувствия и съпричастия към житейските съдби на социално уязвими индивиди или групи стават
все по-редки, или все по-непотребни феномени?
Разбира се, тази пъстра поредица от въпроси може да
продължи и още, защото обществено-историческият живот и
персоналната човешка съдба днес са доста сложни, но дори и
само визираните дотук проблеми или теми са, струва ни се, напълно достатъчни, за да ни провокират към един достатъчно
сериозен и задълбочен размисъл.
Сборникът съдържа авторски текстове, които отразяват
патоса на дискусията на Единадесетата национална конференция по етика, посветена на темата „Морал и етика на солидарността в съвременното общество”, организирана и проведена
на 20 ноември 2015 г. от секция „Етически изследвания” на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, Фондация „Солидарно общество” и Руския културно-информационен център в София. Изданието се осъществява с финансовото съдействие на г-н Георги Пирински – депутат в Европейския парламент.
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Васил Проданов1
За разлика от добро, зло, дълг, щастие, чест и съвест, солидарност е категория, която не възниква в масовото морално
съзнание, а има морално-политически характер. Затова и почти
не присъства и не може да бъде открита в речниците и енциклопедиите по етика. Възниква като политическа ценност, налагана в моралната сфера и влизаща в множество различни контексти във всекидневния дискурс, включително и като част от
различни визии за икономическото и политическото устройство
на обществото. Нейното значение се преплита със значението
на всички подобни понятия, които предлагат единение в рамките на някаква общност, със социалната кохезия, колективната
идентичност, социалния капитал.
Основните значения на солидарността ще влязат в публичния дискурси чрез социалните науки и чрез политическите
програми и идеологии, тъй като всички те се опитват да обединят големи групи от хора и обществото като цяло.

1

Чл.-кор. проф. в УНСС и ИИОЗ при БАН, д.ф.н., vkprodanov@gmail.com
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От идеята за братство към идеите за интернационализъм
и солидарност
Понятието за братство като морално-политическа ценност
се появява по време на Френската буржоазна революция, свързано е със силна традиция, идваща от католицизма и селските общности и характеризира не едно място на буржоазните революции.
Обръщението „братя” и „братко” го има затова и по време на Априлското въстание у нас. Предполага емоционална обвързаност и
равенство. Пренос е в политиката и обществото като цяло на езика на взаимоотношенията на аграрната традиция на голямото семейство и на манастирския живот при християнството.
Съществува обаче вътрешно противоречие между либералните свобода и равенство, от една страна, и братството, от
друга, пораждащо и различните тенденции при буржоазните
революции. Братството е свързано с радикалните тенденции на
френската революция, за разлика от либералните свободи и
формалното равенство, които са целта на жирондистите като
типичните представители на заелата водещи позиции либерална буржоазия. Продължение на стремежа към братството
ще бъде „Заговорът на равните” на Бабьоф, а след това ученията на Сен-Симон и Шарл Фурие.
Всъщност либералният индивидуализъм на френската
революция ще породи две алтернативни групи реакции – тези
на консерватизма и социализма (и комунизма). Те ще станат
носители на различни традиции, в които се фаворизира ценност като солидарността (и различни нейни по-конкретни проявления като интернационализъм, другарство, колективизъм).
Пръв Шарл Фурие в началото на ХІХ век ще започне да
употребява активно понятието за солидарност като означаващо
както нагласи и отношения, характеризиращи се с взаимни
симпатии между хора, обвързани заедно в една общност, така
и споделяне на ресурси, гарантиран минимален доход и пуб26
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лична подкрепа за семействата.[1] Той, заедно със Сен-Симон и
Робърт Оуен ще почнат да употребяват през 30-те години на ХІХ
век понятието за социализъм като противоположно на индивидуализма на либералите, но за разлика от консерваторите
чрез него се набляга на равенството между гражданите, а не на
консервативните йерархии и на пазара.
През 1948 г. Маркс ще наложи идеята за интернационализъм като опираща се на сходството на интересите на работниците от различните страни и от тук и интернационалната солидарност, създаването на Интернационала.
Солидарността като консервативна идея
Консервативната критика на френската революция е
свързана с идеята, че човек е част от някаква общност и действа като част от някаква общност. В една или друга степен тя се
опира на религиозната традиция. По начало основните религии
винаги са били инструмент за кохезия на хората и създаване на
общи идентичности. В тях присъства такова обединение като
манастирите и манастирските братства. В католицизма имаме
ордените, в православието – идеята за съборността, събираща
всички под един покрив, в исляма сходна е идеята за умата.
Като политическо явление солидарността се появява в
умерени социално-консервативни версии от ХІХ и началото на
ХХ век като се опира на естествено възникналото разделение
на труда и съсъществуване. В Германия още през втората половина на ХІХ век католически философи като фон Кетелер ще
развият идеите за справедливост и солидарност, свързвайки ги
с католическата традиция. Те ще влезат чрез понятията другарство и братска любов в знаменитата енциклика Rerum Novarum
на папа Лъв ХІІІ през 1891 г., отхвърляща както либерализма,
така и социализма и говореща за социални реформи, справедливо заплащане, основани на семейни ценности и различни
27
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институции, подпомагащи държавата. При това необходимите
промени трябва да бъдат реализирани не от бедните и неоправданите, а от тези, които се ползват с привилегии и богатство. Папа Йоан ХХІІІ ще въведе в своя енциклика през 1961 г. в
активен оборот понятието за солидарност, призовавайки правителствата да помогнат нуждаещите се и да намалят неравенствата в света. Солидарността трябва да обедини различните
класи в обществото и да установи мир и хармония.
Първа ще приеме солидарността на различните социални
слоеве и класи в духа на един християн-социален начин на живот
като част от своята програма католическата германска партия Das
Zentrum (Центърът), създадена през 1870 г. Тя ще вкара ценността
солидарността в своята Декларация от Берлин през 1909 г.
Християндемократическият съюз ще включи тази идея в
своята Берлинска програма от 1971 г., в която ще се говори, че
нейни цели са индивидуалната свобода и отговорност, равнището
на възможности за всеки, признанието на отговорностите към
обществото и солидарността между всички граждани в духа на
католическото учение. При това става дума не само за солидарност с помощта на държавата, а се очаква и частните предприятия
и неправителствените организации да носят отговорност за социални услуги на гражданите. Новата програма на ХДС през 1978 г.
направо е озаглавена „Свобода, солидарност, справедливост”.
Консервативната визия за солидарността се различава не само по
това, че признава частната собственост и пазара, но и по два други основни момента. Първият е, че вижда като обект на солидарността наемните работници, а активен фактор работодателите.
Вторият момент е свързан с идеята за субсидиарност – държавата
не е единственият, даже не водещият субект на солидарността,
чрез която се преразпределят ресурси към по-бедните, а това
трябва да вършат различни недържавни организации, семейството включително и бизнеса. Държавата се намесва само там, където проблемът не може да се реши на по-долно равнище.
28
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Социалистическият колективизъм на държавния социализъм
Марксизмът е свързан с такива понятия като класа, общи интереси на класата и интернационализъм, класова солидарност. Маркс изхожда от предпоставката, че макар класата
да живее в един свят на превърнати форми и буржоазна идеология, обективното нарастване на противоречията, абсолютното обедняване, когато няма да има какво да се губи, освен оковите, ще накарат работниците да вдигнат революция;
Ленин ще доразвие тези идеи като добави, че за да има
обединение, освен общите класови интереси, са важни още два
момента: организираността на работниците в индустриалното
предприятие, т.е. в големите индустриални предприятия те полесно могат да осъзнаят общите неща помежду си; другият елемент е класовото осъзнаване, което не може да стане просто чрез
профсъюзи и това, че са организирани в едно индустриално
предприятие, а е нужно внасяне на определено научно съзнание
сред тях, което обяснява необходимостта от авангардна партия.
В страните със съветски тип държавен социализъм ще се
наложи идеята за колективизъм като изграждащ се:
(а) на философия, изхождаща от предпоставката, че
природата на човека е съвкупност от обществени отношения, а
не независимо от тези отношения егоистично его и чрез организацията на тези отношения ние можем да направим хората
съпричастни едни на други, зависими от резултатите на тяхната
дейност, да наложим съответната колективистка етика;
(б) на етика, при която предпоставката е, че след като са
премахнати отношенията на частна собственост, раждащи егоизъм, новите социални отношения на колективна собственост
ще формират и тласкат този човек към безкористен труд в полза на обществото – затова сред 12-те принципа на „моралния
кодекс на строителя на комунизма”, приет на ХХІІ конгрес на
КПСС през 1961 г. петият принцип е „Колективизъм и другарска
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взаимопомощ, всеки за всички, всички за един”;
(в) на мощни колективистки възпитателни системи, опиращи се на детски, ученически, студентски, младежки и други
организации – от Чавдарче и Септемврийче, през Комсомол,
ТНТМ, спортни организации до ОФ;
(г) на основата на разделението на труда и общите цели
в трудовите колективи;
(д) на много мощни колективни форми на потребление,
свързани със съответните производствени фондове, осигуряващи жилище, образование, здравеопазване, почивка, евтина
храна за всеки в предприятието, ученическия и студентски стол.
(ж) на индустриализацията на страната и доминирането
на индустриалната работническа класа чрез колективни форми
на индустриална организация на труда.
Разпадът на държавния социализъм в България тласна
новосъздаващите се по западноевропейски и на първо място
по германски образец партии в една нова геополитическа система, в която Германия върна своето някогашно въздействие
върху Балканите, към идеята за солидарността, оставяща настрани проблема за собствеността и свързана с традициите на
германската и изобщо западноевропейска социална държава.
Солидарността на социалдемокрацията
Едуард Бернщайн, тръгвайки от идеята, че прогнозите на
Маркс не са се осъществили, се насочва към политика на реформи чрез съюзи с други класи и групи за създаване на мнозинства в парламента и гледа на класовата солидарност като недостатъчно солидарна. През 1910 г. в своята книга „Работническото движение” той поставя основите на етически социализъм
като казва, че в основата на социалистическата етика стоят три
същностни елемента – равенство, солидарност и свобода като
подчертава необходимостта от баланс помежду им.[2] През
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следващите десетилетия към тях ще се добави и такава ценност
като справедливостта като тя ще стане основна, за сметка на равенството, като се смята, че между справедливостта, солидарността и свободата може да има съчетание. Икономическата основа на това съчетание обаче, свързана с класово сътрудничество на работници и капиталисти, ще бъде намерена по-късно
чрез преразпределение на ресурси с механизмите на представителната демокрация в социалната кейнсианска държава. Там ще
се наложи солидарност между групите с високи и ниски доходи
при опиращата се на кейнсианско стимулиране на потреблението и висок прогресивно-подоходен данък икономика като от това печелят и едните и другите. Работниците печелят по-високи
доходи, капиталистите – потребители за своите стоки.
Първи ще включат в своите програми солидарността скандинавските социалдемократически партии, свързвайки я не само
с работниците, но и с дребните собственици, търговци, „бели
якички”, цялата нация като основата на солидарността ще бъде
търсене не в класите, а в етиката и алтруизма, с което марксизмът
ще бъде изоставен окончателно. ГСДП ще стане основната партия,
която ще развие идеята за солидарността като основна ценност в
програмата си от 1959 г. Във Франция ФСП ще превърне солидарността в основна ценност по-късно, чак по времето на Митеран
през 80-те години, когато на практика започват да изчезват механизмите за реализацията й. Лейбъристката партия във Великобритания обаче никога не е включвала солидарността като съществена ценност в своята програма.
В условия на силна национална държава до 70-те години на ХХ век в развитите западни страни е възможна осъществявана чрез държавата и икономически ефективна солидарност между различните социалноикономически групи. Проблемната ситуация възниква когато капиталистите получават
възможност да бягат от такова облагане чрез глобализация и
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дерегулация на икономиките. Тогава прогресивно-подоходният
данък намалява за сметка на косвените данъци и икономическите предпоставки за социалдемократическа солидарност, която е в голям консенсус с консервативните версии на солидарност на християндемократически, християнсоциални и християнсоциалистически партии, които отслабват.
Неолибералният капитализъм разрушава солидарността
В условията на неолиберален капитализъм след 70-те години на ХХ век постепенно се налагат четири основни механизма,
разрушаващи солидарността: (а) маркетизация на всички сфери
на обществото – от производството на стоки до културата, морала,
религията. (б) разминаване между интересите на наемните работници и капиталисти и невъзможност за предходно класово
сътрудничество, поради глобализацията и излизане на капитала
извън контрола на националната държава; в) деиндустриализация и разрушаване на колективните индустриални форми на труд;
(г) отслабване, намаляване на членската маса на профсъюзите и
партиите, преход от партии с устойчива и класова социална база
към така нар. catch-all партии, обявяващи се за „народни” и търсещи избиратели от всички социални групи.
Мащабите на разрушаването на солидарността във времето, когато тя стана официална ценност на променящата се
БСП след 1989 г. са неизмеримо по-големи отколкото това се
наблюдава в развитите западни държави, тъй като в България с
много по-голяма скорост и в по-големи размери се разрушават
нейните предпоставки.
Първо. Взривно е унищожена и разграбена гигантска колективна собственост както в селското стопанство, така и в индустрията, което оформя малка групичка капиталисти и чуждестранни компании срещу социално, професионално, икономически деградирали милиони хора, при които близо полови32
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ната са под равнище на бедността или изправени пред риск от
бедност, декласирани, маргинализирани, стресирани. Седем
милиона българи се чувстват ограбени и е факт, че такива хора
възприемат като гавра приказките за солидарност от страна на
политиците. За тях това звучи като във виц, в който някой те ограбва, оставя бос и гол и ти вика: „Хайде да бъдем солидарни”.
Второ. Унищожаването на индустриалното производство
и деиндустриализацията на България ликвидираха основната
част от трудовите колективи, главната сфера, в която в труда се
създаваха колективни общности.
Трето. Бяха разрушени всички основни възпитателни и
социализационни системи, всички колективни организации, които събираха децата и младежите в общи дейности и ги учеха на
колективни ценности. Учебните класове и университетските курсове не функционират вече като общности, а като фрагментирани групи. Тъй като около 10 % от най-интелигентните и мотивираните, които завършват средно образование, заминават в чужбина, то в университетските звена липсват неформални лидери,
които да обединяват студентите и да им задават мотиви, амбиции, посока на развитие.
Четвърто. Скорострелният разпад на социализма в България в резултат на геополитически причини, доведе само за
пет-шест години до радикални промени в политическата и
идеологическа идентичност на милиони хора, които подобно
на еничарите смениха своята принадлежност. Започнаха да се
разпадат приятелски връзки и отношения. Мътните времена
извеждат на повърхността пяната и раждат масово хиляди
мръсници и негодници, които разрушават всичко край себе си,
а това води като цяло до разпадни процеси във всички сфери
на обществото. Деца на бившата номенклатура стават първи
демократи, така както при падането под Османско робство една голяма част от предходната аристокрация приема исляма и
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си запазва придобивките. В нововъзникваналата система на
либерална демокрация обществото е политически фрагментизирано в над 200 партии като тези, които изплуват като политически елити в огромното си мнозинство са сменили по две-три
от тях, т.е. са хора с гъвкава политическа идентичност, сменили
множество лоялности и не оставащи вътрешно обвързани с нито една от тях. Създава се политическа система, в която хората
в различните политически партии са обединени не чрез ценности и идеали, а чрез два основни типа връзки, които обаче
по никакъв начин не раждат солидарност. Първият са страхът и
омразата – страхът, че ще бъдеш изхвърлен от работа, че не
можеш да си върнеш заемите, да изучиш децата, да се нахраниш, да бъдеш политически заклеймен, да се лекуваш и омразата, с която търсиш виновните за това и се използва от политическите субекти, за да търсят подкрепа от тебе. Вторият тип
връзки са клиенталистките мрежи на зависимост от корпоративни, партийни или външни за страната интереси.
Пето. В страни, в които всичко е разграбено, както в България, единственият начин да осигуриш капитал, за да можеш
да се развиваш, е да го внесеш отвън, а това става чрез предлагане на по-изгодни условия на този капитал, отколкото в държавите в капиталистическия център, т.е. той да получи поголяма печалба, съответно да имаме по-висока експлоатация
чрез ниски данъци и ниска цена на работната сила.
Изследване на „Евробарометър” 15 години след началото
на реставрацията на капитализма в България през декември 2004
г. установява, че българите са най-неудовлетворени от състоянието на отношенията си с приятели, колеги, близки хора. 51 % от тях
смятат, че тези отношения при тях не вървят, т.е. намират се в
своеобразен вакуум, докато средно за Европа този процент 14.
Изследването показва още, че само 33 % от българите могат да
разчитат на някого, ако ги заплашат, нападнат, обидят; едва 8 %
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отговарят, че има някой, който би се погрижил за тях в ситуация, в
която не могат да се нахранят, облекат, измият; само 19 % се надяват да получат помощ от близък или познат, ако им се наложи
временно за гледане на дете, възрастен човек, болен.[3]
Формирала се е една антисолидарна ценностна система
на новите поколения. През 2007 г. социологическо изследване
на Института „Иван Хаджийски взема седем ценности, които се
характеризират като „защитавани в ЕС” и се иска от анкетираните да бъдат подредени по значимост. Резултатът от тази подредба е съответно: пазарна икономика – 53 %; демокрация – 38
%; свободно предприемачество – 32 %; равенство – 29 %; свобода – 24 %; печалба – 22%; конкурентност – 21 %; търпимост –
14 %. На последно място е солидарността – 12 %.[4]
Солидарността като ценност би трябвало да стои в основата на функциониране на здравеопазването и пенсионната
система. Тя се цени обаче едва от 15% от сегашното младо поколение, според резултатите от социологическото проучване на
младото поколение между 18 и 30 години в България, направено в периода юни 2010 - май 2011 г. по поръчка на Националната спортна академия от Института „Иван Хаджийски” и
агенция „Сова 5”. Най-често използваната форма за описание
на всички останали от младите е „те”, а не „ние”, тоест липсва
идентификация със социалната група. Като цяло според изследването се наблюдава упадък на духовните ценности. Това е
най-несолидарното поколение в историята на България
Поради това и данните от социологическо проучване, публикувано през 2009 г., направено в рамките Европейското изследване на ценностите, показват тотално морално-психологическо затваряне на българина в рамките на семейството и разпад на всички останали връзки. България се оказва страната, в която майките по-често изоставят децата си отколкото в останалите
страни в Европа. Равнището на лоялност към която и да е общ35
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ност или институция е силно минимизирано. Под 10 % е делът на
хората, които казват, че са доволни от „демокрацията”.[5] Налага
се „кланов тип култура”, при която ако има някаква солидарност,
то е в рамките на патриархалния или семейния тип организация.
Неслучайно развиващият се бизнес е доминиращо в рамките на
семейни или семейно обвързани фирми. [6]
Липсата на солидарност води до това, че е изключително трудно да се формират работещи колективи, които да вземат съвместни решения на основата на пряката демокрация.
Типичен пример в това отношение са домсъветите в големите
блокове в градовете, където се оказва, че немалко живеещи не
се интересуват от съвместната собственост, не плащат такси, не
ходят на събрания и по същество не е възможно управлението
на тази собственост. Затова с промени в закона през 2015 г. се
предвиди решения за етажната собственост да се взема с участие само на 50 % + 1 от гласовете на собствениците.
Неолибералният капитализъм и възходът на негативни,
консервативни и фашизоидни форми на солидарност
Солидарността присъства и при консервативни, националистически, фашистки политически сили, като при фашизма
същностни са две нейни характеристики. Първо, това е солидарност в рамките на националистическа, религиозна, етническа, цивилизационна общност срещу други общности. Второ,
много важна е нейната негативна компонента. Знае се, че
идентичността и солидарността имат негативна (на основата на
общ образ на врага, опасност и страх) и позитивна (на основата
на общи социалноикономически интереси, идентичност, споделени терминални ценности, сакрално) форма и проява. Негативната идентичност става особено важна в кризисни общества
с милиони лузъри, които се обединяват от общи заплахи, конструиране на враг в разпадащо се общество.
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Фашизоидната солидарност се формира на основата на
обединение (а) срещу обща опасност и враг, (б) популистки вожд
и (в) съответни социални придобивки, премахване на безработицата в условия на тежка криза и декласация на огромно количество хора. При Мусолини самата идея за фашизма идва от италианската дума Fascio, което означава „обединение” или „съюз” и фашизъм в този смисъл означава „съюзничество”. В приетата през
1919 г. програма на партията на Мусолини присъстват идеите за
всеобщо медицинско обслужване, достъпно за всички образование, забрана на детския труд. Затова и така лесно голямата маса
работници подкрепят на изборите именно него.
Противоречията на неолибералния капитализъм, кризата
и декласацията на средната класа в различни страни, особено в
бившите социалистически държави, появата на прекариата водят до възход на различни форми на негативна идентичност, с
които стресираната, песимистична за бъдещето, атомизирана,
декласирана голяма маса от хора може да бъде обединена чрез
враг и консервативни идентичности, обърнати към миналото, а
не на основата на социалноикономически интереси. Нараства
масата от хора, които възприемат себе си като лузъри, декласирани, маргинализирани, претърпяващи низходяща мобилност,
като губещи в своя живот. Разпадат се общности, ерозира социален капитал, протичат процеси на атомицаия на обществото,
което е предпоставка за радикализация, тъй като все повече хора могат да бъдат обединени не по-друг начин, а чрез ненавист,
омраза, страх към тези, които са сочени за виновни за тяхното
състояние, т.е. чрез негативни идентичности. В дигиталната епоха това най-силно се усеща в дигиталното пространство, в което
действат милиони хейтъри, но което за разлика от класическия
фашизъм не създава предпоставки за масово общество, а за
глобализация на фашизоидните тенденции.
Неолибералният капитализъм стимулира глобалното
движение на работна ръка и глобални потоци от бежанци, които
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разрушават солидарността и между наемните работници, водят
до противопоставяне на наемните работници и чувстваща се
заплашена и губеща местна класа, сблъскват местни наемни работници чрез обединението им в консервативни и неофашистко-националистични форми на солидарност, срещу регионални
етнически и религиозни форми на солидарност на имигрантите.
Неофашистките версии на солидарност като тенденция
се формират чрез (а) обединение около силен вожд; (б) засилена авторитарност на системата чрез всеобщо подслушване и
наблюдение със съвременните технологии, увеличаване на
мощта на апаратите за принуда; (в) обединение около образите на врага – ислямистите, Русия и т.н.; (в) създаване на регионални икономически блокове, идеологически апарати и цивилизационни идентичности или национализми; (г) тенденции на
деглобализация, завръщащи капитала от глобалната територия, на която действа, към регионални и национални територии.
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Борислав Градинаров1
Солидарността е важна и еволюционно утвърдена ценност, една от ключовите предпоставки за формирането и просперитета на човешкия род. Умението за съчувствие, за съпричастие, за помощ в трудни за другия моменти е в основата на
социалната тъкан и ако то бъде отстранено по някакъв начин от
светоусещането ни, на човешката цивилизация ще й остане
единствено да започне обратното броене до своето самоунищожение. Но в солидарността има съществена доза лично,
персонално отношение, тя е особен вид интимно чувство да се
поставиш на мястото на другия, да усетиш неговата болка и загуба, да му помогнеш в труден момент.
Може би едно от най-важните измерения на етиката е
да очертава и да обяснява солидарността. Не е възможно да се
съгради общ дом, а етиката, поне както си я е представял Аристотел, е науката за неговото изграждане, ако го няма безусловният и постоянен усет за съпричастност и готовност за помощ в
трудни моменти. Според носителя на Нобелова награда за мир
от 1952 г. Алберт Швайцер, солидарността като морална добротел може да се култивира, макар че това никак не е лесно
начинание. „Възгледът, че човекът заслужава нашия интерес,
твърди в един свой доклад от 1952 г. Щвайцер, просто защото е
човек, никога не се е наложил с целия авторитет, който му се
полага. Чак до наши дни той е накърняван от различията, които
се правят между раси, вероизповедания и националности.”[1]
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Каква е най-голямата заплаха за обезсилване на това умение
или дори инстинкт, изстрелял човешкият род към върха на еволюционната пирамида?
Отговорът никак не е труден. Хората разбират най-добре
потребностите на другите и са готови да им се притекат на помощ, когато са с еднакъв или поне близък социален статус.
Следователно, няма по-разяждаща субстанция за човешката
солидарност от социалното неравенство, независимо как се аргументира то. Колкото по-широко се отваря пропастта между
имащите и нямащите, между свръхбогатите и свръхбедните,
между господарите и слугите, толкова по-малко пространство
остава за може би втората след справедливостта морална добродетел – солидарността.
Според Бургиньон и Морисън ако през 1820 г., когато индустриалната революция тепърва набира скорост, 20-те процента най-бедни хора на планетата са разполагали с около 4,7% от
световния доход, то пред 1992 г. този дял е вече свит до едва
2,2%. [2] А според получилия широка публичност доклад на организацията Oxfam „Working for the Few” [3] от януари, 2014 г.
богатството на 85-те най-богати хора на планетата е равно на
общия разполагаем доход на 3,5 млрд. души, което е на практика цялата по-бедна половина от човечеството. Пак в същото изследване се констатира, че най-състоятелният 1% от световното
население притежава активи, надвишаващи 65 пъти тези, с които разполагат 3,5-те млрд. от по-бедна половина. Седем от всеки
десет души, според констатацията в доклада, днес живеят в
държави, в които неравенството в доходите се е увеличило през
последните 30 години. И нищо не подхранва оптимизма, че е
възможна промяна в посоката на тази негативна тенденция.
Има вече много натрупани статистически данни, които безапелационно доказват, че социалните неравенства са найбезспорният резултат от победилата в глобален план либерална
демокрация и пазарна икономика. Социалните неравенства оба40

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА СОЛИДАРНОСТТА

че са изключително деструктивен за обществото фактор, защото
по думите на Уилкнисън и Пикет прекомерното неравенство
„влошава обществения живот, намалява доверието и увеличава
насилието.”[4] И въпросът не е просто в това дали едни притежават или упражняват контрол върху повече материални ресурси, а
в това, което символизира този контрол. Материалният израз на
богатството не е нищо друго, освен външен символ на по-висок
социален статус и превъзходство на една малобройна група индивиди над всички останали. Като привеждат данни за корелацията между неравенството и конфликтите в САЩ, Уилкинсън и Пикет подчертават, че колкото е по-голямо неравенството в дадена
общност, толкова напрежението, конфликтите и недоверието
между индивидите и между социалните групи е по-голямо.[5] А
това е директно ерозира солидарността между гражданите.
Не бива да се заблуждаваме. Солидарността може и да е
много опасна морална ценност. Тя е нежелана за всеки, чието
верую и морал се изчерпват с мантрата за невидимата ръка на
пазара, за правото на едно малцинство да си присвоява със сила
или с измама създаденото и култивираното от други. Накратко,
солидарността е подозрителна пролетарска добродетел и съвременните адепти на Фридрих фон Хайек и Милтън Фридман напълно искрено се опитват да оперират човешката цивилизация
от нея. Но тъй като това е много трудно и дори невъзможно,
пробват обходна маневра – да превърнат солидарността в кухо
понятие. Истинският враг на солидарността не е безчувствието
или егоизмът, а превръщането й в глобална, надперсонална,
анонимна и в крайна сметка изпразнена от съдържание дума.
Като аргумент за това ще посоча само два примера. Първият е
походът срещу глобалното затопляне или парниковия ефект,
шумно афиширан като благородна кауза пред цялото човечество.
За момент да оставим настрана докладите на сформираната през 1988 г. Комисия по климатичните изменения към ООН,
в които ролята на човешкия фактор в климатичните изменения
41
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съвсем не е категорично доказана и научно обоснована. Но удобната теза, която впрочем наистина е отразена в четвъртия доклад
на въпросната Комисия, че индустриалната дейност е основният
причинител на глобалнато затопляне, представлява много добро
извинение за глобализирането на солидарността. Само че не солидарността с бедните, понасящи най-тежко климатичните промени, държави и региони, а солидарността, както я разбират неолибералните икономисти от западните правителства – всички
държави ще помагат, понасяйки солидарно финансови тежести,
за преодоляване на проблемите. Разбира се, индустриализираният и развит Запад, който дължи досегашния си въздход тъкмо
на каробоновата енергетика и е основният виновник за екологичните заплахи, ще остане с натрупаните предимства, устремен към
светлата и чиста енергия и великодушно поемайки по-големия
дял от въглеродните квоти.
Всъщност глобалната кампания срещу парниковите газове гузно подминава кой дърпа конците на т. нар. неравностойна екологична размяна. Това е асиметрията, създадена в
обмена на стоки между периферните държави от световната
икономическа система, които изнасят продукти с висока екологична стойност, а в замяна получават от богатите държави от
центъра на системата стоки с по-ниска екологична стойност и
дори понасят директни вреди под формата на отпадъци, токсични субстанции, вредни газове или частици и т. н.[6]
При по-внимателно вглеждане в приноса на различните
страни, ще забележим, че основните виновници за промяната
на климата, ако приемем на доверие твърдението, че въглеродният двуокис е ключов фактор в случая, са 10 държави. Всички
те, без Китай, Русия и Индия, са измежду най-развитите икономики. При това САЩ, вторият след Китай най-голям замърсител
на атмосферата, с неговите скромни 4,6 % от световното население произвежда близо една четвърт от цялото количество парникови газове. Това обаче в никой случай не смущава знаменос42
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ците в борбата срещу климатичните именения, за които те са
удобен предлог да я превърнат в солидарна кауза – за нея трябва да плащат под една или друга форма всички. Но дали поетите
на различните световни екологични форуми ангажименти от
САЩ, от Великобритаия или от Франция за ограничаване на въглеродните емисии са съизмерими по отражението си върху икономиките им с тези, които една Бангладеш, или Мозамбик, или
пък Етиопия биха понесли? Не може да се развива икономика
без енергопроизводство, а поне към момента най-ефективните
електроцентрали (ако не броим атомните) са точно найзамърсяващите атмосферата. За най-бедните държави на планетата дори минималните спестени количества парникови газове в
солидарната борба с глобалното затопляне на практика са равнозначни на дългосрочна присъда на бедно и безперспективно
съществуване. И то ако оставим настрана съмненията, че цялата
истерия около глобалното затопляне не е нищо друго, освен
грандиозна бизнес спекулация, в която търговците с въглеродни
квоти си разпределят милиардни комисионни. И в която скритата цел е може би да се направи още по-непреодолима пропастта
между бедните и богатите държави и региони.
Вторият пример е с вече поомръзналата ни финансова
криза. Въпреки многото факти за престъпното поведение на
инвестиционните банкери от Уолстрийт[7], на практика почти
цялата сметка се заплаща от най-бедните слоеве, които губят
не само работните си места, но и домовете си, а и своето и на
децата си бъдеще и здраве. Според заключенията в доклад на
Комисията по развитие към Европейския парламент от началото на финансовата криза, въпреки че не са нито причина, нито
дори в основата на срива и последвалата рецесия, най-бедните
и развиващите се страни търпят най-катастрофалните последствия от нея. По оценката на Европейската комисия в тези страни на планетата кризисната вълна прераства в цунами, което
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помита работните места, цените на приходите от собствена
продукция, икономическия ръст, търговията, социалните системи и превръща милиони жители от бедстващите райони на
Африка в икономически мигранти. По някои изчисления на
споменатата вече организация „Oxfam” именно въпросната
финансова криза увеличава гладуващите в света с около 100
млн. души, а в Субсахарска Африка най-вероятната причина за
нарасналата с около 30 до 50 000 случая детска смъртност непосредствено след 2008 г. се дължи на недостига на храна и
лекарства, вследствие на влошените финансови възможности
на националните правителства в региона.
В свой доклад, озаглавен „Децата на рецесията. Ефектът от
икономическата криза върху благосъстоянието на децата в богатите страни”[8] УНИЦЕФ аргументира с факти това, че от 2008 г.,
когато се разразява световната финансова криза, 2,6 млн. деца от
най-развитите държави са преминали под прага на бедността.
Прибавено към децата в тези най-богати страни, които и преди са
били около или под линията на бедност, общото число набъбва
до 76, 5 млн. И това е в страните от ОИСР. За развиващите се страни и за по-бедните държави числата са още по-стряскащи.
И в заключение на изложението искам да припомня, че
след като новината за терористичните нападения в Париж от 13
ноември, 2015 г. се разпространява чрез световните медии, няколко десетки американски щати, начело с Тексас, изпращат
официални заявления до американския президент Барак Обама, че не желаят да участват повече в програмата за заселване
на сирийските бежанци Аргументът им е, че след събитията във
Франция от последните дни, страхът, че някои от тези бежанци
могат да се окажат терористи, е нараснал рязко.
Този пример само илюстрира как работи глобалната солидарност – като удобен претекст да се измъкнеш от отговорност. Особено ако си основният виновник за кризата, незави44
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симо дали тя е енергийна, климатична, финансова, бежанска,
или каквато и да е друга.
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ПЪЗЕЛ НА СОЛИДАРНОСТТА
Ивайла Стоева1
През 1993 г. Жак Делор заяви, че „Изграждането на Европа не е самоцел, а исторически инструмент, целящ постигането на нашите вечни идеали: мир, свобода, справедливост, солидарност”[1]. Днес категорично можем да заявим, че
бъдещето на ЕС е свързано с разрешаване на проблемите на
дисбалансите в неговата хетерогенност и, в частност, солидарността. Рискът от разделяне на държавите членки на егоистичния принцип „всеки за себе си” е съвсем реален. Липсата на
обща визия за развитието на целия Европейски съюз (а не само
на еврозоната) може да доведе до изостряне на противоречията и до много нежелателни разделения. В тази връзка под „морални дилеми” тук разбирам избора между по-малкото зло
във вид на европейски решения и политики, включително и на
търсенето на нестандартни подходи за излизане от ситуацията
„Европа на кръстопът“. Въпросът за солидарността е ключов за
бъдещето на обединена Европа. Днешната ситуация е изпълнена с драматизъм, защото без солидарност – няма ЕС.
Европейската политическа система днес се интерпретира като „постмодерна”, „постнационална” и „постлиберална”
демокрация. Едно от отрицателните последствия от тази „хлабава” интеграция е отсъствието на солидарност между европейските народи. Тя обаче е необходима за европейския политически проект. Солидарност не може да възникне, без наро1
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дите да изпитват чувство за отговорност едни към други, а това
чувство, на свой ред, идва от демократичното участие, от общия избор на определена съдба[2]. Вярно е, че в някои европейски държави хората продължават да говорят на „по-чист
език” за федерализъм (Германия), но този „език” не е вече
убедителен в цяла Европа, където обикновените граждани все
по-силно чувстват, че ръководните кръгове на Европа са изпреварили много общественото мнение в хода на този проект[3].
Самото понятие за солидарност в ЕС има много лица. В
оснополагащите договори на ЕС солидарността се описва като
необходим елемент за бъдещето на европейския икономически и/или политически проект, който следва да се основава на
реципрочност и взаимна отговорност. Например, в „Декларацията Шуман” изрично е записано, че „Европа няма да се създаде отведнъж, нито само с един-единствен план. Тя ще бъде
изградена само с помощта на конкретни стъпки, създаващи
преди всичко една солидарност de facto”[4]. По-късно в Договора за ЕС в чл. 3 са посочени три вида солидарност – солидарността между държавите членки, солидарността между поколенията и солидарността с народите от останалата част на
света. В чл. 222 на ДФЕС се дефинира т.нар. спонтанна солидарност, в която се включва и клаузата за солидарност при терористично нападение, природно или друго бедствие. Политическата солидарност в ЕС е закрепена в чл. 21 и чл. 24, отнасящи се до външната политика на ЕС, и в чл. 67 и чл. 80 от
ДФЕС[5], отнасящи се до политиката по въпросите на предоставяне на убежище и имиграцията и пр. Важен момент след Лисабонския договор също е и нормативното закрепване на
принципа на социална справедливост, който експлицитно е
разписан в чл. 3, § 3, според който съюзът се бори „срещу социалното изключване и дискриминацията и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между мъжете и
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жените, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето”. Според мен обаче т.нар. европейска солидарност все още остава само формално и нормативно закрепена
ценност за европейските елити и транснационалните (преди
всичко американски) корпорации, но съвсем не е практическа
реалност за европейските граждани.
Моралните дилеми при нареждането на европейския
пъзел на солидарността могат да бъдат проследени най-малко
по три основни линии:
Първо, следва да се отговори на въпроса кой реди пъзела на солидарността – евробюрократите (политическите елити)
или европейските граждани? Икономическата и финансова
криза мобилизира част от европейските граждани и спомогна
да бъде осъзнат дефицита от демокрация в ЕС и в същото време открои дълбоките разделителни линии между интересите
на евробюрократите (респ. елитите и държавната бюрокрация)
и на обикновените граждани. Нарастването на евроскептицизма е факт, а дори и възгласите на европейския културен
елит като Улрих Бек и Даниел Конт-Бендит в Манифеста за презиграждане на Европа от долу[6] не водят до изчезване на неравенството в ЕС. Спорно е и дали подобни действия могат да
доведат и до укрепването на „европейската публична сфера”,
която е необходимо условие за установяване на отношения на
реципрочност и солидарност.
Наличната криза на доверие между гражданите и принципите на европейска интеграция се корени най-вече в диманиката на европейското обединение и неспособността на твърде много от хората в ЕС да разберат неговата същинска характеристика. Много често в реториката на политическото всекидневие ставаме свидетели на изказвания от рода на „онези от
Брюксел и ние тук”, съпътствано от емоционална дистанция,
породена от факта, че почти винаги националните дебати по
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европейски въпроси започват едва след като определени решения вече са взети.
Несъмнено до момента конструирането на обща солидарност е проект, които се управлява предимно от европейския елит. Затова не е и чудно, че идентификацията и подкрепата за Европа и нейните институции е най-висока сред политическите и социални елити на държавите-членки. Основните
въпроси, които съпътстват европейските граждани днес са: Ние
сме граждани на ЕС, но какво е ЕС за нас – „общност на държави” или „общност на граждани”? Ние гражданите на ЕС можем
ли да се определим като фактор за определяне на дневния ред
на съюза, или отново политическите елити за пореден път се
договарят помежду си в името на общи цели, без обаче да се
допитат и до своите граждани? [7]. Това разделение неминуемо провокира засилващото се недоверие към институциите на
ЕС; елитите като че ли са наясно защо искат „повече Европа”,
докато липсата на солидaрност между гражданите и чувството
на непредставеност пък засилват евроскептицизма.
Второ, търсенето на европейска солидарност преминава през намирането на отговора кой е „общият враг“ пред обединена Европа – бежанците, терористите или Транснационалното споразумение за свободна търговия? Все по-актуално звучи и тезата на Зигмунд Бауман, че първоначално европейската
солидарност следва траекторията на блоковото противопоставяне и е значително по-ясна преди 1989 г., докато днес липсата
на възможност тя да се опира върху такъв механизъм означава
липса на консолидиращия фактор на „очевиден, мощен и
преднамерен враг”[8]. Използването на т.нар. „мека сила”
(моделът на диалог и постоянни преговори) от ЕС не може да
превърне съюза в независим геополитически субект, който има
собствена стратегия и следователно е готов да поеме бремето
на едно активно и ярко присъствие в неизбежно поляризира49
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ния свят, изпълнен с твърде много противоречия и конфликти.
Всичко това предизвиква дефицит на солидарност.
В търсене на нови двигатели за своите икономики, през
лятото на 2013 г. ЕС и САЩ започнаха преговори за всеобхватно
споразумение, което се очаква да доведе до увеличаване на
търговията и инвестициите чрез реализиране на неизползвания потенциал на трансатлантическия пазар. Споразумението
за ТТИП си поставя за основна цел създаването на работни
места и генериране на икономически растеж чрез осигуряване
на подобрен достъп до пазарите от двете страни на Атлантика,
постигане на регулаторна съвместимост между ЕС и САЩ и
проправяне на пътя за определяне на нови взаимно признати
стандарти. Зад очакваните ползи предимно на наднационално
и макроикономичесо равнище, обаче, в редица европейски
страни се прокрадват силни опасения за липса на достатъчна
прозрачност в преговорния процес, а оттам – и неяснота дали
споразумението няма да подкопае конкурентоспособността на
традиционните за някои европейски страни сектори, което би
произтекло от по-облекчените регулаторни практики в САЩ[9].
Широко прокламираните в Европа виждания, че Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции вероятно
ще допринесе за ускоряване на следкризисното възстановяване
на икономиките на стария континент, срещат значителен отпор
сред европейските граждани, които поставят и резонния въпрос –
дали това споразумение няма да доведе и до появата на нови екзистенциални въпроси за бъдещето на Европейския съюз.
След атентатите в Париж солидарността в ЕС се търси
чрез солидаризиране на европейското общество с Франция и
последиците от бежанската криза. Факт е обаче, че въпреки изразената солидарност на много европейци към парижани, тероризмът и бежанците се използват от крайната десница в Европа,
която все по-често оспорва създадената зона без граничен конт50
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рол на Европа по силата на Шенгенското споразумение. По думите на Марин льо Пен, лидер на Националния фронт на Франция, свободното придвижване е „лудост, поради което следва и
„да възстановим държавните си граници“. Доста по-радикално
обаче на ислямската заплаха в Германия реагира антиислямистката протестна група Пегида, която съвършено директно и недвусмислено заяви, че „атаките в Париж не идват изневиделица;
те са в резултат на миграционната политика на съюза”[10].
Трети аспект на процесите при нареждане на европейския пъзел на солидарността се свързва и с отговор на въпроса: Може ли общия пазар да породи солидарност (между
Севера и Юга)? В тази връзка бъдещето на европейския проект
зависи от намирането на решение на един важен въпрос, а
именно какъв трябва да бъде социалноикономическият модел, който да следва ЕС?
ЕС все още преставлява един огромен пазар без държава, т.е. общият пазар сам по себе си не произвежда политически устойчива солидарност в ЕС.
Бюджетът на ЕС не позволява съюзът да провежда и реални дистрибутивни политики. Дълбоката привързаност на държавите-членки към прерогативите им в данъчната политика също не
предполага в близко историческо бъдеще да се стигне и до формирането на обща солидарност извън националните граници.
До голяма степен солидарността в ЕС в края на ХХ век се
крепи на успеха на европейските лидери, но и на очакванията
за икономическо развитие, като по този начин поддържат етиологичния мит за Обединена Европа[11]. Една от основните
презумпции на визията за обединена Европа е необходимостта
от преразпределяне на блага в рамките на ЕС така, че да се
омекотяват последиците от глобализацията. Интеграционните
реформи са повече икономически, отколкото политически и
социални. За това и неизбежно водят до драстично либерали51
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зиране на (по правило) силно регулирани национални пазари.
Като всяка такава реформа обаче, те създават и печеливши, но
и губещи. Правото на европейските граждани да пътуват, живеят и работят навсякъде из ЕС е всъщност далечен опит за
превръщане на визията от Римските договори за обединена
Европа в съвременна реалност. Парадоксалното е, че тази визия колкото става по-реална, толкова повече губи от своята митичност и привлекателност. Нещо повече – тя става заплаха,
въображаема или реална, която е отворена за деконструкция и
атаки от различни политически актьори[12].
Идеята за обединена Европа в този смисъл е за редистрибутивен и регулативен подход към общо развитие, при което
обогатяването и подобряването на социалната среда и стандарт на един индивид, социална група или нация няма да става
за сметка на друга, някъде в някоя различна част на съюза.
Следователно еврооптимизмът се основава най-вече на търсената солидарност между членките на ЕС, като важен фактор за
бъдещето на европейския политически проект. Ингрид Шикова
нарича тази солидарност договорна, защото тя не е била, а пък
и не е сантиментална идея на мечтатели-утописти, а част от едно прагматично пресмятане на интереси[13], солидарност, необходима за постигане на кохезия между 28 държави-членки.
С развитието на вътрешния пазар и създаването на Европейския паричен съюз обаче възникват редица въпроси относно
близките контакти между лобисти и групи по интереси в Брюксел с европейските представители и бюрократи, което доведе и
до осезаем превес на икономиката над политиката (т.нар. икономизиране на политиката). Докато за икономическите елити
тези взаимоотношения се възприемат като взаимоизгодни, те се
гледат с друго око от гражданите – за тях тези дейности са съмнителни и се свързват с представата, че големите корпорации и
фермери притежават значително влияние и са от по-голямо зна52
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чение за Европа, отколкото „обикновенните” граждани. Подобна
позиция прозира и в твърдението на Цветан Тодоров, който заявява, че „в следствие на глобализацията икономиката вече излиза извън държавния политически контрол...Благодарение на
обединения пазар един индивид или група индивиди, които нямат никаква политическа легитимност, могат с едно кликване на
мишката на компютъра си да прехвърлят своите капитали някъде другаде...става дума за индивиди с огромна власт, които не
се отчитат пред никого” [14].
Тоест постлибералната, постнационалистическата и постмодерната Европа не води към предефиниране на „Социална Европа“, на европейския социален модел. Общият европейски пазар
не може да породи спонтанна солидарност, а напротив – напреженията между богатия европейски север и бедния юг продължават.
След световната криза в търсенето на решение на проблема с растящата хетерогенност в рамките на ЕС и като възможен отговор срещу нарушаването на солидарността в ЕС е засиленото сътрудничество. Процесът на евроинтеграция трябва да
намери отговор на следните проблеми: миграционен натиск и
бежанска криза, преодоляване на неравенството в ЕС в следствие на многообразието от социални модели и пр. Основният
въпрос е докъде може да стигне асиметрията, (между Севера и
Юга, между евро-елитите и гражданите), така че да се запази
крехкото равновесие между хетерогенността и крайната цел –
единен съюз[15]. Солидарността в Европа обаче следва да бъде
съчетана задължително с отговорност. Кой обаче следва да носи
този отговорност? Възможна ли е изобщо солидарност между
държавите от един хетерогенен Европейски съюз? Трябва ли националният интерес да има превес в ЕС пред лицето на общите
опасности? Ако отговорим на тези и подобни на тях въпроси по
утвърдителен начин, би означавало европейската конструкция
да загуби основата, върху която е построена. Иначе казано, Ев53
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ропейският съюз днес съвсем не е устойчив. Духът на солидарност е сериозно заплашен от всевъзможни страхове и огромни
безпокойства, които национализмът и популизмът твърде успешно произвеждат, разпространяват или пък експлоатират.
ЕС днес представлява по-скоро идеята за governance без
government, с оглед на настоящата институционална схема в ЕС,
а и въпреки прокламираната в Бялата книга политическа отговорност, Съюзът все още продължава твърде осезаемо да се характеризира с отсъствието на две от най-важните примордиални
черти на всяка една реално функционираща демокрация – отговорността и представителството. В следствие на това е необходим не само процедурен прелом, както споделя Маджоне, но и
съдържателен, който да включи в себе си преосмисляне на „европейското общо благо”, европейския интерес, който да отразява интересите на мнозинството.
ЕС днес се намира на кръстопът. Пред лицето на икономическа стагнация и прекалено високото социално напрежение, Съюзът трябва да направи преоценка на своите ресурси и
възможности за пътя на по-нататъшното си развитие. Бъдещето
на ЕС съдбовно зависи от способността му адекватно да отчете
нуждите едновременно на държавите-членки и на европейските граждани. Той трябва да се противопостави и на вътрешните,
и навъншните заплахи, да обезпечи икономически ръст и социална справедливост в хетерегенната си структура, при това и в
контекста на динамично нарастващата икономическа и социална дестабилизация в глобален план.
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ВАТИКАНЪТ НА ПЪТЯ НА СОЛИДАРНОСТТА. ЗАЩО
„ОЛЕВЯВА“ ДЕСНИЦАТА В ЕВРОПА?
Александър Димитров1
В днешния, изпълнен с геополитически противоречия и
религиозна радикализация, свят ролята на организираните религиозни общности все повече ще нараства. Този процес ще
касае както миряните, така и свързаните с тях йерархични
структури на различните поместни църкви. По тази причина в
настоящата статия се дава особена роля не толкова на националните църкви, колкото на техните международни представителни тела. За източното православие с най-висок ранг е Вселенската патриаршия и до голяма степен се явява лице на целия православен свят (броят на вярващите е над 210 млн. души[1]), за католицизмът – Ватиканът (с над 1 млрд. вярващи по
света[2]), за протестантството – най-вече Световната лутеранска
федерация, Англиканската църковна общност и Методисткия
световен съюз (с повече от 800 млн. вярващи за всички деноминации[3]), ислямът няма такова международно обединение
що се отнася за Европа[4] (имащ повече от 1 млрд. и половина
адепти) и не на последно място Световният съвет на църквите.
В днешния глобализиращ се свят именно наднационалните църковни организации стават все по-сериозни проводници на различни теологически и други идеи, концепции и политики. Пресилено е обаче да се каже, че те възвръщат позициите
си като политически играчи в сравнение с позициите им през
епохата на средновековието или ранния ренесанс. Не може
1
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също така и да се отрече, че те все повече се „набъркват” в световните дела и в различните политически сфери, като същевременно се очаква значението им все повече да нараства (разбира се, с уговорката, че те винаги са били фактор с доста особено значение).
В този контекст, защо Ватиканът е важен? Отговорът не
затруднява – защото отново е първостепенен фактор в християнския свят (ако допуснем изобщо, че някога е излизал от
международните дела). Тъкмо в този смисъл разглеждам и
завръщането на папството към социалното и солидарността.
Всъщност това е процес, който е особено ярко различим при
настоящия папа Франциск I. Това не е случайно в една историческа епоха, започнала с Декларацията на хилядолетието на
ООН[5] и продължаваща с приетият в края на 2015 г. документ
„Време за глобално действие”, който се очаква да очертае и пътя за устойчиво развитие на планетата и хората. В този контекст
съвсем резонни са очакванията за активни позиции и действия
от страна на църковните лидери и в православния свят. Определено може да се заяви, че Вселенската патриаршия се
включва по-скоро слабо в общия дискурс за социалното и солидарното. Рядко ще чуем достатъчно ярки позиции. Дори в
последното си изказване по темата[6] Вартоломей I говори за
кризата на солидарността, но преди всичко в контекста на задаващата се екологическа криза в света. Въпреки редките изказвания (все пак е важно, че ги има) едва ли можем да говорим за систематична социална доктрина на Източното Православие, която да има отношение към делата на човека през ХХI
век. Нещо повече, патриарх Вартоломей по-късно – през 2015
г., прави специално послание, свързано със световния ден на
околната среда, като направи и допълнителен акцент върху
важността на екологията за политиката на църквата[7].
От друга страна, католическото социално учение се бази57
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ра на множество трактати и постановки още от средновековието, но модерното му политическо приложение се поставя с енцикликата Rerum Novarum (1891), която разглежда социалния
сблъсък между труда и капитала. В този документ се прави опит
за омиротворяване на тези сили като им се напомня за взаимните им права и задължения по отношение на стабилността и баланса в обществот и то през призмата на моралния императив
на християнските ценности[8]. През годините по-късно излизат и
други енциклики, като най-съществените са след ВСВ.
Краят на Втората световна война се оказва доста съдбовен за църквите в Европа. Източното православие е изправено
до стената от атеистичните (в по-голяма или по-малка степен)
политически режими, които се установяват на изток от Берлин.
Католицизмът пък трябваше да отговаря за подкрепата (доброволна или по принуда), която бе оказвал на фашистките режими
и за толерантността към силовото управление на държавата. На
този фон бе нормално разбирането за голям брой изследователи, общественици и политици, че с края на Втората световна
война, а и в десетилетията след това[9], Ватиканът бе стигнал
дъното на престижа си и глобализацията ще обезсили до крайност църковните структури. Благоприятно за католицизма бе
времето, през което европейските авторитарни режими (в Италия, в Испания), тоталитарна Германия (до 1937 г.), а и по-късно
хунтите в Латинска Америка (особено в Аржентина) получаваха
твърде солидна подкрепа от неговата църква. Във всички случаи
църквата твърдеше, че дава подкрепата си именно заради защитата на социалната справедливост и социалните права на вярващите. Това обаче беше теза, която най-малкото бе спорна.
Църквата реагира доста остро, едва когато на преследване са
подложени и собствените й свещеници. Нищо подобно не срещахме преди това, въпреки че явните нарушения на църковните
добродетели, ценности, канони бяха повече от очевидни.
58
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Може и да се каже, че моралният облик на Ватикана
беше почти унищожен. Това налагаше безпрецедентно участие
на католическите кардинали и свещеници в динамично и противоречиво променящата се обществено-политическата сфера.
Именно само такава политика можеше да даде гориво на християндемократическите партии, а по-късно и на някои дясноконсервативни правителства в Европа, които след ерата Татчър
отново се опитаха да направят опит, за да се преориентират
към католическата църква в ролята й на първостепенен морален императив, а и на солидна градивна колона за обществото,
която същевременно трябваше да бъде и доста солидарната
спойка в обществения организъм.
В случая католическата социална доктрина почива на
няколко значими документа, които, впрочем, съставляват и
нейната съвременна ориентация, пък и духовна сърцевина. Това именно са: Populorum Progresio (1967) на папа Павел Шести,
която коментира новите реалности пред човечеството и необходимостта икономиката да служи за благото на човека; другите два трактата са на папа Йоан-Павел Втори – единият е написан през 1987, който излиза и под името Sollicitudo Rei Socialis
(Социалната загриженост – естествено продължение на
Populorum Progresio), а пък другият е Centesimus annus (1991),
написан в разгара на промените в ИзточнаЕвропа и заклеймяващ отиващите си режими, и навлизащ в „идеологически овакантените” социални общности в държавите от източния блок.
Наследникът на Йоан Павел – кардинал Ратцингер, въпреки своите резерви към политическата употреба на църковната социална доктрина, продължи водената политика.
Настоящият папа Франциск също така не прави изключение. Laudato si – Хвала тебе[10], с подзаглавие „С грижа за нашия
общ дом” – където, наред с природните злоупотреби, твърде
мощно звучат посланията за глобалното неравенство, пропадане59

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

то на обществото, липсата на удовлетворителни политически отговори, упадъка в качеството на живот, липсата на солидарност, а
дори и за глобалната парадигма на технократизма, и т.н.
Представените послания и политика на Ватикана се превърнаха в мощно оръжие и за европейската левица, при това – в
много от случаите – чисто инструментално, но и популистко,
имайки предвид господстващата парадигма на неолиберализма.
Въпреки това християндемократическите партии показаха, че
имат интерес да контролират социалните системи и силно експлоатираха темата за солидарността и то именно през католическата социална доктрина. В този смисъл левицата беше конкурирана и отдясно: именно по теми като солидарност (при десницата това на практика е прикрита субсидиарност), социални системи, социална сигурност и други подобни. Не е тайна обаче, че и
много от десните сили в Европа на практика са християндемократически по дух. Такива днес също са и управляващите в Полша, и тези в Унгария. По същия начин е и в Испания, където доскоро управляваше Народната партия на Мариано Рахой. Подобна е ситуацията и в Ирландия, която, впрочем, е една от малкото
държави, които по конституция, вместо социална и секуларна
държава, възприемат и отстояват схващането за католическа социална държава. Такива примери обаче могат да продължат и с
положението в редица други държави.
На този фон обаче, още по в ляво се открояват позициите на папа Франциск, който, впрочем, а може би и не без основание бе наречен марксист, или първият папа комунист. На тези твърдения най-честият отговор е „любовта към ближния няма цвят, няма мирис, няма пол”. На практика, всъщност Франциск I експлоатира доста позабравения днес апостолски дискурс, който последно бе наблюдаван при Павел VI. Тоест, нищо
ново не се е случило, освен че доктрината на ежедневното
апостолство (познато като апостолство на молитвата), беше за60
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мислена от католическите кардинали и широко прилагана в Латинска Америка. Тази концепция се обръща към обикновения
човек. Тя постулира, че не е нужно сред нас винаги да има изключителни личности, за да спазваме поведението и правилата,
заложени в Библията и житията. Тя днес се обръща тъкмо към
ежедневието на човека. „Апостолството на молитвата е път към
светостта за християнина на третото хилядолетие. Това е духовен инструмент, който ни помага да осветим ежедневието си.
Това е едно сдружаване между вярващи и църковно служение,
а не движение (няма собствена структура и йерархия). Основано през 1844 г., то е един духовен призив за помощ към мъжете и жените на днешния ден, да свържат живота си със сърцето
на Исус и да намерят нов смисъл на това, което правят.”[11]
Определено, няма съмнение, че тази доктрина апелира
към едно съвсем по-друго равнище на съвременните човешки
взаимоотношения. Тя, впрочем, е доста удобна и за вкарване в
политически дискурси, а донякъде е и форма на възпитание, на
съответна обществена култура, чрез която да се адресират някои
от най-съществените проблеми на съвременното общество до
духовния свят, но и до всекидневното битие на днешните хора. В
този контекст се намира и личното поведение на папа Франциск.
За невъоръженото око на обикновения наблюдател неговите позиции с лекота могат да се объркат с някои политически постулати на демократичния социализъм, дори на крайното евролевичарство от последните две години. Това обаче не е и случайно.
Йезуитският орден е познат най-вече с адаптивността и ефективността си – все характеристики, които са ясно откроени и в
специализираната литература. При тези остри социални проблеми пред света, за папството не остава друго освен да тръгне
по пътя на солидарността и социалната чувствителност.
В известна степен и форма описаната доктрина бе и успешно изпробвана. Църквата я прилагаше заради тежкото нас61
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ледство, което застигна католическите структури в Южна Америка, особено сред краха на някои от най-популярните авторитарни режими. Разгледано отблизо, апостолството на молитвата всъщност се оказва една доктрина, която е солидарност сама
по себе си: характеризира се с висока степен на емпатия, социалност, взаимопомощ, споделяне и пр., т.е. все елементи, които са в остър дефицит през XXI век.
Очевидно е, че Ватиканът вече започва да провежда ясна
и целенасочена политика на засилена чувствителност сред миряните. Последните три глави на папството неотлъчно следваха
политическата цел за връщане на религията и нейните структури
(църквата) сред факторите на обществено-политическия дебат
(вярно е, че папа Бенедикт XVI не беше твърде явен привърженик на католическата социална доктрина, но пък за сметка на
това тогава процъфтя отново апостолството на молитвата). Настоящият папа Франциск с думи и дела показва, че Ватиканът се
върна на пътя на солидарността и не смята да го напуска.
Връщането на папството в глобалните дела, като процес
или като реализация, бе приветствано сред значителна част и
от десницата в Европа. При това и на фона на надигащи се социални протести, мощни движения на новите леви и надигащата се дясна, а след това и лява политическа радикализация.
След 2011 г. масовите протестни движения („Възмути се” и
„Окупирай”) започнаха широко да си пробиват път в множество държави. Заедно с тях се появиха и други групи, които в известна степен се родеят с политическия анархизъм. Такива са
„Анонимните” и „Уикилийкс”. На десницата беше необходим
ясен и автентичен идентификатор, който да подпомогне нейното политическо стабилизиране. Не трябва да се подценява и
фактът, че не само християндемократическите партии се родеят
с католическата социална доктрина. Редица консервативни
десни партии също припознаха елементи от нея в свои прог62
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рамни документи и декларации. Това нямаше как и да е иначе,
защото все пак консерватизмът (дори и в неговият неоконсервативен и постконсервативен прочит) има изключителен авторитет към традиционните християнски вероизповедания и към
стабилизиращата роля на религията изобщо, както в съвременната държава, така също и в нейното постмодерно вече –
по дух и битийност – гражданско общество.
За разлика от САЩ и някои страни от Британската общност,
държавите от Европа като цяло имат голям афинитет върху контрола на социалните системи. От една страна, това се дължи на
дългата държавна традиция в повечето от тях, а, от друга, и на
широката социалдемократическа основа, която е заложена в почти всяка една от конституциите на държавите членки на ЕС. Найвиден резултат в това направление е именно постулирането на
социалната държава. Изключенията тук са малко, най-яркото от
които е Ирландия. По конституция всички власти в Ирландия
„произтичат, под покровителството на Бог, от народа”[12]. Още
по-интересен е преамбюлът, където се казва: „В името на найсвятата Троица, от която е всяка власт, и към която, като наша
крайна цел, всички действия на хората и държавата трябва да се
отнасят”[13]. Макар и изключение като конституционно вписване
на социалната държава, това в никакъв случай не е отказ от социалното и солидарното, защото цялата конституция е пропита от
разбиранията и концепциите на католическата социална доктрина. На практика няма европейска държава, която реално да иска
да се „разтовари” от подобна отговорност, а пък и да предаде в
напълно частни ръце здравеопазването, социалната грижа, образованието, общественото осигуряване и т.н.
Според мен (особено пък и в контекста на задаващите
се верски противоречия), европейските левица и десница ще
се приближаватт още повече. Поне в някои аспекти. От една
страна, това вече се случва по линия на социалния либерали63
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зъм, който не може да пренапише социалната история на модерна Европа (а и не иска) и не променя радикално социалните
системи. Дори и в Швеция, където премиерът беше либерал[14], социалният характер на държавата остана непроменен. Политическо участие на Римокатолическата църква (чрез
социалната си доктрина и ежедневна солидарност по пътя на
„апостолство на молитвата”), както и мощното влияние на Протестантската социална теология (особено в скандинавските
държави) върху самото поставяне на политиките в Северна Европа са безспорни. На този фон обаче, източното православие
изглежда като натикано в ъгъла. То е мълчаливо, инертно и
сърдито, а пък темата за солидарното общество се съдържа
само в молитвите, отправяни от църковния купел. В този смисъл не е случаен социалният упадък, наблюдаван доста осезаемо, пък и твърде мащабно в редица православни страни. Подобна корелация може да се направи. Тя съществува, стига
обаче църквата да има положителен социално-политически
статус. Именно в това се състои и олевяването на десницата – в
заемането на социални ниши в съзвучие с модерните църковни
позиции и приемането на традиционно ляв електорат. Нещо,
което само допреди десетилетия беше и немислимо.
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ПРЕХОДНИТЕ МИТАРСТВА НА СОЛИДАРНОСТТА
Максим Мизов1
Терминът „солидарност” се появява на историческата
сцена само няколко години след епохалната 1789 – годината на
Великата френска буржоазна революция. Преди това не могат
да се открият негови следи в европейската и повлияната от нея
литература, както в политическите или в идеологическите дискурси, и във властовите наративи.
Може да се твърди, че този термин е революционно или
постреволюционно създание – рожба на смутни исторически
времена, колосални преобръщания на пластовете на обществените реалии и нрави и на високоволтажни напрежения в социалната атмосфера на разнообразни (из основи разтресени)
типове общества и модели на държавност. Историческите премеждия и мутации на националната държава, изгревът, апогеят и залезът на социалната държава са невъзможни за
удовлетворителни обяснения и тълкувания ако се пренебрегнат или елиминират деликатните теми за солидарността, защото солидарността е прекалено ярък символ, a пък и могъщо
оръдие на национално-идентичностната, но и на социалнокласовата, или пък на моралната кохезия в социума.
В метежни исторически времена, при взривени от социални експлозии общества, солидарността често се оказва особен заместител или допълнително средство на редица други,
социално значими, валидизирани или апокрифни, и репресирани дискурси, отнасящи се до сродни и деликатни, аксиологи1
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чески, или деонтологически проблематики – тези за братството, равенството, справедливостта, а чрез тях за свободата, правата и отговорностите, или за задълженията на
гражданите на новия свят или в социума.
Солидарността е свързана и с историческия изгрев и
развой на републиканското мислене, чувстване, волеизявление и действие на хората, противящи се на монархизма. Тя няма място и роля в условията на феодалния абсолютизъм или
пък партикуларизъм. Затова и съвременните ерозии на републиканските чувства и практики няма как да не се отразят, при
това в отрицателна насока, и на ролята на солидарността в обществото – реалностите и нравите на българския преход са
красноречив пример за тази тенденция.
Ако републиканизмът се крепи на егалитаризма на
гражданите, то монархизмът, авторитаризмът и тоталитаризмът
се базират на неравенството и субординацията им в йерархиите на държавата и обществото, което дискредитира солидарността между тях.
Символният статус и ореол на солидарността са особени
лакмуси за състоянието и значимостта на голяма част от найважните елементи на „Менделеевата таблица” на социалната
аксиология и деонтология на конкретно общество, на неговата
държавност. Естеството, формите, динамиките и мащабите на
проявление на солидарността в определени – екстремални или
всекидневно банални – социални ситуации са изключително
важни показатели за характера и нивата на действие на социалния хомеостазис, имунитета на дадени социални субекти –
лица, групи, общности, даже на националното тяло.
Цялата най-ярка плеяда на социално, нравствено и политически фаворизираните ценности може да бъде „преведена
на езика” на и дори през темата за солидарността. Няма как
другояче да бъде, понеже солидарността е символ и въплъще67
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ние на единение на човешките воли, на синергия на човешки
мотиви, емоции и общи действия, предизвикани и приложени
по конкретен, обикновено социално-значим, повод, а и свързани с публична демонстрации и ангажименти в дадено историческо/социално време и място.
За да се прояви подобаващо в социалния пейзаж и в събитийните фабули на обществото, солидарността трябва да има
своите интериоризации, интимни проекции и преживявания в
душевността и съзнанието на своя субект. Заедно с това, тя винаги се нуждае от определени (и то твърде специфични) екстериоризации, от забележими публични демонстрации, които
й придават особена символна въздейственост и ефектност.
Тази специфична феноменология на солидарността
предполага или пък обуславя различни възможности за нейното автентично и автономно, или хетерономно, неавтентично
проявление и експлоатиране от страна на борещите се за власт
социални субекти. Подобни злоупотреби със солидарността
има и в миналата, а и в настоящата история.
Нравствено-етическите дискурси за солидарността, дори
и когато са прекалено отдалечени, или елиминирани от и в политиката, никога не се изоставят напълно, а дори перфидно,
или очевадно, но винаги инструментално и манипулативно, се
използват. Не случайно колкото по-малко морална е дадена
политика, толкова повече тя се стреми и опитва да експлоатира
морализаторски концепти и визии, инструменти и технологии,
с които спекулативно да обработва и контролира масовото
съзнание и битие на хората. Примерите за това са твърде много
и в ретроспективната, и пулсиращата сега история. И колкото
по-могъща, по-всеобхватна е властта, толкова повече тя е готова или е способна да злоупотребява с имитациите на различни
модалности на човешка солидарност. Затова нашето съвремие
ни предлага най-блестящи илюстрации и примери в този план.
68
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В този ракурс може и да се твърди, че идеологиите и политиките винаги повече залагат на производството, дистрибуцията, обмяната и консумацията на превърнатите форми, на
всевъзможни ерцази, сурогати, фалшификати, псевдо или квазисолидаристки дискурси и наративи, а оттам и на тяхното (тотално, палиативно или сингуларно) експлоатиране за цели,
проекти и сценарии, които са иманентно чужди на солидарността. И нашата съвременност не преодолява „гравитацията”
на тази закономерност, тенденция, а остава напълно под нейното влияние, при това и в най-лошите й измерения и форми.
От бурните революционни времена и общества на ХVІІІ
век до не по-малко буреносното или преломното наше съвремие се разполагат няколко солидни исторически периода. Всеки от тях предполага, обуславя и галванизира свои (преходни)
символизации, мутации и експлоатации на деликатната и взривоопасната тема за солидарността. Всеки от тези периоди (преходи) лансира свои визии за корелациите или за възможните,
допустимите или неприемливите колизии между съществуващото и дължимото в обществото и държавата, в публичните и частните отношения, връзки, обноски и задължения на
персоналните (или на груповите) субекти. Тези солидаристки
визии са специфични иконографии и тълкувания, а и тежки
присъди за ценностно-нормативните порядки и нрави, за вертикално-хоризонталните зависимости на хората в рамките на
обществената пирамида, за битуващия хаос, или пък за евентуалната ентропия в държавата, както за нужните промени и
дължимите инструменти, които трябва да ги възпрат. Те винаги
са форма, начин и средство за определен тип социален и морален ригоризъм, или за някакъв съвременен или бъдещ „категорически императив”, според когото и би следвало да се
изграждат, нормално функционират дадени типове общества и
държави. А, както знаем още от Кант, във всеки категорически
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императив винаги има резервирано място и специална роля за
солидарността между човешките индивиди (и общности). Без
подобна социална, морална, гражданска и друга солидарност
изобщо не са възможни нито жадуваният от Кант вечен световен мир, нито нов свят или единно човечество. Тя обаче е невъзможна и практически неосъществима в свят, или в общества, които са разпокъсани от огромни социални неравенства и
несправедливости, от класови антагонизми, колкото и те да се
премълчават, отричат, репресират и символично елиминират.
Идеологемите или митологемите за „отвореното общество” са смислово кухи и практически непостижими фикции в
условия на социум, който непрестанно ражда всевъзможни
дистанции, бариери или отчуждения между хората, социални
различия и културни пропасти, политически и икономически
неравенства и тежки несправедливости.
Като най-високопоставена сфера, политиката определя в
голяма степен и форма възможностите и условията за пораждане и публични изяви на солидарните отношения. Когато е в
лоша кондиция и няма нужния социален ореол и авторитет,
политиката може и да провокира отделни солидарни прояви
срещу свои представители, обаче не обуславя здрави, дълготрайни солидарни връзки и взаимодействия в обществото и
държавата. Тя е във висша степен и форма отговорна и виновна
за наличието/отсъствието на солидарност между хората, за кохезия в гражданството и сплотеност на обществеността. По
днешния нисък публичен рейтинг на политиката, политическите институции и партии може със сигурност да се съди за липсата на нужната солидарност в нашето общество.
Семантичната амортизация и символната хиперинфлация
на темата за демокрацията у нас, като форма и оръдие за
постигане на нов тип социална солидарност, са ярки свидетелства за злополучната орис на спекулативно използване на соли70
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дарността. Истинската демокрация предполага и развива солидарност между гражданите, наличие на взаимно внимание, загриженост, съпричастност и съучастие в поставянето и разрешаването на проблемите на другите индивиди и групи в социума,
публична съпротива срещу неправомерните и незаконни употреби на или злоупотреби с и чрез властта и т.н. Всичко това липсва в обществено-историческия пейзаж и социално-политическата атмосфера на преходната ни и твърде злополучна биография през последния четвърт век. Защото общество и държава, в които властват социални и трайни разслоения, неравенства, несправедливости, несвободи, аморализъм, равнодушие, отчаяние, страх, политически манипулации, отвращение, погнуса,
отчуждение, омраза към властниците, безсилие, беззаконие,
безправие, безнаказаност, корупция и престъпност и във високите етажи на социалното управление, никога не могат да бъдат
солидарни, хуманни, демократични, нито пък да притежават историческо бъдеще и публичен прием в гражданството.
В общество и държава, в които има потресаващи разлики в доходите и жизнения стандарт, където сред огромни маси
вилнеят безработица, материална нищета и духовна мизерия,
където психичният и здравословният статус на населението са
под въпрос, където се задълбочават процесите и мащабите на
социална маргинализация, пауперизация и лумпенизация, където ескалират неграмотността, безкултурието и бездуховността, където екзистенциалното оцеляване и спасение води до исторически невиждани по размера си емиграционни вълни, няма изгледи солидарността да победи в скоро време.
В общество и държава, в които социалната чувствителност, но и политическото обоняние са силно увредени от безграничното господство на пазарните фикции и квази-ценности,
нямат големи шансове за присъствие, а и за влияние стремежите, упованията, опитите и делата в защита и полза на раз71
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личните модалности на социална солидарност. Там, където вонята на политизацията или смрадта на антинародната политика
се разнасят навред и се задържат дълготрайно, няма и как солидарността да остане незасегната, неопетнена, благоуханно
ухаеща, а и омайваща съзнанието на огромни социални маси.
Защото лошите миризми винаги отблъскват и отвращават, но
не привличат към себе си. Там, където всичко се опазарява,
там и всичко се опозорява – морално и политически.
Държава и общество, които се изграждат или поддържат
по моделите на „банановите републики” и авторитарните политически режими, не могат да бъдат нито обетована земя, исторически пристан или хоризонт, нито сигурна обител за солидарността. „Каймакът” и властващите елити на такива общества/държави никога няма да допуснат, позволят претенции и
очаквания за солидарност в трудностите и за жертвите, които
да накърнят техните интереси, привилегии и облаги, да застрашат високия им статус. А подобни тенденции са лоши предзнаменования за наличието, ролята на солидарността.
Солидарността изисква и преследва определен тип егалитарност пред Закона, а в преходното ни псевдо-демократично общество или в разрушената ни държава липсва потребното място, роля и значимост както за егалитаризма, така
също и за законността. Законите на и за управляващите са различни от онези, предназначени за управляваните. (Това означава, че подобни закони дискретно прокарват различия спрямо
социалното качество на различните граждани, или на социалните групи в пирамидата на социума. А това е разрез със солидарността, която фактически пренебрегва и се опитва да заличи подобни дискриминационни отношения и практики, колкото и те да са завоалирани.) Корупцията и престъпността обсебват дори онези, които са призвани да се борят с тях. Всекидневно демонстрираните слабости и пороци в парламентар72
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ната, изпълнителната и съдебната власти са осезаемите индикатори за преходните митарства на солидарността, за нежеланието на властниците и облажилите се от прехода тя да съществува в живота.
Когато и четвъртата (медийната) власт раболепно сервилничи пред управниците и преследва единствено меркантилните си цели и интереси, вместо да представя и отстоява
обществените интереси и социалните ценности, тогава солидарността е в заплаха.
Когато петият (неправителственият) властови сектор обслужва външни, чужди, а не обществени интереси и национални каузи, тогава за солидарността пак няма място.
Българският преход към демокрация не създаде тъй желаните от и потребните за народа разнородни – политически,
икономически, социални и културни – предпоставки и условия
за едно (истински стабилно, нормално и прогресивно функциониращо) солидарно общество, способно да се справи с найновите исторически предизвикателства, а и с тежките исторически наследства от национално или пък от наднационално естество. Той роди нестабилно, слабо, зависимо, несвободно, несправедливо и отчуждено общество, в което правовата, демократичната и социалната държава битува само „на книга”, като
формално декларирана в Конституцията, но практически липсваща в живота. Неистовството да се смени конституцията, пък и
да се елиминират в нея текстовете за социалната държава не
вещаят нищо добро за историческото бъдеще на солидарността.
А едно неправово, недемократично и асоциално общество не
може да бъде солидарно по дух, статус и битийност, понеже в
него човешките права и свободи са без значение.
Сривът на политическото, моралното и социалното доверие на обществеността към Властта и нейните представители на различни институционални равнища е сигурен показа73
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тел за нежеланията и неспособностите на властниците да стимулират и гарантират масови настроения, публични и персонални нагласи, дълбоко вярващи в солидарността като фундаментален, исторически съдбовен фактор за стабилност и просперитет на държавата и гражданското общество във времена
на големи изпитания и сътресения.
Разнородността, а и многоликостта на визиите, наративите или на дискурсите за не/позволени употреби на различни
модалности на солидарността са съвсем очевидни.
Понякога тези визии са радикални, драматично и драстично скъсващи с всичко от предшестващите исторически фази,
засягащи по своему и ролите на солидарността. Нерядко между новите и прекалено старите форми на солидарност може да
съществуват непреодолими пропасти, семантични бездни и
символични дистанции, които да ги представят и като съвършено лишени от всякакви сходства, прилики или пък подобия.
Затова, например, пролетарско-класовата солидарност (от ХІХ и
до средата на ХХ век) като че ли няма никакви съвременни,
постмодерни аналози, никакви общи свойства или признаци с
тези, които са иманентно присъщи за феноменологиите на
днешния ни свят. Прекариатът не е пролетариат, а затова визиите, формите и технологиите им на противопоставяне, съпротива или борба срещу десолидаризацията, отчуждението, социалния атомизъм и дарвинизъм в съвременния свят, както и
инструментариумите им са чужди, понякога даже съвършено
непонятни, неприемливи или даже невалидни едни за други.
Логиките и прагматиките на потиснатите трудещи се класи днес
са доста по-различни от тези, които се раждат или се използват
от началото на ХІХ докъм средата на ХХ век. Изменили са се не
само класовите силуети, но и моралните им визии за солидарността (тя днес вече не е това, което е била преди много десетилетия или преди цял век, а поради това и нейните преход74

ПРЕХОДНИТЕ МИТАРСТВА НА СОЛИДАРНОСТТА

ни, еволюционни мутации дават шансове и за спекулации).
Колкото по-големи са разривите между ретроспективните и актуалните им иконографии и феноменологии, толкова попроблематични, по-трудни са публичните символизации, но и
доста по-лесни, по-многобройни, по-безцеремонни са видимите, или завоалираните експлоатации на солидарността от различни социално-политически „играчи”.
За редукцията на и погромите над солидарността своя
историческа, обществено-политическа отговорност и вина имат
не само десните и центристките, а също и левите политически
партии и социални движения, които не я защитават достатъчно
стабилно. Вместо да надградят в прогресивна насока големите
постижения от златната ера на западноевропейската социалдемокрация и източноевропейския реален социализъм, левите
партийно-политически формации на Запад и на Изток затъват
все повече. Те стават все по-незабележими, неатрактивни, некомуникативни и изолирани спрямо масите; и то в ситуация,
при която времето, реалностите буквално плачат за мощен
щурм на лявото. Има обективни социално-исторически ситуации, нуждаещи се съдбовно от интервенция на лявото, но липсват необходимите им социални субекти, които да са адекватни на съвременните предизвикателства, новите реалности и
нрави, сега практикувани в света.
В статуса си на управляващи, много леви и лявоцентристки партии и коалиции не защитават по нужния начин солидарността, а възприемат наложени им отвън политики, които
осезаемо редуцират и елиминират нейната роля в управлението на социума. Те създават закони или прокарват реформи, които са имунно чужди със солидарността. Това неизбежно провокира растеж на недоверието към левите идеи и партии,
осезаем спад на техния (политически, исторически и морален)
рейтинг и прием сред публиката, дезинтересираност към тех75
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ните проекти и визии, а и нежелание за членство в тях, и т.н.
Старите и новите левици все още не могат да изобретят
и публично да лансират, да спечелят вниманието, умовете,
сърцата и душите на милиони хора с нови алтерглобалистични, истински по дух демократични проекти и хуманистични
сценарии, които прокарват пътища и предлагат технологии, но
и гаранции за триумфа на солидарността. Оттук се предпоставят и драмите, а даже се катализират и трагедиите на старите,
или на новите левици, които сякаш не могат да намерят ефективните модуси, визии и инструменти за публично и персонално използване на солидаристки символики или практики.
Реално, от сцената на историческата събитийност левите
актьори биват или измествани, репресивно изблъсквани, или
даже сами те се, най-вече техните елити сякаш доброволно ги
даряват с второстепенни роли; поставят ги сред декорите или в
миманса на обществено-историческите сценографии, фабули,
писани или „суфлирани” от други. Подобни рокади са лошо
предзнаменование за настоящето, а и за бъдещето на солидарността; още повече когато те засягат тези, които трябва да
бъдат главните й защитници.
Новите исторически разриви, сбогувания и иновативни
пробиви са и социално непознати, нови аксиологически или
прескриптивни „депозити” и в съкровищницата на общо-историческата съдба, или в национално-биографичната орисия
на даден народ. Друг път те са специфични „осъвременявания”,
модификации на прежни ипостаси или дори възкресявания на
стари модуси, за известно време потънали в забрава и небитие. В този аспект историческата биография на темата за солидарността е твърде многолика, а „граматичните правила и начини” на нейното прочитане, тълкувание или на нейното редактиране и пренаписване са силно зависими от променящите
се социални контексти. Поне както изглежда засега, неолибе76
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ралните и постмодерните граматики налагат своите принципи
и изисквания относно конструкциите и легитимациите на солидарността. Историческата еволюция на последната засяга дълбоко, а и мащабно нейните смислови пълнежи, съдържателната й релевантност, формалните й (официозни, но и апокрифни)
визии, както и присъщите й праксеологичните ресурси, инструменти и феноменологии.
Създадените през ХVІІІ и ХІХ векове граждански общества са невъзможни без услугите и гаранциите на определени
дозировки на гражданска солидарност, която радикално трябва да промени и ландшафтите, а и климатичните панорами в
йерархичните обвързаности и задължения на верноподаниците на предишните монархически режими.
След размирните времена на поредицата от революции
през ХІХ век, органично нуждаещи се от темата и символиката
на солидарността, настъпва и период на историческа летаргия
както за дискурсите за гражданското общество, така за тези за
солидарността, освен политизираните й експлоатации при износа на революции и демокрации.
През ХХ век тази летаргия бива внезапно преустановена,
защото социалистическите революции предизвикват пореден
исторически изгрев на темата за солидарността. Новопоявилите се социалистически държави и общества протягат братска
ръка, а и демонстрират солидарност с антиколониалните движения и борби в целия свят. Като ответна контра-версия, световният империализъм също се „солидаризира” с и подпомага
процесите на експорт, прокарване или утвърждаване на формална, привидна демокрация в страни, които са с диктаторски
режими, а и налагат недемократични условия или нехуманни
порядки, при които истинската солидарност не е фаворизирана, но даже е и всячески дискредитирана, дискриминирана,
репресирана, пък и тотално унищожавана. Така двойните сче77
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товодства за това какво е, защо и как трябва да се предлага,
налага даден тип солидарност в определени континенти, региони и страни мощно се развиват. В идеологическите алхимични
лаборатории се творят, а на политическите тържища се предлагат и продават всевъзможни екстри/мостри на „истинска” социална солидарност.
В съвременните, постмодерно конструирани, но и публично валидизирани политически дискурси темата за солидарността прилича на античните митологични наративи за многоглавата хидра: щом се отсече някоя нейна глава, веднага изниква нейна заместница. Подобна нескончаема върволица от имитации на истинската солидарност обезверява, а и демобилизира хората, особено тези от младите поколения, които нямат
памет за историческите премеждия и страшните баталии, които техни предшественици са изживели.
Новите орбити и технологии на пропагандата и на контра-пропагандата също се ангажират с инструментално-манипулативни експлоатации на темата за солидарността. Световното противоборство между двете системи също се нуждае от, но
и прибягва до употреби на солидаристки дискурси, а и инструментариуми, когато те са им потребни. После, в „ерата на мирното съвместно съществуване”, сякаш отново настъпва летаргичен период, който отново ще се преодолее с мощното настъпление на неолиберализма. Постмодерните и неолиберално
доминираните времена и социални нрави са блестящи потвърждения на исторически проницателните предположения на
Токвил за времена и бития, при които гражданските мнозинства или съобщества могат да бъдат „водени за носа” от активни
и агресивни политически малцинства, работещи само за своя
сметка; да бъдат мамени и зомбирани с имитативни визии и
технологии за дадена солидарност.
Определена отговорност, а и даже вина за подобни зло78
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полуки със солидарността имат левите партийно-политически
или идеологически елити, които повече формално и декларативно, отколкото реално и практически, се ангажират с прокарването на повече солидарност в променяните или поддържаните от тях обществени реалности и порядки. Нещо повече, тези елити дори явно или замаскирано дезертират от своите исторически отговорности и морално-политически задължения
да прокламират и осъществяват истински, автентични и действени модели на социална, политическа и морална солидарност, а, вместо тях, залагат на всевъзможни симулакри, имитации на солидарни прояви. Затова и световно-историческите
конвулсии или континенталните/националните колапси на съвременните левици са органично свързани с дезавуирането или
с отстъплението от истински, реални, мащабни действия или
трансформации в защита на солидарността.
Няма и как горчивата участ на съвременните левици да
не е такава, след като те приемат „на въоръжение” в идеологическите си арсенали и символните си репертоари твърде много
постмодерно конструирани, а и неолиберално инфилтрирани
идеологеми, а това е не само прекалено рисковано, но и твърде
пагубно занимание за тяхното битие. Тези идеологеми буквално
преформатират, ерозират и убиват истинската солидарност.
Митологемите, че е дошъл историческият край на лявото и
дясното, очевадните и объркващите съвременниците ни процеси
на идеологическа „транссексуалност”, политико-теоретически
„травестизъм” и размиване на „половата идентичност” на ролите
на левицата и десницата, на едновременното им засищане с противоположни дискурси и пр., са все поучителни, ала и драматични епизоди от конвулсиите и на солидарността.
Колкото повече реалните силуети и стойности на солидарността се редуцират и смаляват, толкова повече растат мащабите и значенията на нейните инструментални употреби, при
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това главно на вербално и формално равнище, а съвсем не на
практическо ниво. Колкото повече дискурсивно, идеологемно и
митологемно солидарността се препоръчва и превъзнася, толкова по-малко е нейното реално присъствие или значение в живота. Защото смаляването или изчезването на тази ценност от умовете, сърцата и душите на хората може да се компенсира с
умишлено, инструментално „бомбардиране” на техните сетива
и разсъдъци с всевъзможни фикции, или сурогати на истинската
й същност. Колкото по-малко са истинските примери за солидарност, толкова повече растат спекулативните или манипулативните визии за нейните присъствия в обществения ни живот.
Автентичността на реалната солидарност се замества или изтласква от конвейерно произвежданите, а и политизирано натрапваните ерзаци или сурогати на въобразена такава. Живеем в
свят, в който медии и политици-демагози непрекъснато ни въвличат да участваме в уж солидарни прояви, а, успоредно с това,
отчуждението главоломно нараства. Непрестанно предлагат на
обществеността ментета на солидарност, от които истинската такава губи своя истински, автентичен, автономен лик, символния
си ореол и статус. Тиражираните и публично лепените етикети за
солидарния профил или за десолидаризиращите ефекти на някои събития изглеждат често произволни и манипулативни, след
като липсват ясни критерии и оценъчни скали за таксуване на
истинската им стойност. Така държавният тероризъм на САЩ или
на други велики сили придобиват публично приемливи фасади и
позитивни оценки, скриват се зад евфемистични концепти и визии. Такива престъпления срещу човечеството или над някои
страни/народи се представят за солидарни актове „в защита на
демокрацията”, на солидарност с „прогресивни” сили. От толкова много и демонстративно проявена „солидарност” светът става все по хаотичен, потъва във все повече и все по-тежки политически, военни и социални конфликти. При такива (политичес80
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ки, идеологически, пропагандни и медийни) спекулации и манипулации хората се объркват в правилното разпознаване на
виновниците или жертвите, а такива пандемии на сбъркани образи и тълкувания на солидарността й вредят сериозно. На публиката се предоставят фалшиви изображения или тълкувания за
истинските причинители и виновници за дадени исторически
бедствия, социални и човешки трагедии, а така се натрапват астигматични оптики за оценяване на де/солидаризиращите казуси. Истинските палачи се представят и възвеличават като ревностни защитници на солидарността с „великите демократични
и хуманистични” принципи, ценности и промени, докато истинските жертви твърде често се представят като отявлени нейни
противници, а подобни спекулации подкопават репутацията и
авторитета на реалната солидарност. Затова Ал Кайда и т.нар.
Ислямска държава се стигматизират и сатанизират, но упорито
се премълчава за техните тесни връзки с, а и зависимости от
висшите елити на САЩ.
Ситуативно, временно увличайки се по изкуствено сътворени, фалшиви солидарни проекти, визии и сценарии, по-късно
хората по-бързо, но и по-лесно се уморяват, дистанцират и губят
вярата си в тяхната историческа потребност и социална полезност. Лицемерието, перфидността и цинизмът при злоупотребите със солидарността растат в правопропорционална зависимост
от мащабите на неолибералната инвазия, доминация. Тази одиозна тенденция е и неизбежна, след като социалният дарвинизъм и атомизъм, отчуждението, нетърпимостта и непоносимостта към „другия” експоненциално нарастват, въпреки изобретенията и приложенията в тези исторически периоди на фалшивите инструментариуми и праксеологии както на мултикултурализма, така на политическата коректност, които реално преследват тъкмо обратни на формално декларираните цели.
Нещо повече, възшествието и триумфалното шествие на
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историческата сцена на неолиберализма, а и на неговия продукт – глобализма, се нуждаят от реновации и иновации и на
темата за солидарността, естествено работещи в полза на неговите сценарии. В крайна сметка, неолибералният и постмодерният глобализъм може да се представя и интерпретира и като
съвременен иновативен модел на неоколониализъм на целия
свят, на тотално подчинение и безскрупулна, безчовечна експлоатация на цялото човечество, което да обслужва държавите
или обществата от т.нар. златен милиард, което съвсем не означава, че и в тези страни липсват отчуждение, потисничество,
или десолидаризации.
Както твърдят знаменити мислители, революциите са великите събития в историческите календари на определени епохи, държави, общества, нации, народи и класи, а освен това са и
величествени символи, и въплъщения на могъщ взрив на солидарност. Те озонират замърсената обществено-историческа атмосфера, изчистват авгиевите обори в политиката, икономиката,
социалната и културната сфера на поразените общества. Дезавуирайки и дискредитирайки символните образи, историческата
памет за революциите, техните противници осъществяват двоен
удар, понеже убиват вярата в солидарността между хората, в солидарността със светли принципи, или с радикални промени.
Парадоксално е, че днес все по-често и все по-настойчиво се говори за случили се или за очаквани революции в
сферата на науката, производството, търговията и т.н., но и
все по-резервирано, а и раздразнено се посрещат дискурсите
за политическите, или социалните революции в историята на
човечеството, или на някои държави и общества: това е неизбежно при идеологическата и политическата хегемония на
неолиберализма.
Въпреки факта, че Жак Елюл публикува между 1965 и
1982 г. четири свои „пророчески” (предизвикали силни диску82
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сии и яростни полемики) книги, които са директно посветени
на деликатните теми за политическите илюзии и аутопсии на
революцията, за неизбежните преходи от революции към бунтове и за новите типове революции, подобно на Франсис Фукуямовия злополучен и скоропостижен Край на историята, и Революцията също така не отива съкрушено, нито пък безвъзвратно в музея на историята. Това значи, че темата за солидарността не потъва завинаги в непрогледния свят на историческото и политико-идеологическо мълчание, в света на забравата,
безпаметството. Нужни са само няколко години, за да се докаже, че и Революцията (като исторически феномен и политически инструмент) не само не е изчезнала от небосклона на общественото битие и съзнание, а че е придобила нови енергии
или форми, плътно обвързани и с новите геополитически стратегии, или сценарии след края на Студената война, а и в предизвикването и разгара на верижни реакции от нов тип „демократични революции” в обществата/държавите от бившия
европейски комунистически/социалистически блок.
В условията на българския злополучен преход към демокрация злоупотребите със солидарността започват още от
самото „избухване на демократичната революция” през 1989 г.
и бележат връх по време на публичните бунтове и „моралната
революция” от втората (юнската) гражданска вълна през 2013 г.
– тази на протестърите, които са твърде щедро финансово
обезпечавани от задгранични централи и чужди държави, медийно подкрепяни от повечето родни медии в тяхната имитативна война с олигархиите.
Новата мощна политизация и идеологизация на темата за
солидарността не става жертва на вихрещите се през 60-80-те
години на ХХ-и век теории и концепции за края на идеологиите
или финализирането на ерата на политико-идеологическите митологии. Тъкмо обратното, тя публично демонстрира радикален
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обрат или преврат в дискурсите, свързани с политическата и
идеологическата експлоатация на темата за солидарността.
Фабриките за политическите митове днес са денационализирани и приватизирани, като са поставени под контрола и в собственическия пакет на транснационални корпорации – не само
икономически, а също и политически, или идеологически по
своето естество. Неистово прокламираният идеологически и политически плурализъм се оказва привиден и иреален, защото
зад него надзъртат тотална централизация и идеен монизъм,
които господстват в световни мащаби и се натрапват с разнопрофилни инструментариуми.
Своеобразен Ренесанс на революцията, обаче, е видим
не само в полетата на научните дискурси на ляво-радикално
настроените интелектуалци, ярки научни „звезди”, а и намира
свои могъщи реално-практически отражения и прояви в обществения живот. Имената на Ален Бадю, Славой Жижек, Антонио Негри, Майкъл Хард, Даниел Бенсаид и редица други
съвременни ляво-радикални, демократично настроени мислители обаче не влизат в оборот в публичните дискурси на левите
партийни и идеологически елити, които се изявяват на историческата сцена и в българския социално-политически живот.
В края на ХХ и началните две десетилетия на ХХІ век сме
свидетели на поредица от разнообразни – естествено или изкуствено конструирани, а и проведени – нежни, кадифени,
цветни и други революции в различни места на нашата планета
и на различни видове социално-политически бунтове, квалифицирани като „исторически пролети”. Техните сценографии и
феноменологии прекалено много си приличат. Това е неизбежно, след като те са идеологемно, а и другояче спонсорирани от
неолиберални центрове. Колкото и странно да е, но тъкмо глобалният хегемонизъм реално провокира, а пък и катализира
революционния синдром в много краища на света, и в най84
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различни страни. Парадоксалното е, че колкото повече левиците стават все по-анемични, толкова повече светът, отделни континенти, региони и държави стават все по-революционно обсебени. Подобни революции водят до еднотипни и винаги негативни последици за обществата. В преобладаващата си част
те са инспирирани, дискретно регулирани и финансово подпомагани, а и „независимо граждански” подкрепяни от външни
(главно десни и неолиберално ориентирани) елити и стратегически геополитически центрове, и дисциплинирано осъществени според плановете и указанията на конкретни исторически
сценарии. На мястото на безпощадно атакуваните (тотално
охулени и захвърлени във вехтошарските кошове на историята)
класово-партийни знамена, новите постмодерни реалности и
граждански еуфории издигат хоругвите на демокрацията или
символите на хуманизма. Във всички тези метежни времена
или събития темата за социалната, политическата, гражданската и моралната солидарност мощно се възражда, но и подло се
експлоатира. Въпреки толкова мощната и непрестанната подкрепа за демокрацията, тя се оказва все повече в затруднено
положение, губи привлекателността, а и значимостта си за хората. На практика излиза, че колкото повече солидарност се
инвестира в дадени демократични проекти, толкова повече човечеството, отделни континенти, региони, държави, общества,
нации или народности се оказват разпокъсани, противопоставени, враждуващи. Вместо демокрацията да се стабилизира и
развива, тя все повече изпада в рискове, несъстоятелност и явно нежелание на широки слоеве на обществеността да я подкрепят; именно защото тя все повече става бедна на или дори
лишена от истинска солидарност.
Никак не е чудно, че все по-често се появяват и научни
заглавия от сорта на тези за края, агонията, смъртта, или поне
за анемията, тежката меланхолия на демокрацията. След като
85

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

един от фундаменталните й стожери – солидарността, – е в
окаяно състояние, няма как демокрацията да се надява на подобри перспективи и оптимистични шансове.
Сериозните и даже смъртоносните заплахи за съвременната либерална демокрация проличават особено релефно
в контекста на днешните мощни вълни на тероризма. Оказва
се, че демократичният имунитет и стабилитет на еталонните
западни общества е поставен на карта; че той е много сериозно
разклатен, пък и символно дезавуиран; при това именно поради вините на тези общества за ерозията, унищожението на истинската солидарност, заради мнимото цивилизационно високомерие и политическата арогантност, бруталност на техните
елити, които смятат, че всичко и навсякъде им е позволено.
В този контекст и преходните митарства на социалната солидарност нямат само чисто национални, а също континентални,
глобални, световни същности, пък и мащаби. Солидарността се
преобразува в смислово, формално, инструментално и феноменологическо, събитийно отношение на най-различни сцени, в
много места и чрез разнолики субекти, форми и практически реализации на своите адепти, или на своите противници.
В епохата на Модерността солидарността е сакрализирана и дори героизирана, докато в тази на постмодерността,
особено когато е доминирана от неолиберализма, тя е профанирана, десакрализирана и виктимизирана; разбира се, по користни подбуди. А в историческо време и общество, създаващи
и налагащи пазарни логики и динамики за „солидарните” митове и герои, в които няма потребности от истински герои, а от
фалшиви и меркантилно прославяни супермени, липсват истинските опори и солидните гаранции, реалните фундаменти, а
и историческите перспективи за голяма солидарност.
И в епохата на Модерността, а още повече и в епохата
на постмодерността солидарността има своите безбройни из86
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кушения и изпитания, своите истински или фалшиви триумфи и
поражения, своите върхове и падения. Тя обаче е представяна
и тълкувана и според контекста, но и съобразно представите и
на нейните апологети, или противници.
Месеци преди да бъде разстрелян от фашистите, Марк
Блок – един от основателите на знаменитата историческа
„Школа Анали”, ярка звезда от плеядата на френските интелектуалци и активна фигура във френската съпротива, – в едно от
своите произведения шеговито пише, че историците трябва да
бъдат като людоедите в приказките – където им замирише на
човешко, там те следва да търсят, пък и намират своята плячка.
В нашата бурна и преломна историческа съвременност
има твърде много, при това и не само приказни, ала и реални,
истински людоеди, чието занимание не е само да душат за наличие на човешко, което да похитят и унищожат, но и да нюхат
за нечовешко, което да представят и прославят като истинска
човещина, демокрация и хуманизъм. Тези исторически, политически, културни и научни „канибали” имат пръст и в превратните, и в спекулативно-манипулативните производства, дистрибуции, обмени и консумации на превърнатите форми на социалната и моралната солидарност между хората.
В цялата си история Етиката и гвардията й – етиците, са
били символ и практическо въплъщение на особена императивност. Те винаги са слухтели, наблюдавали, „нюхали, опипвали и вкусвали”, за да открият, удостоверят истинското или фалшивото присъствие и значение на определени феномени, таксувани и като морално не/човешки.
В хилядолетната си история Етиката е показала и доказала, че дори във времена на най-голяма и сякаш неотвратима
поквара на социалните и моралните нрави, на тотална разруха
и сякаш пълно унищожение на нравствените устои на социума
и човека, винаги е раждала светли творби и лъчезарни, спаси87
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телни визии, които са давали вяра и сили на хората, които са
мобилизирали техните хуманистични потенциали или енергии.
И ако днес отново (за кой ли пореден път?!) социалната солидарност е изправена пред огромни изпитания и невероятни
обществено-исторически и морални премеждия, редно е етиците да предложат логики и аргументи, начини, средства, форми и пътища, чрез които Солидарността да ограничи и възпрепятства конвейерното фабрикуване на свои псевдовариации,
квази модуси, всевъзможни пролиферации, клонинги и мутанти, които нямат нищо общо с автентичната и желаната солидарност между човешките индивиди и общности. Политикоидеологическата инструментализация и експлоатация на солидарността може да се възпрепятства преди всичко и най-вече
от етически интервенции, от истински, демократичен напор и
хуманистичен стремеж към реално, а не към мнимо, фалшиво
представени и действащи феномени и механизми за човешки
солидаризации. За да бъде истински човешка и практически
въздействаща, солидарността трябва да се ражда и израства в
съществено променена и обективна среда на истинска демокрация и на реален демократизъм, а за нейното проектиране и
създаване Етиката има свой дълг.
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Петя Пачкова1
От началото на прехода в бившите „социалистически”
страни демокрацията се представя за безалтернативен идеал
за политически режим в публичното пространство. Направи се
и невъзможното, за да се убедят народите, че няма друга алтернатива. Че авторитарните и тоталитарните режими носят
само беди, а демокрацията – само рози. Всестранните проблеми на все повече хора в бившите „социалистически” страни от
редица автори се оправдават и обясняват с това, че демокрацията в България не била истинска, била фасадна, била псевдо
или всевъзможни други подобни негативни определения. Не се
допускаше тезата, че демокрацията не е гаранция за благоденствие, а само едно от възможните условия за такова.
Западните народи живееха дълго време с мисълта, че
демократичният политически режим е краят на историята. Освен това бяха и почетени със съответни елитни интелектуални
позиции авторите, които солидно обосноваваха тази идея.
Но все повече факти и процеси говорят за тенденция на
постепенно и при това даже на лавинообразно налагане на
нови недемократични практики и идеологии в обществения
живот. В това число и в най-демократичните страни. Те са отражение на различни промени в интересите и мисленето на
елитите и на масите в тези страни. Демократичният политически режим и в западните страни все повече започва да изглежда
проблематичен от гледна точка на възможността му да осигу1
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рява солидно благоденствие и спокойствие на народите.
Както е известно, в етапа на глобализацията развитието
на капитализма води до увеличаване на социалните неравенства, бедността, безработицата, до деградации на социалната
политика и на най-развитите страни. А това увеличава недоволствата и политическото напрежение в съответните страни.
Може да се очаква някакъв обрат в тази тенденция при положение, че буржоазията в международен план се организира да
се самоограничи в апетитите си, което би довело до намаляване на бедността, дори до увеличаване на социалната справедливост, до минимизиране на протестната готовност на народите. Това обаче е трудно. То е и въпрос на желание и време. Управляващата класа в съвременните държави се състои от прекалено много прослойки с различни интереси, които трудно
могат да застанат зад дългосрочните си интереси. Става дума
за противоборство между Златния милиард и останалите милиарди, между Европа и САЩ, между различни типове страни в
самата Европа, между компрадорска и некомпрадорска буржоазия в отделните страни, между мафиотска и немафиотска
буржоазия. По-вероятно е поне за известен период от време да
се опитват с палиативни, неефективни средства да демонстрират загриженост за решаване на проблемите на народите, за да
се минимизират техните все по-нарастващи недоволства. А когато не успяват – да налагат недемократични методи и средства за решаване на проблемите.
Едно от средствата за временно решаване на част от
проблемите, за временно туширане или по-скоро за преориентиране на недоволствата е и все по-голямото ограничаване на
демокрацията с оправданието, че то ще е важно средство в
борбата срещу тероризма и ислямския фундаментализъм, а и
за осигуряване на ред и сигурност. Политическите режими дори и в най-демократичните страни днес придобиват все по90
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недемократични черти. По инерция, както са правили векове
наред, елитите използват подгряването на омразата между
различни етноси, религиозни групи, мигранти и местно население – естествено, за да се обогатят от експлоатацията и дискриминацията им. Тези елити са и все по-съгласни да ограничат
собствените си демократични права, а и да използват по-авторитарни политически методи на управление, като в името на
това да експлоатират удобните, или да контролират неудобните прослойки от неелита.
На хоризонта се задават сложни процеси или тенденции
на много сериозна и далготрайна деградация на демокрацията, на намаляване степента на демократичност на западните
общества по най-различни направления. Инициатори на това,
разбира се, са западните елити, но с това все повече се съгласяват и редица западни народи.
За това има и ред вътрешни причини, свързани с развитието на глобализацията и намаляването на икономическата и социална сигурност на все по-големи маси от населението, а оттам и
на тяхното недоволство. Увеличава се броят и мащабността на
протестните прояви. Нарастват предизвикателствата пред охраната на сигурността и реда в обществото. Това ще изкушава елитите
да засилват авторитарните тенденции в управлението.
За това съдействат и външни причини в лицето на миграционния натиск или на ислямския фундаментализъм. Европейските правителства по-скоро се, ще се изкушават да ограничават човешките права (покрай тези на неудобните мигранти
и джихадисти, но и на местното население), отколкото да
предприемат стратегическите мерки, които са необходими за
минимизиране на миграционните потоци и заплахата от тероризъм.
Елитите стимулират все повече несолидарността,
докато самите те се опитват да се солидаризират. Транс91
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националните корпорации, различните клонове на европейската буржоазия се опитват да се солидаризират, но пък в същото време и да десолидаризират народите. И засега са твърде
успешни в тези си дейности. Радват се, ако хората си противодействат и не желаят/успяват да подкрепят протестите на другия. Те стимулират ксенофобските, расистките, неофашистките
настроения и практики. Те прикриват лицата и групите, които
убиват мигранти, бежанци, роми или мюсюлмани. Техните „независими” съдилища все не могат да открият достатъчно доказателства, за да ги осъдят. Или ги съдят на смешно малки присъди. „Властите в Германия отявлено толерират неофашистите
и проявите им под предлог, че тези партии не са забранени от
закона. Полицията пази техните все по-чести шествия и дори
прилага масирано насилие срещу антифашистките контрадемонстранти… Към ултрадесните често покровителствено отношение проявява и съдебната власт. Процесите срещу техни
престъпления се проточват дълго, често доказателствата не се
допускат в делата, а нерядко се произнасят само условни присъди или дори оправдателни присъди за нанесени тежки телесни повреди и дори за убийства…”[1].
След атентата срещу френското списание „Шърли Ебдо”
масовите демонстрации се предвождаха от много от лидерите
на западния свят. Всъщност те не бяха разтревожени толкова за
свободата на общественото мнение колкото се радваха, че могат именно по този начин да съдействат за разгарянето на омразата срещу исляма и мюсюлманите.
Когато отпаднаха други стари врагове, например в лицето на „социалистическия лагер“, именно в лицето на ислямския
фундаментализъм, тероризма или бежанците се намериха и
новите, а и толкова необходимите за подобни елити необходими врагове.
Отдавна е започнал процесът на ограничаване на раз92
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личните видове права. Все по-често и все по-нагло се нарушават извоювани с кръв и утвърдени основни човешки права, които претендираме, че са изконни характеристики на западната
цивилизация.
Технологиите позволяват използването на нови, а и все
по-ефективни средства за контрол и десолидаризиране на масите, за легитимно нарушаване на техните права. Камерите все
повече застрашават правото на частен, интимен живот. Все
по-големи части от населенията на демократичните страни се
съгласяват да бъдат гледани непрекъснато чрез камери заради
личната си сигурност, като превенция и спасение от престъпността. А това е механизъм за наблюдение и контролиране на
правото на частен живот. В името на сигурността хората доброволно отдават части от личните си свободи.
Днес масовата култура печели все повече жертви, които
под нейните опасни влияния са готови да се атомизират и десолидаризират. Все повече хора са обхванати от съмнения, като
във всеки един от нас – всеки втори ни се привижда като престъпник или враг. А елитите много добре се възползват от това
недоверие между гражданите.
Легитимират се все повече поводи за подслушване и
следене на гражданите. В „Патриотичния акт“, приет в САЩ
след атентата от 11 септември 2001 г. се предвиждат нови възможности за подслушване на телефонни разговори, претърсване на пътниците на самолети, проследяване на паричните
потоци чрез нарушаване на правилото за банковата тайна. Във
френския аналог на такъв акт също се предвиждат широки
възможности за следене, които преди са били използвани само
със съдебни заповеди. В Канада през 2015 г. също се прие закон с такава насоченост. Мобилните оператори все повече се
ангажират да съдействат при подслушването[2].
Същевременно, все повече се разширяват практиките за
93

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

проследяване на трансферите от паричните средства, в т.ч. и в
личните банкови сметки. Американските секретни служби разполагат и все повече със солиден набор от информация за финансовото състояние на отделни видни личности, която все повече се използва за контролирането и шантажирането им, поради което вече и националните политически елити стават все
по-зависими от тях.
Зачестяват практиките на задържане за отделни лица за
неопределен срок или за превантивно изпращане в затвора
без необходимите преди това действия на съда.
Мощно се развива и полицейщината. Хората все повече се съгласяват да се увеличава бюджета и числеността на полицията, нейните правомощия.
Движението ПЕГИДА в Германия настоява за по-строги
условия, на които трябва да отговарят кандидатите за убежище, както и за все по-голямо втвърдяване на законите срещу
имигрантите, а също и за по-щедро финансиране и улесняване
на дейностите на полицията. И все повече германци се оказват
съгласни с тези послания.
Връщането на бариерите по границите (ще) ограничава
все повече правото на движение на европейските народи.
Според Всеобща декларация за правата на човека, всеки човек
има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство, да напусне всяка страна, включително и своята, и
да се връща в страната си, да търси и да получи убежище в други страни, когато е преследван. Обаче, с растежа на все понедемократични политики във все повече страни на Европейския съюз все по-често се нарушават и тези права. В началото на
прехода беше бурна радостта от срутването на Берлинската
стена. Днес вече има нови берлински стени на не едно място в
Европа и в САЩ. И въпреки това обстоятелство или тези реалности демократичните народи се съгласяват с издигане на още.
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А Марин льо Пен предлага възстановяване на границите.
Във връзка с ппроблемите, свързани с тероризма обаче,
медиите продължават да дават обикновено думата само на
едната страна в конфликта, не и на другата – така се задълбочава нарушаването на правото на информация и свободно
мнение. Осезаемо доминира гледната точка на „борците” с тероризма, не и на одобряващите тероризма.
Големи части от европейските народи се поддават на
манипулации, видоизменя се солидарността, намалява толерантността. По-точно, увеличава се солидарността в рамките на едни групи в борбата им срещу други групи от населението. Засилва се солидарността в рамките на едни прослойки
от хора, но за сметка на намаляване на солидарността между
различните прослойки. Налице са два противоречиви процеса.
Увеличава се вътрегруповата солидарност, разбира се, за
сметка на междугруповата солидарност и толерантност.
Налице е сериозна дехомогенизация в национален план и хомогенизация в религиозен, етнически и т.н. план. Вместо да се
обединяват, да застават зад леви политически сили и идеологии (на мястото на доминиращите днес десни идеологии), не
малка част от хората все повече застават зад флаговете на националистически, сепаратистки, ксенофобски, неонацистки
партии или на такива идеологии, които гласуват за прорелигиозни, консервативни, десни партии, които подгряват омразата.
Нараства омразата и недоверието между хората. Намалява
общата толерантност към различния, чуждия. Все повече се говори и за деградацията на мултикултурализма.
Променя се отношението към малцинствените групи.
„Мерките за интеграция на имигрантите се предприемат найвече по две основни направления: мултикилтурализма или асимилацията. Ако мултикултурализмът явно поощрява имигрантите да съхранят собствената си културна идентичност, то асими95

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

лацията предполага „претопяването“ на социокултурните малцинства в приемащата ги общност”[3]. Така вече лека-полека
мултикултурализмът се подменя от политиките на асимилация.
Същевременно обаче, нараства и броят на страните, които провеждат политика на интеграция, на мястото на досегашната си
политика на ненамеса по отношение на имиграцията.
Развитието на християнския фундаментализъм като противовес на ислямския, на нетолерантността спрямо другите религии е основна сюжетна линия в този мащабен процес на деградация на солидарността, толерантността, демократичността
като цяло. Мирното съвместно съществуване на различните етноси, култури и религии по времето на социалната държава в
същите тези страни реално отстъпва място на ожесточението и
противоборствата между тях.
Всъщност и ислямският, и християнският фундаментализъм реално пречат на обикновените хора да се обединяват в
името на разрешаването на икономическите и социалните си
проблеми. Те съдействат за десолидаризацията им, а и правят
услуги на дискриминиращите ги. А тяхната борба срещу негативните последици от глобализацията, срещу увеличаващото се
социално неравенство, срещу нарастващата алчност на съвременните елити е неефективна, особено когато е разединена.
Задълбочава се регионализацията като алтернативна на
глобализацията тенденция. Все повече региони в Европа, и то в
най-развитите европейски страни, се стремят към отцепване,
нарастват и сепаратистките тенденции. По-богатите региони се
опитват да се отделят от по-бедните, за да не споделят богатствата си с тях.
Десолидаризацията се отнася все повече и за отношенията между националните държави в Европейския съюз. Тенденцията за увеличаване на Европейския съюз, на хармонизацията
на живота в неговите страни-членки е съпроводена и от тенден96
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цията на оформяне на различни групи страни в рамките му – с
общи интереси и поведения. По-богатите страни-членки се конфронтират по редица линии с по-бедните страни-членки, дискриминират ги. Възможностите за хармонизиране на политиките,
за солидаризиране между европейските държави от различните
групи за общо решаване на проблемите осезаемо намаляват.
По-богатите са на една страна, докато по-бедните - на друга. Позасегнатите от миграцията – на една, а пък по-незасегнатите – на
друга. Затова се увеличават и стремежите за възвръщане на национален суверенитет, за формиране на собствени политики,
например на такива, които са свързаните и с имиграцията.
Намалява солидарността между групи и хора, които в
техен интерес би трябвало да са солидарни помежду си. Вместо да се увеличава солидарността между различните видове
жертви на глобализацията срещу нарастващата алчност на капиталистическата класа, реално се увеличава омразата и борбата между различните клонове на жертвите. Например в България е много типична липсата на солидарност между мюсюлмани и християни, между маргинализирани роми и социално
слаби етнически българи. Те не протестират заедно за основните си права. Ромите изключително рядко се включват активно в
общи протестни изяви с етническите българи. Дори на пролетните протести през 2013 г. действаха повече поотделно. Появиха се съвсем за малко и недостатъчно, а всъщност по площадите бяха техни събратя по нещастие – българи, които нямаха пари да си плащат сметките, част от които преживяват също чрез
социални обезщетения и помощи[4].
По време на социалната държава има повече солидарност във всекидневния живот, между различните прослойки от
хора – в това число етнически, религиозни и т.н. По-високата
степен на социална сигурност и благополучие бе свързана с помалко гражданска активност и съответната й контрагражданска
97
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активност. В сегашния период, когато много от проблемите на
масите не се решават на ниво органи за местно управление,
нараства степента на решаването им на улицата. В част от случаите хората се солидаризират в името на решаването на общите им интереси. Но това е обикновено, когато те са представители на една и съща група по някакъв признак. Но има и обратна тенденция – хората все повече да се противопоставят,
или не влизат в положението на протестиращите, недоволстват
от възпрепятстването на ежедневния им начин на живот, и протестирайки, блокират пътища, улици, булеварди и площади. Така обаче расте и нетолерантността на непротестиращите към
протестиращи групи. Заради нарушаването на техни права. От
една страна, расте броят на групите, които протестират за
нещо. А, от друга – все по-често срещу тях се изправят групи,
които са контра. Колкото повече се връщаме към началото на
прехода, толкова по-малко групи виждаме, които явно се противопоставят на други групи, които протестират. След това обаче все по-чести стават протестите, както и протестите, съпроводени с контрапротести[5].
Противопоставят се пряко групи с различни интереси – на
пушачи и непушачи; за изграждане на ски-писти над Банско и
против ски-пистите; за или против правителството на Орешарски; еколози против замърсяващите мини и миньори, които искат
работа; еколози искат да се разширят защитените територии,
докато жители на Дупница, Сапарева баня, Разлог, Банско и
Добринище – да се намалят, за да си правят ски-писти; хомосексуалисти и противници на демонстрацията на хомосексуалността. На 1 ноември 2012 протестират еколози пред екоминистерството – против замърсения въздух. На следващия ден – миньори
срещу еколозите. През 2005 г. суходолци протестират срещу извозването на софийския боклук в Суходол, а софиянци са гневни
на суходолци. В София се правят протести за въвеждане на веро98
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учение в училище, а в Кърджалийско – против въвеждането му.
Противниците на екопротестите си имат и своя коалиция „Национална гражданска коалиция“, която води пропагандна война
против редица от екоинициативите.
Демократизацията на бившите „социалистически” страни в съчетание с глобализацията стимулират закономерни обществени явления. Неизбежно нарастват и възможностите за
влияние на чужди сили върху развитието на обществените процеси в дадена страна. Липсата на сериозни ограничения на
правото на протест, на гражданска активност, каквито има при
по-недемократичните режими, отваря широко вратите за всякакви претенции или протести. В т.ч. на инспирираните от чужди сили и интереси. „Неолибералната глобализация позволи на
предварително добре обучени и подготвени извън дадена
страна малки групи от населението да манипулират настроенията на масите. Когато настъпи удобният момент, активистите се
задействат по указание отвън и бива стартирана операция за
„демократична промяна” на „недемократичното” до този момент управление”[6]. По този сценарий всъщност се развиха и
немалко от „революциите” в много страни напоследък, както и
на част от българските протести.
Запазването на демокрацията като политически режим,
като цел сама по себе си, разбира се, е нерационално. Много
хора биха предпочели да се опазва правото им на живот, собственост и работа, т. е. социално-икономическите им права, отколкото политическите им права. Те биха се съгласили на ограничаване на последните и вече го правят. Ако на мястото на политическите права получат повече икономическа и лична сигурност, повече социално-икономическа справедливост, те биха
преглътнали орязването на демокрацията. Както това всъщност
правеха и народите по време на така нар. социалистически режими. Въпросът днес, обаче, е доколко подобно мощно орязва99
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не на политическите им права ще се обвързва и със самоограничително поведение на техните управляващи класи, и то в името
на по-голяма социално-икономическата справедливост, на защитата (най-вече) на социално-икономическите им права.
Има възможен вариант, при който управляващите класи
не се ориентират към по-голяма социално-икономическа справедливост, а в същото време продължават и да орязват политическите права на народите си, т.е. деградират демокрацията.
Това в по-дългосрочен план би било самоубийствено поведение от тяхна страна. Защото народите няма как да не увеличат
степента на своето недоволство, разрушителните си емоции и
действия. Но има и вариант на постепенно увеличаване на социално-икономическата сигурност и благоденствие, свързано с
намаляване на социалните и политическите напрежения и запазване на основните характеристики на демокрацията.
Ролята на демокрацията в мюсюлманските общества,
особено там, където няма особено висока степен на благосъстояние на народите, е вече доста по-различна. Там наличието
на известна степен на недемократичност на политическите режими понякога е от полза за решаването на важни обществени
проблеми. Редица автори твърдят, че изкуственото, външно
привнесеното демократизиране на тези страни играе лоша шега и на народите им, а и често пъти на привнасящите ги външни
сили. Чрез известна степен на недемократичност в тях могат да
се решават проблеми, свързани с борби между различни религиозни групи, с регулиране на потребителските настроения на
масите, с развитието на икономиките им, с взаимоотношенията
между половете.
Редица автори днес оценяват като особено рисково положение, например, падането на авторитарните режими в Северна Африка. И част от тях препоръчват за решаването на
миграционните проблеми на Европа да стане чрез възстановя100
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ване на държавността в тези страни, дори под формата на авторитарни политически режими. В тази връзка Иржи Вивадил
казва: „Несъмнено е, че благодарение на дългогодишния си
опит на съвместно съществуване със значително мюсюлманско
население в рамките на една държава (някогашната Руска империя и СССР), тя (Русия - ПП) има огромен опит както в борбата, така и в необходимото сътрудничество с ислямския свят[7].
Русия също се сблъсква с тероризма, но съумява да използва в борбата с него единствения възможен модел за сравнително цивилизованото му решаване, т.е. подкрепата на крайно авторитарните местни режими, като чеченския например. Разбира се,
президентът на тази автономна република Кадиров не се вписва в
идеализирания образ на стандартния либерално-демократичен
политик. Той обаче печели изборите с абсолютно мнозинство,
впрочем със същата огромна подкрепа в Чечения се ползва и Путин. Затова и спадът на екстремизма там е показателен”[8].
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Татяна Батулева1
„Идеята за човешката солидарност [...] може да промени света, солидарността не е само състрадание. Тя е чувство за
единство и обща отговорност. Трябва да я превърнем в основа
на съвременния световен ред”. Думите принадлежат на Лех
Валенса и са част от речта му, произнесена на 10 ноември 2005
г. по време на церемонията по учредяването на Международния ден на човешката солидарност, който да се чества на 20
декември. Атентатите в Париж на 13.11. 2015 г. отново извикаха в съзнанието ни въпроси, свързани със солидарността: за
нейната необходимост, граници, форми и автентичност. Нямаше как да останем безучастни, научавайки за солидарността
„на отворените врати”, организирана за тези, които няма къде
да се приютят; за активираната от Фейсбук опция „В безопасност съм”; да не се развълнуваме, гледайки света, прегърнат от
цветовете на френското знаме; слушайки за хакерите, унищожили 5000 сайта на предполагаеми или бъдещи терористи и
евакуиращите се хора, които пеят Марсилезата. Спомнихме си
за солидарността, написана със свещи и моливи в памет на загиналите през януари журналисти от „Шарли Ебдо”.
Механизъм за социална саморегулация; априорен, социално предопределен феномен; основа на действия, водещи
до консенсус; включваща подобни елементи механична спойка, при която индивидуалните съзнания напълно се разтварят в
колективното съзнание или органично сцепление, което се
1
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крепи на автономията на индивидите и разделението на техните функции, основа на политическото и гражданското равенство; гаранция за индивидуалната свобода, осигуряваща разцвета на отделната личност – солидарността създава възможност
качествата на всички членове на обществото да съдействат както за общото благо, така и в интерес на всеки един. „Аз се бунтувам. Следователно ние сме!”: тази станала емблематична
фраза на Камю е синтезиран израз на връзката между бунт и
солидарност. Солидарността, която изтръгва от индивидуалната екзистенция и обричащата на смърт метафизическа участ,
превръща отделната личност в изразител на всички „унижени и
онеправдани”; която бележи прехода от творбата – елемент на
абсурда, към творбата в качеството й на автентичен, съхранил
вътрешната си мяра бунт, която разширява пределите на Аз-а и
го дарява със сила. Солидарността – като опозиция на тоталността и тотализирането, без която, по думите на Камю, не би
било възможно създаването на истинска международна общност, в която великите сили няма да имат по-големи права от
малките и средно големи нации. Според Изабел Стенжерс само
солидарността, а не „избрани от властта експерти” би открила
възможности за устойчиво развиващ се свят, в който колективният дебат да се противопостави на диктата на либерализма. В
съвременния взаимосвързан свят солидарността е един от пътищата за справяне с опасностите пред човечеството: всепроникващи форми на контрол и манипулация; нарушаване неприкосновеността на вътрешното пространство на човека; подмяна на автентичните ценности с „ментето” на симулакрите.
Разпадът на традиционните стереотипи, загубата на увереност
в абсолютни истини и в необратимия ход на прогреса, крахът
на авторитетите и утвърдените форми на социално легитимиране са свидетелство за нуждата от нови алгоритми за колективни решения, а значи от солидарност. Солидарността: реална
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и невъзможна; пропусната и обещаваща; безмълвна и показна.
Спонтанна солидарност (с пострадалите от бедствия), солидарност-марш като отговор на терора и в подкрепа на свободата
на словото („Аз съм Шарли”); неслучила се солидарност (с изгорените живи в Одеса); е-солидарност („Dans with me”). Наред
с автентичната солидарност обаче неминуемо срещаме и нейните клонинги – надяналите маската на солидарносттта симулакруми: площадна солидарност (преди избори); парадна солидарност; манипулирана солидарност; солидарност-маска,
„злоупотребена” солидарност... А те ни припомнят и нещо друго: че солидарността е отговорност, че в основата й стои определен осъзнат избор, че, приемайки да бъдем солидарни с някого, може би лишаваме от подкрепа друг и затваряме врати
пред друга възможна солидарност. Няма как да бъдеш солидарен с всички и всичко, с повод и без повод. Другото е просто
симулакър, подмяна и фалш. Че, освен осъзнат избор, автентичната солидарност е и спонтанност, която се ражда в сърцето
на изпитващите я като съпричастност и емпатия, афективност и
топлота. Че автентичната солидарност не може да бъде наложена. Тя е уважение към другия и другостта, търси запазването
на тази другост, но предполага и силен субект, отговорен за
думите и постъпките си, т.е. такъв, който е успял да съхрани и
собствената си другост. Солидарността предполага и определено, невинаги реално, но потенциално и виртуално обвързване и в този смисъл е различна от „отговорността-обсесия” на
Левинас и „хипостазирането на Аз-а в Другия”. Как би изглеждала солидарността, при която една от страните уважава и съхранява другостта на другия, но втората от тях е водена от обсесия да наложи своята „другост”, с всички средства и без задръжки? При която приемането на ценностите, отстоявани от тези, които са различни от нас, се превръща в заплаха за вековните, изстрадани и извоювани ценности на собствената ни ци104
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вилизация. С кого е солидарен полицейският директор в Кьолн,
който прикривал, че извършилите покушенията над жени в новогодишната нощ са с бежански документи? С кого са солидарни онези феминистки организации, които, от страх да не ги обвинят в расизъм, предпочетоха да си замълчат в тази ситуация?
С кого са солидарни тези, които бързат да окачествят всяко нелишено от двусмисленост, апелиращо към реален дебат, отчитащо сложността на казуса отношение към масово прииждащите мигранти, като проява на ксенофобия? Които опростяват
ситуацията и, лепвайки клеймо върху събеседника си, манипулативно го принуждават да влезе в обяснителен режим и да
започне да се оправдава, че не е ксенофоб.
Един от подменящите симулакри на солидарността откриваме в т. нар. политически коректно говорене. Ако човек не е
в течение на дебата, преминаващ под знака на подобен род
комуникация и случайно се включи към края му, изобщо няма
да разбере за какво иде реч. Ако (да пази Бог) диалогът е започнал по повод нечие убийство, постепенно нещата така се
изместват, че става дума за правата на определена етническа
група. Хубаво, въпросът е много важен, но в момента проблемът е друг. Така и с атентатите и някои наши коментатори (по
всички възможни въпроси). Според един от тях атенатите били
дело на маргинализирани от обществото „вълци-единаци” и
естествено в крайна сметка най-важното било да се запази демокрацията и свободите на гражданите. Друг пък, на въпроса,
представляват ли огромните, прииждащи на вълни, неконтролируеми групи бежанци, потенциална опасност, разви теорията, че приемането им, напротив, щяло да нанесе удар по Ислямска държава. Последва нелепа аналогия с тоталитарната
(която била почти като ислямската) държава, за чието рухване
причина станали интелектуалците, които започнали да бягат
зад граница. Така и с ИДИЛ – прииждащите бежанци, които би105
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ли главно интелектуалци, се вливали в редиците на борците
срещу тероризма в Европа, това щяло да доведе до обезкръвяване на ислямския фундаментализъм, пък и „нека си спомним
Втората своетовна война, какво били едни сто и петдесет души,
в сравнение с всички загинали тогава”. Водещият побърза „солидарно” да се възхити от направеното „прозрение”. (Явно големи „интелектуалци” са тези, извършили нападенията над повече от сто и петдесет жени на площада в Кьолн в новогодишната нощ...). Значи е позволено да говорим за различието като
ценност, която трябва да бъде съхранена, като екзотика, обогатяване и разширяване границите на собствената идентичност,
но не и като несъвместимост с друга ценност, като потенциална
опасност и насилие над собствената ни другост. Как да приемем, че хората са различни, „други”, че другосттта им заслужава уважение и в същото време всяко споменаване на негативните аспекти на тази другост (защото всяка другост в качеството
си на изграждана с векове идентичност има две страни) се
обявява за расизъм, ксенофобия и „език на омразата”? За съжаление някои очевидно не разбират, че напротив, именно
непрестанните опити за налагане на солидарност и табута би
могло да доведе до взрив на омраза. Всъщност няма лошо в
ефир да присъстват всякакви мнения, лошо е, когато изискванията на политическата коректност налагат една фалшивата солидарност в медийното говорене. Тя изкривява фокуса и измества проблематиката. Превръща в мантра принципно правилни максими, които обаче би следвало да се приемат съобразно конкретната обстановка и динамиката на промените в
нея. Един от белезите на симулакрума на солидарността е наличие на солидарно произнасяни мантри. Една от тези мантри,
която и Мадона превърна в мотив за неотлагането на концерта
си, е: „Не ни е страх, защото те точно това искат”. Особено
странно тя прозвуча от устата на трима белгийски граждани,
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защото веднага след това чухме официално отправеното от
премиера на Белгия послание: „Не можем да контролираме
ситуацията в М. Не ходете там”. Какво означава хем да признаеш, че в сърцето на Европа и Европейския съюз има територии,
в които законът е безсилен, да се примириш с наличието на
паралелни общества, движещи се по свои „вътрешни” закони,
със свое „правосъдие” и структури, хем да се пъчиш, че не те е
страх. Да бъдеш солидарен с убитите, осакатени от терористите
хора и съсипаните им семейства, и в същото време да обявяваш за назадничав всеки, който подкрепя стратегията за построги мерки за сигурност. Ретроградно ли е да търсиш сигурност не само тук и сега, но и за утрешния ден? Редно ли е в
името на политическата коректност и солидарност с всички, да
предопределяш съдбата на още неродения живот? Как успяваш да бъдеш солидарен с желанието да съхраниш живота за
бъдните поколения, като в същото време затваряш очи пред
неудобната истина, че съществува могъща организация, а не
„вълци-единаци”, която иска да разруши това бъдеще? Може
би отговорната солидарност вместо „Не ни е страх” би родила
думите: „Спрете да продавате оръжия на ИДИЛ!”. Ама защо
била употребена от Оланд думата страх, явно това е фал, „който трябва да бъде поправен”. Сякаш гледаме филма с Бен Стилър, в който героят, в криза, че се е разделил с любимата си, е
арестуван от летищните власти, защото е произнесъл думата
„бомба”; който напразно се мъчи да обясни, че важното е дали
наистина има или няма бомба, а не самото споменаване. Така
и в случая: въпросът дали има или няма основание за страх
беше изместен от това, че думата страх просто не бива да се
споменава. Няма лошо, когато някой е достатъчно безстрашен
да не се бои за себе си, но този, който не се бои за бъдещето
на света, в който ще живеят децата ни, не е безсрашен, а безотговорен. Този, който се опитва да бъде солидарен с всички, за
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да угоди на всички, лишава от солидарност тези, които наистина имат нужда от нея. Надянало маската на солидарността, политически коректното говорене всъщност я лишава от нейния
живец – отговорността. То е Прокрустово ложе, което вкарва и
най-актуалния проблем в тесни рамки, убива в зародиш реалния дебат, вкарва го в „глуха линия”. В него липсва диалог, липсва и диалектика в Хегеловия смисъл, няма преодоляване,
снемане, Aufhebung, достигане на ново, по-високо ниво на разбиране по пътя на диалектическия синтез. Няма я и отстояваната от Дерида опозиция на диалектическия синтез, която обаче
се стреми към „съхраняване на апорията”, на напрежението,
между двете страни на диалога. Така една наложена, симулативна, видима солидарност разрушава раждането на автентичната солидарност. Поставен в прекалено тесни, а понякога и
неадекватни за анализа рамки, дебатът се превръща в магическо пространство, изпъстрено с евфемизми, наложени табута, подмяна на думи, която далеч не е безобидна, защото подменя и реалната ситуация. Уж сме преодолели парадигмата на
големите разкази, но очевидно вече сме в плен на нови трансцендентални означаващи. Дори, когато е с най-добри намерения, тази показна солидарност ни кара да забравим къде сме
тръгнали и преди да сме постигнали съществени резултати, започваме да изпитваме удовлетворение, че нещо вече сме направили, успокояваме се преждевременно и нещата отново се
оттичат в обичайното си русло: „ще пошумим и ще забравим...”.
(Във вихъра от съпричастност с жертвите на „Шарли Ебдо”, когато всички хора се обединиха под мотото „Не на насилието!”,
някак набързо се забрави случаят със самоубилия се френски
полицай и хода на разследването за причините за избора му).
Така стигаме не до солидарността, а до негласна договореност,
убиваща автентичната солидарност.
По повод на солидарното говорене и превръщането на
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солидарността в договорка, се сещам и за проектите, свързани с
„интегрирането”, или „включването”. Тези, които градят стратегии върху тях, не усещат, че изпадат в противоречие. Нали уж
нямаше да редуцираме другия, а да му дадем право да бъде такъв, какъвто е? Многообразие в единството, съхраняващо и двете другости? Както поетично се изразява Левинас, „понякога дори диалогът е насилие”, а „срещата все пак трябва да остане
раздяла”. Добре, но ако другият просто не иска да бъде интегриран, включван, приобщаван? Значи от една страна приемаме
правото му да ходи забулен, боим се да даваме видимост на
християнските символи, за да бъдем толерантни и да не обидим
някого, оставяме го да бъде такъв, какъвто желае, т.е. капсулиран, а от друга, твърдим, че извършваните от него действия са
свързани с недостатъчната му интегрираност. Може би наивно
се надяваме, че ще успеем да наложим такова интегриране, при
което интегриращият се ще съхрани само онова, което ни устройва, загърбвайки и отричайки всичко онова, което самите ние
не приемаме. Тези, които вкарват всеки възможен дебат в Прокрустовото ложе на политически коректното говорене, създават
зона на безотговорност, имагинерно пространство, което няма
нищо общо с реалността. Те правят особено уязвими точно тези
ценности, които така пламенно защитават и от защитници на
демокрацията се превръщат в нейни гробокопачи. Как така, когато става дума за права, дадена общност настоява тези права
да бъдат и колективни, т.е. да бъде възприемана именно като
общност, да притежава преференции и привилегии, а когато
трябва да се поеме отговорност, дори споменаването името на
общността става табу? Нима не е ясно, че зад видимостта на нечии индивидуални вини често се крие колективна
(без)отговорност. Общността, с която политическата коректност
изисква да бъдем солидарни, получава право да решава кога да
се заяви като субект (обикновено в случаите, когато става дума
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за извоюване на права) или да се скрие зад индивида, обявявайки, че нейните традиционни изконни ценности нямат нищо
общо с извършеното (когато става дума за престъпление). Как
допускаш наличие на паралелни общества, които не са просто
бомба със закъснител, а бомба, чийто фитил вече е запален и в
същото време проповядваш, че си солидарен със своя народ?
Достатъчна ли е формулировката, която често чуваме след поредната трагедия, че някой или някои „категорично се разграничават от извършеното”, и защо общността в чисто морален план
не се чувства длъжна да поемат отговорност и отвътре да се
пребори с явления, с които на думи отривисто отрича да имат
нещо общо? Не е ли време по-сериозно да обърнем поглед към
философията на отговорността на Ханс Йонас, в която и страхът
играе роля? Страхът, че нещо непоправимо би могло да се случи,
страхът, който мобилизира усилията това нещо да бъде предотвратено. Към тезата му за свободата, която е „онтологически заложена” и неделима от същността на човека, по тази причина и
неуязвима. Неуязвима, дори когато, при форсмажорни обстоятелства, временно бъде ограничена в публичното пространство.
Именно отговорността превръща солидарността в автентичен
жест, чиято социална стойност нараства все повече; в жест, който, без да достига до съпричастността и симпатията, става предверие на алтруизма и сътрудничеството, гарант за една все потрудно оцеляваща човешкост – тази, за която според Камю, си
струва да се борим. В противен случай може да стигнем до онова, за което говори Ориана Фалачи – „няма Европа, няма европейски ценности, има само един европейски клуб на богатите”.
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НРАВСТВЕНИ ПРОЯВИ НА СОЛИДАРНОСТ
В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО
Станка Христова1
Солидарността е социален феномен, изследван в продължение на хилядолетия от различни науки (право, социология, философия) в зависимост от историческия етап на развитието на обществото. Само в социологията например са известни
множество теории и понятия за социална солидарност (механична и органична солидарност, класова и групова солидарност), основани върху различни предпоставки (общи ценности
и норми, общи представи за социален ред, общи интереси).
Понятието за солидарност обаче отсъства от интензивния етически дебат за дълъг период от време. Това се дължи
първо, на разбирането, че солидарността не е собствено етическа категория. Затова там и когато в етиката се обсъжда въпросът за солидарността, нейното съдържание се заимства от
други научни дисциплини, преди всичко от социологията и обществената теория. Второ, тъй като не е изработила собствено
понятие за солидарност, етиката в повечето случаи го замества
с други термини, които изразяват идеята за солидарност на
езика на етиката. В християнската етика такова понятие е братството, в социалистическата етика такива понятия са другарството, взаимопомощта, колективизмът и др. И трето, съществува съвкупност от понятия, които описват солидарността на
езика на етиката – съчувствие, съпричастност, състрадание,
милосърдие, доверие, отговорност, взаимопомощ и т.н. Имен1
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но тези феномени могат да бъдат разглеждани като нравствени
основания, причини, условия на солидарността, без тя да бъде
свеждана или идентифицирана с едно или повече от тях.
Едва през последните години се правят опити (преди
всичко в биоетиката) за включване на понятието за солидарност в системата на етическите категории. Интересът на биоетиката към институционализацията на това понятие е обясним. Той е свързан със спецификата на здравната сфера – солидарното разпределение и ползване на здравните фондове,
милосърдието и грижата. Тези опити обаче не предлагат някакво ново по съдържание и аргументация понятие за солидарност, а я асоциират с традиционните етически термини, описващи нравствените отношения в социума – отговорност, милосърдие, достойнство, алтруизъм, реципрочност, доверие, социални контакти (социален капитал).[1]
В социален план солидарността представлява доброволно обединение между хора (групи, класи, нации и др.), основана е върху общност на чувства, цели, споделени отговорности, интереси, взаимозависимости, споделена система от
ценности и принципи, които са свързани с вярност към определена общност. Изисква загриженост и кооперативни усилия за
подпомагане на онези членове на обществото, които са в неизгодно положение (уязвими и нещастни), стремеж към равенство и справедливост за всички.[2]
Солидарността е състояние или характеристика на социума. Тя е елемент от социалните взаимоотношения. Индивидът
встъпва в солидарни отношения с другите както като самостоятелна личност, така и като част от социалното цяло или поне на
сегменти от това цяло. Затова тя предполага някакво равнище на
социална кохезия, на общност, на групова лоялност. На мястото на „аз” и „мен”, солидарността поставя „ние” и „нас”. Ти, твоят
проблем, здраве, позиция, мнение, статус и т.н. са обект на моя112
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та (нашата) солидарност. Моята ситуация е свързана неразривно
с твоята. В този смисъл солидарността на равнището на социума
се изразява и в „споделени практики отразяващи колективни задължения за споделяне на „разходите” (финансови, социални,
емоционални и други) за подпомагане на другите”.[3]
Солидарността изисква публично действие. Това е действие (предизвикано от симпатия и разбиране) на позитивна
идентификация с другите (индивид или група) и тяхната позиция. Тя изисква чувство за общност, съпричастност, споделяне и
означава да си заедно с някого като застанеш около него, с него, до него, зад него, като него, да представиш, да говориш и да
защитиш другия, ако той не може да го направи сам. Означава
също да се поставиш в отношение на равенство и взаимосвързаност спрямо него, както и да проявиш толерантност към него,
без да губиш своята индивидуалност и различие.[4]
Дали така разбирана солидарност съществува в нашето
общество днес? Всеобщо споделяно е убеждението, че съвременното българско общество не е солидарно общество. В резултат на исторически обстоятелства и неадекватни политики социалната тъкан на нашето общество е нарушена или напълно разрушена, но не е изграден някакъв нов тип взаимовръзка, която
да създава предпоставки за идентификация както със свои, така
и с чужди. Въпреки това обаче у нас съществуват прояви на солидарност, основани върху нравствени чувства и отношения.
Солидарността изисква идентификация с проблема и оттук персонална или групова идентификация с обекта на солидарността – аз (ние) съм с теб, до теб, зад теб, аз съм Шарли, аз
съм парижанин, ние сме французи. Солидарни сме с конкретен
човек, кауза, група, етнос, защото ги припознаваме като едни от
нас и себе си като възможност да бъдем един от тях.
Солидарността е идентификация с другия, независимо
дали той близък или далечен в пространствено отношение.
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Ние сме солидарни със социални групи и хора, които са далечни като локация, но близки до нас по съдба или кауза. Склонни
сме да се солидаризираме с тези, които са като нас, в нашето
положение или и ние можем да попаднем в същата ситуация.
Преживяло травмата от Чернобил, българското общество демонстрира солидарност с жертвите от Фукушима. В същото
време ние, които сме били солидарни с арменските бежанци, с
бежанците от Тракия и Македония, днес отказваме безрезервна солидарност към бежанците. Защо в първия случай се солидаризираме, а във втория – не?
Защото в първия случай те са като нас – православни,
обект на един и същ друговерски гнет, гонени, клани като нас,
т.е. имаме обща историческа съдба. Един пример. Софийска
община признавала за законни само постройките, които вече
имали покрив. За една нощ всички роднини, познати, съседи се
хващали и изграждали една стая с покрив, за да не живеят бежанците в бараки или на улицата. Всяка сутрин представители
на общината узаконявали постройките. Така са създадени кварталите на тракийските и македонските бежанци в София.
Защо днес не сме солидарни със сирийските бежанци?
Ами те не са като нас. Те са с друга вяра, далечни са ни, представляват заплаха за нас лично (трябва да споделим с тях своя
оскъден бюджет, криминализират допълнително нашата и без
това криминогенна среда) или за нашата християнска цивилизация. Държавният глава, премиерът, правителството, цялата
политическа класа, Българската православна църква, масонската ложа, както и голяма част от българските граждани декларираха съчувствие към бежанците, но отказаха да ги приемат на
наша територия, да отделят средства за тях. Така в един глобален свят ние пренасяме своето локално, традиционно разбиране за солидарност (само към нашите, не към другите, т.е.
към чуждите). Разбира се, тук става въпрос само за нравствени114
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те, не за политическите и особено за геополитическите и цивилизационните измерения на проблема.
Солидарността като идентификация обаче не е нещо,
което може да бъде запазено и пренесено автоматично към
човека, групата, етноса, които са я провокирали, извън ситуацията, която поражда тази солидарност. При промяна на обстоятелствата отношението към другия като към чужд може да
се появи отново. Ние сме били солидарни с тракийските и мекедонските бежанци, но в моя край към тях в продължение на
много години се отнасяха като към „преселници от Стара България”. „Другоселецът” е траен феномен в нашата национална
история и манталитет.
Най-разпространената нравствена форма на солидарност
у нас е милосърдието, което има своите корени в християнската
традиция на милост към ближния, нищия, болния, страдащия.
Негов психологически израз са съчувствието и състраданието.
Социалните форми на проявата му се променят с времето – от
даването на милостиня до благотворителността. Пример за основана върху милосърдието и съпричастието солидарност са
благотворителните акции за набиране на средства за лечение и
за животоспасяващи операции на деца и възрастни, които нямат
финансова възможност да си позволят скъпо струващи терапии
както у нас, така и преди всичко в чужбина.
Солидарността предполага действия, адекватни на нуждата на този, към когото я проявяваме. Ако декларираш солидарност, но не предлагаш на гладния хляб, а само зрелища, ти
всъщност не си солидарен. Съчувствието само по себе си не
означава солидарност. Можеш да съчувстваш, без да си солидарен (както е с бежанците), но можеш да съчувстваш и да бъдеш солидарен, ако си съпричастен и предлагаш адекватна
помощ. Чрез съпричастността и помощта съчувствието става
елемент на солидарността.
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Реципрочността, проявявана в нравствен аспект като
взаимна отговорност, взаимодействие и обмен, предлагане на
нещо и очакване, че другият ще действа по същия начин, е съществена характеристика на солидарността. Отговорността към
съдбата на другия, към неговата кауза е стимул за оказване на
подкрепа, но всяко отстъпление от каузата, злоупотреба с помощта и доверието водят до отказ от солидарност. Зачестилите
случаи на злоупотреба с дарителски фондове за лечение или
други каузи водят не само до справедливо възмущение и търсене на отговорност, но и до свиване на солидарните прояви
само до случаи, зад които стои някаква организация, гарантираща тяхното използване по предназначение.
Природните бедствия през последните години показаха
и такива форми на солидарност като взаимопомощ и общи целенасочени дейности. Като правило солидарността е спонтанна
преди всичко на индивидуално равнище. На равнището на социума, на групово и общностно равнище тя в повечето случаи
се нуждае от организация, макар че самото съществуване на
общности и групи вече предполага някаква степен на организираност. При възстановяването на щетите от наводненията
обаче в голяма част от случаите ставаше дума за спонтанна индивидуална проява на съпричастност и за самоорганизация на
регионален, съседски, роднински и граждански принцип. В този, както и в редица други случаи на солидарност, съществен
организационен принос имаха социалните мрежи, но не и общинските и държавните институции. Нерядко хората се самоорганизират и са готови да окажат помощ, но нямат възможност да помогнат ефективно, тъй като липсва логистика на спасителните операции – координация на усилията по време, място, ресурси, помощни материали и т.н.
В заключение. Макар и несолидарно като цяло, българското общество проявява различни, по-скоро спорадични и спон116
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танни, форми на солидарност, както към свои, така и към чужди,
основани преди всичко върху нравствени ценности, чувства и
отношения. Склонност към прояви на солидарност се наблюдава
в случаите, когато състоянието или каузата на другия будят съчувствие, съпричастие, състрадание и милосърдие (майки срещу
насилието, срещу безразсъдните шофьори и т.н.) Проявите на
солидарност и съпричастност са от отделни хора към други хора,
които са преживели или преживяват едни и същи беди и имат
идентични или сходни проблеми, но общностна, групова солидарност като цяло отсъства. Моралната чувствителност към съдбата на другите и нравствените прояви на солидарност са провокирани от различни форми на неравенство (здравно, икономическо), несправедливост (преди всичко икономическа и политическа), злоупотреба и т.н. Наблюдаваме обаче и солидарност с
каузи, които споделяме или подкрепяме, колкото и отдалечени
от нас да са техните носители, поради съзнанието за ценността
на връзката между всички хора и общата заплаха (бедствия,
пандемии, терористични актове и т.н.).
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НА СОЛИДАРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
Вихрен Бузов1
В българското общество в годините на социализма бяха
утвърдени и приети ценностите на солидарността и сътрудничеството, но в годините на прехода към капиталистическа пазарна икономика и плуралистична демокрация те някак бързо бяха
потъпкани. Новият български капитализъм от периферен тип не
би могъл да се наложи в този си вид на деградиращо общество
на брутални социални диспропорции, корумпирана държавност
и мизерен компрадорски елит с амбиция не да развива съвременно производство, а да печели от съмнителни операции и
близост с властта – без предварителната подготовка извършена
от политическата класа, корпоративните медии и определени
подкрепяни финансово отвън неправителствени организации за
унищожаване на унаследените ценности и замяната им с необходимите за промяна такива. Днес социологическите изследвания на ценностите[1] и анализът на конфликтите в българското
общество насочват към извода, че традиционните ценности от
епохата на социализма – солидарност, сътрудничество, толерантност, уважение към човека и труда, достойнство са трайно пометени от реалностите на новата деструктурираща социална
промяна и бързото създаване на социални неравенства. Индивидуализмът, егоизмът и стремежът към себеутвърждаване за
сметка на другите и преди всичко на общността, дезинтеграцията на социалните връзки, характерни за ранния капитализъм в
1
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Европа, трайно доминират над идеите за равенство и социална
справедливост. По данни от 2008 г. българските граждани доминиращо предпочитат индивидуалистичната свобода пред равенството и не желаят да работят в общности за постигането на определени социални цели. Под 1% или около него участват в каквито и да е форми на обществени организации с идеална цел като движения за човешки права, за мир, професионални сдружения и др. Под 10 % са участвали в някаква законна форма на изразяване на протести – само 7,5 в законни демонстрации, а 8,8
са подписвали петиция.[2] Сред младежите също доминира разпространението на индивидуалистични ценности и егоистични
нагласи, както и недоверие към окръжаващите ги социални групи и гражданската активност въобще[3].
Има достатъчно основания да заключим, че изграждането на общество от типа на това на „естественото състояние” в
смисъла на Хобс, или общество на ранен капитализъм от периферен тип, е много по-лесен и кратко протичащ процес, отколкото останалите конструктивни процеси, свързани например с
изграждането на общество върху нова икономическа база и
технологии, общество на знанието или социално общество в
интерес на гражданите.
Проблемът, който идентифицираме като теоретично и
практически значим тук е свързан с липсата на съгласие и дори
споделена представа за изчерпването на някои от найестествените и очаквани пътища за ново изграждане на общество на солидарността в България, както и за необходимостта да се
търсят други такива. Ще посочим някои аргументи за провала на
повече от възможностите за реанимация на ценностите на солидарността и сътрудничеството, същевременно ще очертаем
други, които разкриват позитивни перспективи в тази насока.
Първият от тях бе пътят на европейската мечта, който
предполагаше влизането ни чрез „цивилизационен избор” в
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едно мощно общество на благоденствието и солидарността от
нов демократичен тип, в което богатите и успешните държави
подпомагат развитието на по-изостаналите участници в единното семейство чрез фондове, пренос на напредничави технологии на мястото на назадничавите руски, опирайки се на равноправно икономическо и политическо сътрудничество. Очаквахме, че влизаме в общност, в която някак са въплътени истинските европейски ценности от епохата на Просвещението,
тематизирани от Хобс, Русо, Кант.
Истината се оказа много по-различна. Икономиката ни
бе разрушена чрез корупционна приватизация и натиск отвън,
без на нейно място да се появи нищо. Руските проекти в енергийната област бяха стопирани, без да бъдат заменени с поконкурентни, които все пак да решават проблема ни за снабдяване с горива. Сега и кратко изключване на руския газ през Украйна след усилията ни за диверсификация ще доведе до истинска хуманитарна катастрофа.
Средствата от еврофондовете не доведоха до видим икономически ръст, а само до корупционни скандали и преливане в
частни джобове. Европейските политици се държат като свадливи банкери, които непрекъснато искат да орязват разходите, а
социалната система бе оставена без подкрепа в потъващата ни
държава. Източването на печалбите от българските предприятия
върви еднопосочно към богатите страни, а ние като държавата с
най-малки данъци се оказахме на опашката в чуждите инвестиции. Към това трябва да прибавим и натрапчивото впечатление,
че ангажирането със семейството на ЕС изглежда прилича повече на брак с ревнив съпруг, при който на булката не се дава дори
да поглежда някакви алтернативни пътища за икономически
проекти и дори заеми – руски, китайски. От играта на два стола
се зароди и „украинската криза“. От всички източноевропейски
страни в този брак нашата се оказа най-слабоволева и готова
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охотно да приеме дори ролята на „санитарен кордон” срещу дирижирания от Турция миграционен натиск.
Не можем да не признаем и, че доминацията на неолибералния проект на развитие, разпространявана и утвърждавана от Запада, доведе и до колапса на космополитизма като
добро философско основание на идеята за солидарността. Развитата от редица демократични умове идея за единното човечество като морална или политическа общност и равното третиране на всички хора не бе в състояние да оцелее срещу драматични предизвикателства като задълбочаването на социалното неравенство и бруталното обогатяване на елитите, бума
на принудителната миграция и провала на „хуманитарните интервенции”, които се оказаха маска на обикновени завоевателни войни.[4] Връзката на капитализма с демокрацията има характер на преходно историческо явление като днес сме свидетели на нейното разпадане. При което за нас изглежда ще остане само капитализмът.
Втората линия на провал на перспективите за връщане
към солидарността е свързана със саморазрушаването на проекта за демократична политическа левица на мястото на тоталитарната партия на целия народ. От времената на борбата на
работническата класа за еманципация солидарността е и левичарска ценност, но днес у нас интересите на експлоатираните
нямат истински защитник. Налице е тотално разминаване
между отчуждения и платен елит, вписан в глобалния неолиберален проект и проамерикански настроен, и надеждите, и
очакванията на членовете на тази партия за едно по-социално
общество. Затова може да бъде напълно оправдано и стремглавото западане на електоралния потенциал и политическо
присъствие на тази партия, както и на нейните клонинги.
Днес в част от развитите страни на ЕС бележат ново възраждане националистическите и популистки партии, които
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претендират за утвърждаване на националната идентичност на
техните държави, обявяват се против мигрантите и пропагандират идеята за преустройството на Общността в съюз на национални държави, или „Европа на отечествата”. Ние българите се оказахме до голяма степен изолирани и от това развитие.
Перспективата за изграждане на солидарно общество на националистическа или патриотична основа също се оказва в задънена улица, заради слабостта и неавтентичния характер на тези
политически сили. У нас националистическите и анти-системни
партии бяха заместени от бутафорни популистки политически
субекти, които влизат в Парламента като „патерица” по волята
на властимащите или пък играят ролята на „мюре” (по думите
на проф. д-р Кирил Шопов) за обиране на анти-системния вот и
държането му в миманса на границата на 4%. С това е елиминирана и перспективата за силна дясна партия, която да развива комунитаристка идеология за възраждане на традиционните
ценности на националистическа основа. Задграничните политически сценарии и компрадорският характер на нашия елит
провалиха лявата и националистическата перспективи за намиране на нови пътища към едно общество на солидарността.
Неолиберализмът катастрофира в цяла Европа и особено в страните от нейната източна част в опитите си да донесе
възстановяване и развитие на икономиката, демокрация и
удовлетворяване на интересите на гражданите. Той доведе само до увеличаване на богаствата на корпоративния елит. Необходимо е да се набележат възможностите за възприемането на
един нов комунитаризъм, адекватен на реалностите в глобалната епоха - на безскрупулна доминация на силните държави и
десуверенизация на слабите, на господство на финансовата
олигархия над цялото общество и света.
Комунитаризмът може да послужи като основа за изграждане на алтернативни визии за развитието на съвременния
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свят. Той не е алтернатива, а сравнително умерен коректив на
крайностите на либерализма. За комунитаристите обществото
или която и да е общност е нещо повече от обикновена сума от
единици, сключили помежду си договорни връзки. Можем да
говорим не само за общности, възникнали на основана на кооперация, но и за такива, които имат конституиращо значение за
собствената идентичност на индивида.
Индивидуализмът не е универсална черта на човешката
природа, а идеология, идваща от новоевропейската философия
и начин на организация на обществата в Западна Европа, който
се оказва неприемлив за повечето общества и държави на
Азия, Африка и Латинска Америка. А и в самата Европа. В мултикултурните и мултинационални държави той води към заличаване на различията и пренебрегване на същностни колективни права на малцинствата и маргиналните групи. Западът
създаде истински гета на социално изключени мигранти, които
се оказаха заредена бомба в неговото сърце.
Гарантираното от либерализма формално равенство
пред закона и равни права не обезпечават социалните права. Та
нали, за да използва щедро признатите му права, човек трябва
да разполага поне с някакви ресурси? Иначе всичко остава в
сферата на доброжелателната професорска абстракция и само
на хартия! Добре известно е, че икономическите и финансовите
показатели, с които се оценява като добра една либерална икономика не отразяват качеството на живот на всички граждани.
Либералната организация на обществото задълбочава социалните различия, увеличава неравенствата, независимо че в поумерените форми на тази философия се допуска приемане на
някои неравенства с оглед реализиране на социална опека над
най-ощетените в разпределението на материалните блага в обществото[5].
Комунитаризмът не е алтернатива, а сравнително умерен коректив на крайностите на либерализма. Към комунита123
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ристичната линия във философията на политиката обикновено
се отнасят авторитетни мислители като Ч. Тейлър, обявяващ се
за републиканските ценности на „общото добро” и за извеждане на комунитаризма от диалогичността на човешкия живот[6], М. Сандел, А. Макинтайър, който пледира за отричане
на либерализма и връщане към Аристотеловото понятие за човека като zoon politikon[7] и др. Тя не може да бъде отъждествена нито с политическата левица, нито с десницата, защото се
появява като позиция и нагласа и при двете.
Всяка общност има определени споделени представи за
добро и зло, справедливо и несправедливо, заложени в конкретната локална култура. Желанието и стремежът на човек да
живее с другите, неговото битие като „радикално ситуиран”
(Сандел)[8], като член на определена социална, професионална, културна, политическа или религиозна общност има много
по-основен характер от индивидуалните му права на автономна личност. Свободата му винаги се осъществява в рамките на
определена общност и извън нея е само частична. Сандел е
убеден, че, за да постигнем справедливо общество, не трябва
да се опираме само на пазара (либерализъм), нито на максимизацията на ползите (утилитаризъм), а е необходимо да разсъждаваме заедно за значението на добрия живот и да изграждаме публична култура, толерантна към различията, които
неизбежно възникват[9]. Типични комунитаристични ценности
са чувствата за солидарност, взаимопомощ и отговорност за
съдбата на другите и за собствените дела. Чрез дискусия за тях
можем да постигнем социални промени и морален ангажимент за преодоляване на несправедливостта. Правата и задълженията на индивида като член на определена общност характеризират неговия ангажимент към сътрудничество с другите.
Партньорска и опекунска роля се отрежда и на държавата, която трябва да се грижи за защитата на общите ценности, моралните основания на съвместния живот. Тези идеи нямат конк124
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ретна политическа окраска, защото се споделят и от консервативни десни и от радикални леви движения.
Може да се твърди, че комунитаристката философия е
оправдана от обективната необходимост да се коригират някои
крайности на либерализма в епохата на глобализацията и провала на неолиберализма по отношение на признаването на мултикултурността. Комунитаризмът не отрича свободата на индивида, а иска да я постави в по-реалната среда на обществените
взаимодействия, която е поне на стъпка от „естественото състояние”. Либералният светоглед възниква във времето на националната държава и е свързан с нейното осмисляне като тип политическа асоциация и с отстояването на автономията на индивида от контрола на институциите. Изключително интензивните
взаимни зависимости между хората и общностите от всякакъв
вид в глобалното общество поставят под съмнение индивидуализма като жизнена стратегия, водеща към оцеляване и просперитет. В основата на промяната на нагласите е и рязкото нарастване на кризисните и преходните ситуации, които повишават
усещането за отговорност и ангажимент с другите.
Пътят за намиране на нови основания за едно общество
на солидарността е към развитие на идеите за съпричастност и
солидарност сред основните общности в българското общество, които могат да достигнат до тях чрез обсъждане на положителните страни на съвместния живот и на реализацията на техните общи корпоративни интереси. Те са потъпкани от корпоративните субекти, от бюрокрацията, които се опитват да упражняват реалната власт в държавата от компрадорски тип и
заслужават колективен отговор, изискват високо гражданско
самосъзнание и демократичен дух. Определени надежди в тази посока дава широкото разпространение на граждански инициативи чрез посредничеството на социалните мрежи – срещу
сключването на споразумението TTIP за свободна търговия
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между САЩ и ЕС, което ще узакони диктата на глобалните корпорации срещу националните държави и гражданите, срещу
лобистките инициативи за потъпкването на екологичното законодателство и унищожаването на защитени територии, срещу
погазването на социалните права на учителите, кадрите в сферата на културата, музеите и библиотеките. Инициативите през
социалните мрежи породиха и гладните бунтове от февруари
2013 г., които доведоха до оставка на правителството.
Корпоративните глобални медии не могат да бъдат средство за утвърждаване на социална солидарност и граждански
активизъм, защото разпространяват индивидуалистките ценности на консумативното общество. Те успешно доминират чрез
властта на символите над всички сфери на обществото – политиката, икономическият живот, социалните отношения, културата,
човешкото общуване и личния живот. Техните продукти са продуцираните от културните и медийните индустрии символи и
представи, фалшиви ценности и клонирани образи. Те създават
една нова реалност, в която хората живеят нереален живот.
Световната хегемония на корпоративните медии не е
резултат на груба агресия от типа на завладяване. Тя не е „механична, нито просто насилническа, нито лъжливо манипулативна”, налага се чрез „убедителни политически и културни
практики, които необходимо изискват нормализиращи интерпретации, предавани най-добре на масите чрез медиите”. Това
означава, че „капиталистическата хегемония се нуждае от паралелна медийна хегемония като институционализирани систематични средства за образоване, убеждаване и представяне
на подчинените класи на определени културни практики в
светлината на капиталистическите норми. Ако културата е идеологическият цимент на обществото, – заключава медийният
експерт Ли Арц – тогава, за да осигури корпоративните интереси, капиталистическата глобализация се нуждае от медийна хе126

НОВИ ПЪТИЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВО НА СОЛИДАРНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

гемония, за да рекрутира, опитоми и популяризира интерпретации, информация и културно поведение, съответстващо на дерегулацията, приватизацията и комерсиализацията”.[10] Ценностите на индивидуализма, свободата на предприемачество,
консумативното общество се разпространяват чрез филмите,
интерпретацията на новините, евтините послания на електронните медии, игрите, комерсиалните риалити шоута и други световни формати за управлявано развлечение.
Ценностите на солидарността, взаимопомощта, толерантността и сътрудничеството не могат да водят до създаване
на продукти, които лесно се продават. Те не се вписват в неолибералната визия за света. Тя е близка до „естественото състояние”, при което оцеляват силните и икономически активните. Медиите прокламират лесно смилаеми индивидуалистки
ценности. Тяхната мисия е да омаловажават действителните
социални ценности на принципа на дисоциацията (Перелман) –
войната се представя за мир, агресията за хуманитарна помощ,
грабежът – за достойнство. Пропагандата на корпоративните
медии определено се отразява върху нагласите на обществото,
в което изчезва социалната ангажираност.
Интернет и социалните мрежи са може би единствената
естествена среда, която може да обедини хората за съпротива
срещу тази глобална доминация. Чрез свободната комуникация на привържениците на социалната глобализация се ражда
глобалното гражданско общество, което се противопоставя на
злоупотребата с власт на политическите и икономическите елити, на глобалната несправедливост. Свободната комуникация в
социалните мрежи и колективните протести в рамките на националното и глобалното гражданско общество могат да доведат до утвърждаването на едни по-автентични ценности на солидарност и сътрудничество.
Същевременно утвърждаването на новите социално ос127
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мислени ценности на солидарното общество трябва да се ориентира към основата на един републиканизъм, който възстановява идеята за държавата като изразител на общите интереси на
гражданите. Неолибералната идеология за отмирането на националните държави трябва да бъде разобличена с убедителни
аргументи[11]. Отмират слабите държави с фалшив елит, оцеляват и доминират силните с ясни ценности и идентичност. Това е
по силите на определени националистически и леворадикални
партии в днешна Европа. Възраждането на републиканизма в
рамките на ЕС минава през унищожаване на паразитната бюрокрация и нейния проект за единна държава и води към преразглеждане основите на договора в посока на една истинска
„Европа на отечествата”, обединяваща национални държави с
общи интереси. Трябва да държим сметка, че в глобален мащаб
светът се развива към мултиполярност и към изграждане на нови центрове на силата, които тепърва ще се опитват да изграждат алтернативен икономически и политически ред. Такива тенденции се забелязват в развитието на БРИКС в икономическите
и политически инициативи на Русия и Китай. Това означава перспектива за създаване на повече опции за малките държави в
политиката и възможност те да следват националните си интереси в балансирането между различните центрове.
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Ерика Лазарова1
„Аз съм Ти” е най-древната формула на хуманизма. Тя
предпоставя Другия не като враг или чужденец, което в зората
на човешката цивилизация често е едно и също, а го третира
като свое Алтер-Его. Евангелската философия ще го определи
като Ближен. И ще потърси в отношението към него модела на
отношението, което всеки иска да получи от другите – уважение, признание, адекватна оценка, при пълно отсъствие на негативност и необективност.
Но най-важното е, че това отношение засяга всички като
човешки същества на принципа, който И. Кант през Просветителската епоха ще дефинира като нравствен категоричен императив, обединявайки ги в своеобразно братство по взаимна търпимост и взаимопомощ. Тоест, предполага се наличието
на солидарност като взаимно зачитане и защита на общите интереси. И тя се мисли като етически значима категория.
Голямата съдържателна разлика обаче е дали солидарността ще се реализира като общочовешка, тоест, хуманистична
или като корпоративно-съсловна. И, следователно, ограничена
по обема и съдържанието на солидарността, отнасяйки се само
до членовете на определена общност. Независимо дали става
въпрос за професионална, съсловно-йерархична, религиозна
или политическа група от съмишленици, най-често обединени от
1

Професор в секция „Етически изследвания“, ИИОЗ при БАН, д.ф.н.
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материални интереси, дори когато декларират обратното.
Досега в човешката история е преобладавала втората
или партикулярната форма на солидарност, която, особено
в случаите, когато става въпрос за кастови социални конструкти
или за престижни обединения на светски или духовни властници, е обществено легитимирана и толерирана. Обратното,
при съюзите по интереси на обществено непризнатите или
маргинализираните групи, солидарността е единственият шанс
за успех и признаниe, но тя е лишена от материална база и затова по правило те са недълготрайни, поне до формирането на
т.нар. гражданско общество.
И в двата случая обаче реално е налице квазисолидарност, ограничена в определена човешка общност, но
отричаща същите прави, които защитава, за онези, оставащи
извън условните й граници. Дори религиите, които претендират за световност и универсалност, не са чужди на подобна социална и мирогледна ограниченост, разпростирайки благодатта и привилегиите си единствено върху своите съмищлениципривърженици, като същевременно подлагат на явен или скрит
остракизъм другoмислещите.
Съответно, солидарността[1] е на нравствена основа,
когато третира човешкото единство като дължима хуманна позиция и е антагонистично притивопоставяща различните
социални групи или групи по интереси, когато се базира върху
защитата на парциални интереси. Но тя винаги предполага
осъзнатост на усилията за защита на определени интереси.
Това е очевидно при съпоставяне квази-солидарността
на животинските общности, където има само две форми на
сплотеност: 1) овчедушието на стадата, което не предполага
съпротивата срещу общия враг, а цели единствено физическото оцеляване при екстремни условия и 2) агресивността на
вълчата глутница, където се мултиплицира жестокостта на еди131
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нака с цел нападение и победа на врага, предполагаща личното облагодетелстване.
Последният механизъм е в сила и в обществения живот,
основаващ се на инстинктите и волята за власт и богатства. Тук
има само квази-солидарност, противопоставяща едни на други
антагонистични интереси. Когато Хобс говори за „войната на
всички срещу всички” като естествено природно състояние в социума, там, където „човек за човека е вълк” и му противопоставя
държавата като „обществен договор”, той визира доброволността на човешкия съюз за опазване базисните интереси на всички
индивиди като граждани, чиито физическа неприкосновеност и
юридически права са гарантирани. Но няма и следа от защита
етическия смисъл на човешкото общежитие и разбиране ролята
на сътрудничеството извън установената йерархия на обществените отношения и здравината на социалната цялост.
В тази контекстуалност особено успешни са солидарните
усилия на всички корпоративни сдружения вчера и днес. Обединенията на богатите и овластените най-често са успешни за
разлика от солидарността на подтиснатите и угнетените от типа
на въстанието на Спартак, селските войни и дори синдикалното
движение при възникването му и което бива легализирано едва с налагане на лявата политика в световен мащаб през първата половина на ХХ век.
Един век по-рано Карл Маркс ще обърне особено внимание на моралния смисъл на еманципацията на пролетариата,
но и в тази случай имаме случай на защита на интереси, които
не засягат обществото като цяло, а изключват определено
малцинство – на бившите управляващи и симпатизантите им.
Накратко, в социален план солидарността предполага взаимната подкрепа и разбиране, но исторически най-често отнасящи се до: 1) единство между отделни индивиди и 2) между различви общностни групи, отразяваща степента на близост помеж132
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ду им, възникнала и укрепила се според типа социални отношения, залегнали в основата на общността им по интереси.
Религията представлява втори възможен механизъм на
солидарност, залагащ върху обединението на единомислещите
или по-точно, на едноверците. Но и тя оставя извън общността
си другоячемислещите, дори когато претендира за световноисторическа мисия. Неверниците или друговерците не са
включени в единството по вяра, поне не преди да заявят принадлежността си към съответната форма на вероизповедание,
тъй като всяка религия претендира за монопол върху истината
за Бога и за духовното избраничество на своята идеология.
Единствено еманципаторските религии като християнството и будизмът третират всички хора като равнопоставени,
поне докато не формират своята материална институционална
база и свещеническо съсловие с йерархична структура, чиято
същност отрича основополагащите принципи на самото учение.
Защото именно в схващането за човешко братство и
братство „во Христе”, както и в будисткото разбиране, отричащо вечността и божествената предопределеност на социалното
неравенство „Всеки става според делата си брамин или парии”, се крие шансът човекът да стане сам ковач на съдбата си.
Но беше необходима социалната и духовна революция от 1789
г., за да може човечеството да дорасне до разбиране значението на собственото си самоопределение и на солидарността.
Еманципацията на Третото съсловие във Франция роди гражданското общество и постави началото на процеса на осъзнаване нищожността на всички вкоренени предубеждения за
неравенството и непълноценността на хората, различаващи се
по произход и достъп до благата.
И макар и днес все още човечеството като цяло да не е
преосмислило напълно тезата за различието между равенство и
еднаквост, самата социална практика, третираща човекът като
133
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културен и нравствен субект, тоест, като личност с отговорност
пред себе си и обществото, природата и културата, променя качествено и самото разбиране за солидарността в смисъла, който
прекрасно изразява Чингиз Айтматов в романа си „Голгота” –
„Всеки зависи от всички”. Големият писател предупреждава не
само и не единствено за потребността от взаимно разбиране, толерантност и взаимопомощ, но и за неразривната връзка между
човек и природа. Нарушаване хармонията между макро- и макрокосмическото, природното и културното е деструктивна и води
да саморазрушаване на планетата и цивилизацията.
Единствено солидарността като общочовешка ценност
с етичен характер може да бъде гарант на мирното и безконфликтно обществено развитие разкрива социалната практика от
втората половина на ХХ век, когато страни като Германия и
Швеция се превръщат в красноречив пример за успеха и популярността на модела на развитие чрез солидарност.
Социалният мир и социалното благоденствие като демократична, тоест, разпростираща се върху максимален брой
граждани ценност, са възможни само при наличието на солидарност бедни-богати, детерминираща постоянното намаляване на ножицата между имащите и нямащите в едно общество
на относително висока степен на задоволеност на материалните и духовни нужди на болшинството от неговите членове.
Какво пречи у нас да се постигне този желан от множеството образец? Отговорите са много и сред тях преобладават
мненията за пълната безсмислица на т.нар. плосък данък, както и схващането за развращаващата роля на корупцията. Последната дава повод за нестихващ обществен, повече или помалко патетичен, дебат, но си остава само обговаряне на проблема, без реализиране на действени мерки по справяне с нея.
Що се отнася до десетпроцентния данък, той е силно доказателство именно за отсъствието на реална солидарност и прин134
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ципно нулиране ролята на морала в българското общество, където действа максимата за индивидуалното спасяване на фона
на отборните „силови играчи”, преразпределили само за четвърт век в своя полза националното богатство.
Липсва каквато и да е било стратегия на общонародна
солидарност и законово принуждаване на имащите да бъдат съответно и финансово по-отговорни за националната икономика и
за бъдещето на страната като цяло. Защото е лишено от логика
получаващият минимална работна заплата и реализиращият печалби от милиони левове или евро да бъдат облагани с един и
същ данък от десет процента, тъй като тежестта му се усеща различно върху джоба на потребителя в единия и в другия случай.
Разликата е в оцеляване на ръба на бедстването, противопоставено на свръхохолното съществуване на втория, който не усеща –
а и не му се напомня национално отговорно, че той трябва да дава пропорционално дан на социума от печалбата си, а не да търси
всевъзможни вратички в данъчните закони и официално държавно толериране на собственото му благополучие.
Крайно време е да се осъзнае от всички етическата
неприемливост на подобна практика. И необходимостта от ревизиране на цялата данъчна политика в страната, за да се премине не към механичното и отново уравнително повдигане на
данъчната ставка за всички[2], а да се използва механизмът на
подоходното облагане за ревизиране крещящата несправедливост на подобно непропорционално поемане на данъчните
тегоби от населението.
Огромната търпимост към недъзите на несвършващия
преход включва съответно и пасивността на основните играчи,
а точно като такива, за съжаление, масово не се осъзнават самите граждани. Да бъдеш граждански субект означава да поемаш лична отговорност за ставащото и да защитаваш правата си с всички разрешени от закона средства. Все още обаче
се играе на дребно – протести при трудови инциденти или за135

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

сегнати интереси на работещите в отделни отрасли. Но не и в
случаите на политика на неравнопоставеност, узаконяваща
увеличаване ножицата бедни-богати за сметка на неимащите.
Пълно отрицание на солидарността и равнопоставеността на гражданите е и политиката на узаконено лобиране за
едни или други финансови кръгове или групировки. Тъй като се
отрича на дело принципът за оценяване и подпомагане на найдобрите, а се дава предимство на онези, които имат най-силни
и/или най-кресливи и гръмогласни защитници.
Като тръгнем от известните днес европейски и социални
модели на ефективна солидарност, но и с критичен прочит на
социалните реалности по отношение на заиграването с правата на малцинствата, сепарирани по полов, религиозен и
национален (респективно - расов) признак, е потребно да се
отчита, че за целта на наистина демократичното обществено
развитие върху основата на солидарността е абсолютно необходимо наличието на:
1) Прогресивно-подоходен данък, гарантиращ споделянето на богатствата между отделните социални групи и относителната социална справедливост;
2) Меритократична политика към всички граждани и
пълното отсъствие на привилегии спрямо отделни малцинствени групи[3], независимо от признака, по който те се определят – религиозен или финансов ценз, политически заслуги,
национална или расова принадлежност и т.н.;
3) Непризнаване легитимността на лобистките кръгове
като корумпиращи и обезсмислящи демократичния принцип за
равенството на всички субекти;
4) Отказ от защита на отделни малцинствени групи като
по-привилегировани в сравнение с т.нар. обикновени хора. Тази
практика води например до налагане безплатната медицинска
помощ за спина, като болест на рисковите малцинства по сексуален белег, но не и до безплатно лекуване на рака като бич на съв136
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ременното човечество. За целта е необходимо реализиране на
5) Климат на истинско народовластие, където овластените са първи сред равни и не съществуват никакви привилегии по имотен, религиозен, образователен или друг ценз.
Но преди всичко е потребно да се гарантира атмосфера
на толериране дух на солидарност между гражданите. А това
изисква реабилитация на тази нравствена категория в общество, където днес предимство има либертарианската идеология,
представяща пазара като върховна ценност и естествен регулаторен механизъм.
И затова още по-необходим е хуманният глас на папа
Франциск II, който отекна едва ли не непривично на фона на реанимирания през последните десетилетия егоизъм като добродетел на Ан Райд. Етиката на Любовта се противопоставя на етиката на егоизма и направо я изпразва от съдържание, реабилитирайки като върховни нравствени стойности обичта и съчувствието
към Ближния, обединени от разбирането за човешката солидaрност като механизъм на социалното хармонизиране.
В забележителното си обръщение към Американския
конгрес от септември 2015 г., папата-реформатор[4] или папата-етик, както поредпочитам да го определям, шокира корпоративна Америка с обръщението си към обикновените хора и
акцента на речта си за смисъла на солидарността, позовавайки се на примера с Дороти Дей и Томас Мертън. „Папата на
бедните” отново разкри мисията си на духовник, за когото основното са нравствените стойности на живота, изтъквайки като първостепенна етическа добродетел способността да
състрадаваш и да помагаш на нуждаещите се.
Папа Франциск II посочи най-прекия път към нравствения начин на живот. На кое днес се цени обаче повече? Материалните или хуманитарните ценности, духовния аспект на живота или консуматорската страст от една страна, противопоста137
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вена на физическото оцеляване или казано по- простичко, но и
по-ясно – на животуването?
Не може да помогне дори въвеждането на новото понятие постматериални ценности, което се стреми да заличи антагонизма между материалните ценности и духовните, между
задоволяване базисните нужди на личността и израстването й
като човек с достойнство и достатъчно реални възможности, за
да реалзира потенциала си? Към т.нар. постматериални ценности спадат екологичните, ценността на феминизма и обещаната от него еманципация на жените и цялото човечество, противопоставянето на атомната енергия – тоест, все силно политизирани, за да не кажа идеологизирани ценности, способни
по политически път да обединяват и хомогенизират отделните
групи на обществото. Те се надграждат върху собствено материалните ценности, но в никакъв случай не развиват културния
потенциал на обществения живот.
В това отношение значение имат само хуманитарните
ценности като състрадание и грижа за другия, без които понятието „солидарност” си остава само добродетел на егоизма – тоест, мислене по логиката „За да ми е добре на мен, трябва да е
добре и на теб”. Истинският хуманизъм обаче изисква осъзнаване на Кантовия категоричен императив, изискващ третирането на Другия като ЦЕЛ, а не като СРЕДСТВО, а това предполага и
спазване другото златно правило на морала „Никога не прави на
другите това, което не искаш да сторят на теб”.
В този контекст и с оглед преосмисляне на събитията в
Париж от 13 ноември 2015 г. от гледната точка на конфронтацията на цивилизациите и религиите, на човечеството му предстои да научи да възприема солидарността като особеност на
човешкия начин на живот и условие на собственото му оцеляване. Защото няма Свещен Джихад, а само Свещен Мир като
същност на културата. А той предполага уважение към всеки
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човек като личност, отрицание на насилието, споделяне на материалните и духовни ценности в дух на толерантност. Не конфронтациите – политически, верски, социални или добродетелта на егоизма ще спасят света, а споделянето на грижи един
за друг и ценностите на духа и на хляба. Или както каза папа
Франциск II на 2 юни 2013 в неделната молитва „Ангел Господен” на площад „Св. Петър”, говорейки за чудото на споделянето: „Бих искал днес да обърна внимание на един детайл,
който винаги ме поразява и ме кара да се замислям. На брега
на Галилейското езеро сме, свечерява се; Исус се тревожи за
хората, които много часове вече са с Него – те са хиляди и са
гладни. Какво да направи? Учениците също мислят за този
проблем и казват на Исус: „Разпусни народа”, за да могат хората да отидат в близките селища и да потърсят за себе си храна... Исус знае какво е нужно да направи, но желае да въвлече
в това и Своите ученици, да им даде урок. Учениците мислят по
човешки, като търсят най-реалистичното решение, което не би
създавало големи проблеми...Исус се държи по коренно различен начин и поведението Му е продиктувано от Неговото
единство с Отца и от състраданието към хората, от онова Исусово милосърдие към всеки от нас ... Исус напълно се оставя на
Небесния Отец, знаейки, че за Него няма нищо невъзможно.
Затова Той казва на учениците да разпределят хората на групи
от по петдесет души – това не е случайно, тъй като това означава, че те вече не са тълпа, а общност, хранеща се с хляба Божи.
След това Той взима тези хлябове и риби, взира се в небето,
произнася благословия ... преломява хляба и рибата и ги дава
на учениците, които ги раздават на хората… и този хляб и тази
риба не свършват! ... Ето го чудото: освен умножаването на
хляба и виното, налице е споделянето, съвместната трапеза,
оживявана от вярата и молитвата.”
Но за постигане подобно съзнание и практика на човешка
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общност и универсално братство е нужно най-напред човечеството да се отърси от социо-културните си предразсъдъци и верските противопоставяния. Всичко е култура, а тя има много лица,
както Бог има различни имена, но една и съща същност, отричаща войната и нетолерантността. В този смисъл солидарността
е вникване в древното и вечно нравствено послание „Аз съм Ти”.
Днес казваме „Аз съм парижанин” в знак на солидарност
със зверствата в Париж. Но още по-добре би било да можем
убедено да заявим: „Аз съм всеки един от хората край мен и
което може да се случи на един, може да се случи на всички”.
Защото едва тогава ще може да се етизира целокупният човешки живот и солидарността да се превърне в начин на живот.
БЕЛЕЖКИ:
1. Според Уикипедия, за съвременната социология и политология
солидарността е чувство на единство, което се основава на
общност на интереси, цели или предпочитания сред хората.
2. Мика Зайкова плахо обяви от „малкия екран”, че икономиката няма как да сработи”, ако не се въведе поне 30% облагане на всички
работещи, тъй като било трудно да се осъществи реформа в посока
на социално справедливото подоходно облагане, тоест, отново се
предвижда най-онеправданите граждани да поемат данъчната тежест върху плещите си за сметка на богатите данъкоплатци.
3. Всъщност наличието на система от привилегии за овластените беше
и един от основните доводи срещу социализма и най-критикуваният
от народа недостатък на социалната система като цяло.
4. Той работи в полза на екуменизма и дори осъществи посещение
на валдензите в Турино – една от най-старините християски ереси в
Европа (Pfarer Kruse: “Ich freue mich auf den Papst”. „Die Zeit”, № 46,
12.11.2015), давайки знак, че е дошло времето на загърбване на противопопоставянето на християни на християни.
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КОРЕКТНОСТ
Силвия Минева1
За да се разбере как солидарността попада в капана на
политическата коректност, е необходимо да се вземат под внимание различните нейни прочити, с които разполагаме днес. Условно и съвсем схематично те могат да бъдат различени на три
основни - хуманистичен, либерален и анархистки. Всеки от тях
има своето поле на аргументация, като хуманистичният почива
предимно на антропологични основания, либералният - на лингвистични, а анархисткият – на антиетатистки. И трите прочита са
типични рожби на модерността, доколкото и трите са подвластни на „социологизиращата” тенденция, присъща на модерния
дух, а именно „отъждествяването” на философията със социологията, станало възможно, по думите на Дж. Ватимо, когато за битието „би могло да се говори единствено на нивото на събитията, в които се установяват начините – всеки път различни - по които се структурира опитът за света на различните исторически
човечества.”[1].
Ако се обърнем към историята на модерното обществознание, ще видим, че сред първите, заговорили по този начин за
битието не като „дадено”, а като конструирано на базата на концептуалната схема на модерния сциентизъм и позитивизъм, е не
кой да е, а авторът на „Позитивната наука” – О. Конт. Той ни предоставя и една от първите модерни трактовки на солидарността
в своята четиритомна „Система на позитивната наука”. В нея
1
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Конт коментира солидарността в контекста на разбирането за
алтруизма като антипод на егоизма и настоява, че алтруизмът
„би трябвало да се превърне в императив на основните ни асоциации“ и така да придобие универсално надмощие, което е
възможно, „стига висшестоящите и низшестоящите да усещат с
достойнство своята естествена солидарност.”[2] До този извод
стига основоположникът на позитивната наука, докато обсъжда
„специалните отношения между егоистичните инстинкти и алтруистичните наклонности“ и „домашните привързаности“ като
единствените спонтанни посредници между тях. Основни и безспорни източници за тези обвързаности според Конт са материалните нужди и „синовната обич”. На последната се основават
„домашните привързаности” и от нея черпи „морална мощ”
светското издигане, което „става стабилно и цялостно само в семейства, които могат да хранят с него други благодарение на
достатъчни натрупвания”.[3] От това гледище солидарността се
оказва проявление на алтруизма като способност да се чувстваме свързани с други без оглед на различията в социалния статус
и в това е нейната „естественост” като морален акт, жест на безкористност и нереципрочност, която е спонтанна, непреднамерена и непосредствена, а не горделива, снизходителна и хладна.
Зададената от Конт „концептуална рамка” на солидарността се оказва еднакво подходяща както за прочита й, предложен от Р. Рорти в посока на алтруистичната ни чувствителност като човеколюбие, така и за либералната й трактовка в
плана на разумния егоизъм, който ни подсказва да (не) правим
на други това, което (не) бихме искали да се прави по отношение на нас самите.
Първият - прочитът на Рорти, ни припомня, че солидарността е чувство, чиято сила е най-голяма, когато тези, за които
я изразяваме, са смятани за „едни от нас”, а „силата на „ние” е
типично противопоставяща в смисъл, че противостои на „те”,
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което също се състои от хора – погрешен вид човешки същества.”[4] Формулировката за „противопоставящата сила” на солидарността обаче изглежда на Рорти морално неприемлива,
поради което той апелира за нейното разширяване чрез загърбване на традиционни идентификации в полза на повишената
чувствителност към болката и унижението като гарант и условие на моралния прогрес. Според този възглед, изискването за
солидарност стои отвъд историята и институциите, като позволява „взаимно признаване на общата ни човечност“. Така описана, солидарността се представя като несъмнено морална категория, а нейното отсъствие като отсъствие на човечност и синоним на „безчовечност”.
За разлика от тази хуманистична и близка в основата си
на просвещенския патос обосновка, либералният прочит на солидарността има за източник т.нар. политическа коректност. По
същността си политкоректността - ако се доверим на експертната оценка на филолозите - е специфична езикова стратегия за
методично планирана работа върху езика, основана на идеята
за речта като средство за манипулация.[5] Нейната преднамереност е далечна и чужда на всякаква спонтанност, т.е. политкоректността не само не може да събужда чувства, а умишлено
ги потиска и отхвърля, независимо дали ще става дума за имената, с които различните малцинства биха желали или е желателно да присъстват в обществения дискурс, или за солидарността като нормативна грижа и социален ангажимент. И в двата случая безчувствената политкоректна стилистика е насочена
към отхвърлянето и заклеймяването на морално нееднаквото
третиране на всички разлики, независимо дали ще се отнасят
до дискриминация, несправедливост, пазарна конкуренция,
късмет в лотарийни игри или индивидуални права и свободи.
Практикувана по този начин, политкоректността има за резултат, от една страна, „репресивната толерантност” на полити143
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ческия плурализъм, описана от Херберт Маркузе като „задължително поведение по отношение на вече установените политики”[6], която увисва като дамоклев меч над всяко ценностно
твърдение, заплашвайки да се стовари върху него и да го дисквалифицира като догматично от плуралистка гледна точка.
От друга страна, неизбежният морален релативизъм на
безкритичното утвърждаване на всякакви ценности като еднакво
значими има за непосредствен и дългосрочен политически ефект
свеждането на политиката до инструменталността на ръководството, а на демокрацията - до множество процедурни правила. Тогава именно започва „саморегулацията” на обществото като състезание между функционални групи, когато „активността на активните „малцинства” и апатията на ”мълчаливото мнозинство”
превръщат вземането на решения и особено НЕвземането на решения, в интегративно правило на регулацията.[7]
Друга важна последица от прекалената загриженост за
индивидите и техните права е поддържането на компромис
между вече очертаните интереси чрез прехвърляне на все повече нормативни грижи към областта на частния морал и „ценностите” за сметка на етическите компоненти в политиката,
осигуряващи общата ангажираност и социално сцепление на
индивидите. В такава ситуация не е трудно да се разбере защо
политкоректното говорене може сравнително успешно да култивира толерантност, приучвайки и принуждавайки своята аудитория на безразличие към различията, но не и да събуди съчувствие и привързаност. Аналогично стоят нещата със солидарността, когато попадне в орбитата на тази стилистика. За
разлика от толерантността, тя има за източник не множеството
естествени или фалшиви различия и политиките за признание,
а пазарни интереси, дефинирани като общи проблеми.
Солидарността не може да бъде формулирана като право подобно на свободата и равенството, защото тя не се отнася
144

СОЛИДАРНОСТТА – В КАПАНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ

до отделния индивид, а до това, което се случва между индивидите като обмен и ги свързва по силата на общия ред и условия, респ. по силата на общия пазар на размяната, чиито агенти
са те. Тя е онази „връзка”, благодарение на която непознатите
пътници - потребители на обществения транспорт, стават малка, но спонтанна и сплотена общност, без да се договарят
предварително за реда и условията, при които ще предоставят
един на друг многократно един и същ перфориран билет. За да
правят това, те не се нуждаят от персонално съчувствие, емпатия, милосърдие, щедрост или друга подобна проява на човечност, а от съпричастност към другия, с който споделят едно и
също неудовлетворение като пътници в обществения транспорт. Тази съпричастност е възможна и ще продължи дотогава,
докато има достатъчно много и достатъчно социално хомогенизирани потребители на този транспорт във фактическия, а не
само във формално-юридически смисъл, които не разполагат с
друга алтернатива за придвижване.
Не е трудно да направим аналогия между общността на
недоволните пътници и европейското гражданство, за да стигнем до извода, че проявите на солидарност зависят непосредствено от принадлежността към групи, различни общности и характера на взаимодействието в тях, който предопределя както
вида участие, така и чувството ни за принадлежност към общност и самоидентификацията посредством колективните идентичности, предлагани в миналото от всеобхватни и традиционни идентификационни модели като системите на родство, религията, нацията, класата. Отслабването на тези идентичности
под напора на политкоректността, реториката на правата и политиките за признание днес е факт. Но също така факт е, че
колкото е по-слабо чувството за принадлежност към общност,
толкова по-малка е солидарността на съставящите я групи и
индивиди. В този смисъл солидарността е проблем на колек145
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тивната идентичност и нейната липса или дефицит там, където
тя изглежда като че ли естествено необходима, е знак за кризата или отслабването не само на тези идентичности, а на общностите, които стоят зад тях. Тогава на помощ идва политически
коректното приравняване на солидарността към щедростта. То
обаче, по думите на А.Конт-Спонвил, изпразва солидарността
от съдържание в стремежа да я представи като едно от благородните чувства :
„И при щедростта, и при солидарността – забелязва
Спонвил – става дума за съобразяване с интересите на другия.
Разликата е, че при щедростта вземаме под внимание интересите на другия, без обаче да ги споделяме… В случая на солидарността споделяте вашите интереси с интересите на другия. Вие
правите добро някому, но в същото време то е добро и за вас.
[…] Това е принципът на застраховането: взаимността на рисковете, събиране на средствата, съвпадение на интересите – солидарност. Което всеки прави за себе си, го прави, иска или не, и за
другите. Няма нужда да си щедър: застраховката е пазар. Това
значи, че действа по правилата на егоизма. […] Отношението на
обмен създава между нас обективно съвпадение на интересите
или по-точно – солидарност. От тази гледна точка, трябва да
признаем, че пазарът е чудесна машина за солидарност.”[8]
В този контекст солидарността се оказва „пазарна ценност”, въпрос на „добре разбран” интерес, а не на благороден
жест като щедростта, милосърдието, състраданието. Доколкото
предполага общ интерес, дотолкова тя е интелигентна и социално ефикасна регулация на егоизма, насочена към предотвратяване на конфликти. Но тази формулировка на солидарността
е приемлива и оправдана само за едно място и при едно условие. Мястото е пазарът като основна институция на либералното общество, а условието - просветеният егоистичен интерес,
присъщ на проницателни, пресметливи или съобразителни ин146
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дивиди. Проблемът е, че за търговеца и за поета един и същ
свят изглежда различен: това, което е възхитително за единия,
е отвратително за другия. Същото може да се каже и за религиозния и атеиста, космополита и патриота, както и за всички останали подобни двойки човешки типове, които бихме могли да
различим като противоположни. Как тогава да солидаризираме
различните типове, за да ги впрегнем в общия ярем на една
йерархизирина и централизирана, пирамидална обществена
структура, която черпи сили и мощ от дезантропоморфизацията (обезчовечаването) на социалните системи под влияние на
формалната рационалност, залеза на личността и смаляването
на нейните роли в сравнение с тези на организацията?
От Макс Вебер насам не един и двама изследователи
виждат в това „безчовечната” тайна на модерното функциониране, но и възможност моралът да се аргументира не етически, а
икономически, като еволюционен продукт на сътрудничеството:
„Интелигентно е да бъдеш отзивчив. – пише Н. Болц – И
обратно: ако преследваш успеха, използвайки глупостта на
другите, ти разрушаваш средата, в която можеш да постигнеш
този успех. Колкото по-комплексна е икономическата система,
толкова повече твоят успех зависи от успеха на другия.”[9]
С други думи, източник на етичността не са другите, нито отношенията помежду ни, а тяхното значение на „среда”, от
която зависи всеки пазарен успех. От това гледище солидарността се оказва синоним на лоялността и типична корпоративна ценност, която се осигурява чрез зависимост и функционира
по принципа: направи го зависим, за да е лоялен, т.е. солидарен. Живеенето обаче не се свежда само до пазарна дейност,
основана на размени, защото никой не е склонен да разменя
своя живот само за пари. Единствената позната ни конвертируемост на живота е друг живот, бил той отвъден или животът на
другия според това дали сме готови да умрем, за да живее друг
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или да заживеем отвъден живот, посягайки на собствения и
докато се самоубиваме, да убиваме и другия. Затова в други,
непазарни обстоятелства солидарността като „пазарна ценност” не може да ни предпази от никакъв фундаментализъм нито религиозен, нито пазарен, който също носи своите рискове и неудобства, като например, че егоизмът на пазарното
мислене прави общия проблем да изглежда чужд, а своят
представя като общ, така че губим усет за разликата и ставаме
слепи за други проблеми освен собствените Тогава именно се
озоваваме в ситуацията, описана в притчата за мишия капан,
станала особено популярна днес благодарение на социалните
мрежи, сайтове и блогове. Притчата разказва как мишката споделила с кокошката, овцата и кравата, че видяла стопанинът на
фермата да залага миши капан, на което те отговорили: „Капанът за мишки е твой проблем, а не наш!” През нощта в капана
се хванала змия и ухапала жената на фермера. Опитвайки се да
я излекуват, сварили на жената супа от кокошката. После заклали овцата, за да нахранят всички, пристигнали да навестят
болната. И накрая заклали кравата, за да нахранят гостите,
дошли на погребението. През цялото време мишката наблюдавала от дупката си, мислейки за нещата, които са чужд проблем, докато не станат твой.
Но разпознаването на общите проблеми не е достатъчно, за да си солидарен според третия, анархистки прочит на
солидарността, който залага противоположно на нейната хуманизация и комерсиализация, не на чувствителността към
болката и страданието или на добре пресметнатия интерес, а
точно обратно – на противопоставящата сила, за която говори
Рорти. Солидарността от това гледище е белег и условие на
съпротивата, на бунта и протеста срещу властта и статуквото. Тя
е сплотеността на разбунтуваните хора, тяхна съпричастност в
борбата срещу конюнктурата, властническата принуда, а не съ148
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чувствие и състрадание в скръбта, защото скръбта е самота и в
нея можем само да се утешаваме взаимно, но не и да скърбим
вместо другия.
„Солидарността между хората е тяхното оръжие срещу
властта!”, гласи лозунгът на първомайски протест на Федерацията на анархистите в България. Редом с него друг лозунг на същия протест призовава: „Мир между хората, война срещу
властта, днес не е празник, а ден за борба!”[10]
Голямото предизвикателство на солидарността следователно е, не дали сме или не сме солидарни, а как и заради какво сме готови на солидарност и си заслужава да сме солидарни: като борци – единомишленици, егоисти – интересчии или
безкористни алтруисти? Заради съпричастност в съпротивата,
от съчувствие и състрадание или заради пазарен интерес?
Защото всеки може да е солидарен, но не всеки е солидарен във всичко и с всеки, а само според смисъла, заради
който иска да живее, и в името на който е готов дори да умре.
Затова, ако солидарността ни липсва или не ни достига, то значи, че ни липсва и не достига смисъл, който да е достатъчно
значим, за да е общосподелен хоризонт на живота ни.
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Димитър Ганов1
Ален Бадиу твърди, че Етиката като такава е идеологически апарат, но благодарение на нея Злото се поражда от абсолютизирането на силата на истината. Всяка нормативност,
предзададеност, необходимост би лишила от събитието
(événement) на истината един „отделен животински вид, предизвикан от някои обстоятелства да стане субект – или поскоро да влезе в създаването на субект. Това означава, че в даден момент всичко, което то е – неговото тяло, неговите способности, – бива призовано да осъществи прокарване на път за
една от истините. Тогава от човешкото животно е поискано да
бъде безсмъртно, каквото то още не е”[1. Това означава, че неподправената внезапност на събитието – подобно на Платоновото „изведнъж”, ξαίφνης, което се случва извън времето, – не
може да бъде вместена в обективната историческа реалност, а
поражда Субекта като негова собствена истина. На пръв поглед остава впечатлението, че концепцията на Бадиу за етиката
е апофатична („Тук няма никаква етика изобщо. Има единствено – в края на краищата – етика на процесите, чрез които разглеждаме възможносттие на една ситуация[2]. Като че ли обаче
четенето на тази теория през Платон е по-основателно.
В книгата си „Infinitely Demanding” Саймън Критчли твър1

Главен асистент в ИИОЗ при БАН, д-р по философия.
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ди, че „етиката на истината” на Ален Бадиу е платонистка, следователно Доброто при него може да бъде „дефинирано и то
положително”[3]. Критчли схваща Злото при Бадиу като „отклонение” от Доброто, настъпило поради „лишеност” от Доброто
(evil is derived from the good by privation[4], но не споменава теорията на Августин за privatio boni, явно защото я счита за вторична. И когато истината, чийто генезис не може да се състои в
никаква предварителна даденост на Субекта[5], бъде привидяна
като Необходимост на обективната история, се поражда Злото.
В случая Бадиу действително има предвид преди всичко
трагедията на големите социални утопии, но негов любим
пример за такова Зло е нацизмът или колаборационизмът. Той
обаче го схваща не като обективен исторически феномен, а като вечна диалектическа заплаха за битието на истината. Бадиу
напомня, че при Петен във Франция е въведен закон за статуса
на евреите, а днес страната е на път „да одобри закони за расовата идентификация на предполагаемия вътрешен враг, което се прави посредством понятието „нелегални имигранти”;
Франция – която е субективно доминирана от „страха и безсилието”, – е един остров на законността и свободата. Етиката е
идеологията на тази островност”[6]. „Субективно доминирана”,
защото в това измерение, според Бадиу, трябва да търсим присъствието/отсъствието на истина, а не в историческия континуитет на Саркози спрямо Петен. Безсилието (тук Бадиу следва
Ницше и го обявява) поражда Злото посредством „нихилизма”,
„негативната воля”[7]. Така мисли и Критчли: хората не успяват
да понесат своята смъртност.
Следвайки Лакан обаче, Славой Жижек предлага друга
интерпретация: хората не успяват да понесат именно тази безсмъртност, към която ги призовава събитието на Бадиу, защото
първично е не Доброто, а Злото[8]; излиза, че този призив на
Бадиу-Критчли е подменен, защото, както казва Бадиу, това е
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ситуацията на съвременната „нихилистична” Етика, която прави
Доброто идентично със Злото именно с това, че му прескрибира определено съдържание. Изглежда за Бадиу безсмъртието
признава универсалното в единичното, премахвайки историческата обусловеност на крайността. Тук интерпретативната
схема на Алтюсер, с която започнахме, помага на Бадиу да се
пребори с нормативната етика, разкривайки нейната социална
функция: мистифицирането на интерпелацията посредством
употребата на идеологически апарати като екзистенциален
проблем. Така обществената манипулация подменя истината:
недоверието и страхът към себе си са екстернализирани в легализирания расизъм, посочен от Бадиу. Защото „субективно
равнище” не означава „Субект”, който впрочем, както Критчли
правилно отбелязва, може да бъде не само буквален: дори
най-напред събитието може би се изразява в колективен Субект, който именно поради това е особено уязвим за подменителната мощ на социалната утопия.
Свойственият на Жижек есенциализъм, с който преобръща платонистката интерпретация на Критчли, е доста уязвим
за критика: също толкова трудно е да се удържи хипотезата за
едно фундаментално Зло, както и за такова Добро, когато трябва да бъде интерпретиран (дори и максимално критично) подходът на Бадиу към призива. Но в случая не това е най-важното,
а употребата на изводите на Жижек, който също плътно следва
Ницше. Атакувайки прагматично-егоистичните основи на русоисткия алтруизъм и „егалитарната справедливост, доколкото тя
се състои от завист”[9], Жижек представя мултикултуралисткото
„снизхождане” на либералния фундаментализъм като „жертва”
(sacrifice), чрез която обаче не жертващият, а Другият е лишен
от собственото си наслаждение, защото бива не погълнат, а
обезопасен и обезсмислен като идентичност от доминиращите
културно-социални структури.
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Тероризмът на ислямските фундаменталисти според Жижек се разгаря от това снизхождане; в него те още по-ясно чувстват своята предполагаема непълноценност в сравнение с „висшата” раса и това, което им липсва, е именно расисткото убеждение в своето превъзходство[10]. Ако за момент полузабравим
Бадиу, Жижек вече изглежда доста по-убедителен: ислямисткият
отговор на либералната подмяна е истински, защото се движи от
resentment: първичен, фундаментален, защото подмяната, на
която реагира, не може да се разглежда като първична поради
своята неистинност, макар че в своята искрена мотивация да
съществува е изтъкана от resentment. Жижек представя корените
на ислямския фундаментализъм и либералната толерантност като конгениални поради обединяващия ги, макар и различен при
всеки от двете явления, resentment.
Според Жижек „истинската опозиция на егоистичното
самолюбие е не алтруизмът, не грижата за общото Благо, а завистта, ressentement[11], който ни кара да действаме против
нашите собствени интереси. Консервативните или комунитаристките критици се оплакват, че „етиката”, която може да се
роди от утилитарни индивидуалисти, може да бъде само „договор между вълци”, който се заключава в това, че най-силният
интерес на всеки от тях е по-скоро да сдържа своята
aгресивност, отколкото (да прояви) истинска солидарност и алтруизъм. Но те пропускат ироничното гледище: това, за което
утилитаристката етика не е в състояние да си даде адекватно
сметка, е не истинното Добро, а самото Зло, което в основата
си е против моите дълготрайни интереси”[12].
Тезата на Жижек, че resentment кара хората/обществата
да действат емоционално против Другия, вместо да преценят
трезво своите интереси, и в този смисъл ги прави етични, реално жертващи себе си в своята ирационалност, е ценна за този
текст с това, че, подобно патоса на Бадиу, е насочена към
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„прикритата солидарност” (hidden solidarity)[13] на неолиберализма с нацизма. Именно това е особено характерно за съвременното европейско и, в частност, за българско общество. Дори ако приемем възгледа на Жижек, че интерпелацията не се
удава на хората на екзистенциално равнище, то на социално
ниво идеологическите апарати успяват да захранват и управляват нужния расизъм и национализъм, за да го използват успешно. На ежедневно равнище в последните години ксенофобията и омразата към хората с неправилен цвят на кожата расте
и в България, и в цяла Европа. Националните референдуми в
Европейския съюз, изборните успехи и последващите действия
на крайната десница, както и репресивните действия на режима на Саркози във Франция, за някои от които говори по-горе
Бадиу, са само видимата част на този процес; и пълзящата доскоро, а вече доста интензивна мигрантска вълна от Близкия Изток, е само една от преките причини за това явление. Съществената причина е, че така се създава лесно разпознаваем образ
на Врага, виновен за лошото битие на белия човек, който успешно набира самочувствие на базата на схващането, че не той
или бялата държава са недостатъчно умни или способни, а
Другият, който (както би казал Лакан, а след него и Жижек) му
отнема не просто социалната сигурност и щастие, а собственото му наслаждение (това, от което всъщност бялата държава
се стреми да лиши Другите). Защото освен снизхождането, за
което Жижек говори, и при гражданина на либералната държава съществува дефицит на спасително расистко самочувствие,
но не и на идеята, че такова трябва да се произведе. Тази идея
и механизмите, посредством които тя поражда резултати, функционират особено ползотворно благодарение на властовите
институции – икономически, административни, „неправителствени”, образователни, медийни. Докато нацизмът и расизмът
растат в укротеното си инертно измерение на подразбиращо се
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съчувствие и вътрешна подкрепа за политическите субекти на
тези идеологически феномени, те изместват фокуса от социално-политическите проблеми и страдания към измисленоекстернализиран техен причинител – подход, успешно приложен още в Германия през 30-те години на миналия век. По този
начин просто бива осуетена ефективната критика и съпротива
против държавното управление. Когато обаче самите нацистки[14] формирования се появят в пълния си блясък, тяхното
съществуване и постоянната перспектива (или заплаха, в зависимост от ситуацията) за излизането им на сцената и засиленото им влияние постигат троен и много по-мощен репресивен
ефект. От една страна, те материализират твърде масови емоции и желания, които обаче широките маси се страхуват да си
признаят и реализират, а официалните обществени структури
трезво практикуват и проповядват алтруизъм и се въздържат от
resentment. И в двата случая публичният израз на отношение се
мистифицира зад дюркемианска благочестивост и солидарност
с „различните” и „малцинствата”. От друга страна, левите
структури късогледо се ангажират в ленива конфронтация с
неформалната крайна десница, забравяйки нейните реални
работодатели. А пък и, от трета страна, жонглирането с непреходната възможност да бъде извадена етническата карта на
фона на наличието на добре организирани нацистки структури
дава изключително богати възможности за маневриране на
властовите институции.
Ресурсите, които идеологическите апарати не притежават, а ги имат в изобилие нацистите, са консерватизмът, верността към класическите идеи и лидери на движението, дисциплината с елементи на аскетичност, мистифициращите действителното си предназначение „спортни” и „културни” организации по
подобие на хитлеристките и енергичната амбиция – все основани на resentment и подобаващо равнище на когнитивна ограни156
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ченост: в това е предимството на живите политически страсти
над уморената неолиберална машина, която отказва да се възползва от перспективите на „ироничното гледище”, което излага
Жижек. Поради всички тези обстоятелства нацизмът не се преследва, макар че е формално инкриминиран и неговите привърженици не се крият. В България има фрапиращи примери. Добра
историческа справка за генерал Луков и Съюза на българските
национални легиони и кратък преглед на историята на Луков
марш, както и на неговата страница във Фейсбук, категорично
показват, че събитието се организира от откровени нацисти,
пропагандиращи физическо изтребление на малцинствата чрез
газови камери и др. Вместо да бъдат арестувани и съдени, отдавна се правят постъпки за отмяна на чл. 108, ал. 1 от Наказателния кодекс, за да бъде разрешена нацистката партия, която
не крие социалната си база – нереалистично на пръв поглед
обединени спортни фенове, достатъчно проявили „убежденията” си не само в писмен вид, но и в събитията в Пловдив, Гърмен
и др. Тук става все по-неприкрита солидарността между нацизма
и властта в различните ѝ въплъщения.
Настоящата ситуация с мигрантите е подобаващ израз
на „прикритата солидарност” между съвременния глобален
капитализъм и ежедневния, битов нацизъм. Употребата на
нискообразовани и нископлатени работници от Третия свят в
sweatshops на могъщи транснационални компании и в тежка
физическа или друга непрестижна работа винаги е била подразбиращо се задължителна в Европа[15]. Това е основната
причина, поради която мигрантите бяха добре дошли.
В България локалните малцинства са ангажирани в
строителството, озеленяването и „чистотата” (поради което е
практически забранено в последните две сфери да работят етнически българи – висш пилотаж на държавен расизъм), но
бежанците все по-често стават общи работници в търговията.
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В Германия от 2015 г. призивът на Меркел за отворените
врати нямаше нищо общо с този на Бадиу-Критчли, но съвсем
не бе необмислен. Когато дефицитът на евтина работна ръка,
от който страдаше свободният пазар в Германия и Австрия, се
запълни, дюркемианската солидарност вече не бе необходима
и идеологическите апарати започнаха да подготвят обществото
за постепенно затваряне на границите, раздухвайки криминалните скандали пред одобрителните погледи на все поксенофобските социуми.
В този смисъл новогодишните събития в Кьолн и други
големи градове на Германия изиграха толкова важна роля в тази
кампания, колкото 11 септември 2001 г. в американската „война
с тероризма”, зад която стояха сходни цели. Много са основателни хипотезите, че 11 септември бе организиран от или поне
добре дошъл за САЩ, както навремето и Пърл Харбър бе умишлено допуснат. Очевидно има основание и правосъдният министър на Германия да твърди, че изстъпленията на бежанците са
организирани или умишлено провокирани, въпросът е: от кого?
При всички положения е сигурно, че тези изстъпления бяха манна небесна за германските власти, и не само за германските.
Неминуемите предстоящи погроми на етническа основа и отприщването на масови социални енергии в посока на все поактивна крайнодясна радикализация на огромни обществени
групи ще бъдат грижливо насочвани от идеологическите апарати в зависимост от политическия момент, за да бъдат постигани
определени цели. (Виждаме у нас как Огнян Минчев – ръководител на влиятелния think tank ИРМИ, вече от година последователно работи в посока на криминализиране на исляма и това в
момента съвпада (случайно или не) с разрива в ДПС и кампанията срещу Местан)[16]. Но в един момент тези успешно засега
управлявани енергии няма да могат да бъдат удържани и интерпелацията ще заработи в нежелана от никого посока. Силите,
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които абсолютизират привиденото от тях за Истина, ще изградят
това всеобхватно Зло, което след своята успешна институционализация ще удави собствения си resentment. На това може да се
противопостави единствено колективният субект, роден от събитието на добрата, истинската солидарност, която обединява
хората не на базата на resentment или прагматичен алтруизъм,
защото и двете са резултат от съобразяване с настоящето на обществените отношения, привидяно като вечност. Единствено това ξαίφνης, което напуска линейния ред на историческата необходимост и вертикално обусловените социални процеси, може
да мисли и осъществи радикална промяна в обществените отношения, което е и единствената възможност за постигане на
всички отделни промени.
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ПОСТМОДЕРНАТА ПУБЛИЧНА СФЕРА, ПОЛИТИЧЕСКАТА
ВЛАСТ И МЕДИИТЕ
Ива Шишкова1
В основите на съвременната политика стоят гражданското общество и публичната сфера, където се зараждат инициативите и формулират интересите, проблемите и идентичностите. Гражданското общество е своеобразна организационна основа на публичната сфера. То е свързано с определени структури, докато публичната сфера се отнася до споделени значения,
смисли, ценности. И едното, и другото са неотделими от съответно комуникативно пространство, от характера и промените
на комуникациите между гражданите, чрез които те установяват социални връзки, идентичности, солидарност. Дигитализацията на комуникациите води до значими трансформации в тези две основи, на които се опира политиката.
Влиянието на медиите върху всички сфери на човешкия
живот е изследвано от канадския социолог на медиите Маршал Маклуън. Неговата теза, че медиите не са само средство,
чрез което се предава определено съдържание, а сами по себе
си водят до радикални промени във функционирането на политиката и културата, има своите основания в разрабоките на изследователи като Валтер Бениамин и Теодор Адорно. Неговото
емблематично определение за смисъла на предаваната информация: „The media is the message” – „Посредникът е съобщението”[1] постулира разбирането, че медиите въздействат
не само чрез съдържанието на съобщението, но в голяма сте1
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пен и чрез спецификите на самите медии. Според него самото
съдържание има слаб ефект върху индивида и обществото, поскоро медията влияе върху посланието, предавано чрез нея.
Възприемането на съобщението се повлиява от вида на медията, тъй като създава символна връзка, чрез която посредникът
оказва въздействие върху възприемането на съобщението. На
основата на тази идея, Маклуън извежда своите обосновавания на значението на медиите за трансформиране на основните характеристики на човека, което рефлектира върху него и като гражданин, участващ в политиката.
В „Гутенберговата галактика”, първата книга на М. Маклуън, посветена на печатните медии, се защитава тезата, че медиите, влияещи само на едно сетиво, неизменно ще бъдат заменени от медии, въздействащи върху повече човешки сетива.
Авторът вижда в телевизионните образи антитеза на „типографската ера“ и твърди, че печатните медии правят хората поголеми индивидуалисти, отдалечават ги от света и един от друг,
докато електронните медии, въпреки че не провокират силна
интелектуална активност и въображение, ги правят поваимосвързани. На печатните медии като вестниците, списанията, книгите и др., обобщени чрез понятието „Гутенбергова галактика”, Маклуън противопоставя „електронната галактика“, която
ще доведе до отмирането на книгата и ще е начало на нова комуникационна епоха. Той допуска, че чрез нея светът ще се превърне в „глобално село”, в което изчезва предходното деление
на център и периферия, а „центърът се оказва навсякъде”. В този
контекст изказва и прогнозата си за „края на книгата“[2].
Печатарската култура променя света, печатните медии
предават информация на необозримо количество хора, със способността им да повишават образователното равнище на населението и да увеличават скоростта на предаване на информацията. Книгопечатането променя радикално начина, по който се
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прави и функционира политиката, както и характера и формите
на държавата. Този период, се характеризира с отдалечаването
на гражданите от политиката, което води до отстъпление на масовата демокрация, а според някои изследователи се наблюдава
отстъпление от либералната демокрация, въпреки че би следвало да се увеличи гражданската ангажираност и политическото
участие, поради появата на много и разнообразни по характер и
форма комуникационни канали. Много изследователи на този
процес достигат до различни обобщения, но общото между тях
е, че развитието на модерните комуникационни технологии води до комуникационна пасивност между хората в реалния, а не
във виртуалния „социум”, и че с приватизирането на основните
медии общественият интерес се замества от политически и корпоративни интереси. Тези процеси са кризисни за солидарността
в обществата, респективно в българското общество. В условията
на пазарна, по-скоро псевдопазарна икономика и псевдокапитализъм в постсоциалистическа България, където обществото е
изцяло „опазарено”, при повсеместното сриване на ценностите,
градящи основите му дотогава, се оказа невъзможно възпроизвеждането и гарантирането на правилни и обществено-полезни
представи за солидарността на ценностите, основополагащи
съществуването на всяко общество. Две и половина десетилетия
принципите на „социалния атомизъм” и „социалния дарвинизъм“ обуславят и катализират процесите на социална и морална
десолидаризация в нашето общество. В този „преходен период“
медиите се проявиха не само като проекция на обществените
процеси, не само като отразяващи, но и катализиращи ги в посока защита интересите в политиката и на икономическите групировки, отколкото на обществените интереси, но отразяващи се
върху тяхната активност.
Според Робърт Пътнам телевизията поставя ударението
върху консумацията, а това е и един от основните фактори за
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упадъка на гражданското общество. Консумацията е търсен и
логичен резултат от нарастващото влияние на корпоративните
сили, в чиито ръце е съсредоточена основната част от медиите
и най-вече телевизията. Увеличаващото се влияние на корпоративното потребление, опосредствано предимно от телевизията, повлиява публичната сфера като място за дебат и обяснява
упадъка на гражданската ангажираност. С появата и на този тип
медии се оформи очакването, че те ще създадат нова сфера и
нов форум за публичен диалог.
Телевизията, радиото и печатните средства за масова
информация осъществяват комуникационна връзка със своите
реципиенти – телевизионните зрители, радиослушатели и читатели и ги пренасят от една точка на планетата до друга, сякаш
пренебрегвайки пространството и времето, сближавайки всички жители на огромното „глобално село” (М. Маклуън), като им
дават възможност не само да разберат един за друг, но и да
обсъждат едни и същи въпроси по едно и също време. По такъв начин жителите на „глобалното село”, в каквито се превърна населението на планетата с помощта на средствата за масова информация, встъпват в самостоятелна преработка на еднаква информация. Оказва се психическо въздействие върху
съзнанието на милиони хора, въвличат се в процес на колективно мислене и „колективна солидарност”.
Общественото мнение и принципът на солидарност!? В
периода от 80-те години на ХХ век се появяват многобройни
СМИ (средства за масова информация) – вестници, кабелни и
ефирни телевизии. Медиите са в основата на еволюирането на
публичната сфера и на гражданското общество, които още през
ХVІІІ век са основен двигател на буржоазните революции. В тази сфера се появява възможността да се срещнат различни
гледни точки, мнения, идентифицират се обществени проблеми и в голяма степен се формира обществено мнение[3].
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Публичната сфера може да се разглежда от различни ракурси. Отделните граждани имат различен, неравностоен политически, икономически, образователен, културен статут и благодарение на технологическите възможности на съвременната
медиасфера те се срещат в публичната сфера с тази си неравнопоставеност. Затова едни граждани могат да налагат своите
гледни точки в публичната сфера много по-категорично от други.
Според Юрген Хабермас обаче, постепенното развитие дава
възможност все повече да се налага равноправие на обменяните гледни точки в публичната сфера. Затова я интерпретира преди всичко нормативно, като това, което тя трябва да бъде и се
очаква да бъде с развитието на демократичния диалог в резултат на социалната еволюция. Тя, според него, води до засилваща
се комуникативна рационалност. Нормативно разбрана, публичната сфера се основава на рационалния критичен дебат и дискусия; става възможна благодарение на нуждата от свободно обсъждане и диалог по въпросите от общ интерес.
Медиите са силно обвързани с интересите на големи социални групи. И дори при плурализъм на медиите, като се има
предвид, че в пазарни условия те функционират като пазарни субекти, за тях на първо място е печалбата, а не толкова солидаризирането с истината. Типична в това отношение е критиката към
либералната представа за медиите на автори като Ноам Чомски и
Едуард Херман, които в своята работа „Производство на съгласие”
говорят за множество „филтри” на новините в медиите, свързани
с това кой е техният собственик и какъв е източникът на новини,
което превръща масовите медии в средство за пропаганда на съответни политически и икономически сили[4].
Новите комуникационно-информационни технологии
днес бързо променят комуникативните междуличностни и
опосредствани от медиите и компютрите ситуации, практики и
информационно поведение на хората. Има ли това отношение
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към солидарността в цялостния процес на социална интеграция
в съвременните общества? Управлението на държавата, осъществявано от властта, възниква в името народа, който се конституира като публика, която създава определено обществено
мнение и пред която са отговорни политиците. Идеята за представително управление винаги се свързва със същността на политическите явления, с интересите и политиките, свързани с
народа като суверен. Според една от теоретичните постановки,
наречена елитаристка, народът сам не може да формулира
своите интереси, затова тази функция изпълняват определени
елити – национални и политически. Според друга постановка
трябва да се разглежда идеята за конституирането на народа
като активен субект, който с помощта на публичната сфера стига в рационална дискусия до самосъзнание за най-важните за
него проблеми и интереси, в името на които действат властовите институции. Това е класическата либерална идея за публичната сфера и рационалните индивиди, влизащи в комуникация в нея. Именно като такива те са в истинския смисъл на
думата граждани, откриващи в публичната сфера място за рационална идентификация на общите интереси, които следва да
защитават политиците. Така публиката и формираната от нея
публична сфера всъщност са формата, чрез която народът прави възможно представителното управление. Модерната епоха
прави възможна националната публична сфера и на тази основа формирането на национална идентичност.
В книгата си „Структурната трансформация на публичната сфера: поглед в категорията на буржоазното общество” Хабермас изследва процеса на развитие на модерната публична
сфера от ХVІІ и ХVІІІ век насам и нейното трансфрмиране през
ХХ век. Още с появата и развитието си радиото и телевизията
стават собственост на държавата или на частни корпоративни
субекти, а това според него води до фабрикуване и изобретя166
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ване на обществено мнение, а не до свободното му формиране
в рационален дебат между отделните индивиди. Затова, според Хабермас, в публичната сфера трябва да преобладава критическият разум, типизиращ най-добрата демократична традиция. Така той създава идеала за публичната сфера на свободна
и рационална комуникация между равноправни и автономни
индивиди, които в диалог могат да постигат консенсус по основни проблеми, независимо от споровете и несъгласията си,
което може само да повиши легитимността на взетите решения. Според Хабермас този нормативен идеал за модерна публична сфера не може да се реализира в свят на господство на
корпоративни интереси в медиите, на пиар и маркетингови
технологии на масово въздействие, на хегемонни идеологии на
съответни социални групи, изопачаващи наличните дискурсивни условия и комуникативна рационалност. Поради това той
разграничава два типа публика и публичност. Първият тип е на
публиката като зрители и слушатели на медиите, в които водещо място заемат шоу продукциите и видимостта на звездите на
масовата култура, при които няма разграничение между публичния и частния им живот. Вторият тип публика и публичност
е тази на политическите, културните, научните дебати, при които има обмен на аргументи и мнения, разкриват се рационално
различията и противоречията в определени позиции и идеи и
се търсят рационални решения. В случая публиката не са зрители и слушатели, а активни участници, говорители, страни в
задаването и отговарянето на въпроси. Говорейки по общите
проблеми, те загърбват своя частен живот, но линията между
едното и другото не се заличава[5].
Държавна регулация върху медиите днес е много потрудно приложима, поради статута им в общественото пространство. Така гражданите могат да наблюдават и контролират
управляващите, което повишава отговорността на политиците.
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Медиите от предходни периоди са използвани за пропаганда и
са превърнати в средства за въздействие върху масите, тяхната
комуникационна насока е монологична. Новите медии са диалогични, интерактивни и така създават условия за поливалентно влияние върху масовата си публика по отношение на политиката. Те унищожават комуниационните лимеси на медиите от
миналото, разграниченията между статусите на официалната
власт и обикновените хора.
В научната литература съществуват две алтернативни
виждания за въздействието на интернет върху проявата на
граждански позиции – песимистично и оптимистично.
Според песимистичното новите технологии имат редица
недостатъци, които заплашват ефективното влияние на гражданите над политическия процес, напр. снижаването на равнището на политическо говорене в мрежата в резултат на масовизацията на интернет участието и огромното количество
блогове и форуми; увеличаването на информационното неравенство между индивидите; подкопаването ролята на политическите партии и организации, на традиционните медии като
класически посредници между гражданите и държавата; засилващата се намеса на корпоративния сектор и пр.[6].
Според оптимистичното виждане за ролята му, интернет
дава значителни възможности на гражданите да влияят и да
упражняват контрол върху решенията на своите представители
в местната и централна власт, както и върху административните решения, взети от различните министерства, държавни
агенции, местни администрации и дори върху международни
организации [7].
Съвременните информационни технологии и интернет
възможности създадоха предпоставки държавните и обществените институции да осъществяват непрекъсната комуникация
с гражданите, чиято цел е вземането на решения да не бъде
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еднопосочно, а с осъществен граждански контрол върху управленското равнище, извън и освен парламентарния контрол.
Формирането на общественото мнение в съвременния обществено-политически живот се реконструира с установяването на
новата информационна динамика на интернет. Появата на т.
нар. интернет идеологии наложи на политиците нови подходи
към аудиториите им.
Под интернет идеологии се разбира пренасянето на традиционните различия между консерватори, либерали и социалисти, отнасящи се до социалния свят край нас, към виртуалния
свят на интернет, властовите отношения в него, връзката между
граждани и властови институции. Тези идеологии не трябва да
се приемат като виждания за света, а по-скоро като опити за
формиране на отношение към интернет и неговата употреба, това е по-точно в полето на идеите, тъй като липсва, все още, последователно и йерархично структуриране на система от идеи,
която стои в основата на всяка една идеология, но понятието е
конвертируемо „тъй като то в една или друга степен е отражение на съществуващите в реалния свят леви, центристки и десни
възгледи. Това е напълно нормално с оглед на факта, че партиите отразяват именно такъв тип идеологии.”[8]
Съществуват различни признаци, по които се делят идеологиите. Един от основните признаци е продиктуван от отношението към равенството. Принципно левите идеологии приемат равенството за необходимост, а за десните неравенството е
обяснимо и оправдано. Според друго класифициране, което се
основава на отношението на държавата към икономиката и
гражданите, идеологиите са консервативни, либерални (и либертариански), социалдемократически (и социалистически).
Консервативните идеологии, споделят някои основни
ценности [9]:
• Традиция: свързване на минало, настояще и бъдеще.
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• Несъвършенство на човека: Човекът е ограничен, зависим, търсещ сигурност и стабилност. Той е егоистичен,
властен и алчен.
• Прагматизъм: Човешкият разум е ограничен, затова –
малки стъпки, а не големи промени.
• Йерархия: Различията и неравенствата са естествени
(мъже-жени, родители-деца, учители-ученици, предприемачи-работници).
• Религия: Особена привързаност към християнските ценности, семейството.
• Авторитет: Наличието на силни авторитети е основа на
социалната сплотеност. Свобода – чрез ред, ограничения, правила, авторитети.
• Собственост: Стимулира хората да спазват закона.
Консервативните идеологии подкрепят равенството във
възможностите, ненамесата на държавата в икономиката, както и традиционни институции като семейството, църквата, религията, морала и пр. Те се противопоставят на свръхакцентирането от страна на либералите и либертарианците на индивидуалните права и на пренебрежението към задълженията и
общностите.
Либералните идеологии споделят следните общи принципи [10]:
• Индивидуализъм: индивидът има предимство пред общността.
• Свобода: винаги с предимство пред равенството, справедливостта, авторитета.
• Равенство: най-вече пред закона; политическо равенство.
• Толерантност: естествен баланс между конкуриращи се
идеи и действия.
• Съгласие: Управление на основата на „съгласието на управляваните“.
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• Конституционализъм: Разделение на властите и „ограничено правителство“.
Либералните (и техните крайни версии – либертарианските) идеологии фаворизират ролята на свободата на отделния
индивид и на частната инициатива, а държавата според тях
трябва да функционира като „страж”, който следва да се намесва дотолкова, доколкото трябва да наказва нарушаването
на закона и човешките права.
Социалистическите идеологии отначало се формират
като по-радикален вариант на класическия либерализъм, покъсно създават собствени идеологически доктрини. Основните
ценности на социалистическите идеологии могат да се синтезират до следното [11]:
• Социалност, разбирането, че хората са предимно социални същества.
• Солидарност, което поставя сътрудничество пред конкуренцията и колективизма пред индивидуализма.
• Социално равенство (икономическо, в образованието),
което да допълни политическото.
• Класовата борба като двигател на политиката.
• Приоритет на публичните свободи и на публичната собственост.
През ХХ век социалдемократическите и социалистически идеологии приемат намесата на държавата в икономиката и
в личния живот на гражданите, постулирайки равенство и равноправие в образованието, здравеопазването, в сферата на услугите. Те се стремят да подпомагат социални системи като образование, здравеопазване, хора в неравностойно положение,
изравняване на неравенствата в обществата, подпомагане на
работниците, по-високо данъчно облагане за бизнеса и пр.
Традиционно идеята за свободата на словото и сдруженията е свързана със защитата на класически либерални цен171
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ности и права. В книгата си „За свободата” един от класиците
на либерализма Джон Стюарт Мил пише, че нищо не би следвало да ограничава свободата на мисленето, дискусията, словото[12]. Подобни идеи, но спрямо свободата в интернет, имат
днешните киберлиберали и киберлибертарианци. Със съвременното интернет либертарианство най-често се свързва името
на Джон Пери Барлоу. През 1996 г. той основава фондацията
„Electronic Frontier Foundation”, впоследствие публикува онлайн своята „Декларация за независимостта на киберпространството”, в която призовава за независимост на киберпространството от правителствата, които се опитват да задушават
интернет. Според него единственото правило, на което трябва
да се основава интернет като свободно от правителствата пространство, е т. нар. „златно правило”, което има морален характер и се налага от самите участници в интернет – „не прави на
другите това, което не искаш да правят на тебе“. Това поражда
дискусии на крайни поддръжници на свободата в интернет като киберлибертарианци от типа на Барлоу.
Виртуалното настояще влияе върху всички процеси –
световни, национални, регионални. Вследствие на такива идеи
в интернет пространството и тяхното отражение върху обществените реалии, се променя и функционирането на държавата и
държавните институции – облекчава се достъпът до тях, засилва се прозрачността, повишава се възможността на гражданите
да участват в процесите на вземане на решения и пр. Политиката повече от всякога е зависима от мнението на гражданското общество, социалните общности и гражданските организации. Както все повече информация се получава от гражданите
в реално време, така и все повече решения на политиците се
вземат в реално време – дори на и чрез телевизионния екран
или при включеността им в глобалната мрежа.
От една страна, възможностите за пряко участие на граж172
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даните нарастват, но от друга, ситуациите, с които се сблъскват
политиците и институциите стават все по-сложни, рискови, кризисни и потребността от експертно знание и бързото му прилагане нараства. Това в редица случаи ограничава възможността
на гражданите да оказват влияние върху политиката. В много
случаи решенията се вземат от хора, които не са пряко избрани
от гражданите, затова не носят политическа отговорност.
В повечето случаи вземането на решения по обществено
значими проблеми зависи от политиците или експертите, но в
България, в последните години то е повлияно от обществения
дебат. Решенията на политиците и експертите могат да бъдат
променени в рамките на опосредствания чрез медиите диалог
с гражданите. През последните политически мандати сме свидетели как важни обществени и политически решения се променят в посока на солидаризирането им с обществените настроения, под влияние на медиите и на публичния диалог.
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ИКОНОМИКАТА НА СПОДЕЛЯНЕТО – НОВ МОДЕЛ НА
СОЛИДАРНОСТ ИЛИ ЕГОИЗЪМ?
Христо Проданов1
1. Солидарността срещу егоизма в човешката история
Човешката история винаги е била свързана с борбата
между залегналия в индивидуалната човешка природа егоизъм
и солидарността, без която не би било възможно устойчивото
съществуване на нито една човешка общност. Първи израз на
това противоречие преди около 2000 години дава основателят
на съвременната християнска цивилизация Исус Христос, който
произнася знаменитата си реплика „Ако имаш две ризи, дай
едната на ближния си”. Оттогава до днес е прието да се смята,
че споделянето представлява най-висшата форма на солидарност. Независимо дали става въпрос за солидарност между отделните индивиди, вътре в едно общество или между държавите. И обратно, индивидуализмът и алчността представляват
висша форма на егоизъм. Доброто и солидарността идват от
Бога, а злото, алчността и егоизмът са продукт на дявола.
По-късно темите за егоизма и солидарността съпътстват
дълга поредица от философски учения. А през ХІХ век залягат в
основата на либерално-консервативните и социалистическите
идеологии.
Първите смятат, че основни двигатели за развитието
на обществата са индивидуализмът и егоизмът, тъй като
сблъсъкът на множеството егоистични интереси в обществото и в икономиката всъщност водят до баланс на тези систе1
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ми, до конкуренция и съответно до развитие. Най-висшата си
форма тези принципи на егоизма намират във фашистките и
нацистките идеологии, които стъпват върху разбирането за
някакъв тип групов егоизъм, предопределеност и превъзходство, което изключва мирното съжителство с останалите извън групата като дори често призовава за тяхното физическо
ликвидиране.
Вторите, социалистическите идеологии, смятат, че за
да бъде едно общество справедливо, то трябва да бъде солидарно, да преразпределя богатството, така че да минимизира
бедността и социалните неравенства. Самите социални неравенства и несправедливости, липсата на солидарност между
членовете на дадени общности могат (при определени условия) да доведат след себе си и до бунтове, революции и самоунищожение на тези общности. В бестселъра си „Теория на
справедливостта” Джон Ролс дори развива концепция за преодоляване на противоречието между егоизма и солидарността,
създавайки една идеална ситуация, при която, намирайки се
под т. нар. „було на незнанието”, или незнаейки нищо за себе
си или за другите около себе си, договарящите се (при сключването на обществения договор) индивиди ще постигнат такава
форма на обществено обединение, при която собственият им
егоистичен интерес би довел до създаване на едно справедливо и солидарно общество. Това е така, тъй като незнаейки нищо
за себе си и за другите около себе си, човек не би одобрил такава форма на управление, която поставя някого в неизгодно
положение, тъй като сам рискува да се окаже този някого в това положение след сключването на обществения договор.
2. Какво представлява икономиката на споделянето?
Движещите сили на традиционния капитализъм и неговият (може би безвъзвратно отишъл си днес) възход винаги
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са били егоизмът, конкуренцията, частната собственост и постоянното преследване на печалба. Днес същите тези движещи
сили са докарани до крайност и превърнати във фактор за
опустошителната световна финансово-икономическа криза, в
спирачка за социално-икономическия прогрес на човечеството. Особена популярност в този контекст придобива концепцията за т. нар. икономика на споделянето, която е свързана
със споделянето на определени материални блага, вместо с
тяхната покупко-продажба, както е при традиционната капиталистическа икономика. Икономиката на споделянето представлява „социално-икономическа система, изградена около
споделянето на човешки и физически активи. Тя включва споделено създаване, производство, разпространение, търговия
и консумация на стоки и услуги от различни хора и организации”[1]. Обединява хора със сходни интереси и нужди да споделят помежду си знания, стоки и услуги. Тя представлява система, базирана на комуникацията между хора, разполагащи
със стоки и услуги, които по една или друга причина стоят неупотребявани и ги предоставят за временно ползване от потребители, които имат нужда от тях. Някой сигурно би казал, че
пространствата за споделяне на неупотребявани стоки и услуги не са нещо ново, но дигиталните платформи преформатират този процес, като позволяват в него да участват потенциално всичките (над 3,3 млрд.) потребители на мрежата. В същото време икономиката на споделянето осигурява евтин и
широк достъп до стоки и услуги извън познатите ни представи
за собственост. В нея всеки активно може да участва като купувач, продавач, наемодател и наемател. Така се създават, от
една страна, модели за повторна употреба на определени
стоки или услуги, които все още не са изчерпали своите стойност и потенциали, докато паралелно с това (може и да) се
ограничава прахосничеството в един глобален свят, който става все по-сложен и все по-пренаселен.
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Споделената икономика става възможна благодарение
най-вече на два фактора.
Първият е свързан със световната финансово-икономическа криза, която остави на улицата милиони хора, разшири степента на неравенствата до безпрецедентни за последното столетие нива, разрушава средната класа, води до все
по-голяма декласация на огромна маса хора и до все поголямо съсредоточаване на световното богатство у малцина.
Днес 2 млрд. души на планетата живеят с по-малко от 2 долара
на ден, докато най-богатият 1% съсредоточава в себе си такава
част от световното богатство, каквато останалите 99%. Над 70%
от служителите не са доволни от работата си. Консумираме
50% повече ресурси, отколкото екосистемата на планетата може да издържа.[2] Това само по себе си води до нови начини за
търсене на препитание и печелене на пари, при които всеки
участник в интернет на мрежата може да изкара някой лев чрез
отдаване под наем на някое свое притежание.
Вторият фактор е свързан с все по-бурното развитие на
новите информационно-комуникационни технологии (ИКТ),
които сплескват йерархиите, променят все повече традиционните вертикални и пирамидални политически, социални и икономически структури, заменят ги с хоризонтални, в които участник е по същество всеки с компютър и с интернет. Някои изследователи дори смятат, че днес сме на прага на нова, мащабна социално-икономическа трансформация и дори революция,
която ще промени самата икономическа структура на обществата на планетата. От гледна точка на историческия детерминизъм, който сочи, че в периоди на мащабни технологични промени хората стават свидетели и на мащабни политически или
икономически трансформации, техните изследователски прогнози далеч не са лишени от смисъл.
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3. Промени в икономическата структура
Хоризонталните връзки, ниската цена, сплескването на
йерархиите, премахването на фактори като време и пространство, все по-разширяващият се достъп до интернет, всевъзможните мобилни устройства и пр. водят до безпрецедентни по своята
скорост и мащаби социално-икономически трансформации в
почти всички общества на планетата. Променя се социалноикономическата структура на обществата, капиталът се глобализира, всеки човек с компютър и интернет получава допълнителна възможност за активност в социално-политическите и икономическите отношения. Трансформацията е много по-дълбока,
отколкото изглежда на пръв поглед, тя се отнася за начините, по
които консумираме, по които се обучаваме, създаваме и произвеждаме, общуваме и взаимодействаме помежду си, печелим и
изразходваме парите си. Умножават се или пък се трансформират формите на правене на бизнес, увеличават се възможностите на пазара. Изграждат се нови научни парадигми, които се
опитват да обяснят дълбоките промени в икономическите отношения на днешния и бъдещия ден. Светът, в който живеем,
става все по-зависим, а и ръководен от софтуеъра и байтовете,
Всичко това дава съвсем нови възможности да бъдат предлагани почти безкраен набор от стоки и услуги между хора, организации, компании, НПО-та, правителства и пр.
Промените се извършват в няколко основни посоки:
Първо, разрушават се веритикалните структури на
традиционната икономика като те все повече се заместват с
хоризонтални взаимоотношения в мрежата. Паралелно с традиционните отношения на власт и подчинение между работодател и работник, се формират и взаимоотношения на хоризонтална основа, на принципа на равенството и солидарността,
появяват се нови форми на бизнес, до които достъп има (по
същество) всеки с компютър и интернет; където отношенията
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не се изграждат толкова на основата на заповеди или подчинение, колкото на основата на доброволното и солидарно включване. Новите модели на правене на бизнес и икономиката на
споделянето сериозно объркват сметките на множество традиционни индустрии, привличайки нарастващ интерес от страна
на потребителите. Намираме се в преломен момент на радикална замяна на индустриалния капитализъм с нова форма на
информационно-комуникационен и мрежов постиндустриален
капитализъм. Това вещае мащабни политически и социалноикономически трансформации. Ако първата и втората индустриални революции се разгръщат общо за около две столетия
между 70-те години на ХVІІІ и 70-те години на ХХ век и за това
време успяват да предизвикат мащабни (демографски, урбанистични, политически и икономически) последици, две световни и една студена война, то днес вече сериозен е въпросът
какви може да бъдат последиците от информационно-комуникационния капитализъм, който се развива с безпрецедентни по своята скорост и мащаби темпове, като само в рамките
на по-малко от 30 години успя да се настани трайно във всички
общества на планетата.
Второ, за този период рязко се увеличиха социалноикономическите разлики, дълбоката социална стратификация
на едно малцинство, концентриращо в себе си световното богатство, политическия, икономическия и интелектуалния капитал, срещу едно огромно и неовластено мнозинство. Традиционните структури на капитализма, големите корпорации и интернационални компании концентрират в себе си огромно количество от богатството на планетата, докато долу се формира
една нова класа на все по-обедняващи и маргинализиращи се
групи, която някои изследователи наричат прекариат. Тази
класа намира в интернет и в икономиката на споделянето
прекрасен инструмент, който й позволява да генерира допъл180
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нителен доход, увеличавайки стойността на собствените си
притежания с цел да посрещне неотложните нужди на ежедневието. Не чрез продажба, а чрез временното преотстъпване на
тези притежания за ползване от някой друг. Затова може да се
очаква, че не само днес, но и съвсем скоро традиционните пирамидални корпоративни структури ще се сблъскат с конкуренцията на множество индивидуални предприемачи, които
предлагат аналогични услуги, но на значително по-ниски цени.
Защо му е например на един потребител да дава стотици хиляди долари за нов автомобил от гиганта БМВ, след като може да
наеме и да използва същия този автомобил, за колкото време
му е нужно, на значително по-ниска цена и със същия ефект?
Трето, размиват се границите между свободното и
работното време, между положения труд и свързаните с това
възнаграждения. Човек например все по-често може да изпълнява своята работна дейност у дома, на улицата, в метрото или
пък в градския транспорт, вместо в службата. Мрежата, компютрите, таблетите, модерните мобилни телефони му предоставят всички необходими за това реквизити. Те могат да бъдат
използвани навсякъде, по всяко време, т.е. извън ограниченията на времето и пространството.
Четвърто, знанието вече е достъпно за всеки с компютър и интернет, а не само за онези, които са придобили
съответната научна квалификация. Днес всеки жител на планетата може да се информира по всеки въпрос, което започва
силно да размива границите на предходните представи за компетентността. Освен това информацията ерозира способността
на пазара да формира цените по предходния начин. Причината
за това е, че пазарите се базират на недостига на стоки, услуги,
ресурси. Но информацията е такъв особен ресурс, който е в
изобилие. Корпорациите се опитват да приватизират произвежданата информация: това не само е трудно, но е и в разрез
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с основни идеи на либералния капитализъм за свободата на
разпространение на всякакви идеи [3].
Пето, произвеждат се нови стоки и услуги, които преди не са съществували в пазарите на традиционната икономика. Пример за това е „Уикипедията”, която се създава, ползва
солидарно от потребителите на мрежата, и не се подчинява на
правилата на пазара. От този тип са интернет сайтовете за споделяне, каквито са торент сайтовете. Намират се нови начини
за правене на бизнес, за реклама, за привличане на клиенти, за
предлагане на стоки и услуги, за тяхното временно ползване.
Много от тези бизнеси стъпват върху солидарността между
потребителите. В „Уикипедията” всеки може да обогати информацията на база собствените си знания. В торентите всеки
може да качва музика, филми, книги и пр., а цената им се
свежда практически до нула.
Шесто, човешките и бизнес отношения са все повече
виртуални, отколкото реални. Множеството бизнеси в интернет са показателни за това. Появяват се дори и нови виртуални
валути. Днес все по-голяма популярност придобива онлайн валутата - така нар. биткойни, които стават все по-често използвано разплащателно средство в мрежата. Няма да е изненада,
ако един ден хартиените и железни пари изчезнат напълно като на тяхно място се използва само виртуална валута.
Седмо, появяват се съвсем нови икономически модели, конкуриращи твърде успешно традиционните. Стимулират
се сериозни икономически нововъведения, които се развиват
паралелно с традиционните: виртуални магазини, банки, лечебници, училища, ясли и детски градини, кооперации, реклама. Те са много по-евтини и често много по-ефективни от традиционните. Очертава се в даден момент цената на почти всяка стока и услуга да бъде сведена практически до нула. Сериозно предизвикателство тук са т. нар. „3D принтери”, които в
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последните години успяват да репликират почти всичко, от
оловен войник до ракетен двигател. Може би не е далеч времето, когато традиционното индустриално капиталистическо
производство ще бъде заместено с ново и по-екологично чисто,
а производството на даден продукт ще се замени с репликирането му чрез новите 3D и 4D технологии. Това би било сериозен
удар върху традиционните глобални корпорации. То ще има
значение и за работниците, които ще бъдат принудени да напуснат работа, изхвърлени от пазара на труда, тъй като нямат
необходимите технологични умения, за да оцелеят в новата
икономика. В същото време не е нужно постоянно производство, като в традиционните компании, произвеждащи, притежаващи и продаващи даден продукт. В „икономиката на споделянето” потребителят не купува и притежава продукт; там дигиталните платформи просто го свързват с човека, който притежава или предоставя за ползване съответната стока.
Осмо, променя се връзката между купувачи и продавачи. В икономиката на споделянето всички потребители са купувачи и продавачи - от собственика, който дава своя автомобил, апартамент или колело под наем, до потребителя, който
ги използва.
Промените в икономическата структура водят до нови
икономически модели и форми на правене на бизнес. Найпопулярна тук е икономиката на споделянето, която бележи
безпрецедентен възход през последните години. Броят на компаниите по света – част от новия икономически модел, вече
възлиза на десетки хиляди. „Airbnb”, която е една от найголемите компании в сектора за отдаване под наем днес, оперира в повече от 192 страни и предлага по същество почти
всичко, което може да се наеме [4].
Другата феноменална компания в сектора „Uber”, представляваща платформа за споделяне на автомобили, се оценя183
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ва на около 17 милиарда долара и оперира в над 100 града по
света [5]. Прогнозите са, че до 2025 г. най-големите сектори от
икономиката на споделянето ще генерират печалба от 335 милиарда долара от глобалните приходи, при eдва 15 милиарда
долара днес. Важен акцент е, че икономиката на споделянето
привлича предимно млади хора между 18 и 24 годишна възраст, които не толкова желаят да притежават нещо, колкото да
осъществят опита от неговото притежание. За 86% „икономиката на споделянето” е нещо, което могат да си позволят от финансова гледна точка, а за 83% нейните достойнства са в удобствата, които тя предоставя [6].
4. Егоизъм или солидарност?
По всичко изглежда, че потенциалът на икономиката на
споделянето не е малък. Днес всеки може да споделя всичко,
което си поиска, където и както си поиска, с каквото устройство
желае. Това обаче поражда противоположни следствия, а и
създава алтернативни мнения за нейните перспективи - като се
почне от това, че тя ни води към посткапитализма, както смята
Пол Мейсън, и се стигне до тези, които считат, че това не е нищо ново, а поредната версия на капитализма, засилваща неговите недостатъци [7].
Няколко обаче са дискусионните точки, около които се
върти дебатът за икономиката на споделянето, както и за нейните импликации върху социално-икономическия живот, които
по един или друг начин засягат темата за солидарността:
Първо, смята се че икономиката на споделянето
представлява нов канал на прекариата, на младите хора,
потърпевшите от световната финансово-икономическа криза и
безработните да изкарат допълнителен или някакъв доход чрез
собствеността, която притежават, но по някаква причина не използват постоянно. Така кризата кара хората да ограничават
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разходите или покупките си за сметка на наемането на стоки.
Икономиката на споделянето им дава шанс да работят при погъвкави условия: не е нужно да пазаруват определени стоки и
услуги, след като могат просто да ги наемат на значително пониска цена. Така се получава свобода от рутината на ежедневието, възможност за допълнителни доходи за „предлагащите”
или пък за по-ниски разходи за „наемащите”. Създава се огромна армия от микро-предприемачи, ненаети по правнотрудови взаимоотношения, които сами са си шефове и сами
ръководят своя бизнес.
Критиците изтъкват, че „особеното положение” на икономиката на споделянето предполага неплащане/укриване на
данъци, водещо до свиване ролята на държавата в преразпределението; че участниците в нея нямат същите трудови права
като хората в други икономически сфери, а това ги поставя в
неравностойно положение; че сайтовете и компаниите в нейната сфера калкулират огромни печалби за сметка на всички
други без обаче да извършват никакви социални дейности; че
икономиката на споделянето формира атоматизирани и самоизолирани индивиди, откъсващи се от естествената си среда в
колектив, създаващ и чувство за общност, солидарност между
своите членове; че тя неминуемо „ще доведе до антиутопично
бъдеще на лишени от защита работници, борещи се помежду
си за привилегията да получат следващата работа на парче” [8].
Критиците на икономиката на споделянето твърдят, че
тя не е нищо ново, тъй като запазва основни елементи на капитализма, като търговска размяна, частна собственост, пазар,
пари и кредити, печалба и пр. Адам Буут заявява, че това, което
виждаме днес, е „възход на паразитиращ рентиерски капитализъм в огромни размери. Основната „революция” на икономиката на „споделянето” се състои в преобразяването на личната собственост на милиони обикновени хора (домове, коли и
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пр.) в източник на печалба за капиталистите” [9]. Така принципът на солидарността, който по определение трябва да е залегнал в разбирането за икономиката на споделянето всъщност се
оказва продукт на капиталистическия стремеж за печалба. Доколкото се наблюдава някаква степен на солидарност, тя е
свързана по-скоро с канали за преодоляване на определени
социални злини от страна на собствениците, припечелващи
допълнителни доходи от отдаването на активи, които не ползват, а ползвателите плащат по-малко за стоки и услуги, които
при други обстоятелства не би било възможно да си позволят.
В същото време компанията и интернет платформата, която е
посредник между тях, прибира комисиона, улеснявайки, но и
трупайки печалба на гърба, нещастието на наемодателите и
наемателите. Останалата част от обществото, в т.ч. и различни
икономически сфери, търпят негативи от конкуренцията на
икономиката и на споделянето: хора губят работа, компании
затварят врати. Така солидарността е силно ограничена. Тя не
може да се измерва с понятия като печалба и плащане. Абсолютният критерий за солидарност е да помагаш на другите, дори ако това е и бъде против твоя собствен егоистичен интерес.
Има и изследователи, тълкуващи икономиката на споделянето като солидарност между хората, доколкото тя се осъществява от индивидуалните потребители, а не от световните
корпорации. В същото време факт е, че нейното развитие през
последните години показва, че самите компании в сектора се
превръщат в глобални корпорации, като някои от тях генерират
дори и годишни печалби в размерите на милиарди долари.
Второ, смята се, че икономиката на споделянето предполага нови възможности и за спестяване на ресурси – финансово-икономически, социални, екологични. Тя прави обществото по-мобилно и изобретателно, учи го да използва само
онова, от което има нужда, да спестява пространство от ненуж186
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ни предмети, да оспори доминацията на потребителската култура, като я замени с култура на споделянето, повишава стойността
на споделените вещи, спестява време и пари, улеснява достъпа
до нужни ресурси, осигурява нови канали за доходи и спестявания. Вместо непрестанно да произвеждаме нови неща, които не
използваме постоянно, можем да ги споделяме като максимизираме възможностите те да бъдат използвани. Икономиката на
споделянето се разглежда като фактор за намаляване на въглеродните емисии и замърсяването. Тя води до спестяване на все
по-намаляващите и оскъдни природни ресурси [10].
Трето, предполага се, че, създавайки мрежа от микропредприемачи, които не плащат данъци и предлагат за временно ползване дадена стока, услуга, икономиката на споделянето нанася сериозен удар върху традиционните пирамидални компании и корпорации. Вече всеки с компютър и
интернет вече може сам да прави бизнес. Достъпът до стоки,
услуги и знания става по-важен, отколкото тяхното притежаване. Това е и един от основните елементи на новата постиндустриална ИКТ революция. Така всъщност може или ще се върви
от икономическо неравенство, концентрация на капитал в ръцете на малцина или пък на големи корпорации към съвсем
друг тип икономика на милиони микро-предприемачи, които
притежават собствен бизнес [11].
Споделянето и наемането водят до по-ниски печалби за
големите компании, които произвеждат даден продукт. Хората
вече не го купуват, а го наемат. Това ражда и негативни тенденции – по-нисък икономически ръст, повече бедност и безработица за онези, които са заети в традиционни сектори на
икономиката. Смята се, че в даден момент ще се стигне до
„трайна промяна в структурата на производството, продажбите
и дори заетостта”[12]. Предрича се катастрофа на пазара на
труда, поява на нова „технологична безработица”, при която
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огромна част от работните места в компаниите в традиционната икономика ще се изгубят. С пълна сила действа капиталистическият егоистичен принцип: печалбата за едни е загуба за
други. Типичен пример е авторското право, което вече почти
липсва в интернет: всеки може да си свали книга, да си изтегли
музика, филм и нещо друго. Компаниите, включени в икономиката на споделянето, изразходват печалбите си за реклами или
други ненужни дейности, вместо да насочат ресурси към онези
части на обществото, където те са оскъдни. Отстрани изглежда,
че икономиката на споделянето е солидарна само с участниците в нея, но всъщност може да е и напълно егоистична спрямо
всички останали икономически сектори.
Четвърто, предполага се, че икономиката на споделянето води до подобряване на редица социални сектори - от
образование до здравеопазване. Но това става не чрез преразпределителната роля на държавата, което е доста характерно
за традиционната икономика, а чрез достъпа до знания, стоки
и услуги, които предоставят новите ИКТ. Така например хората
могат да наемат медицинско оборудване, което иначе не биха
могли да си позволят. Или да наемат учебници, а учениците да
се включват в онлайн обучения. Или да бъдат наемани определени офис пространства, в които хората да работят. Или
просто да придобият знания, които някой е споделил в мрежата. Появяват се възможности за растеж на дълга поредица от
публични услуги, които общинските власти не е нужно да купуват, а само да наемат, което ще облекчава техните бюджети.
Може да се предлага/наема почти всичко: от превозни средства за градския транспорт до снегопочистващи машини. Така се
облекчават разходите на бедните или тези на представителите
на все по-смаляващата се средна класа, освобождава се паричен ресурс за все по-отъняващите общински бюджети, позволява се преразпределение на средства към поредица от соци188
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ални услуги. От това печелят всички участници в уравнението.
Макар и ръководени от егоистични мотиви за печалба, те демонстрират нов тип солидарност помежду си в името на собственото си оцеляване или предоставяйки нещо на другите.
Пето, като сериозно предимство на икономиката на
споделянето се изтъкват моделите за осигуряване на доверие
между отдаващите под наем, наемащите и компанията посредник [13]. За да преодолеят противоречията, сайтовете на
„икономиката на споделянето” създават различни системи за
калкулиране на доверие. Сред тях са рейтингови системи, възможности за изразяване на мнение, за комуникация между
потребителите, между отдаващите под наем и клиентите, събирането на данни за участниците, които с времето започват да
се опознават, да градят доверие помежду си и пр. Някои изследователи смятат, че системите за изграждане на доверие в
икономиката на споделянето реално съдържат огромен потенциал, който може да бъде използван в обществото и политиката. Особено в днешните исторически преломни времена, когато повечето общества на планетата са разкъсвани от найразлични форми на конфликти.
5. Икономиката на споделянето ще промени бъдещето и
отношението между солидарност и егоизъм
Икономиката на споделянето, като част от много пошироката онлайн икономика, разполага със сериозен потенциал, който реално полага основите на новата постиндустриална
революция. Тя ще преобрази начините, по които работим, печелим, харчим, учим се, общуваме, прекарваме свободното си
време и пр. Тя е не само нов начин за правене на бизнес, а и
нова социално-икономическа парадигма, която все още е в
своя детски стадий на развитие и тепърва ще бъде обект на сериозни анализи, като част от новата ИКТ революция. Тя се раз189
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вива с много по-бързи темпове и предполага много по-големи
сътресения от предишните индустриални революции. Дали
старите егоистични и веритикални капиталистически структури
ще бъдат заменени с нови и хоризонтални, дали тези хоризонтални структури за осъществяване на икономическа дейност
ще бъдат сериозен конкурент на традиционните капиталистически структури, предстои да стане ясно. Но едно нещо трудно
може да бъде оспорено. Свидетели сме на безпрецедентни
промени в самата структура на капитализма. Което поражда и
сериозни противоречия. Едни виждат в икономиката на споделянето инструмент за ограничаване на социалните злини и за
един нов тип солидарност между хората. Други не виждат в нея
нищо по-различно от традиционни капиталистически структури, които се основават на печалбата и доколкото носят някаква
степен на солидарност, тя е по-скоро продукт на днешната криза на капитализма, довела до икономическа принуда огромни
маси от населението по целия свят. Затова тя е удобен начин за
заобикаляне и ограничаване на тежките последици от кризата
на капитализма или пък създаването на някакъв нов тип мрежов и информационен, но все пак капитализъм. Солидарна е
дотолкова, доколкото е по-икономически ефективна, по-щадяща околната среда и по-социално приемлива за гигантските
обедняващи и безработни маси, доколкото собственият егоистичен интерес води до някакви форми на солидарност. Но пък
е и егоистична, капиталистическа и свързана със стремежа към
печалба. Реално истинска икономика на споделянето, при това
и в най-чист вид на нейното проявление, при която и солидарността наистина е доминиращ принцип, може да се осъществи
единствено и само при социалистическия начин на преразпределение на благата, при който няма прекомерно богати, но
няма и крайно бедни. За да съществува тя обаче, е необходимо
дейностите на икономиката на споделянето да се извършват от
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държавата, като печалбите или благата от нея да се преразпределят към нуждаещите се, а не да се концентрират изцяло или
преобладаващо в големите компании посредници в тази икономика.
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Ивка Цакова1
Ще разгледам проблема за социалната солидарност в
съвременното българско общество през призмата на понятието
„социален капитал”. През последния четвърт век – в годините
на прехода към неолиберален капитализъм – в страната ни се
разгърнаха мощни процеси на десолидаризация, атомизация и
дори на социален дарвинизъм. „Стрелата на индивидуализацията” (по думите на Улрих Бек) прониза българското общество
и нанесе огромни щети върху различни общности. Експанзията
на капитала и обосноваващата я пазарна логика се разпростряха
във всички сфери на човешкия живот, в т.ч. и в полето на
социалните връзки между хората. Логиката на настоящото изложение е следната: първо, ще представя едно предпочитано от
мен разбиране за социален капитал, след което ще очертая
катастрофичния му упадък в България и, накрая, ще се опитам
да предложа някои варианти за изход от незавидната ситуация.
1) Социална и капиталистическа интерпретация
на социалния капитал
Терминът „социален капитал” е въведен в научен оборот в края на 80-те и първата половина на 90-те години на ХХ
век в изследванията на авторитетни автори като: П. Бурдийо,
Дж. Коулман, Р. Пътнам, Фр. Фукуяма и др.
Социалният капитал включва най-общо отношения на
1
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доверие (в т.ч. семейни, приятелски и пр. обвързаности), различни институции, организации, групи, отношения и норми,
които се отнасят до социалните взаимодействия в обществото.
С други думи казано, основните елементи на въпросното понятие са: отношенията на доверие, социалните връзки
(контакти) и социалните структури (социалните мрежи), найвече от политическо и гражданско естество. Общо споделена е
тезата, че социалните връзки в дадена група могат да се конвертират в определен вид капитал – в случая в някакъв социален капитал.
Възприемам критическия марксистки подход за изследване и анализиране на социалния капитал[1] в опозиция на
доминиращите подходи на неокласическия икономикс, новия
институционализъм и на методологически индивидуализъм.
Макар и двата подхода да са обединени около идеята, че социалните връзки се конвертират в капитал, има съществени
различия между тях. При положение, че социалният капитал
предполага отношения на доверие, социални контакти и социални структури (мрежи), възникват важни въпроси от типа:
Каква е целта на сдружаване - извличане на лични изгоди от
участието в група или грижа за цялата общност? Пазарен или
хуманитарен е търсеният ефект от обвързването? Ако в организацията са вплетени и пазарни, и хуманни отношения– какво е
съотношението между тях? Кои от тях са доминиращите?
Неолибералите са категорични – след като говорим за капитал, в т.ч. социален, той фукционира на пазара, чийто атрибут е
конкуренцията. За марксистите социалният капитал включва преимуществено неконкурентни елементи, базирани на кооперация,
сътрудничество и солидарност. Оттук извеждам и заглавието на
доклада и разполагам социалният капитал между пазарната конкуренция и социалната солидарност. Моралната позиция за мен е
даване предимство на солидарността пред конкуренцията.
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Приемам схващането на двама руски автори Бузгалин и
Колганов[2] за двете трактовки на социалния капитал – капиталистическа и социална. Самата фраза социален капитал с двете
си съставки предполага две интерпретации на понятието – социална и капиталистическа. Първата акцентира на социалния
ефект от връзките между хората, а втората – на пазарния – личните ползи, които извлича отделния индивид от включването си
в група. Солидаризирам се с двамата автори, които дават предимство на социалната пред капиталистическата интерпретация.
За тях социалният ефект е свързан с колективизъм, взаимопомощ, съпричастност, участие, съучастие, съпричастие и пр., поради което той зависи и от феномена „социално творчество”.
Бузгалин и Колганов залагат на тенденцията за превръщане на човека на репродуктивния труд в субект на креативност. Това е марксисткият възглед, че човекът като родово същество е комплекс от разнородни социални отношения, а не
само „икономически човек” (хомо икономикус), т.е. че неговото социално творчество притежава неотчуждаем характер, но и
предполага свободна и доброволна асоциация, отношения на
солидарност и диалог между различни социални субекти.
Приемам разбирането за социалния капитал като обществено, публично благо, лансирано от уважавани автори като Пътнам, Бурдийо и Вакан. За тях социалният капитал е „система на отношения на колективизъм, взаимопомощ, взаимна
подкрепа, сътрудничество с цел развитие на обществото като
цяло“ като при това в тази система определящи са непазарните
и нетърговски социални връзки между индивидите [3]. Именно
през тази изследователска призма разглеждам равнището на
социален капитал в България.
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2) Катастрофичен упадък на социален капитал
в съвременна България
Един от печалните резултати от неолибералния капиталистически преход е катастрофичният упадък на социален капитал в нашата страна. Равнището на хоризонтално доверие между българските граждани в годините на прехода е изключително
ниско. Особено тежки са пораженията върху сферите на образованието, здравеопазването и културата – все сфери на производство и потребление на различни обществени блага, които в
прехода се комерсиализират и приватизират. Постепенно и целенасочено у нас се разпространи представата за човека преди
всичко като „икономически човек”, чието основно свойство е
рационалния икономически егоизъм. Всяка човешка дейност
започна да се пречупва само през стремежа за печелене на повече пари. Все по-пазарни и инструментални станаха целите на
човешко поведение, а терминалните ценности като равенство,
справедливост и солидарност са неглижирани.
След 25 години преход думи като колективизъм и
взаимопомощ у нас се считат за ретроградни и демодирани, за
отживелица от времето на държавния социализъм. Обществото
ни се атомизира и всякакво колективно действие се обезцени.
Ако все пак става дума за някаква солидарност, тя също се
третира през призмата на извличане на лични изгоди и ползи за
индивида от едни или от други групи, или мрежи на доверие
(роднински, приятелски). Дори и семейството, което по своята
дълбока природа не е капитал, придобива видимости на
капитал, когато се използва за извличане на печалба. От
семейните и приятелските връзки започна да се търси икономическа ефективност.
Когато говоря за упадък на социален капитал в българското общество, имам предвид именно социалната съставка на
понятието. Вярно е, че социалните връзки между хората са как196
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то пазарни, така също и не-пазарни, конкурентни и неконкурентни. Въпросът е в това, че конкурентните и пазарните отношения у нас са доминиращи, а това не вещае нищо добро...
Вярно е и нещо друго – че дадена гражданска организация
може да разгръща дейности, които да имат двустранен ефект –
и пазарен, и социален. Двата ефекта обаче не бива да се противопоставят, като е добре поне аналитично те да се разграничат и да се изведе на преден план ефекта от съвместното действие за цялото общество – такова следва да е разбирането за
социален капитал като обществено благо.
Упадъкът на социалния капитал се обяснява най-вече
със социалното изключване на огромни групи от българското
общество – става дума за бедните в България, за социално изключване в масови размери. Според доц. Мария Желязкова
„цялото ни общество може да се определи като бедно”. Публичните политики – финансови, образователни, икономически,
здравни… – произвеждат непрекъснато социално изключване в
годините на прехода[4]. Кризата на либералната демокрация в
условията на неолиберален глобален капитализъм доведе у
нас (и не само у нас) до олигархизация на политиката и оформяща се нова класа – така нар. прекариат[5].
Ускореният упадък на социален капитал в продължение на
последния четвърт век се потвърждава и от данните на последния
доклад на ООН за човешкото развитие, според който България се
срива от 27-о място през 1990 г. до 59-о място през 2015 г. в света
по Индекс на човешкото развитие. Този индекс се определя от три
основни показателя: здраве и дълголетие, достъп до образование
и достойно равнище на живот, измервано с БВП на човек от
населението по паритет на покупателната способност. На базата
на тези данни проф. Проданов заключава, че при неолибералния
капитализъм в България „човешкият капитал линее”[6], а ние
добавяме, че и социалният капитал съща така се намира в
катастрофичен упадък.
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Ще разгледам като пример някои форми на социален
капитал у нас, които отразяват състоянието на този упадък. Първо, това са неправителствените организации в България, които в голямата си част са проектно ориентирани, пък и
инструментално създадени, за да усвоят определени средства
по европейски програми, американски грант и пр. Малко са
застъпническите НПО-та (като читалища, училищни настоятелства, екологични и правозащитни организации), които в течение
на времето систематично и неотклонно защитават някои граждански, обществено значими каузи без обезателно да разчитат
на средства от различни донори за своето съществуване.
Вторият пример са двете вълни на гражданските протести в България – през февруари и юни 2013 г., които
първоначално се възприеха като нов тип гражданска мобилизация, в т.ч. и на израз на нова демократична протестна
политическа култура. Бих направила разграничение между
двете вълни. Според мен, февруарските протести са социални
протести (а не граждански), защото бяха провокирани от
високите сметки за ток. Докато юнските протести срещу
назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС имаха антиолигархична и антимонополна насоченост. И двете протестни
вълни бяха източници и на демократични надежди… Но скоро
се появиха и разочарованията, когато стана ясно, че освен
протестиращи, има и протестъри – протестиращи срещу
заплащане. Пазарната съставка на социален капитал взе
надмощие над социалната.
Третият пример е свързан с оскъдния принос на българските профсъюзи, органи на местно самоуправление и леви
партии за ръста на социалния капитал у нас. Това са такива
форми на социален капитал, на които основно се разчита за
повишаване равнището на солидарност в обществото. Какво
наблюдаваме обаче след 26 години уж демократичен преход –
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левицата линее, профсъюзите са в упадък, а много от местните
съвети са доминирани от местни феодали (олигарси)…
Ще допълня печалната картина с данни от авторитетно
европейско изследване, според които от началото на 1990-те до
2009 г. лошото качество на живот кара все повече българи да се
затварят в себе си, да нямат доверие към държавните институции и към другите хора. Направен е изводът, че българското общество се е превърнало в „общество на ниското доверие“, респ.
ниско равнище на социален капитал. Масово споделяно е чувството за осезаема липса на социална справедливост. Като централен, фундаментален проблем на прехода се очертава проблемът за „нелегитимността на социалното неравенство”. В сравнение с другите европейци, българите са с най-ниско междуличностно доверие. По отношение на социалната апатия пък
данните за 2009 г. показват, че 93 % от българите никога не са
работили за доброволни или подобни благотворителни организации, т.е. не са проявявали солидарност към пострадали[7].
3) Изходът: нови форми на социален капитал, базирани
на солидарност
Къде виждам изход от незавидната ситуация? Теоретично казано – в разгръщане на нови форми социален капитал,
базирани на социална солидарност, а не толкова на пазарна
конкуренция. Тези нови форми могат да се обособят в три блока. Първият обхваща непазарни форми на социален капитал,
наречени от Бузгалин форми на „социален антикапитал”[8].
Става дума за социални движения и мрежи, изразяващи съпротива срещу различни аспекти на неолибералния капитализъм.
Такива биха били едно социално движение за по-стръмна и
прогресивна скала на данъчно облагане (българските партии
едва ли обаче ще поискат, а и ще постигнат това); движение за
национализация на някои природни ресурси или за по-ре199
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шително държавно регулиране на отделни сектори в българската икономика и т.н. Възможни са обаче и други форми на граждански бунт срещу олигархията и олигарсите под надслов 99%
срещу 1% (лозунг на движението „Окупирай Уолстрийт”).
Друга надежда съзирам в създаване и на нови структури, мрежи и отношения с акцент върху социалния, а не толкова върху пазарния ефект. Става дума за акции за оказване на
безвъзмездна помощ, безвъзмездни дарения, благотворителност; нови форми на сътворчество в мрежата; доброволчески
дейности – безплатен труд; доброволна безвъзмездна дейност
за реализация на социално значими каузи и хуманитарни цели;
протести и движения с екологична насоченост по защита на
общи блага (commons); творчески и професионални креативни
мрежи; мрежи от учени в областта на хуманитарните и обществени науки - интелектуален труд в полза на обществения интерес, след като комодифицираната политика го неглижира; нови
отношения на солидарност и коопериране в икономическата
сфера – създаване на бизнес асоциации от фирми на дребния и
среден бизнес като контратежест на едрия бизнес – най-вече
чуждестранен; организиране на различни социални форуми (а
не само бизнес форуми) …
Третата възможност за изход от тревожната ситуация на
социален разпад е в обогатяването на обществения дебат в
България с нови теми и контрадискурси на неолибералната
докса. След като комодифицираната политика купува и продава
образи и крилати фрази, залагайки на символи, вместо на същността на нещата, у нас трябва да се стартира и нов дебат, който
да въведе в обръщение нови понятия, а и да изпълни с реален
смисъл стари. Употребата на „кухи понятия” (в т.ч. демокрация)
трябва да се замени с рационални понятия, носещи съвсем реален смисъл. Не просто да заменим примерно „демокрация” с
„олигархия”, а да въведем контрадискурс чрез употреба на нато200

СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ПАЗАРНАТА КОНКУРЕНЦИЯ И...

варени с реален смисъл понятия (гражданин, народ, конфликт,
класи, дебат, колективни права, обществени услуги, общо благо),
които да мобилизират и хората за колективно действие[9]. Подобен дискурс би се противопоставил и на утилитаризма, който
силно е пронизал фибрите на нашата неолиберална държава,
чрез поставяне на важни въпроси и от типа: Как да възкресим
социалната солидарност? Как да възстановим разбирането за
образование и здравеопазване като обществено благо, а не като
стока! Как да разкрием моралният банкрут на неолибералната
глобализация и да заговорим за друга глобализация, от която
печелившо е мнозинството от хората на планетата? Как да намерим съмишленици около конкретни проекти с оглед на общото благо? Как да сменим социалната матрица и да възстановим
авторитета на доброволния и обществено полезен труд, на автентичните граждански организации (non-profit, а не for-profit)?
Как да създадем нови мрежи от журналисти, юристи, експерти и
граждански активисти, обединени около общата цел – просперитета на българското общество?
Подобни начинания определено ще изискват немалко
социално време, пък и много сериозни колективни усилия. Но
само така можем да възстановим „социалното лепило“ в нашето фрагментирано и атомизирано общество – чрез генерирането на форми на такъв социален капитал, които мощно и сигурно извеждат в приоритет социалната солидарност, като оставят
на заден план личната печалба и пазарната конкуренция. Освен това, само така можем да преодолеем отчуждението и да
преминем от „царството на зависимостта” към „царството на
свободата” (Маркс). Новите форми на социален капитал ще могат/трябва да компенсират както досегашните провали на пазара (особено след световната криза от 2008 г.), така и провалите на неолибералната държава, превзета от големите корпорации и глобалните капиталови формации. Това би възстано201
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вило усещането и за общност, а и за политика, разбирана като
общностни дела.
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ОБРАЗОВАНИЕТО – ИЗОСТАВЕНИЯТ ПЪТ КЪМ ЦЕННОСТНО
СОЛИДАРНОТО ОБЩЕСТВО
Веселина Любомирова1
Според едно изчерпателно определениe за гражданското образование, то е „систематична институционално-политическа социализация на подрастващите. Запознава хората с
техните права и задължения и формира в личността гражданско съзнание, навици и добродетели... Свързано е с идентичностите на човека – групова, етнокултурна, национална, глобална,
и решава проблеми, породени от различията между тях и
идентичностите на други хора (интеркултурен аспект). Това,
според същия автор, свързва гражданското обучение и ценности с интеркултурното образование като тенденция в съвременните образователни системи.”[1]
От Синдиката на българските учители обаче споделят
определение, според което „гражданското образование е в основата на формирането на ценностна система на младите хора,
чийто граждански потенциал е коректив на държавната и местната власт, при вземането на решения, във всички области на
политическия, социалния и икономическия живот”[2]. А пък
най-краткото определение, според мене, е, че ролята на гражданското образование е да възпитава в определен тип социални ценности. Тези определения обаче повдигат и въпроса за
мястото и ролята на солидарността в обучението на подрастващите и установяването й като ценност в българското общество. От принципите и философията, по които ще се изгради ви1
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зия и програма по гражданско образование, ще зависят моралът и етиката, в които ще могат/трябва да се възпитат поколенията и, в частност, разбирането им за същността и мястото на
солидарността в системата им от граждански ценности.
Много е важно да имаме предвид кои са двете основни
социални функции на гражданското образование. „Първата е
репродуктивна (стабилизираща, консервативна). Възпроизвежда и утвърждава съществуващите социални отношения, с
цел укрепване на политическата власт и конституционния
строй. Втората функция е конструктивна (променяща) – с иновационна насоченост, с пряк или косвен принос на подрастващите за утвърждаване на новото в политиката, производството,
начина на живот”.[3] От педагогическа гледна точка може и
втората, променящата функция на гражданското образование
да се разглежда само като конструктивна. От политологична
обаче, не може или не бива да се пренебрегва опцията променящата роля на гражданското образование да е и деструктивна. Естествено, това ще зависи от политическата воля, от желанието за пълноценен обществен дебат за същността на обучението по гражданско образование, разбирането и трактовката
на ценностите, които ще се заложат в учебните програми.
Прави впечатление обаче, че с тематика за гражданското
образование доскоро се занимаваше предимно педагогическата
наука. Представителите на социалните науки и политиката пренебрегваха дълго време темата. Едва около подготовката на настоящия образователен закон гражданското образование стана и
по-чест предмет на обществен дебат. Но дискусията, която тече
е спорадична, водена от различни интереси на отделни политически идеологигии и техните представители, на неправителствени организации със собствени цели, нерядко доста по-различни
от държавните образователни отговорности към нацията. Няма
коректив във вида на политическа воля, отговорност или нужно204
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то публично внимание към този ценнностно невралгичен образователен въпрос. Затова няма как да сме сигурни, че знаем в
каква посока ще бъдат поведени умовете на подрастващите. И
ако говорим тук за солидарност, то изводът е, че няма как да
знаем така също и през призмата на какви ценности и идеи тя
ще залегне в гражданското обучение на младежите.
От 2000 година е първият съвременен държавен стандарт за гражданско обучение, като част от другите хуманитарни
дисциплини. Но държавният стандарт е прекалено общ, а и
учителите не са достатъчно подготвени за тази материя. Съответно има и огромни разлики между учебните планове на отделните училища – едни наблягат на граждански права, а други
на творчески кръжоци. Формално и двете са изпълнение на
изискванията.
Проблемът е, че на практика няма универсално гражданско образование, което да е безпогрешно правилно за подрастващите поколения. И тази отговорност на първо място се
пада на политическия елит, от който трябва да започне и нужният ценностен консенсус.
Проф. Иванов, от десетилетия занимаващ се с тази тематика, не случайно извежда разграничението между двата основни принципа във философията на гражданско образование.
От една страна, в практиката имаме релефно осезаема колективистична парадигма, заложена в гражданското образование,
която възпитава подрастващите в „чувство за принадлежност
към родината, предимство на гражданските задължения пред
личните интереси; формира социално ценни граждански качества и добродетели...”[4]
От друга страна, битува и индивидуалистичната парадигма, според която това образование следва да е на първо
място средство за развитие на индивидуалните заложби. Тя изхожда от теоретична основа – идеята за либералния гражда205
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нин, и дава приоритет на индивидуалните права и свободи, на
равенството между всички хора, независимо от задълженията
и обстоятелствата; на признаването на основните различния
между тях. Тя е типична най-вече за англосаксонските страни и
за протестантската култура, както и за идеите на свободнито
възпитание”[5]. По думите отново на проф. Иванов обаче, този
подход не намерил стабилна почва у нас до сега. Българската
традиция обикновено следва колективистичния подход в реализацията на гражданско образование още от 1892 г.[6] И днес,
макар да е разклатен – поне на теория, ние все още се придържаме повече към него.
Факторите за осъществяване на гражданското образование са основно два. Първо – преките отговорници за провеждането му сред подрастващите: семейна и училищна среда,
младежки организации, политически климат и лидери.[7]
Проблемът е, че днешните млади родители са израснали в найслабото откъм гражданско възпитание и образование време –
Преходът. Това е период, когато се сменят моделите за гражданско образование на един политически режим с други ценности, чието утвърждаване е стихийно, хаотично и непоследователно. Техните малки деца тепърва ще се срещат с новите ни
модели на гражданско образование. Затова и, естествено, няма
как да не възникне притеснителният въпрос: какъв фактор ще
са тези родители за ценностната подготовка на децата си?
Другият основен пряк фактор е училището. В момента се
пишат учебни планове за бъдещата дисциплина без да се води
дебат за ценностите, които искаме да заложим в това образование, за принципите – идивидуалистични или колективистични и
кое е правилното за нашето общество и държава. Още повече,
когато по конституция сме демократична, но социална държава.
Част от втората група фактори, влияещи косвено, но съществено за провеждането на гражданско образование отразя206
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ват „съотношението на социалните ценности – индивидуализъм и
колективизъм; политическите, икономическите и религиозните
процеси, институции и ценности; социално-икономическата, етническата, расовата, половата стратификация; международните
позиции – партньори и врагове на страната; героите, символите и
митовете в националните и локални общности; мас-медиите (институции и ценности)”[8]. Видно е, че почти по всяка категория
има разминавания между това, което са учили родителите, и децата им. А как в общество, в което липсва консенсус за националните му ценности, се пише учебен план по гражданско образование, е доста съществен и много опасен въпрос.
Педагогическата наука разглежда свързано и двете форми на провеждане на гражданско обучение – като обща част от
всички хуманитарни и възпитателни учебни дисциплини, и като
отделен предмет, със специализирана програма. В български условия, днес, тези два пътя към осъществяване на гражданско
образование са проблематични. Общообразователният подход,
включващ предмети като история, литература и др., чрез които
се възпитават някои ценности в нашето образование, страда от
непоследователност, но и най-вече, от липса на нужната визия,
какво искаме да възпитаваме у поколенията си.
На теория, според педагогиката, литературата и историята
имат точно обособена роля: „Учениците трябва да се запознават с
литературни произведения, които осветяват националната история и ценности. Те трябва да са база за изграждане на гражданска
идентичност. Учениците трябва, четейки, да изпитват национална
гордост...”[9] Когато обаче няма обща ценностна визия на едно
общество и държава, хаотично се редактират съдържанията на
учебниците, а оттам директно се изменя и гражданското възпитание и знание. Ето защо и така драматично се повишават отговорностите на националните органи и институции, занимаващи се с
въвеждането и провеждането на гражданско образование.
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Първо, гражданско образование има в държавите далеч
преди наднационалните документи за интеркултурно образование; има традиции, следват се някои национално адекватни
и значими ценности и принципи. Положително е те да се обогатят с други ценности, като „мир и отрицание на войната”. Освен тази ценност, почти всяка друга, присъстваща в наднационалните документи и заложена като нужна за интеркултурното,
а и за гражданското образование, е идеологически, принципно
тълкувателна и съвсем не е еднозначна. Затова от националните подходи зависи как дадена ценност ще влезе в училище или
дали изобщо тя ще се включи. Няма универсално разбиране на
ценностите „братство между хората; равенство и отрицание на
неравенството; равни права на всички хора на Земята; солидарност; съдействие за изграждане на едно по-хуманно общество; внимание и уважение към културата на другите[10].
Дори радетелите на тезата, че няма ляво и дясно в политиката, ще се препънат да обяснят без прилагането на политическа философия която и да е от тези ценности. Включването
на последните в гражданското образование е политически въпрос, обществен проблем, в някои случаи и предмет на националната сигурност. А във времена като днешните, при този
„сблъсък на цивилизациите” това е въпрос от първостепенна
важност за бъдещето на народа, обществото и държавата ни.
Коя е втората причина, поради която простата приемственост между интеркултурно и гражданско образование е проблематична? Педагозите определено сочат, че гражданското образование е по-широката от двете категории. То освен „интеркултурните ценности трябва да включва и родолюбие, национална идентичност”[11] и др. Трудно е силно либерално формулираните интеркултурни ценности да се свържат с родолюбието
или с националната идентичност. Така поставени, едните изглеждат като прилежащи към националната държава, а другите
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към глобалния свят. Съчетаването им в обща програма по
гражданско образование е сложна задача за националните органи. А и няма някакъв отличен пример за успех в тази посока.
Някои европейски държави изобщо не включват интеркултурния подход или прекалено слабо го застъпват в образователните си програми.
В България гражданското образование през Прехода остава на палиативните грижи на стари образователни стандарти
и философия, което не се оказва толкова негативно за нас. Да,
има отчетена от ред изследвания много ниска политическа и
гражданска култура на населението, особено при младите. Но
при липсата на визия и консенсус в обществото за ценностите,
които искаме да възпитаваме, базирането на гражданското
обучение върху по-стари консервативни подходи, не се оказва
толкова негативно. През по-голямата част от прехода ни липсва
отделна дисциплина по гражданско образование, но с литературата и историята се преподава националната идентичност,
при това и през по-родолюбива, отколкото чрез мултикултуралистката призма. „Интеркултурността се оставя само за международно и глобално ниво. А културната идентификация е едностранна – само към славянския свят.”[12]
Какво е третото противоречие между концепцията и
международните документи за интеркултурно образование и
задачите на гражданското образование? Куркулиумът по двата
вида образование, според педагогическата наука, има много
общи елементи в частта политика, лингвистика, етика, идеология, история, икономика, социалност, хуманитарност. Доколкото
принципите на интеркултурно образование и неговите ценности
са продукт на наднационални организации на най-развитата
част от света, а и те обслужват предимно демократичните държави, е нормално да има и общи елементи в разбирането на изредените понятия. Но демокрацията не е достатъчен консенсус,
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за да е толкова лесно интегрирането на трактовките, които ще се
преподават. Демокрацията е минималният консенсус, за да не
се преподава в някоя държава ориентация към фашизъм в часовете по гражданско образование. Обаче, по точката за историческа приемственост между интеркултурното и национално
гражданско образование те имат предвид следното: как да се
„преодолее националният провинциализъм и ограничение и да
се разкрият историческите причини за проявата на различния
между културите”[13]. Вероятно, това значи в учебниците ни
робството да се замени с владичество или с мирно присъствие?!
Интеркултурната препоръка към преподаването на разбирането за икономиката в гражданското образование е с цел
да се „разбере връзката между демокрация – плурализъм – пазар – свобода”[14]. В това ясно е заложен идеологически проблем, който прави включването му в гражданското обучение
много по-сложно. Социалното, според интеркултурното разбиране, се свежда до „идеите за общност и диференциация на
етноси, класи, страти, техните взаимовръзки и пълноценност на
отношенията”[15]. Тук е налице също огромният проблем в какъв идеологически контекст ще трябва да се пише учебната
програма, която следва да включи и това знание в обучението
по гражданско образование.
Хуманитарното познание трябва да запознава с „особеностите на различните религии и култури, техните музика, танци
и театър, празници обреди; да се преодоляват психологически
стереотипи и предрасъдъци.”[16] В българския случай, когато
няма ясна визия и политика по тези въпроси, се спори колко религии да се учат по вероучение, общ предмет за всички религии,
само за представените етноси или само за българския етнос. Това е ясен пример за липса на комплексно отношение на политическата ни власт, елита и партиите към гражданското възпитаване на нацията – в какво, защо и как да се направи.
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Реално интеркултурните принципи, които демократичният свят в голяма степен споделя, не са проблем, те са по-скоро
полезни за следващо ниво на цивилизационна култура и за запазване на постигнатото развитие. Проблемът е, че те не са универсално приложими, а се нуждаят от национален прочит и спецификация. Когато няма такъв, като в България, на парче в учебниците влизат и излизат отделни елементи, преправят се други,
по неясни причини и с още по неясни деятели. За ценностния
хаос е виновна политическата власт, а бездействието и е толкова
продължително, че вървим към ценностна немощ от собствена
управленска престъпна безхаберност, в която отсъства всякаква
държавническа отговорност. Важно е да се знае, че гражданското образование все пак е национално, провежда се в държава,
имаща образователни традиция, политика и цели. Ролята му е
да служи за фар, водещ и свързващ народа в обща посока, даваща му сигурност, увереност, готовност, способност, решителност, възможности, а дори и определен вид солидарност.
Гражданското образование (в социална или либерална
парадигма), започва с „осмисляне целите на образованието;
задълженията и зависимото положение на личността от държавата”[17] и др. Тези първи стъпки в осмислянето на съдържанието по гражданското образование ни вкарват в ценностен
и идеен конфликт, ако държавата няма свой устойчив и работещ минимален консенсус. На теория нашата конституция, според която живеем в демократична социална държава, трябва
да е основа на минимално съгласие; т.е. от него да изхождат
отговорните политици и експерти, ала практиката у нас показва, че в идейно отношение постановленията на конституцията
се съобразяват частично, а и избирателно.
„Да се изгради един млад човек като гражданин на една
страна, означава, че той трябва да се научи да разбира проблемите, които стоят пред обществото в дадено историческо
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време и неговата дейност да отразява не само личните му интереси и вкусове, но и да се съобразява с интересите на другите.”[18] Затова и Синдикатът на учителите в България дефинира
пет основни проблема пред гражданското ни образование, които са доста по-мащабни, а и водят до проблеми за цялото ни
общество.
Първите два на макрониво са „липсата на държавна политика по проблемите на възпитанието; липсата на публичен
дебат и публичен консенсус за ценностите, които да възпитава
българското училище”[19]. Това се случва на фона на все посложната задача да се формира адекватна за държавата и целите и програма по гражданско образование, за създаването
на негова устойчива философия. Обучение, което коректно да
запознава със заобикалящия ги свят, но и да е национално отговорно, идейно свързано с народа ни, с оцеляването и развитието му в този все по-сложен свят. То се оказва невъзможна
задача, при липса на политическа визия и воля за такава политика и на нужния за нея консенсус.
Следствие на това инертно положение, е да се установят
следващите два проблема, които СБУ посочват: „липса на системна перманентна квалификация на действащите учители по
проблемите на възпитанието, както и недостатъчна подготовка
на учителите в университета”[20]. Положението е такова, защото не е ясно на какво трябва да се обучават в университета, а и
след това учителите. На какви принципи на гражданското обучение да се учат първо учителите, след като политическият
елит не е очертал пътя, по който искаме да вървим.
На микрониво от СБУ визират и проблемът с „насилието
в училище и над учителя”[21]. Тази тенденция е признак на
пълна инерция и отсъствие на солидарност в образованието,
като институт и ценност в обществото и политиката. Нашето
общество, което е строило и издържало училища, като акт на
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културна и национална отговорност за бъдещото единено и солидарно общество, днес посяга физически, с насилие над учителя, пряко или пък като безучастен наблюдател. Пресен е
примерът с учителката, която майка преби пред ученици от
втори клас. Учителката не заслужи обществена подкрепа, предстои и операция на зрението вследствие на побоя, но пък нямаше и родителска, или по-широка обществена реакция. Примирение в индивидуалистична достатъчност, оскотяване, страх
– все форми на общностно отсъствие, на аморфност, на липса
на каквато и да е солидарност.
„Възпитанието в ценности е най-невралгичната точка в
училищното образование за последните 20 години.”[22] Гражданското образование е точно това – възпитание в ценности.
Кои са ценностите на днешното българско общество – демократичните ли? „През последните 20 години се подчертава необходимостта от социализация и придобиване на т. нар. демократична грамотност при подготовката на учениците”[23]. Но
какво са те, знаем ли? Не, защото политическият ни елит се
придържа само към рамката на демократичните ценности, четвърт век избягва да ги изпълни със съдържание. Не се стига до
минималния консенсус, който да попълни демократичната
рамка с важни за народа и държавата проекции на нейните
ценности. Рамката не е консенсус, а мимикрия за такъв, и берем плодовете му постоянно, движейки се към все по-голям
ценностен разпад.
Сега имаме и бежанска вълна, изискваща от гражданското ни образование още по-прецизно осмисляне на ценностите, изясняване на типовете солидарност, които да са и водещи
за обществото ни. Политиците ни са разединени по въпроса за
бежанците. На едно място обществото се уплаши да ги приеме
в училище. На друго място ги прие радушно. Обществената медия излъчи късометражен филм за толерантността в училище.
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Това ли е солидарността и нейните етични параметри? Хаотично, неясно за хората е поднесената солидарност. А народът все
по-малко знае как, а пък и в какво да възпитава своите деца.
Либералната гледна точка опростява интеграцията, сякаш е най-естествено нещо на света. Но как точно интегрираш
чрез училищното образование, когато всеки хуманитарен
предмет е свързан с гражданско самосъзнание, а то е първо
национално. Когато историята, литературата, музиката и други
предмети учат на български патриотизъм (поне все още), както
е и в другите европейски държави. Държавите сами избират
доколко да наблегнат на интеркултурното образование в програмите си в гражданското си обучение. Но какви ценности да
формираме в обществото, каква солидарност ще имаме или
към какво, никой у нас още не може да каже. А това се превръща в мегапроблем за бъдещето на нацията ни.
От СБУ не случайно апелират към „установяване на набор от ценности, които да възпитава българското публично
училище”[24], които да са продукт на широк обществен консенсус, а и да се превърнат в документ, за да е ясно какво точно включва работата на учителите, както и че останалите лични
ценности и добродетели са работа на семейството.
Апелът на СБУ е към публичните училища, защото към тях
е по-възможен държавен контрол, според сега действащата нормативна уредба. Но какво правим с все по-множащите се частни
училища, когато либерализацията към тях е толкова голяма, че не
се предвижда никакъв контрол на ценностното възпитание на
обучаемите. И това става при положение, че държавата облекчава възможностите им за достъпа до публични средства.
„Макар с традиции в миналото, съвременното гражданско образование все още „прохожда” и въвеждането му в училище е съпроводено с доста трудности”[25] Учителите алармират,
че „липсата на национална програма за ГО, на позитивни нагла214
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си, модели, примери, са оставили младите хора без твърди, базисни опори при формиране на ценностната им система.”[26]
Заключението от тези наблюдения е, че възпитанието на
ценности в българското образование е изпуснато през последните 20 години на самотек: контролира се от много общи наредби на образователното министерство, което прави обучението разнопосочно и непълно. Липсват единни обучения на
преподавателския състав по принципи, ценности и философия
на гражданското образование. А ги няма, защото няма политическа, държавна, национална визия за ценностите, които искаме да познават и приемат децата и младежите на България.
Дори не е ясно как и къде солидарността трябва да присъства в
това наше гражданско знание на младите. Младежки НПО-та и
някои либерални организации се опитват да вкарат солидарността в българското гражданско образование през призмата
на състраданието, изразено чрез доброволчество, но пък само
в индивидуалистичен идейно-ценностен контекст. Ние сме едно силно разединено общество, което реално отглежда и възпитава поколения без системни ценностни връзки, но и без политическо осъзнаване на проблема. Липса ни не само консенсус каква солидарност да познават българските деца и младежи, но и солидарността изобщо отсъства в системата от ценности на обществото ни.
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ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ДЕЦА В ОТНОШЕНИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ
Пенка Найденова1, Геновева Михова2
Обща постановка
Животът е движение, а то е превъплътено в поведението на индивиди, които осъществяват неговата безкрайност с
крайното си съществуване. За човека този живот е до максималната граница 100-120 години, но средната продължителност на живота е различна през отделните епохи. Успех на човечеството е удължаването на живота. То е реалност в съвремието при поставената цел – животът да бъде активен, полезен
за обществото и за самия себе си при съществуване в добро
здраве и благополучие.
Много са условията за постигане на подобна цел; още помного са примерите за непостигането й през вековете и до днес.
Обясненията са различни и дори често – нежелани. Интересно е,
че когато такива обяснения се търсят, твърде малко се обръща
внимание на морала и етичното поведение в отношения на хората на различни равнища в трудово-разпределителния процес,
семейството и връзките между жените и мъжете, между поколенията, социалните общности, териториално-политическите
разграничения, държавите и глобалните тенденции.
Възприетите три равнища на проява на солидарността
като израз на морална ценност – в семейството, родовата
организация, във всекидневния живот и бита; между дър1
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жавно-политическите и неформалните общности; между
държавите и районите (и специално в Европа) имат общи
признаци: съпричастност, сплотеност, взаимопомощ. Средата и целите са специфични за всяко равнище. Последиците
обаче от първото битово равнище достигат до съдбата на цели
народи и епохи. Защото моралните ценности се култивират от
първите дни на индивида, зависят от средата, в която той израства и, при липса на деформации през следващите фази на
живота му, се проявяват в общността, към която принадлежи.
Следите обаче са и на държавническо-политическо равнище,
което е отговорност на групи от индивиди, които вече имат определен морално-етичен профил. Не може да се пренебрегне
и средата, и изменящите й се параметри, които дават възможност определени морални качества да се проявяват, порицават
или неглижират. Не са редки обаче също исторически събития,
при които солидарността се нарушава дори и при наличието на
съответстващи морални качества. Затова е трудно, но и твърде
отговорно е един изследовател да обхване всички случаи.
В настоящия текст се разглежда частен случай от междупоколенческите отношения пълнолетни деца – родители. Обсъждат се условията за нарушената солидарност в семейните
отношения и промяната на етичните възгледи на младото поколение под влияние на новите движещи сили на прехода и
западната култура.
Поколенията като такива
Когато се говори за солидарност между поколенията,
обикновено се разбира, че става въпрос за отношенията между
млади и стари (възрастни – към 60 и повече години).
Всъщност, това е тривиалното обществено виждане, докато поколенческата структура е много по-сложна, пък и многостепенна, а в жизнения хоризонт – спрямо продължителността на
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живота, – се вместват четири поколения. Те отстоят едно от друго
в интервал от раждането на индивида до раждането на създаденото от него първо дете, а последното е родителско поколение,
когато на него му се роди дете. Но това не става в един и същи
момент като родителство на всички индивиди, т.е. последните
стават родители на различна възраст, а и ги обединява демографското възпроизводство, физиологичния, а не само социалния
принцип. Затова връзките и солидарността между поколенията
имат и други, по-специфични прояви, които не винаги са очаквани
от обществото. Времевият праг е раждането. Той обаче отсъства
при другите общности. Ориентир, все пак, е средната фертилна
възраст. Разбира се, не липсват и изключения: има родители в
много млада или пък в много напреднала възраст – в първия случай главно сред жените, докато във втория – сред мъжете. По
правило обаче, на по-малките деца съответства по-младо родителско поколение, на по-големите – по-възрастно и т.н.
Във времето протича непрекъснат процес на обмяна на
поколенията. Бихме го свързали със „свойствата на басейна”, за
когото говори/пише Дж. Форестър, разяснявайки динамиката
на системите[1]. Тоест, ражданията на входа на басейна са непрекъснат прилив от потоци, докато на изхода са умиранията.
Разликата между тях е естественият прираст, който увеличава
или намалява натрупаното количество вода (хората). Статичното определение за поколение е съвкупността от лица, изживели едни и същи събития от обществен характер (войни, въстания) и от природни бедствия.
Когато става въпрос за поколенията, все пак найотличителното е тяхната кръвна родителска връзка и солидарността, които са подхранвани от тях. На френски език има определението „decendants“, което обаче не отговаря на еднозначния превод потомство. Представяме си го като израз на родителството – това са децата, които произлизат от нас. Това е мла219
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дото поколение, което независимо как е структурирано в обществото, ни принадлежи, ние сме го създали – родили, гледали,
възпитавали, изучили, въздигнали в живота. Едновременно сме
деца на родители и имаме отношение към тях в позицията си на
„decendants”. Не само в обществен, но и в индивидуален план
жизненото възпроизводство на поколенията в нашия свят означава материални и финансово-парични средства. Ако в обществената среда подобни разходи са изчислими, защото са бюджетни, държавни или от друг източник, едва ли някой подлага
на счетоводна отчетност родителските, или почти никой не остойностява всяко дете от 0 до определена възраст. Въпреки това,
забележителното е, че всяко ново поколение е производно и зависимо от родителското, поради което и струва на родителите
все повече материални и финансови средства. Разходите са различни в зависимост от възможностите, вида им и склонността да
се правят. В най-масовия случай, например за българските семейства със средно равнище на доходите (или до пък и пониско), е важно, че за тези разходи не се държи сметка: допускат
се лишения, за децата се влагат всички средства и усилия, а последните са и труд, който никой у нас не е превеждал в пари.
Въпреки това между израсналите деца и родителите често връзката се скъсва.
Редица наши изследователи обръщат специално внимание и на обстоятелството, че преломните исторически епохи се
отличават с по-драстични нарушения в балансите и взаимоотношенията между отделните поколения. Затова положението на
най-старите поколения у нас в прехода, вместо да се подобрява,
системно се влошава. Макар и да са дали твърде много на обществото и държавата, на тях им се отплащат с безразличие,
неприязън или нежелание да се погрижат за тяхното достойно
прекарване на старините. Обикновено, а и постоянно в нашата
съвременност се прави умишлено рекламиране на потребността
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от „ювенизиране” на живота и властта. Отнети са и всички найглавни възможности и позиции на старите хора. Всъщност социално, материално и духовно най-страдащи са най-старите хора,
като втора такава група са и младите хора. Затова поколенията
се дистанцират, отчуждават и враждуват. Не случайно още в античността, според тогавашните проблеми със стареенето се заключава (от Цицерон), че старостта внушава уважение и респект
към себе си само ако сама се защитава[2].
Не може да се отрече също така, че обществеността не винаги или изцяло е с твърде отрицателно отношение или пък с
безразличие към тежките условия на живот за възрастното население. Много доказателства сочат, че здравословното състояние,
както и инвалидността са особен предмет на изследване и обективна здравна загриженост, на добросъвестна работа от страна на
добри медицински специалисти и тимове. Чести са обаче и спънките от ресурсовата оскъдност, съкращаването на бюджетите или
от липса на персонал за болничните заведения. Затова и нашето
възрастно население има висока заболеваемост, висока инвалидност, пък и мултиплицирани хронични заболявания[3].
Ниският размер на пенсиите, високата смъртност и овдовяването довършват щрихите на съвременния профил на остарялото поколение (на 60 и повече години), но този профил
има само обществена рамка. Едно друго, наложително допълване – от семейно-битов характер, е и очертаването на отношенията между порасналите хора, т.е. самите те вече възрастни, някои и с деца, с това остаряло поколение от бащи и майки.
Порасналите деца и техните родители
Колкото децата са по-големи, както казва народът, толкова и грижите, или поне тревогите са и по-големи. Практически погледнато, грижите просто продължават, макар и предметът им да се видоизменя. Тревогите обаче са нещо по-друго. Те
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често са израз на промени в отношенията между двете поколения – бащи и деца. Обяснението им е многостранно, но доколко е аморално, неетично или към добро, то зависи и от мястото, което има лицето – като дете или родител, и ако следва да
обяснява това. Има обаче и обществена норма, през призмата
на която може/трябва външно да се погледне. Тази норма може или следва да съхранява морални ценности, които са вложени отдавна, но и която трябва да се приема по-другояче в
средата на отделните поколения. Понякота, в такива случаи,
позицията на хората в битността им на синове и бащи може да
е различна, а и да нарушава семейната солидарност, без обаче
да бъде аморална или да нарушава тази норма. Проблемът е,
че липсата на солидарност в семейството прави отрастващите
деца (в зрелите фази на живота им) преносители на антисолидарни нагласи към старите родители не само в личния им, но и
в обществения живот, който понякога също определено въздейства за появата и действието на подобни нагласи.
Известно е, че (по принцип) всяко изходящо, родителско
поколение съхранява традиционните ценности, предадени поне
донякъде от неговите родители. Все пак, тези ценности се променят заедно със събитията, които се случват през живота му. Това
не винаги разстройва солидарността между поколенията, както и
взаимоуважението вътре в семействата. От живота са познати и
случаи на разпадане на семейства (или родове) в резултат на
аморалността на децата, възпитани и живели с традиционна почтителност към възрастните, с дисциплина в трудополагането според решенията на старейшината. Той е стар, но и мъдър, защото е
събирал опит и знания дълго време; приносител е и на традициите на предходното поколение, понеже е негов пряк наследник и
съхранител. Същото се отнася и за възрастните жени като пазителки на семейния морал и обичайните норми. Това е отразено и
в научната, но и в художествената ни литература.
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Най-дълбоките промени в семейно-битовите морални
ценности обаче са плод на изживения вече четвърт век на преход[4]. По същество, това е период на преврат в производствените отношения – на възстановяване на частната собственост,
но и на социалните неравенства, за които (по принцип) нашето
общество не беше подготвено. В официалното държавно и спекулативно разтуряне на производствените структури, в разпиляването или в ограбването на националното богатство се проявиха неимоверна аморалност, егоизъм и алчност, които нито
са култивирани преди това в семейството, училището и общностите, нито пък са били добре познати и на по-старите поколения, които са били традиционно възпитавани в християнски
дух на трудолюбие, взаимопомощ, мир и сговор в семейството,
рода или общността. Солидарността не е била третирана като
тема за проповеди, защото се е явявала естествен начин на
живот. Пропукванията обаче днес стават там, където и когато
алчността за придобиване на имот, пари и власт започва да
пускат дълбоки и здрави корени. Подобни проявления си пробиват път по време на Освобождението (1878 г.) и строителството на нова България, както и днес. Ако има известно наследяване на традициите и тези пропуквания се утвърждават като
дълготрайна традиция, то нашето съвремието не само ги възприема. Те стават начин и на „развитието”, а проявленията им
определят „начина на живот” на целия народ, в който политически „елит” и бизнесмени се обогатяват за негова сметка. Резултативните параметри вече се знаят: идеологични и партийни противопоставяния, безработица, ниски заплати, още поплачевни пенсии, явно разделяне на обедняващите домакинства „под и над границата на бедността”, заболявания и платено
лечение, надхвърлящи дохода, битови услуги и транспорт, нарастващи образователни разходи.
Преходът улесни пречупването на най-строгите семейни
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и родови традиции и тяхната деформация. Най-тревожното
обаче е, че посочените най-общо последствия от прехода внесоха в семейната среда отчуждението, егоизма или безразличието. Те нямат аморален характер, обаче действат опустошително върху най-важното – традиционната топлота и сплотеност на българското семейство: всички обичат децата; всички
сядат заедно на масата; никога не се отказва услуга на съседа;
гостът е винаги спонтанно приет и нахранен; пръв започва разговор бащата, на него трябва да целуват ръка за прошка. Сега
вече грешки не се признават, старите хора рядко биват слушани, а често и не се понасят в дома. Останалите по селата родители предпочитат да си доживяват там сами. Поради опустошителното обезлюдяване, овдовяването, типичното изоставяне от
работещите или постоянно живеещите в града деца, а също и
родители, старите хора са принудени да възраждат традиционната солидарност – вече помежду си. Само така те могат да
преживяват, да не са самотни, да споделят с хора, с които се
познават, макар и с тях на младини дори и да са враждували.
Никой вече не вини отишлите в града за неетичност. Подобно
обаче е отношението и към съвременното емигрантство – било
от селските или пък от градските среди. Напомняйки за гурбетчийството, то дълбоко се различава от него, а забравянето за
старите, за дома и за родината вече като че ли не е само или
толкова въпрос на етика, колкото на един нов, по-различен начин на мислене.
Новият начин на мислене или на поведение вече е затвърден и сред по-младите поколения. Той е разделителна линия, при това не само спрямо традиционните етични норми.
Видимо са засилени материалните интереси, стремежът към
изгода, по-лек и независим живот. И докато по-младите поколения считат това за известно предимство, по-старите го приемат често твърде болезнено, отъждествявайки го с предателст224
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во. Тук вече солидарността, взаимоуважението и взаимопомощта са тънка нишка, която някъде окончателно се скъсва. Повъзрастните поколения съдят по-младите за аморалност, а –
обратното – по-младите пък вече съдят по-възрастните за закостенялост, ретроградност, неразбиране и като пречка в живота. Още в първите години на прехода и досега, на контролираните по-строго деца, вече зрелостници и още неженени им харесва идеята да напуснат родните си домове, за да се включат
в един нов, независим от родителите свят, събирайки се с връстници[5]. Това обаче бързат да направят и женени деца, станали вече сами родители. Така реално отслабва традиционната
семейна връзка, разсейва се духът на голямото някогашно българско семейство, в което, главно поради урбанизацията в създадените навремето нуклеарни семейства, се изживяват практики, свързани с предаването на обичаи, съвети, споделянето
на проблеми. Работещите млади семейства сега се възползват
от жилищно-кредитната политика на банките, свикват да живеят със заеми, вглеждайки се в комфорта на „средния европеец“, като твърде често забравят, че техните остарели родители
изпадат в нужда, поради нищожните пенсии и твърде скъпия
живот. Конфликтност и аморалност тук често няма, ала обаче
няма и солидарност. Причината не е само, защото модернизмът навлиза в бита, но и понеже младите поколения (с деца)
нямат и задоволителен стандарт. Освен това детството на мнозина е преминало под знака на родителските икономии и усилия децата да бъдат добре осигурени (главно с жилище) и при
безплатното образование и здравеопазване.
Възрастното родителско поколение обаче възприема болезнено заместването на голямото патриархално с днешното
нуклеарно семейно, изместването на брачното с извънбрачното
съжителство, също както и променените позиции на децата, ако
от тях произлизат такива последици. Доста смущаващи, макар
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най-често или в последствие приети от старите, са и извънбрачните деца, обикновено извън конкомбинатната форма, а и разводите. Обикновено при тях обаче се засилва семейната солидарност, защитата на „пострадалото дете”, включително в случаите, когато негова е вината за несполуките в живота и за разстройването на семейната връзка. Вместо солидарност, обаче, в
редица житейски случаи сродените родителски семейства (сватове) започват открита разпра, в която най-често се замесват и
имуществени интереси, и спорове за правата над децата.
Върху взаимоотношенията и сплотеността между членовете на семейството от двете или от трите зрели генерации често
неблагоприятно се отразяват и други случаи на материални интереси – в защита на наследствени права, или при стремеж това,
което са събрали и имат възрастните родители, преждевременно да се присвои от младите, т.е. преди кончината на старите,
които вече обаче са болни и изискват особени грижи. Освен случаите на доброволност, в редица житейски случаи нерядко се
прилагат принуди, заплахи или даже и насилие. В такива житейски казуси реално се прекъсват отношенията на взаимопомощ и солидарност. Поколенията стават врагове, често без потърпевшите да могат да се възползват и от закрилата на закона.
След отмирането на патернализма и под влиянието на чужди
култури, по-младите поколения възприемат и пренасят в междупоколенческите си отношения негативните практики от обществено-политическия живот или от бизнеса. Но там често се
лъже, спекулира, краде, изнудва, проявява се нелоялност, аморализъм в името на богатеене, достигане на „вип равнище”.
В международните отношения на ХХI в. тенденциите на
икономическо ограбване, неравенство между страни, разпалване на огнища на войни с цел извличане на икономическа изгода, чиято последица са бежанските вълни и пр. са все примери за отсъствие на солидарност и доминация на себични инте226
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реси, преследвани с нетипични дипломатични средства и заблуди. Лицемерната еднопосочна загриженост за бедните млади в развитите страни, към които се числи и България като член
на ЕС, форумите и проектите за укрепване солидарността на
поколенията обикновено с нищо съществено не допринасят за
изграждането на така шумно прокламираното солидарно общество. Социалните общности, които са създавани с оглед стимулирането на солидарността и взаимопомощта между техните
членове, постепенно се отказват от моралните си устои. Връзките обаче между тези прояви на обществено равнище и процесите в семейните отношения са неизбежни. Тяхното одиозно
наличие или влияние води и до известно компрометиране, отслабване или до унищожение на солидарността както в сферата на обществения порядък, така и относно специфичната
кръвна връзка при солидарността.
Природата на днешното общество, в което остро се задълбочават социалните неравенства и несправедливости, диференциациите в, разломите или разпадите на социалните му
структури, неравнопоставеността по ескалиращо нарастващия
брой признаци осезаемо се отразява и върху всички етапи в
живота на хората, а и на всички равнища – дом и семейство,
държавно-политическа система, международни общувания.
Условията на кризата от последните години (2007-2009),
която се изживява с различна последователност и протяжност в
развитите и развиващите се страни, осигури успех и на „найинтелигентните” финансови машинации. Възниква масово недоверие, изявен егоизъм и много висока престъпност. Рутинната
обществена организация, но и винаги тлеещият престъпен контингент подпомагат криминалния и подземния свят, а сивият сектор разрушава икономическите устои на държавата, обезценява и
изнудва младата работна сила, и даже унищожава социалната сигурност на бъдещото възрастно поколение. В подобни условия
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солидарността се обезценява, и то на всички равнища. Става обаче и нещо доста по-лошо. Все по-често обаче се проявяват случаи
на изродена социална и семейна солидарност, при които самите
родители (в името на материалното благополучие и социалната
сигурност) прикриват или дори подпомагат, или подтикват престъпните деяния на децата си, а и обратно, самите те прикриват
данъци, спекулации, трафикантство, което пък се възприема и от
децата им като гаранция за успех в живота.
Нарасналата и продължителна безработица сред младите поколения вече става сериозен повод солидарността на
родителите към техните, останалите без работа, деца да се изразява в споделяне с тях на доходите от пенсиите им, колкото и
ниски да са те. Това още повече влошава и без това недобрият
им жизнен стандарт, като нерядко поетата непосилна издръжка на младите поколения се отразява и на тяхната мотивация за
труд или дори към привикването на част от тях към доста паразитен начин на живот.
Какво да се прави?
Завръщането на пасторалния идилия на живота или към
традиционните морални и социални ценности, валидни за подалечното, или по-близкото минало, е невъзможно. Има обаче
нормативен ред във всяка държава, който трябва да се спазва и
контролира. Тук обаче отговорността на държавата е задължителна. Макар и да има много спънки от най-разнороден произход и характер, в нашата съвременност има и държави, които не
се оказват толкова мащабно, а пък и пагубно заразени от вирусите на моралното разложение, от липсата на неетичност, некоректност, уважение и солидарност между поколенията, или
между родителите и децата в пределите на семейните, или родовите общности. Именно по техния твърде поучителен пример,
а и при демократични условия гражданското общество следва
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да се отърсва (при това съвсем целенасочено, упорито и последователно) от различните предпоставки, механизми и последици на аморалността. Подобен оздравителен процес следва да се
заражда още в детската възраст, разширява с влиянията си в
юношеството и младостта, без да се пренебрегват и възможностите на средните, а дори и на старите поколения също да се усъвършенстват в нравствен план. Всякакви възпитателни средства,
включително тези в мас-медийното пространство или в семейната среда следва да са адресирани до всички поколения. Наказателната отговорност и законността не могат да се изключват
или обезценяват, както е при диктаторските режими, сега вече
прикривани под знамето на демокрацията. Етичността може да
бъде не завършек, а начало на глобализацията, въздействайки
на средното и по-ниските равнища на средите, култивиращи
съвременните морални ценности. Неясна е все пак степента на
това предполагаемо „може” и кое поколение ще го осъществи.
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ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНА КЪМ ГРУПОВА И
ИНДИВИДУАЛНА СОЛИДАРНОСТ
Надя Велчева1
Историята е свидетел на закономерна смяна на засилване или отслабване на различни тенденции в етнокултурното
развитие на нашето общество, като в най-добрия случай целта е
свързана със запазване на етнокултурното наследство и на предаването му на следващите поколения. Обединяваща мисловна
и действена практика е солидарността между хората върху основни общностни сакрални знаци, които за нас, българите, са
християнските символи и религиозност, българският език, като
една реална тоталност на всекидневното общуване, ежедневната култура като дом, труд и производство, празници и обичаи,
като основни белези за общностна идентичност – етническа, регионална, религиозна, професионална, социална и пр. Гаранция
за солидаризиране на обществото са кръговете на общностните
(генотипни, семиологични и културологични) връзки, които спояват вертикалните и хоризонталните структури на социалното и
биологичното възпроизводство на българите. Границите на допустимост за „другите” сочат ориентации, при които българите
залагат големите си надежди на едноверци, славяни и европейци. Отношението към свободата е щрих от етнопсихологията на
българите, което пък качество е постигнато също така и благодарение солидарността на цялото общество.
Промените от преди четвърт век продължават да се колебаят между социалната държава преди и капиталистически1
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те обществени отношения сега, но с тенденция за стесняване
на лявото социално пространство и респективно на социалните
връзки между по-широки слоеве от населението. Исторически
българската нация включваше в своята цялост всички етнически групи и общности, независимо от техните характеорологични културни разлики.
Капитализмът раздели хората по етнически, верски, образователен, политически и имуществен признак. Системата
отхвърля бедните, изоставените. Днешното общество е загубило елементарното етично чувство за съпричастност и солидарност. На първо място разделението на обществото стана по етнически признак, предвид еманципацията на етническите общности. Големи групи от хора не се припознават като част от
българската нация, не спазват българските закони, не признават светските норми и правила на поведение. Създаването и на
партии на етническа основа практически завладя не само турското и циганското население, а също и райони с българско население, изповядващо мюсюлманска религия. Сега говорим за
интеграция на население, което почти не говори български
език; население, с което живеехме в сговор десетилетия преди
1989 г., с което бяхме солидарни по редица общи за нацията
цели и идеали. За последния четвърт век, религиозното капсулиране особено при мюсюлманите е доминиращо, провокирано от външна намеса и финансиране строеж на мюсюлмански
храмове, дори и на места, където живее само християнско население. Липсата на държавна политика по отношение на вероизповеданията у нас също създава предпоставки за проява
на неприязън и съмнения относно толерирането на една религия, за сметка на основната религия в България. Показателен
пример в това отношение е и тазгодишната вечеря-ифтар по
случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан, проведена в
Националния исторически музей с домакинство на президента
на републиката и с участието на представители на различни ве231
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роизповедания у нас. „Бедствието, сполетяло страната ни, показа съпричастността на българите без значение от религия и
убеждения, а представителите на всички религиозни общности
отвориха храмовете и сърцата си за пострадалите. Народът
стана свидетел как бежанци мюсюлмани помагаха за възстановяването на православни манастири. Това се случва тук и сега,
в България, и ни прави още веднъж горди с поредното доказателство, че солидарността е универсална ценност и че човещината и подадената ръка нямат религия”[1], говори президентът.
На същата вечеря-ифтар в Пловдив, обаче, в присъствие на турски вицепремиер и турски журналисти, български представители на медиите изобщо не са допуснати. Обществената реакция беше свързана с явно негативни послания към религиозно
различните и с тяхното толериране в собствената ни страна.
Загубата на цели сектори от икономиката, безработицата, ниското заплащане, бедстващите пенсионери са жалони на
социални разслоения, по които разделението на населението
продължава да нараства, провокирано от правомерно или
неправомерно обогатяване на самозваната политическа класа
и на свързаните с нея олигархически кръгове.
През последните 26 години капитализмът парцелира народа ни политически на комунисти и антикомунисти (демократи), на червени, сини, зелени, европесимисти и еврооптимисти,
на русофоби и русофили, на американофили и американофоби.
Получи се общество, което е раздирано от политически противоречия. По политико-идеологически причини населението е
разделено и по отношение на историческото ни наследство. Управляващото мнозинство задава параметрите и значимостта на
събитията. Например, при честването на 3 март – националния
празник на България през 2015 и послучай 137-та годишнина от
Освобождението на България от турско робство на официалния
митинг на площада под Шипка, освен един вицепремиер и
представители на местната власт на Габрово, други ключови фи232
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гури на властта отсъстват[2]. А на 130-годишнината от Съединението президентът в словото си без въобще да зачете историческия факт за бъдещето на България, актуализира политическата си визия за нейното настояще – „смисълът на празници като
днешния не е в повърхностното търсене на национална гордост
от отминали събития, а в стремежа да пренесем мъдростта и поуките от тях през вековете.... Ние сме българи, но и европейци.
Градим своето достойно място в семейството на европейските
народи, както ни завеща Левски” [3]. Едва ли обаче без историческа памет, национална гордост и самочувствие ще имаме и
достойно място сред европейските народи? Ярък пример за подобно неглижиране на историческото ни наследство като народ
и нация е тазгодишното честване и на 107-мата годишнина от
Деня на независимостта. Много млади хора изобщо не знаят за
това събитие. Това се случва, защото с подмяната на обществения строй започна тотално пренаписване на историята, неглижиране и отричане на част от етнокултурното наследство на българите. Днес, на това велико историческо събитие, нито един от
представителите на висшата власт не участва в тържествата.
Празникът беше за онази 1908 година, но не и за днес. Цял ден
казионните медии манипулираха обществото, че днес има
двусмислие в този празник, тъй като в общоевропейски и общопленатарен план ние не можем да сме независими. Независимостта е различна, тъй като сме в обкръжение от друг съвременен свят, който ги спонсорира и направлява.. За патриотично
настроените хора, честването беше наистина за онази 1908 г.,
защото 107 години по-късно сме по-зависими отвсякога! Вместо
национален, празникът се превръща в регионален в старопрестолния град Велико Търново, където през 1908 г. с Манифест на
Фердинанд – тогавашният монарх, е провъзгласена Независимостта на България. Властта отново се представлява само от
председателя на парламента, а на честванията в София приветствието е от служител на общината и учител от столично учили233

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

ще[4]. Патриотизмът липсва като доктрина в образователната
програма, от нея свалени са и редица исторически паметни събития от миналото на страната ни, липсва актуална и вдъхновяваща младите поколения визия за нейното развитие, както и
модерна концепция за национален идеал, който да солидаризира цялото ни общество.
Дългогодишното разграждане на прежните структури на
социалистическото общество, уж под формата на демократични реформи, опорочи и продължаващата да битува солидарна
система в здравеопазването. Тя не само десолидаризира
днешното общество, а и създава много сериозно напрежение
между отделни групи в обществото.
Социалните неравенства възпроизвеждат силните десолидаризационни процеси в цялото общество.
Членството на България в ЕС и НАТО не донесоха очакваните ефекти на българските граждани за европеизация и демократизация на българските институции. Налагането на чужди модели на управление като неолиберализъм, мултикултурализъм,
глобализъм, намеса във вътрешните работи, ограничаване на
определени права, задължителни квоти за мигрантите се оказаха пагубни за България, която идваше с наследство като единна
общонационална система на развитие. В Брюксел все по-малко
се споменава за „национална идентичност” като изява на страните със собствена култура, традиции, нрави и обичаи.
Селото и градът като социокултурни общности за солидарност
Конструкцията на селото и градът като общности с потенция върху солидаризиране на тяхното население се гради
върху устойчивите семейни традиции и традиционната за българите родствена солидарност.
Първите години на еуфория след 1989 г. прибавят нови
щрихи към портрета на българите и културата им вследствие на
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натрупването в предходното десетилетие на доста сложни
трансформации в психиката, ориентациите, светоусещането на
социални слоеве и общности на днешната българска нация.
Сред проявите от психологическо естество, най-важен се оказа
стремежът за етническа идентификация и еманципация на групите инородно население. Потвърди се и тезата за найдълготрайното запазване на етническия пиетет в психиката, духа, нравите и самосъзнанието като чувство за принадлежност
към основни етнически синоними – род, родина, роден език и
култура. И макар да беше водена борба срещу тях като „преживелици” в обществената психология от миналите формации,
при създадените условия след 1989 г. тези възгледи и представи имаха бъдеще да се развият и да влязат в противоречие с
установените дотогава норми и принципи на общонационален
мироглед. Само за няколко години релефно се очертаха и негативни тенденции в културната социализация на националната
общност като цяло, особено в градската среда, а и в районите
със смесено (в етническо и религиозно отношение) население.
За разлика от града, където човек или група хора могат
да изпаднат в аномия или маргиналност, в българското село
опора за индивида и негова среда за културна идентичност винаги са били формалните и неформалните образувания, които
го извеждат от неговата анонимност. Същностната сила на комуникативността с нейните норми и правила, стереотипи и
противоречия, консервативност и желание за промени се проявява чрез „качеството на човешкото общуване...Това е сферата
на обичаите, на ежедневната психика, на отношенията между
мъжа и жената, между поколенията...”[5], които в случая са
маркирани от културното пространство на селото, от роднинската и семейната общности. За последния четвърт век активно
се проявяват две противоречиви тенденции в развитието на
българското село: а) деструктивни процеси в образованието,
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социалните контакти, здравеопазването, социалното осигуряване, бита, и б) засилване ролята на етнически утвърдени социални форми за саморегулация – общността на селото като
цяло, съседските и родовите колективи, семейството и свързаните с него (тесни или широки) роднинства[6]. Последната е
свързана с необходимост от защита на българите и техните етнически или социално утвърдени стереотипи за съхранение
при преходи, или на обществени преобразувания, в началото
на които стои хаос, подражание и винаги външна намеса. Преход, който продължава и днес.
Общуването на вътрешнолокална основа
Тенденцията на замиране на обществения духовен живот в селото, започнала в началото на 80-те години, прераства в
духовна криза в началото на 90-те години на миналия век.
Времето на обществен преход е с нагласа за краен негативизъм
към наследеното от предходния период. Читалищата и културните домове на много места са напълно изоставени, рязко са
намалели културните мероприятия в тях, отчасти в последните
години се въстановяват фолклорни групи на етническа основа.
Духовните интереси на селското население изключват почти
всякакъв вид творчество, потреблението при по-младите е ограничено във възникващите частни дискотеки, кръчми и кафенета. В последните години се забелязва особена промяна в
светоусещането в посока от светски към религиозни духовни
потребности. Религиозният живот на българските селяни, без
драстично да е прекъсвал в социалистическия период, днес се
легитимира в строене на оброчни места, параклиси, църкви и
стремеж за традиционно осмисляне на техните функции. Религиозните празници стават важна част от ежедневието, включително с възвръщането на техните мистични и древни митологеми, чиито паметен извор са най-възрастните хора в селото.
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Традицията на родствената солидарност
За сметка на разпадането на общонационалните социални връзки започна още по-силно укрепване на традицията на
родствената солидарност. Родствените взаимоотношения се
изграждат между индивида и неговите роднини по кръвна линия или по женитба, с които той има реален/потенциален контакт. Хоризонталните връзки обхващат всички родственици –
вертикалните тясно свързват поколенията. Още преди промените капиталистическият Запад беше изненадан от взаимопомощта в България като форма на семейно-родствена солидарност в условията на урбанизация и трайна комуникация с традиционните родствени ценности[7]. Прагматизмът в отношенията не е най-основната тяхна черта, макар че колкото по-назад
се връщаме в историята на родствените общности, толкова
икономическите връзки се оказват особено съществени за тяхното съществуване. Семейно-родствената общност е найстарата институционална организация на социален живот, която (чрез строго формулирани солидарни правила на поведение)
определя и биологичните, а и социалните роли на всеки индивид. Това означава че мъжът може да бъде едновременно съпруг, баща, брат, дядо, вуйчо, кръстник, девер и т.н., чрез което
изпълнява много роли, съдържа в себе си биологичното и социалното възпроизводство на общността и то в комуникация с останалите членове на семейно-родствения колектив чрез техните
многостранни роли[8]. Този солидарен колектив най-тясно
свързва идентичността си с етническата общност чрез биологично възпроизводство и тесни знакови функции между членовете, с мита, ритуала, фолклора, езика, религията и културата, т.е. чрез приемане, творческо пресъздаване и предаване на
поколенията кодовите названия и системи на собствения етнос.
Смяната на ролевите функции на отделните поколения в семейно-родствената общност пораждат взаимно подпомагане в мо237
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менти, които се оказват особено важни за тази връзка. Нравствените аспекти придобиват съществено значение в този смисъл.
И до днес особено в селата се смята за неморално нарушаването на синовния дълг към възрастните родители. Все пак, в селата
и особено в градовете нараства броят на самотните възрастни
хора. В последните години, в условията на икономическа криза и
промени в начина на живот, този проблем се превръща в една
от най-уязвимите страни на прословутата добросърдечност като
етнически устойчива нравствена черта на българите. Причините
за това социално явление не могат да се търсят само в напредващият процес на бездуховност. Те се коренят най-вече в икономическата нестабилност, пораждаща миграции, активно разселване на младите хора, урбанизационни процеси и заличаване на
много села от картата на България. Така, докато селото върви
към разкъсване на традиционния тип междупоколенски и родствени взаимоотношения, в градското население се създават
прототипни на тях и на етническата традиция взаимоотношения,
познати сред нашите изследователи като отношения, почиващи
на „близост от разстояние”, т.е. запазване на личностноемоционалните контакти между отделните поколения при известни пространствени разстояния в градските условия. Преходът към нов тип социално-икономически отношения и разширяването на семейно-частните инициативи преструктурират междупоколенското съжителство, но и семейно-родствените връзки
и в града, и в селото. Продуктивните и духовните функции на
родството при българската етническа традиция (взаимопомощ,
социализация на подрастващите, приемствеността на традицията в празниците, обичаите, нравите) вече не са така тясно подчинени на фактори от социално-икономическо, демографско, географско и пр.естество. По-скоро „плътността” на родствената
мрежа определя честотата, интензивността при взаимодействие
с родствениците. Тя определя какво да бъде и съдържанието на
родствените отношения при социално-културните промени, но
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като тип човешка общност родствените връзки и отношения
имат важно място в родовия цикъл на всеки човек. В контекста
на обществения процес, който е усложняващо се действие, взаимодействие и мисъл на съзнателни човешки същества, чиято
дейност променя образците на човешкото поведение, наследени от миналото, включват и родствените взаимоотношения с
техните солидарни връзки, така че те да служат на новия вид
общество[9]. През последните години хранително-подкрепящите функции в родствените взаимоотношения са тясно интегрирани с духовни връзки, които се укрепват благодарение възвръщането и на редица празници или обичаи от християнския календар – като Коледа, Великден, Цветница; на църковни служби
при сключване на брак и кръщенета; при честване на общонационалния празник на българите 3 март. Вече може и да се
твърди, че се формира една прослойка, предимно в селото и
малкия град, която осезаемо се възвръща към традиционните за
тези социални среди, доминиращи и в миналото семейнородствени традиции на солидарност и локална форма на възпроизводство на социално-антропологичната действителност.
Семейната среда е решаващ фактов в поддържането и
солидаризирането на семейно-родствената общност. Последният четвърт век и произтичащите негативни тенденции в обществото разрушиха доминиращите модели на поведение на семействата в града, а и на техните потенции да интегрират, информират и да създават духовни връзки между родственици. Те
превърнаха голяма част от селските семейства в своеобразна
„традиционна ниша”, в която населението се солидаризира при
запазването на традициите и празничността от християнския календар, на обредността като инициация за децата и младите в
семейството, на семейните курбани и почитта към умрелите, на
семейно-родствената традиционна ценност към етнически утвърдените у нас празнични традиции. Положителна тенденция в
това направление са продължилите своя живот днес общински и
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окръжни културни празници – литературни седмици, поетични
дни, музикални и фолклорни прегледи и пр. Това е средата, която създава собствено етнокултурно поле на колективизъм и съпричастност в бита, по-близък до традицията, отколкото до иновациите и културната профанация на градската среда. Тенденцията обаче не е устойчива, продължава обезлюдяването на селото, закриването на училища, а пък образованието отстъпва на
заден план. Градът и селото все по-настъпателно разширяват
„собствения” си културен фонд под външни влияния. Професионалната култура заема определено място в съдържанието на този фонд – предимно с онзи слой от нея, наречен „масова култура”, „субкултура”, типични за съвременния у нас процес на балкански, европейски и проамерикански културен синдром. Днес
големите български градове започват да губят своята национална идентичност. В по-малките градчета и особено в селата е видим процес на затваряне в собствения им културен код, влизащ
в противоречие с масовата култура на големите градове.
Групова и индивидуална солидарност
Професионалните връзки като тип социални отношения
бяха доминиращ кръг на общуване с колегите по местоработата в града до края на социалистическия период. Налице беше
процес на преобразуване на всички видове общувания в резултат на нарастналите духовни контакти и намаляване на тези,
свързани изключително с взаимопомощ. Интензитетът на промяна във формите на общуването се проявяви доста различно
в отделните социални и възрастови групи население. Поактивните са в градска среда, като към тях се адаптират и работещите селяни в града. Колективният културен живот в заводите, предприятията, учрежденията, производствените звена в
градска и селска среда – съществена част от социалистическия
начин на живот, бе важен канал за разширяване на духовните
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контакти, модернизиране на културните потребности на селските жители, интеретнични отношения в градовете, а и за
стремеж към изравняване нивото на тези социокултурни общности. Потреблението като процес на културен взаимообмен
породи необходимост от усвояване на чуждия опит, на неговото вплитане в собствената култура. Не се нуждае от доказване
на констатацията, че до 1989 г. колективният духовен живот по
месторабота, особено в градовете прави равностойни и равнопоставени хората, независимо от техните етнически, религиозни и други различия. В някои случаи те са скрити, свързани с
противоречиви чувства към „другите”. По-често в онзи период
доминиращи са добрите взаимоотношения, солидарно споделяне на общонационалните ценности и идеали на обществото.
Днес картината е коренно различна. Системата разрушава идеята за солидарност на национално ниво дори и по отношение на колективното съзнание, което приема/отхвърля
символи на еднаквостта като исторически паметници, емблеми, митове. Затова укрепват груповите връзки между хора,
сред които най-важно място обикновено заемат гилдийните,
или пък между хора, притежаващи еднакви неформални интереси, цели за тяхното постигане.
„Гневът на мравките”, „За мишките и хората” от Стайнбек, нещо такова на практика се получи у нас. Солидарността от
национална мина на групово, гилдийно ниво. Това все пак е
нещо, защото днес има индикации обществото да се обедини
около каузи на (важни за общественото развитие) гилдии на
учители, работници в сферата за опазване на културното наследство, служители от МВР и работници в големи чуждестранни корпорации. Същото усещане за солидарност се забелязва и
при гилдията на музикалните изпълнители, една силна гилдия
на масовата чалгарска култура в градовете.
Най-трайна солидарност обаче се проявява при групите
по интереси – футболни привърженици, движение на рокери241
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те, природозащитници и онези, които се формират във виртуалното пространство на Facebook. Оттук се зараждат и онези
солидаризации на особена съпричастност и взаимопомощ на
личностна основа към хора, пострадали по време на природни
бедствия, към болни хора или към деца, за защита на бедстващите улични животни и т.н.
Обществото наистина съдбовно ни се нуждае от национална доктрина, от нова общонационална идея за развитие във
време на световни катаклизми, от формиране на общи и мощни солидаризиращи мотиви за неговото опазване.
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СОЛИДАРНОСТ
Албена Накова1
Утвърждаването на солидарността като приоритет на
обществото е сериозно предизвикателство за всяка посткомунистическа страна, каквато е България, с оглед на това, че смяната на режима доведе до смяна на политическите и социални
приоритети като изведе на преден план ценностите на либерализма и индивидуализма. В основна ценност се превърна свободата и индивидуалните права, на преден план излезе освобождаването от социалните обвързаности и споделената отговорност, отречени бяха колективните ценности, наложи се абсолютната ценност на индивида и неговата свобода.
На това отдалечаване от ценностите на солидарността се
противопоставят някои съвременни виждания. В това отношение показателни са думите на известния немски философ ХансГеорг Гадамер, който извежда солидарността като ключов политически приоритет на обществата днес:
„Сред задачите на политиката днес мисля, че основен
приоритет трябва да бъде да станем по-отговорни към истинската
солидарност. Това е особено важно в ерата на взаимосвързани
„другости”, когато ние дори не познаваме нашите съседи.”[1]
В настоящата статия ще разгледам въпроса за солидарността именно от гледна точка на връзката й с „другостта“ и начините на възприемане и отношение към „другия” и „различния”, т.е. ще се опитам да обоснова едно разбиране за соли1
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дарността като обхващаща не само „своите”, но и „другите“ и
„различните”, солидарността като чувство на единство и общност, като взаимна подкрепа и разбиране на „другия”, което е
валидно както в отношенията между отделните индивиди, така
и между по-големи общности и в частност между различни етнически общности. Солидарността е разбирането за единство,
което се основава на общността на интереси и цели на различните социални общности, тя отразява характера на социалните
отношения, които обвързват различните социални общности, а
в междуетническите отношения изразява степента на близост
или дистанция между етническите общности.
Междуетническото и религиозно напрежение и противопоставяне са типични конфликти в редица посткомунистически страни с многоетническо население, като в някои случаи
това напрежение достигна крайните си форми на междуетнически войни и етническо прочистване. Поради това въпросът за
междуетническата солидарност, за изграждането на доверие
между етническите общности, за ограничаването на дезинтеграцията на етническа и религиозна основа е в центъра на вниманието на тези общества.
Тук искам да припомня две типологии на социалните
отношения – първата, въведена терминологически от Ф. Тьониес, който прави разлика между отношенията на „общност” и
„общество”[2] и втората, подобна, но с други акценти, въведена от Е. Дюркем[3], който разграничава „механична солидарност“, която е аналогична на „отношенията на общност” при
Тьониес и „органична солидарност”, аналогична на „отношенията на общество”.
Защо се обръщам към тези типологии? Защото подобни
типологии могат да служат за теоретичен аналог при обяснението на междуетническите отношения, изградени на принципа на толерантността и солидарността или на дезинтеграцията
244

ЕТНИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ И МЕЖДУЕТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ

и конфликтното общуване. Между отношенията на общност и
общество има една разлика, на която обръща внимание П. Макариев и която пряко засяга проблема за солидарността между
етническите групи и за степента на тяхната вътрешногрупова
сплотеност и междугрупово разграничение и разединение. Тази разлика е свързана с това, че зависимостите в общността като правило са организирани в затворена, самодостатъчна система, докато отношенията в обществото са изградени на принципа на допълването, на комплиментарността. Поради това
общността не се нуждае от други общности, за да функционира. Достатъчно е наличието на какъвто и да е външен социален
свят, за да се поддържа противопоставянето „ние – те” като условие за вътрешната сплотеност на общността. За разлика от
това, отношенията в обществото се основават на разделението
на труда, което предполага вътрешна зависимост между отделните структурни единици. Това определя принципната разлика
в отношението към „другия” в зависимост от това, дали той е
„друг“, защото принадлежи на друга общност, или защото спада към друга социална категория.
„Конфликтите, които се развиват при отношенията на
общество, имат за „фон” някакво съзнание или поне интуиция
за необходимостта на „противната страна“ – че е налице някакво, макар и в далечен план, единство на интересите. Докато
за антагонизмите между общности няма предел, липсва основание за щадене на Другия, подобно на това при отношенията
на общество. Това, според нас, е и причината гражданските
войни, в които е намесен религиозен или етнически фактор, да
се водят с по-голямо ожесточение и от най-острите социални
конфликти.”[4]
Отношението към другата етническа група може да се
движи от диференциация под формата на противопоставяне и
отричане до диференциация под формата на съпоставяне, раз245
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биране и приемане на различията. В първия случай ще говорим за затворен модел на общуване, който се проявява предимно в отрицанието на „другия“ и води до дезинтеграция в
обществото. Във втория случай става дума за отворен модел на
общуване, който съхранява и възпроизвежда в себе си режим
на солидарност.
В контекста на междуетническата солидарност при процесите на общуване между етносите като централен проблем
изпъква проблемът за разбирането, за смисъла и неговата роля
за поведението на етносите. Когато става дума за смисъла, на
първо място се очертават представите, които всеки от етносите
изгражда за себе си и за другия етнос, с когото влиза в контакт
и обясненията, които дава на собственото и на поведението на
другия, както и на причините за това поведение. Във връзка с
това на равнището на междугруповите отношения на етносите
като основен когнитивен процес се очертава процесът на стереотипизация.
Стереотипизацията представлява специфичен атрибутивен процес, особен случай на атрибуция на черти, когато на
индивида се приписват характеристики, като се изхожда от неговата групова етническа принадлежност. Неин резултат са етническите стереотипи – обобщени, устойчиви, формирали се в
практиката на междуетническите отношения образи на етническите групи, отразяващи споделената представа на групата от
преживения заедно опит, регулиращи възприятието и поведението на нейните представители в процеса на общуване и използвани като известно съкращение при общуването. Етническите стереотипи са свързани с осъзнаването на найхарактерните черти от образа на другия или собствения етнос,
те са колективни представи, отразяващи виждането на дадена
етническа група за най-ярките характеристики на друга етническа група или на самата себе си.
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Що се отнася до когнитивния аспект на процеса на стереотипизация, трябва да кажем, че като познавателна операция стереотипизацията предполага установяване на причинноследствени връзки между възприеманите обекти и техните характеристики, което разкрива нейната релевантност на теорията за каузалната атрибуция. Действително възникването и функционирането на етническите стереотипи е свързано с определен тип причинна интерпретация на поведението на различните етнически групи. Причинната интерпретация на поведението
на собствената и другата етническа група намира своето отражение в етноинтегриращите (автостереотипи) и етнодиференциращите (хетеростереотипи) признаци атрибуции. Ето защо
етническите стереотипи могат да бъдат обяснени с асиметрията в разбирането на причините за поведението на различните
етнически групи, а именно по-голям негативизъм на междугруповата диспозиционна атрибуция в сравнение с вътрешногруповата, което предполага утвърждаване на изначално позитивно отношение към своята етническа група и изначално негативно отношение към другите етнически групи. Това на свой
ред поставя бариери пред междуетническата солидарност, т.е.
стереотипизацията, изработването в процеса на междуетническо общуване на етнически стереотипи, може по презумпция
да се окаже пречка пред изграждането на междуетническа солидарност. Трябва да подчертаем обаче, че макар и да възникват на основата на субективното възприемане на другата етническа общност, етническите стереотипи не винаги носят в себе
си негативно отношение към нея. Дори явлението етноцентризъм не е свързано изначално с враждебно отношение към другите етноси. Отношение на враждебност възниква само под
влияние на съответните социални условия и политика.
Ето защо е необходимо да се прави разграничение
между етническия стереотип като социално явление и стерео247
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типизацията като процес. Процесът на стереотипизация всъщност е механизъм на междуетническа перцепция, който няма
отношение към опозицията добро – лошо. Сам по себе си той
не е нито добър, нито лош. Той само изпълнява една обективно
необходима функция при междуетническата перцепция, позволявайки да се категоризира и опростява социалното обкръжение на индивида, превръщайки се по този начин в необходим и полезен инструмент на социалното познание. Не случайно през последните десетилетия стереотипизацията все почесто започва да се разглежда като рационална форма на познанието, като частен случай на по-общия процес на категоризация[5]. Особена популярност във връзка с това в европейската наука има моделът на стереотипизация, според който тя се
разглежда като обективно необходима функция на човека при
определянето му в дадена група и при стремежите му да се
разграничи от другите. Автор на този модел е Анри Ташфел.
Необходимите и полезни функции на стереотипизацията според А. Ташфел са: междугрупова диференциация и поддържане с нейна помощ на позитивна групова идентичност, което
способства за обяснение и оправдание, а така също за поддържане на съществуващите междуетнически отношения[6].
В тази връзка искам да подчертая, че детерминантите на
съдържателната страна на етническите стереотипи, също както
и детерминантите за наличието или отсъствието на солидарност между етносите, трябва да се търсят във фактори от социален, а не от когнитивен характер. Безспорно е, че съществуват
етнически стереотипи, пълни с етноцентризъм, предубеждения
и враждебност и, разбира се, стреотипизацията има отношение
към създаването на подобен род стереотипи, но само като механизъм на формирането им, а не като причина за съдържанието им. Когато става дума за когнитивния аспект на стереотипизацията, той трябва да се свързва с тенденцията да се мак248
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симизират разликите между етническите групи и да се минимизира различието вътре в групата. Всъщност имаме процес на
стереотипизация тогава, когато членовете на една етническа
група акцентират върху разликите, съществуващи между тяхната група и друга етническа група, като в същото време наблягат
на приликите между членовете на другата етническа група.
Именно това, а не враждебността или предубедеността е специфична когнитивна характеристика на процеса на стереотипизация като механизъм на социалната перцепция. Това обаче не
изключва факта, че стереотипизацията може да се окаже и потенциално опасен процес за междуетническото общуване и солидарност, защото когато се използва при недостиг на информация и ограничен опит в общуването, много лесно води до
опростяване на процеса на познание на другия етнос, генерализация, свръхкатегоризация и възникване на предразсъдъци.
Така или иначе обаче, съдържателната основа на етническите
стереотипи и предразсъдъци се определя не от когнитивните
особености на перцептивните процеси, а от обективните условия, в които съществуват етническите групи. Тези условия могат
както да неутрализират когнитивните тенденции към максимизация на междугруповите и минимизация на вътрегруповите
различия, така и да ги засилват. В тази връзка искам да отбележа, че двете страни на процеса на стереотипизиране – засилване на разликите между групите и приликите в групите не
протичат симетрично при всички етнически групи. Обикновено
групите с по-висок статус повече се стремят да подчертават
разликата между себе си и друга група с по-нисък статус, отколкото обратното. С други думи, когнитивните закономерности на стереотипизацията се проявяват като фон, над който се
надстройват обективните условия на взаимодействие на етническите групи, които могат да доведат до съвършено различни
крайни резултати: от мирно, добросъседско общуване между
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етносите и междуетническа солидарност до откровена враждебност и агресивност.
Какъв модел на междуетническо общуване е характерен
за българското общество ще представя чрез резултати от case
study, което проведох през август 2015 г. в един малък град със
смесено в етническо отношение население – гр. Ветово, Русенска област. Изследването е представително за града. Съгласно
последното преброяване на населението от 2011 г. населението на Ветово е 4417 души, извадката е изчислена на 857 души.
В хода на изследването на респондентите – представители на
три етнически общности – българи, турци и роми, беше предложено да опишат представителите на всяка една от другите
две етнически общности с до 10 характеристики – позитивни и
негативни, които считат за типични за съответната етническа
общност. На основата на отчитане на броя на признаците, посочени от респондентите като типични за съответните етнически общности, изведох характеристиките, които се повтарят
многократно (посочени са от над 10% от анкетираните), тъй като етническият стереотип като групово образувание се характеризира със съгласуваност на мненията на членовете на групата.
Ето кои са стереотипите, изграждащи представата на
българската етническа общност за етническите общности на
турците и ромите във Ветово.
Образът, който българите имат за турската етническа
общност във Ветово включва следните стереотипни характеристики: „трудолюбиви” (84,6%); „единни, задружни, поддържат
се“ (61,8%); „гостоприемни“ (53,9%); „търпеливи“ (46,2%); „материално осигурени” (38,5%); „успели” (38,5%); „добри съседи”
(30,8%); „честни” (30,8%); „отговорни към семейството, добри
родители” (23,1%); „стриктни” (23,1%); „мили, любезни” (15,4%);
„всеотдайни” (15,4%); „упорити” (15,4%); „държат на хигиената”
(15,4%) и от друга страна, „затворени в своята етническа общ250
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ност, изолират се” (38,5%); „говорят само на турски език на обществени места” (30,8%); „свръхамбициозни” (30,8%); „суетни”
(23,1%); „високомерни” (23,1%); „отмъстителни” (23,1%); „силно
религиозни, надъхани” (15,4%); „самонадеяни” (15,4%); „завистливи” (15,4%).
Както се вижда образът, който българската етническа
общност си е изградила за турската етническа общност, се характеризира с определено преобладаване на позитивните стереотипни характеристики, при това процентите единодушие, с
които са заявени позитивните характеристики, значително надвишават процентите единодушие, с които българите приписват
негативни характеристики-атрибуции на турската етническа
общност. Това ни дава основание да говорим за отворен модел
на междуетническо общуване, който съхранява и възпроизвежда в себе си режим на солидарност и толерантност в отношението на българската етническа общност към турската. Тук
обаче трябва да се каже, че част от стереотипните характеристики, които българите приписват на турците, ни позволяват да
очертаем турската етническа общност като една общност със
силни вътрешни процеси на етносолидаризация и същевременно на разграничаване и изолиране от другите етнически
общности („единни, задружни, поддържат се”; „затворени в
своята етническа общност, изолират се”; „говорят само на турски език на обществени места”).
Да видим кои са стереотипите, изграждащи представата
на българската етническа общност за ромската общност във Ветово. Когато характеризират ромите във Ветово, българите използват следните стереотипни характеристики: „весели, жизнерадостни” (46,2%); „единни, поддържат се” (30,8%); „щастливи” (23,1%);
„общителни” (23,1%); „гостоприемни” (15,4%); „добри съседи”
(15,4%) и също така „мързеливи” (61,8%); „крадливи” (53,9%);
„безгрижни, живеят ден за ден” (46,2%); „неграмотни” (46,2%);
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„избухливи” (38,5%); „лъжци” (38,5%); „нечистоплътни” (38,5%);
„нахални” (30,8%); „измамници” (30,8%); „търсят лесната печалба,
лесен живот без труд” (23,1%); „материално осигурени, но не чрез
честен труд” (23,1%); „не си плащат сметките и данъците” (23,1%);
„изоставят децата си, не се грижат за децата си” (23,1%); „твърдоглави” (15,4%); „безотговорни” (15,4%); „шумни” (15,4%).
Образът, който българите са си изградили за ромите във
Ветово се отличава с подчертано преобладаване на негативните характеристики, т.е. става дума за образ с изразено негативен характер, чиято негативност се подсилва от факта, че негативните характеристики са заявени от българите с доста повисоки проценти на единодушие в сравнение с позитивните
характеристики. Това говори за затворен модел на общуване,
който българите демонстрират спрямо ромите, възпроизвеждащ отношения на десолидаризация на българската етническа
група по отношение на ромската. Същевременно и тук, както и
в образа на българската етническа общност за турската, могат
да бъдат открити стереотипни характеристики, свидетелстващи
за наличие на етническа сплотеност и солидаризация вътре в
ромската етническа общност – „единни, поддържат се“.
По какъв начин другите две етнически общности отговарят на това отношение на българския етнос към тях.
Специфично за турската етническа общност е наличието
на пределно обобщени и недиференцирани образи на другите
две етнически общности, изградени от крайно ограничен брой
стереотипни характеристики. Така, когато характеризират българския етнос, представителите на турската етническа общност използват следните характеристики: „трудолюбиви, работливи” (74,7%); „добронамерени” (49,8%); „любезни”
(33,2%); „толерантни” (24,9%); „практични” (24,9%); „възпитани,
учтиви” (16,7%); „коректни” (16,7%) и също така „пресметливи”
(24,9%); „самохвалци” (16,7%).
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За характеристика на ромския етнос представителите
на турската етническа общност използват следните стереотипни характеристики: „усмихнати” (58,1%); „спокойни” (33,2%) и
също така „мързеливи” (66,4%); „агресивни” (49,8%); „дистанцират се от другите етноси” (33,2%).
Тази ограниченост и пределна обобщеност на когнитивната структура на образите на другия етнос при представителите на турската етническа общност говори за затваряне в собствената етническа общност, липса както на познаване, така и на
интерес към специфичните особености на другия етнос, което,
макар при българския етнос да се съчетава с като цяло позитивен образ, изграден от преобладаващо позитивни стереотипни
характеристики, означава липса на желание за междуетнически контакт, затворен модел на общуване и липса на междуетническа солидарност. По отношение на ромския етнос затворения модел на общуване и липсата на солидарност се подсилват и от двойствения характер на образа, в който все пак негативните стереотипни характеристики преобладават.
Съвсем различно е положението при ромския етнос.
Ромите демонстрират едни силно диференцирани представи
за другите две етнически общности, които са показател за висока степен на познавателна сложност на образа на другия етнос. Това говори за детайлно познаване на специфичните особености и характеристики на стереотипизираните групи, а също
така е показател за гъвкавост и липса на консервативност в отношението към тях, както и на възможност за промяна на стереотипните характеристики при промяна в поведението на стереотипизираните етнически групи. А всичко това в крайна
сметка свидетелства за отворен модел на междуетническо общуване, характеризиращ се с демонстрация на междуетническа солидарност и готовност за междуетническо общуване. В това се проявява една от закономерностите на междуетническата
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перцепция, изразяваща се в това, че по-нискостатусните групи
обикновено се стремят да минимизират разликите между своята и по-високостатусните групи, демонстрират по-висока степен на междуетническа солидарност и са винаги в по-висока
степен отворени за междуетнически контакт и общуване.
Ето как ромите във Ветово характеризират представителите на българския етнос: „добри” (73,5%); „трудолюбиви, работливи” (68,2%); „учтиви, възпитани” (57,6%); „образовани”
(52,3%); „умни” (47%); „способни” (41,7%); „разумни” (36,4%);
„уважават другите етноси” (31,1%); „весели” (31,1%); „красиви”
(31,1%); „толерантни” (25,8%); „щедри” (25,8%); „точни, коректни” (20,5%); „гостоприемни” (20,5%); „патриоти” (15,2%); „сериозни” (15,2%); „търпеливи” (15,2%); „честни” (15,2) и от друга
страна, „мързеливи” (36,4%); „обграждат се със свои хора”
(36,4%); „високомерни” (36,4%); „завистливи” (31,1%); „лоши”
(31,1%); „безразлични” (31,1%); „мислят само за себе си, егоисти” (25,8%); „разграничават се от другите етноси” (25,8%); „крадливи” (20,5%); „алчни” (20,5%); „злобни” (20,5%); „националисти” (20,5%); стремят се към властта, към ръководни постове”
(15,2%); „груби” (15,2%); „двулични” (15,2%); „стиснати” (15,2%).
Също толкова сложен и силно диференциран е и образът,
който ромите са си изградили за представителите на турския етнос: „работливи” (73,5%); „добри” (62,9%); „единни, сплотени”
(57,6%); „религиозни” (47%); „уважават другите етноси” (36,4%);
„традиционалисти” (36,4%); „умни” (36,4%); „хора като всички“
(31,1%); „прилежни, усърдни” (31,1%); „сериозни” (25,8%); „честни” (25,8%); „изпълнителни” (25,8%); „точни” (20,5%); „умели”
(20,5%); „толерантни” (20,5%); „те са потурчени българи” (15,2%);
„добри кулинари” (15,2%); „уверени” (15,2%); „умерени” (15,2%)
и също така „властолюбиви” (47%); „не говорят български език”
(41,7%); „не уважават ромите, не уважават другите етноси, дискриминират ги” (36,4%); „лоши” (36,4%); „прикрити” (36,4%);
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„мислят само за себе си, егоисти” (31,1%); „налагат мнението си,
обичат да командват” (25,8%); „злобни” (25,8%); „високомерни”
(25,8%); „двулични” (25,8%); „алчни” (20,5%); „не наемат роми,
пазят работните места само за мюсюлмани“ (20,5%); „религиозни фанатици” (20,5%); „стиснати” (20,5%); „инатливи” (15,2%);
„пресметливи” (15,2%).
И макар образите както на българите, така и на турците
да съдържат както позитивни, така и негативни стереотипни
характеристики, високата степен на диференцираност на образите свидетелства за добро познаване на другата етническа
общност, отворен модел на междуетническо общуване и готовност за междуетнически контакт. Всичко това очертава ромския етнос като най-отворен от гледна точка на модела на
междуетническа солидарност, който демонстрира.
За разлика от ромите турския етнос се оказва найзатворен в себе си, неподатлив на междуетническо общуване и
демонстриращ най-ниска степен на междуетническа солидарност. В същото време обаче това не е съпроводено с отричане,
отхвърляне и противопоставяне на другия етнос, доколкото
представите за другите две етнически общности не са силно
негативни, а е по-скоро стремеж към запазване на определена
дистанция и утвърждаване на собствена етноидентичност.
Българският етнос заема междинно място между турския и ромския, доколкото се оказва отворен за междуетническо общуване и солидарност по отношение на турския етнос, но
дистанциран и затворен по отношение на ромския.
Така резултатите от проведеното във Ветово изследване
показват, че за междуетническата солидарност в българското
общество проблематичен се оказва ромският етнос, но не като
отношение на самите роми към другите етнически общности,
доколкото именно те се проявяват като най-отворени за междуетническо сътрудничество и взаимодействие, а като отноше255

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

ние на другите етноси и по-конкретно и основно на българския
етнос към тях, който демонстрира липса на сплотеност и определено нежелание за междуетнически контакт и сътрудничество с ромския етнос.
В известна степен проблематично за междуетническата
солидарност е и отношението на турския етнос, поради силната
етническа консолидация и капсулиране вътре в собствената етническа общност и нежелание за установяване на тясно междуетническо взаимодействие с останалите етнически общности.
Независимо от наличието на подобни, в известна степен
проблематични за междуетническата солидарност отношения
между основните етнически общности в българското общество,
липсват показатели за съществуването на етническа нетърпимост, омраза и остро междуетническо противопоставяне между етническите общности, което означава, че междуетническият диалог в страната не е прекъснат, а солидарността и сътрудничеството между етносите, макар и на моменти проблематични, не са изгубени.
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ДИНАМИКА НА ДОБРОВОЛЧЕСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ
В БЪЛГАРИЯ
Таня Неделчева1
Целта на статията е анализиране на някои аспекти от
динамиката на доброволческото включване в България върху
основата на проведени през последните години изследвания.
Център на вниманието е слабата готовност за тази дейност и
опитът да се обясни кризата в солидарността в българското
общество с характера на социалното устройство, наложено
през последните десетилетия.
***
Доброволчеството е сложен социален феномен, който
има различни аспекти и затова няма единно определение.
През последните 20 години в България са правени относително
малко проучвания на доброволния труд. Първото е от априлмай 2002 г. – „Изследване на доброволния сектор в България”
на Фондация „Общество и информация”. През октомвриноември 2009 г. е проведено проучването „Ангажирането на
служителите в социално отговорните програми на бизнеса”. То
е поръчано от Фондация „Помощ за благотворителността в
България” и е реализирано от Социологическа агенция „Алфа
Рисърч”. През октомври 2009 г. Институт „Отворено общество”
включва в омнибусното изследване „Гражданското общество и
дарителството” и въпрос за доброволния труд. През 2010 г. се
1
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провежда националното проучване на италианската организация SPES и Българския център за нестопанско право
„Volunteering across Europe – Bulgaria”. То е качествено по своя
характер, като количествените показатели в него са взети от
проучването от 2002 г. „Младежкото доброволчество в България” е проведено през септември-октомври 2010 г. В това изследване се констатира, че няма особени промени в участието в
доброволен труд в България и затова се цитират данните от изследването от 2002 г., според които само 6% от българските
граждани взимат участие в доброволчески дейности. Само за
сравнение – по данни на CVS-България доброволен труд в Румъния полагат над 20% от гражданите. Според анализ на Евробарометър от 2006 г. всеки 3-ма от 10 европейци декларират,
че са активни в доброволчески дейности, а около 80% от участниците в анкетата определят доброволчеството като важна част
от демократичния живот в Европа. По данни на CEV (Европейски доброволчески център) повече от 100 милиона европейци
са ангажирани с доброволчески труд. Над 200 младежи от различни държави от Европейския съюз са положили доброволчески труд в България през периода 2000-2008 г. Няма данни
обаче колко българи са участвали в доброволчески програми в
други държави от ЕС. От всички доброволци у нас през 2002 г.
7% са били на възраст до 18 г., а 25% между 18 и 30 г. За сравнение – в САЩ младите хора (на възраст от 12 до 18 г.), които
работят доброволно, са близо два пъти повече от възрастните
(55% срещу 29%). 39% от тийнейджърите редовно полагат доброволен труд.
Субективното усещане на участниците във фокус групите
е, че доброволчеството в България е недостатъчно разпространено, но има известен подем. Сравненията често вървят по линията „България – на запад”, като западът е не само Европа, но
и Америка (САЩ), откъдето са внесени моделите.
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Според Европейското изследване за ценностите от
2011 г. доброволческото включване е най-разпространено в
Холандия – 57%, в Дания – 43%, във Финландия – 39%, в Австрия – 37%, в Люксембург – 35%, в Германия – 34% и в Словения
– 34%. Най-ниските негови стойности се оказват в Малта – 16%,
в Испания – 15%, в Гърция – 14%, в Румъния – 14%, в България –
12%, в Португалия – 12% и в Полша – 9%.
Освен това изследването показва, че няма особена
връзка между политическата ориентация и готовността за доброволно включване: 27% са ориентирани на ляво, 25% – център
и 24% на дясно. Но може да се защитава и тезата за по-силната
зависимост от религиозната ориентация и по-специално от
принадлежността към протестанството.
Европейските доброволци са разпределени в различните сфери на дейност така:
В спорта – Ирландия (37%), Дания (35%) и Германия (34%).
В културата – Италия (31%), Гърция (29%), Франция
(28%), Австрия (27%) и Португалия (27%).
В благотворителните организации – Испания (34%),
Люксембург (28%) и Полша (28%).
В опазване на околната среда – Словения, (26%), България (25%), Дания (22%) и Ирландия (21%).
В религиозната сфера – Румъния (27%), Малта (24%) и
Словакия (22%).
В проведеното през 2013 г. изследване Национално
проучване за нагласите към доброволчество „Национална кампания Дарете Час 2013” са включени седем обществени сфери, които най-често привличат доброволци: Екология, Работа с
деца и младежи, Култура, Спорт, Работа с възрастни хора, Социални кампании и инициативи.
Общите резултати показват, че най-често доброволен
труд се полага в областта на Екологията (24%), следвана от сфе259
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рата Работа с деца и младежи (близо 22%), на трето място –
Социални кампании и инициативи (16%), на четвърто – от Култура (13%) и Работа с възрастни хора (12%), които имат почти
равни резултати, и накрая – Спорт (10%) и Други дейности (3%).
Въпреки че няма значителни разлики в проучените нагласи и практики по населени места, се наблюдават определени
тенденции. Една от тях е, че за разлика от останалите териториални категории, в средните по брой население градове Работата с деца и младежи (23%) е по-популярна като сфера на
полагане на доброволен труд от Екологията (19%), която е наравно със Социални кампании и инициативи. Също така в селата Културата е много по-обичайна сфера, в която хората се
включват доброволно. Тя се позиционира на трето място (17%)
като измества Социалните кампании и инициативи (13%), които
са по-популярни в останалите населени места. Това се дължи
на факта, че поради ограниченото наличие на културни зони и
мероприятия в селата, често те се осъществяват от самите жители под формата на самобитни групи на доброволен принцип,
насочени към съхранение на местното културно и фолклорно
наследство, както и към смислено запълване на свободното
време. Още една от спецификите на териториалното разпределение на резултатите е, че въпреки ниската разпознаваемост
на Спорта като сфера на полагане на доброволен труд, той е с
по-високи резултати в големите и най-големите градове. В големите градове от 6-то той се изкачва на 4-то място с 13%, като
измества Културата и Работата с възрастни хора, които са с равни резултати от по 11%.
В най-големите градове Спортът (11%) се измества една
позиция нагоре преди Работата с възрастни хора. Тази тенденция се наблюдава поради факта, че спортните федерации са
позиционирани в най-големите градове в страната. Съответно
спортните и танцови клубове често са по-популярни в регио260
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налните градове – там, където има по-голяма концентрация на
хора и потенциални клиенти.
Независимо от факта, че се правят предпазливи констатации за развитие на доброволческото включване в България в
изследването „Нови аспекти на доброволчеството”[1] се поставя основният въпрос „Защо доброволците в България са малко?” Вярно е, че няма специално национално представително
изследване, което да констатира точния брой на доброволците
в България. Вероятно такова не е възможно, защото много
доброволчески инициативи остават скрити за медиите и статистиката (доколкото има такава), или не попадат в отчетите на
големите доброволчески мрежи. Но както показват резултатите
от Европейското изследване на ценностите в България е налице слаба готовност за доброволен труд, засилване на подозрителността към другите, намаляване на доверието. Тук има различни аспекти – ценностни, институционални, социални, икономически. В ценностен план основната причина за малкия
брой доброволци в страната, който изследването констатира, е
„отчуждението и липсата на съпричастност между хората”. Този
фактор е водещ за всички респонденти, независимо от техния
пол, възраст, образование и местоживеене. Отчуждеността е
посочена като главна причина от половината мъже и от 44% от
жените. Същевременно относителната тежест на този фактор е
в пряка зависимост от възрастта на анкетираните – той е ключов за 39% от респондентите между 14 и 19 години, за 42% от
респондентите между 20 и 30 години и за 55,8% от респондентите над 50 години.
При анализа на съществуващите нагласи, влияещи на
мотивацията и понижаващи желанието за включване в доброволчески инициативи, са засегнати два основни аспекта – ценността на отделеното време за безвъзмезден труд и ценността
в приноса на отделния човек. Загубата на време е особено си261
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лен фактор при по-младото поколение: посочена е от 33,6% от
респондентите на възраст 14-25 години. Този фактор е с много
малка тежест при възрастните хора като едва 6% от респондентите над 50 години са го посочили като значим. Усещането за
потенциал и полезност на отделния човек сближава двете възрастови групи, но не значително – 34% от младежите и съответно 21% от по-възрастните. При ранжиране на факторите по
тежест, усещането за полезност е на второ място при младежите и на шесто при възрастните хора.
В изследването от 2010 г.[2] бедността е посочена на
първо място за слабото желание за доброволчество – за 60% от
отговорилите. Темата за парите е съществена част от разговора
при фокус групата в Пловдив, но е коментирана горещо и в София. Проблемът има два аспекта: общото усещане за недостиг
на пари за нормален, спокоен живот на семействата и отделните индивиди, което е във връзка с мотивацията на доброволците, или пък недостиг на ресурси, които да обезпечат дадена
инициатива. Участници посочват, че „повечето ученици и студенти предпочитат да припечелят нещо в свободното си време.
Иначе желанието го има, но за без пари не искат да работят”.
Дори символичното заплащане („може да е за 5-10 лева” или
„дори да е за кафе и сандвич”) би имало някакъв мотивиращ
ефект. Покриването на разходите на доброволците се сочи като
задължително, но се допуска и даване на „джобни”, ако доброволците са ангажирани за по-дълго време. „Положението на
хората е бедно. Те са затормозени как да изкарат насъщния си.
Никой не иска да мисли как да прави добро, защото мисли как
да си купи хляб. Не им е в приоритетите. Ако материално държавата е по-добре, хората ще бъдат спокойни.” „Безпаричието”
и фактът, че хората работят на 2-3 места, за да оцеляват, е изтъкнато като проблем и в малкия град. Участниците във фокус
групите обясняват, че пречката „липса на пари” се отнася и за
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случаите, когато са необходими ресурси, които да обезпечат
самата инициатива. Даден е пример, когато доброволците сами купуват материалите, с които ще работят за каузата[3].
Вече има изградена и относително стабилна институционална структура за доброволчеството в България. Разработени
са и доста различни форми за включване на желаещите в доброволни инициативи, създадени са и доброволчески мрежи[4].
И все пак, за една трета от анкетираните липсата на механизми
за свързване на нуждаещи се и желаещи да помогнат е съществен фактор, възпрепятстващ включването на повече доброволци. Този фактор е от изключително значение за двете възрастови групи над 50 и над 60 години и е посочен от 52,5% от
тях. За сравнение, едва 25% от младежите отчитат липсата на
подобни механизми[5]. В изследването е направен опит да се
констатира и ролята на основни институции за развитието на
доброволчеството в България като семейството, училището,
църквата, бизнеса и индиректно държавата. С много близки
стойности на първо и второ място са поставени семейството
(31,6%) и училището (29%). Ролята на училището е особено
важна и за онези лица, които живеят в чужбина. С най-малки
очаквания са натоварени религиозните институции (2,26%) като
този процент е малко по-висок при хората над 50 години (5%).
Факторът бедност (безработица), като една от възможните причини за малкото доброволци в България, също е от
значение, но няма тези стойности, каквите имат при ценностите и институциите. Само 5% от респондентите над 50 години
считат, че икономическите фактори са от съществено значение,
докато този процент е пет пъти по-висок при младежите от 14
до 25 години, както и при респондентите от чужбина.
Отношението на бизнеса, като фактор за развитието на
доброволчеството, се измерва в два основни аспекта – „доброволческият стаж като предимство в професионалната и трудова
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кариера” и „отсъствието от работа заради участие в доброволчески инициативи”. Неодобрението на работодателите за участие на техните работници в доброволчески акции е отчетено
като съществен фактор от 17,4%. По-малко от 12% от анкетираните отчитат ниската стойност на доброволния труд в рамките
на професионалната биография. Прави впечатление, че въпреки ограничения брой възможни отговори на този въпрос (до
три), респондентите в чужбина дават по-голяма тежест на зависимостта в релацията „доброволчество – кариера” и 16,4% от
тях са посочили този фактор като съществен за малкия брой
доброволци в България.
В България няма отделен закон, който специално да регламентира полагането на доброволен труд. Тази сфера обаче се
регулира през няколко други нормативни акта. Отсъствието на
законова уредба и на регламентирано индиректно контролиране от държавата като регулатор е важен фактор за развитието на
доброволчеството в страната според една пета от участниците в
допитването. Тази нагласа е силно зависима от възрастта на респондентите. Една трета от тези над 50 години определят липсата
на „правила за защита и насърчаване на доброволчеството” като
важен фактор, като този процент намалява пропорционално на
възрастта и достига до 19% при най-младите.
Допълнителна представа за динамиката в различните
нагласи на изследваната съвкупност дават и отговорите на въпроса „Важно ли е да има доброволци?”. За преобладаващата
част от респондентите доброволчеството е социално явление,
касаещо самото съществуване на социума. Доброволчеството
дава на нуждаещия се, но заедно с това и възпитава даващия.
То стимулира регулярното „излизане” извън руслото на личната
житейска перспектива, напомня за принадлежността към поголямата социална общност, отвъд семейството и приятелския
кръг. Нещо повече, доброволчеството е характерна черта и на
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високата гражданска култура, понеже то „възпитава пълноценни граждани” – поне така е според мнението на 79% от жените
и на 66% от мъжете.
За една пета от анкетираните доброволчеството е своеобразна девиация на социалния живот, която компенсира слабостите в публичния сектор. Ако продължим тази логика, доброволчеството ще изчезне, ако държавата успешно изпълни
своите функции като регулатор на обществения сектор. Тази
група напълно съответства на разпределението по възраст, образование и местожителство, характерно за извадката, а броят
на мъжете в този ракурс леко изпреварва този на жените. Няма
особености в нейното поведение в отделните сегменти на изследването. Нейните етатистки нагласи не са ясно очертани и тя
никак не е единодушна по отношение на необходимостта от
специализирано законодателство в областта на доброволчеството. Респондентите от тази група проявяват по-силни убеждения за необходимостта от държавно финансиране на доброволческите инициативи, но повече от останалата част от съвкупността са убедени, че закон за доброволчеството ще постави излишни ограничения пред развитието на това явление.
Твърде вероятно тази група се формира от съществуващи, макар и невинаги аргументирани, нагласи за неефективността на публичните институции. Но, от друга страна, съществува и усещането, че много доброволчески инициативи са
следствие на лоша или на неефективна държавна политика, като например броят на децата в институции, за които голяма
част от участниците в изследването полагат доброволно грижи.
Повишената ефективност на държавните и общински власти
вероятно ще редуцира необходимостта от „компенсираща”
доброволческа дейност в някои сфери или ще намали числеността на определени социални групи, които най-често са обект
на подпомагане от страна на доброволците в България, но едва
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ли ще повлияе на други сфери, привличащи активно доброволци, каквито са културните и спортните събития например.
Практиката осезаемо показва обаче, че в страните, които са сочени и като образец за ефективни публични политики, броят на
доброволците не намалява.
***
В динамиката на доброволческото включване в днешна
България, очертана чрез резултатите от проведените изследвания, като основен проблем остава „защо все още доброволците в България са малко?”. Изводът е: най-съществената причина
според анкетираните е „отчуждението и липсата на съпричастност между хората”[6].
Икономически фактори (като бедност и безработица)
имат по-малка тежест спрямо социалните и ценностните. Това е
извод, който е емблематичен за състоянието на българското
общество. Той фактически означава, че доверието, солидарността и взаиморазбирането се намират в тотална криза. Тази
криза обаче не е случайна, нито пък се отнася само до определени сектори на обществото. Тя определено е системна.
Иван Хаджийски много точно описва прехода от патриархалната солидарност на българското общество през ХІХ в. към капиталистическите отношения, пазарната икономика и индивидуализирането на всекидневния живот на българина[7]. Сходен е
обаче и процесът при прехода от социализъм към т.нар. демокрация, която се оказа неолиберален проект за възстановяване на
частната собственост и свободното действие на пазарните механизми, и която доведе до разрушаване на колективистичните нагласи и доминирането на индивидуализма. В настъпилия ценностен вакуум след промените, активизирането на егоистичните нива
на личностната структура (с цел съхраняване в ситуация на неси266
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гурност и тотален екзистенциален риск, както по отношение на
работата, така и по отношение на живота и имуществото) доведе
до елиминиране на чувството за солидарност. Наистина, може и
да се каже, че в социалистическата солидарност има много институционална намеса. Формите на доброволен труд като съботниците, ученическите и студентските бригади се организираха от
различни институции, но повечето от участниците в тези мероприятия не възприемаха това като принуда, а като естествено
включване в инициативи, които имат обща полза. Тези положителни нагласи все още действат и в изследванията се констатира,
че сред всички участници в проучването, възрастовата група, в която анкетираните са полагали най-много доброволен труд, е тази
на хората над 55 години (75%), последвани от възрастовата група
40-54 годишни със 71%. Веднага след тях на трето място се нарежда групата на учениците (12-18 годишни) с 67%. Останалите
три възрастови групи имат минимални разлики в отговорите си,
като на четвърто място са 30-39 годишните с 62%, на пето място –
23-29 годишните с 61%, а на последно място се позиционират
младежите в студентска възраст (19-22 годишни) с 60%. Високото
ниво на полагане на доброволен труд сред двете най-горни възрастови групи е обвързано с факта, че това са хора, които са преминали младежките си години в периода преди радикалната
смяна на политическата система в България (до 1989 г.), когато
една твърде голяма част от тогавашното общество, особено от
средите на ученици или студенти, е била постоянно ангажирана с
различни видове обществени дейности на доброволни начала[8].
***
След 90-те години на ХХ в. в България се провежда неолиберален експеримент, който води до силно деформирано
социално развитие. Наистина, примерът с доброволчеството е
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много частен, но той има и много по-голям смисъл. Защото от
акцентирането върху социалната същност на човека и идеята за
човека като всестранно развита личност при социализма, през
последните десетилетия на реформи се достига до положението, че социалният живот фундаментално се определя от пазара.
Поради тази причина водещото в личното поведение е ползата
и печеленето на пари, а човекът се редуцира до икономическа
единица. Независимо от всички високопарни твърдения за общоевропейски ценности, реалната идеологическа основа на
съвременния човек не са само (както е при българска социална
реалност или динамика) парите като основна ценност в живота
на хората. В тази ситуация традиционните социални ценности,
като тези на солидарност, честност, трудолюбие и т.н., губят
своя смисъл. Също така се обезсмислят и онези изначални акценти на либерализма като свобода и демокрация. Реално в
различните сфери на обществения живот осезаемо и системно
се практикуват тотална икономическа неефективност, съдебен
произвол, корупция, аномия, социална дезорганизация и пагубно разрушаване на основните устои на българската традиционна култура. Така новият цивилизационен избор всъщност
се оказва просто превръщането на България в нов пазар за стоките от основните европейски и не само държави или като място за изсмукване на определени ресурси от всякакъв вид – финансови, технологични, суровинни, кадрови. Това всъщност, а
пък и реално са общите причини за разрушената солидарност,
а оттам и за кризата в доброволческото включване.
Самият Дж. Сорос [9] посочва опасностите от пазарния
фундаментализъм, което означава, че е дошло време за активно търсене на пътища за възстановяване на социалните ценности, в това число и на солидарността.
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СОЛИДАРНОСТ И МОРАЛНИ ОСНОВАНИЯ В
КРОСКУЛТУРНАТА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕТИКА
Даниела Сотирова1
Солидарността е традиционно подминавана от етиците
в някои аспекти. Това понятие се е разбирало предимно в социално-политическа перпектива, и то с акцент на търсене на
платформа за обосновка и преследване на определени политико-практически трансформации. Солидарността, поне традиционно, се разбира като стратегия за конструиране на механизмите за включване и изключване, идентификация и маргинализация, норма и патология в обществените връзки.
В настоящия текст се разглеждат понятия и резултати от
нови изследвания в поведенската кроскултурна етика, които
предлагат друг поглед и задълбочват разбирането за етическите измерения на солидарността. В какъв смисъл културното
разнообразие е и етическо разнообразие – това е ключов
проблем за кроскултурната етика. Как културните различия се
проектират върху представите за друг, за толерантност, общност, морална еднаквост са базови въпроси, от които зависи
представата ни за солидарност.
1. Другостта в етически ракурс: приемането
на другостта като солидарност
Етическите аспекти на интеркултурността са самостоятелен кръг от проблеми, недостатъчно проучван от етици у
нас[1]. Тук има множество различни преплетени насоки за ана1
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лиз: от гледна точка на морална и културна идентичност, като
групова идентичност, в това число като отделен проблем за поколенческите култури, за тоталната дигитална култура, за управлението на миграцията като частен случай от управление на
различията. Всеки проблем от този широк спектър има етически прочит.
„Свой – чужд” е вероятно най-старата дихотомия за
обозначаване на другост. Тя е лесно разпознаваема в опита и
на индивида, и на общностите. Над нея са израснaли клонове
от двойки понятия: ние – те, частно – публично, родно – чуждо
(странно)… „Въпросът за другия”, както знаем от подзаглавие
на съчинение на Цветан Тодоров, е сложен – колкото философски, толкова биографичен[2]. Още от Г. Зимел е изтъквано качеството непринадлежност на другия, което прави понятието
предпочитано пред чужд и различен[3].
В другостта като част от езика на западната субективност
е „заплетена” генеалогия на термини и промени в тяхното разбиране. „Другостта” е родена в платоновата пещера, свързана
е с раздвояването на физически и отвъден свят, както и с представа за един/ен Бог. Тази европейска субективност съдържа
идея за добро и зло, образ за ад. Последният може да се окаже
вътре в теб или сред чуждите, другите (по Ж.П. Сартр). Приемането на другостта е солидарност.
Без да се впускам в преглед на възгледите за другостта
нататък във философски или в комуникационен аспект, ще изтъкна важни етически основания да си служим именно с този
конструкт. Другият (за разлика от чуждия) предполага не само
субективно отношение на резервираност, но и на респект –
другият изисква уважение. Тук императивността на дължимото поведение се предполага.
Наред с това всекидневният опит и теориите за социализация потвърждават ролята на особена другост – тази на
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значимия друг, референтната група. Значимият чужд е мислим
само в негативната си роля на чуждопоклонничеството, докато
другостта е положително оценявана. Езикът е мъдър: има значим друг, но няма значим чужд.
Първата употреба на конструкта значим друг се приписва на американския психиатър и психолог Х. Съливан през 1953
г.[4]. По-сетнешни изследвания и в приложната организационна етика също показват, че значимият друг (примерът на висшестоящите) е фактор при моралния избор и вземането на
етично решение във всяка общност, професия, институция[5].
Значимият мениджър, колега, наставник е човекът, който помага директно или индиректно с въздействието и влиянието си.
2. Поведенската крос-културна етика като рамка за
изследване на солидарността, егалитаризма и щедростта
В глобалната среда нараства потребността на индивиди
и общностите от вникване в етичните измерения на кроскултурните комуникации. Броят на мултикултурните екипи навсякъде расте. Участниците имат потребност по-задълбочено да
осмислят основанията на разликите и общото помежду си. Дума като експат (от експатриант, чужденец или служител в предприятие, който работи зад граница) стана употребявана и в
българския мениджърски „новоезик“. Ако си послужим с израза на един професор по организационната етика от университета в Нотр Дам – Д. Наварес, в кроскултурната среда трябва да
можем да действаме като морални експерти[6]. Подобна експертиза се придобива чрез опознаване и „практикуване” на
кроскултурна делова етика. Тук да уточним, без да звучи назидателно, че „етика” не се свежда до наука за морала или до
система от теоретични принципи. Поведенската и приложната
етика са водещи линини в кроскултурната етика, която трупа
знания по-скоро от типа „знам как”, отколкото „знам какво”.
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Пресечната интердисциплинна „зона” между бизнес
етика и интеркултурни изследвания най-често се поставя върху
културните разлики в деловото общуване. Следвайки културната граматика и проксемиката на Едуард Хол от 60-те години[7],
в интеркултурните изследвания се множат систематизирани
данни и впечатления за пространството на общуване, за точността и отношението към времето, за контекста в общуването
и изобщо – за международния делови етикет като поведенски
код. По-рядко се поглежда отвъд документирането на културните разлики към равнище на обяснение на основания.
Моделът, предложен от Г. Хофстеде[8] често се използва
като универсализирана едро скроена понятийна мрежа за основанията на ценностния избор. Теорията на холандския изследовател за културните параметри дава възможност за етически прочит: в нея става дума за предпочитания на индивидите от една общност. В някои от културните измерители етическият план е по-трудно и косвено откриваем, а при други параметри – по-директно.
Измерителите «индивуализъм – колективизъм» и «властовата дистанция» например са свързани с начина на дефиниране на самия морален субект и лесно се интерпретират етически. Същевременно параметърът «краткосрочна – дългосрочна ориентация към времето» може да се разгледа като фактор за етично поведение само опосредено. Въпросът е дали е
възможно да отделим такива културни параметри, които да
очертаят периметъра на етическото?
За разбиране на проявите на солидарност в поведението са полезни резултатите от конкретните проучвания на социолози, психолози и културолози на склонности и ценности, които индивидите и групите притежават и изявяват всекидневно.
Изследва се, например, по какъв начин поведението, свързано
с даване и разпределение на награди, е повлияно от културата.
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Такива сравнителни проучвания са направени, например, за
китайската и американската култура. В тях се търси отговор на
въпроса до каква степен даването зависи от личностните различия, от доминирането на индивидуализъм или на колективизъм в културата, от социалните взаимоотношения (дали разпределението на благата между приятели или между колеги по
време на работа се възприема по един и същ начин), както и от
размера на ресурса (ограничен или неограничен).
По-конкретно в проучването на паричното разпределение на ресурсите на квоти за себе си и за някакъв партньор в
хипотетична ситуация се открояват два вида отклонения от
пропорционалното разпределение – егалитаризъм и щедрост.
Резултатите показват, че като цяло хората са склонни да бъдат
по-егалитарни в разпределението, когато техният принос е бил
висок и когато залогът е по-голям.
В сравнителното проучване межу американци и китайци
като обща група китайците са били по-щедри (с доминиране на
правило за разпределение, което е в полза на партньора) в
сравнение с американските участници. Последните са били
особено не-щедри, когато е трябвало да дават нещо на приятели, а не на колеги по работа. Наред с това изследването показва, че когато не е имало ограничения за размера на възнаграждението, което се разпределя, китайците са били поегалитарни, отколкото американците. Последните са били „помалко щедри” при по-голям разпределян ресурс. Тенденцията
към равенство (егалитарситската нагласа) не е намалявала при
по-гoлям залог при китайската група.
В какъв смисъл солидарността в междуличностното общуване е свързана с културните предпочитания към егалитаризъм и щедрост е въпрос, който задълбочено следва да се проучва. Солидарност, егалитаризъм и щедрост при разпределяне на някакви „дарове” (блага) са самостоятелни и сложно
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преплетени черти (склонности) в социалното поведение, които
са конкретизация на общата черта „сила (индекс) на колективизъм” като индикатор на културната общност и начин на
обяснение на междукултурните различия в разпределението
на награди и облаги[9].
3. Морална област, морални основания и солидарност
През 90-те години е предложено понятието морална област (moral domain – сфера, пространство, домейн)[10]. Към
моралната сфера се отнасят онези действия и дейности, които
могат да се оценяват с морални съждения, за разлика от съжденията за лични предпочитания.
Появата на подобен конструкт в кроскултурната бизнес
етика е в контекста на дебата релативизъм или абсолютизъм
(морален империализъм). Значителна част от хората, особено –
в организациите, професиите и бизнеса във време на глобална
информираност бързо овладяват (имитират?) образци на поведение, водени от стремеж към висока конкурентноспособност и разпознаваемост. Тези образци идват от световни лидери, от мултинационални компании (на Стив Джобс, на Кристо),
за чиито проекти и продукти се учи във водещите бизнес университети по света.
Но едновременно с това през XXI век в глобален дигитален свят се търси опора в общи споделяни ценности. Без съгласие за универсално правилно, добро и допустимо (или позицията на т.нар. морален абсолютизъм) не е възможно да се противодейства и дори да се „противомисли“ за недопускане на ситуации и престъпно поведение, свързано с корупционни, информационни и екологични въпроси. Декларирането на споделени
ценности (за най-често – за универсални и всеобщи права) подсилва важността на въпроса: как да отграничим сферата на моралното отсъждане и действие? За професиите и бизнеса въпро275
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сът се конкретизира в такъв: кои въпроси и ситуации „подлежат”
на етично решение? Вземането на етични решения е критерий,
начало и край, определящи дали дадена проблемна ситуация и
поведение в нея се възприемат като част от моралната сфера.
Перспективата на морален реализъм, в контраст с тази на абсолютизма и релативизма изисква яснота по въпроса за културните особености при вземане на етични решения.
Дж. Хейт[11] е предложил интересен модел за
oбяснение на културната специфичност на моралната област
чрез понятието морални основания, върху които израстват
културните различия. Навсякъде по света, например, хората
осъждат причиняването на вреди на друг. Но културите предлагат и примери за неглижиране на болки от вреди, както и за
злорадо болезнено харесване на страданията и за „нормална“
жестокост към другия. Един и същ проблем се възприема или
не се възприема като морален в отделните култури. В контекста
на кроскултурната делова етика ясна илюстрация е разполагането на подкупа, бакшиша и корупцията по оста подарък и
жест до осъдимо и престъпно деяние.
Моралните основания са изведени от Дж. Хейт от психологическите състояния, т.е. акцентира се на моралните чувства.
Емотивизмът е характерен за подхода, а етиката е интуитивистска. Моралните интуиции са като сетивата: всички представители на човешкия род имат еднакви сетива, но всеки има различен вкус, зрителни възприятия, представи за кисело, сладко
и пр. Моралните (интуитивни) основания са относно:
• вредите, причиняването на болки и загриженост, откъдето идва способността за съчувствие;
• справедливостта и реципрочността, като това е найважно морално основание; чрез него се свързват непознати, изразяващо се в реципрочния алтруизъм, без който не е възможна социалната връзка;
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• принадлежността и лоялността, свързани със степента и
формите на доверие и готовността за сътрудничество;
• авторитетът, уважението и стабилността;
• чистотата и святостта, т.е онова, което моралната общност възприема като безкрайно и трансцендентално,
както и всичко, предизвикващо най-често отвращение
сред хората в дадена култура[12].
Kaкто и в други културни модели (например, на Г. Хофстеде) в последствие е добавено ново, шесто морално основание: представата за свобода и/или подчиненост и базиснатата
потребност от едното или другото[13].
Теорията за моралните основания дава възможност за
интересни, но нееднозначни интерпретации на примери, за
обяснение на трудно разгадаеми навици от други култури, за
формулиране на въпроси с множество отговори. Например,
моралното основание „чистота и святост” зависи силно от фактора религиозност в културата. При това без значение за каква
точно религия става дума. Така фундамнтализъм и радикализъм има както в американски, така и в арабски вариант.
Културите могат условно да се разделят на морално
строги и на по-толерантни спрямо поведения, които се разминават с техните морални основания. Интересно е, че култури, за
които е характерна по-голяма етическа строгост, имат по-тясна
област на моралното прощаване. Там морализиращата позиция сред хората е по-масово разпространена, отколкото в култури с етическа толерантност, с изявена опрощаваща санкция,
в които сферата на допустимото е разширена и неопределена.
Периметърът, в който се очаква да се вземат „строги“ етични
решения, е по-малък[14].
Чертите на ниска принадлежност към общност (и висока
автономност) са характерни за североамериканците и някои
западноевропейци. Различните културни граници за принад277
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лежност и лоялност определят „еластичността” на формите на
организационна лоялност, степента на автономност и „естествената“ за културата отдаденост на индивида на общността.
Ако авторитет, уважение и стабилност са силно морално основание в арабските и повечето азиатски култури, възниква въпросът как в бизнес организациите и институциите им се подържа критика, дебат, защита и обосновка на предложение,
приемане на взето решение? Как се постигат желана адаптация на служител, какво е консенсус, как се стига до съгласие и
компромис, как се управлява талантът на младите служители,
как се подобрява управлението на времето, и въобще – приложими ли са конструктите и инструментите на „западния“ мениджърски инструментариум, роден и силно повлиян в развитието си от англосаксонската култура?
Има глобализационни процеси, които ни изправят пред
нова собственост, владения, организационни отношения, изискващи познаване и съобразяване с културните разлики между
акционери и служители от по-слабо познати региони на света.
Нека тук да визираме такива примери на нови процеси в глобалния пазар, при които казахстански инвеститори притежават
и променят предприятия с предишни американски или британски собственици, действащи в България. Глобалната организационна етика изисква ново знание за културната специфичност
на моралните основания на разсъждаване, възприемане и комуникация.
4. От „морални племена” към „хипернорми”: в търсене на
правила в международната кроскултурна етика
В наскоро излязла книга психологът Дж. Грийн въвежда
метафората „морално племе”[15]. Въз основа на когнитивните
науки, еволюционната психология и резултати на неврологията
са изследвани етични интуиции и ролята им за съвременния
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човек. Дж. Грийн обосновава наличието на инстинктивна, автоматизирана склонност към сътрудничество с други, които не
са от собствената социална група. Това обяснява т.нар. трагедията на общото, неуспеха на морала на здравия разум. Примерите са в труднообяснимите рационално злоупотреби с обща собственост и владеене на някакъв ресурс, проблем или задача, в склонността на индивида към поведение от типа «аз
срещу нашите». Например, опитите показват, че в игри за сътрудничество и кооперативно инвестиране участниците са посклонни да правят това, което е най-добре за групата в случаите, когато са под натиска на времето, или когато имат мотиви
да дадат най-доброто от себе си. И обратното, сътрудничеството между хората може и да пострада от рационалното пресмятане. Така се получава, че една и съща групова лоялност,
чрез която се постига сътрудничество и солидарност в рамките
на общността, може да води до враждебност. Като решение на
този проблем Дж. Грийн предлага въвеждането на „метаморал”. Това е правило на играта, което е като своеобразна "обща
валута" между учстниците. Метаморалът е своеобразен договор с клауза, че всички хора могат да се споразумяват. В конкретния случай е предложено това споразумение да става на
основата на етичния принцип на утилитаризма, който Дж.
Грийн нарича „дълбок прагматизъм”. От тези изследвания е
видно, че философското търсене и дебатиране за границите на
дискурсната етика и етиката на комуникативното действие (Хабермас) имат свое експериментално потвърждение.
Известно е, че в нормативната етика са предлагани различни класификации на етичните системи, например – класическото разграничаване на деонтологична, телеологична, добродетелна етика; на легалистска, антилегалистска и ситуационна етика (Флетчър). На базата на предложените от Дж. Хейт морални основания в културите се отграничават като разпознава279
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еми в поведението на индивиди и общности три етични системи: етика на автономността, етика на общността и етика на
святостта[16]. Тези, условно казано „морални светове”, ценностно фаворизират съответно правата, солидарността и покорността пред святото. Във всяка от тях моралната сфера има
граници, очертани от знаците на престъпване на човешките
права, лоялността или нечия святост.
Етичните системи и моралните основания помагат да намираме аргументиран отговор на въпроси като: защо хората от
различни култури имат нееднаква склонност да моделират своето етично поведение по това на организационните лидери, да
го имитират, провокират или несъзнавано отхвърлят? Защо различни по индивидуалните си черти личности от една националност или група участват с еднаква лекота в определени социални
и езикови практики, чрез които „нормализират” (т.е. подържат
нормалността и поддържат жива) етичната област.
Съществен практически въпрос е следният: при сблъсък с
друга етична система какво «правим» с нейните стандарти? Оправдаваме ли ги, оправдаваме ли се с различието или се опитвайки игнорираме и «забравим» и едните, и другите? Разликите
вътре дори само в рамките на западната, европейска по произход, култура са големи. Скандинавските страни, Холандия, Германия са пример за ценностен плурализъм. Морална монолитност (единомислие и единодушие) остават характерни за САЩ.
Североамериканското общество (с цялата условност на подобна
генерализация) и съответната им пазарна култура почиват на
твърдата почва на норми, свързани с естествените права и христианските ценности, възприемани като даденост, т.е. именно като естествени. Периодично подобна особеност на моралната
култура на това общество, така близка до пазарната култура, се
„ремонтира“ от всякакви неоконсервативни инициативи.
Върху какви морални основания да се опираш, когато
действаш в друга култура? Tози въпрос е «азбуката» на крос280
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културното цивилзовано дейстиве. В международната бизнес
етика едва ли има по-добра идея от тази на Т. Доналдсън и Ъ.
Дънфи: съществуват хипернорми, действащи на глобално ниво, които са ориентир за избор в ситуация на различна култура[17]. Съветът им е за придържане към следните правила в
кроскултурната етика:
• Провери дали дадената културна практика е автентична
и легитимна (т.е., доколко е широко приемана и е в съответствие с хипернормите).
• Следвай легитимните местни обичаи, когато е възможно.
• В спорна ситуация давай приоритет на норми и практики, произхождащи от по-голямата общност.
В заключение нека изтъкна отново, че етиката на солидарността днес е немислима без вглеждане в кроскултурната
перспектива. В глобалния свят етическото разнообразие расте,
в това число – с появата нови „хибридни” морални пространства. Коскултурната етика признава и сравнява моралните основания на културно специфични поведения. При това автономността – тази западна, европейска идея, остава в силата си на
регулативна идея (в смисъла на Кант). Но автономността не
може да бъде противопоставяна на солидарността, и особено
– в контекста на поява на мрежови индивидуалности и идентичности в споделения от всички дигитализиран мултикултурен свят. Автономността като ценност е за културите аналог на
онова, което е значимият друг в етиката на индивидуалното
поведение. Така бихме могли да ограничим „лутането“ си в периметъра между етическия империализъм, който подминава
културното своеобразие, и културния релативизъм, неспособен да оцени думи, мисли и действия на другия.
Практически приложим съвет от изучаване на кроскултурната организационна етика е следният: експертите и висшестоящите (мениджърите) в организациите имат първичната
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отговорност да поддържат етичните действия на служителите
си чрез актуализирани етически и културни интервенции: както думи и личен пример, така и със специални обучения. Чрез
насърчаване на кроскултурните етически изследвания се разширяват възможностите на етическия дебат, стимулират се
участието, иновациите и демократичния обмен. Така не само
има възможност да се обогати теоретическата рефлексия за
солидарността, но и да се практикува съпреживяване, търпимост и толерантност, т.е. – солидарност.
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ДВЕТЕ СТРАНИ НА СОЛИДАРНОСТТА
НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР
Валентина Драмалиева1
Разсъжденията за солидарността изискват да се уточни
самото понятие. Разумно е най-напред да отговорим на въпроса какво ще разбираме под „солидарност”.
Най-общо в справочниците се посочва, че солидарността е взаимопомощ, взаимна подкрепа, взаимно разбиране в
обществото – както между индивиди, така и между групи. Също така солидарността е и чувство на единство, основаващо се
на общи интереси, цели или предпочитания сред хората.[1]
Очевидно е, че определящи за дефинирането са понятията:
взаимност, съпричастност, единство, общ интерес и цел.
Интересно е и какво се сочи като синоними на солидарността: колективност, дружност, задружност, единомислие, единодействие, сътрудничество, взаимопомощ, взаимност, общност,
единодушие, съгласие, съгласуемост, сплотеност, единство.[2]
Тези свързани понятия показват, че солидарността е
много важна за „общото правене“ и съществуване на хората –
както за обществото като цяло, така и за отделните общности,
които го изграждат. А именно голямата значимост прави солидарността да се възприема не само като ценност, но и като
идеал. Тя е тясно обвързана с житейските отношения, но също
и с обществената уредба, а оттам – с политическия живот и с
политическите цели на обществото. Затова солидарността се е
наложила, от една страна, като морален и етически идеал, а от
1
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друга – като политически идеал.
Заедно с това е широко разпространено мнението, че
солидарността няма място в икономическата сфера и специално – на свободния пазар. Като причина обикновено се сочи, че
взаимността, съпричастността, единството, общият интерес и
всички синоними, изграждащи солидарността, не си съответстват със спецификата на пазарните отношения, които винаги целят печалба. Несъответствието дори се приема като аргумент
за изключването на солидарността от икономическата сфера,
свободния пазар и бизнеса. При това солидарността си остава
модел и идеал само за житейските отношения, както и идеална
обществена уредба, която често е експлоатирана от политиците
при търсенето и правенето на адекватни политики за обществото. Това мнение обаче не е достатъчно убедително. Могат да
се посочат авторитетни изследователи на обществото, които
отреждат съвсем друг статут на солидарността.
Един от най-емблематичните примери в това отношение
е Емил Дюркем, според когото солидарността не само е изключително важна за обществото, но нещо повече – видът солидарност определя различните типове общества. В книгата си от
1893 „За разделението на обществения труд”[3] Дюркем разграничава два основни вида солидарност – механична и органична. В обществата с механична солидарност интеграцията
идва от хомогенността на индивидите, свързани чрез подобна
работа, обучение, вярвания, начин на живот, роднински връзки. А обществата с органична солидарност се появяват с индустриализацията и там интеграцията произтича от взаимозависимостта на индивидите. Те имат различни вярвания, обучение,
опит, но се нуждаят един от друг взаимно, за да изпълняват задачите си и да постигат целите си.
Възгледите на Дюркем са интересни с начина, по който
описва индустриалното общество. Спецификата му той вижда
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във взаимната зависимост на икономическите субекти. Именно
заради тази особеност солидарността се оказва особено пригодна за икономическата сфера, достигнала етапа на индустриализацията и свободния пазар. Това онагледява добре и съвременното трайно присъствие на солидарността. И не като заемка
от житейските отношения или от политическия живот, а като
ценност, тясно обвързана с особеностите на пазарните отношения, където бизнес агентите са взаимно зависими един от друг в
процеса на постигането на общата си цел – печалба. Заедно с това те търсят взаимни интереси и взаимна изгода, макар че не
винаги си дават сметка за това, увлечени в надпреварата на
ежедневната си борба за оцеляване и печалба. Но взаимността
отваря вратите и за солидарността в пазарните отношения. Очевидно тя се изгражда върху взаимната зависимост, както и върху
общите цели и интереси, и трайно присъства на свободния пазар, както това се случва и в другите сфери на обществото.
Специфика на солидарността на свободния пазар
Посоченото разбиране ми дава основания да откроя като важни поне четири особености, които характеризират солидарността на свободния пазар.
(1) Солидарността не само присъства в съвременната
икономика (индустриална и постиндустриална), но е и осмислена като ценност. Нещо повече – солидарността се е наложила и
като важен пазарен принцип за отношенията на бизнес агентите.
Освен че са пазарно взаимно зависими един от друг, от тях се
очаква да търсят общия си интерес за печалба, но също така и
взаимно да си гарантират икономическите права – право на собственост, право на печалба, право на конкуренция, право на
развитие. И не само това. Солидарността се налага като принцип
за действие и в случаите, когато предприемачите трябва да постигат общи пазарни цели или когато понякога се обединяват за
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елиминирането на общ конкурент на пазара.
(2) Освен, че е ценност и принцип за икономически правилното поведение на свободния пазар, солидарността придобива и нов статут. Няма как да не посочим, че солидарността е
в основата на специално обособен бизнес – застраховането,
което пак доказва икономическата и пазарна „съвместимост“.
Този особен бизнес се появява на определен етап, съпровождайки развитието на пазара, без да му е изначално присъщ.
(3) Солидарността в икономическата сфера разкрива противоречива същност. Именно заради това солидарността не само
е от полза за пазара, но предизвиква и специфична морална
опасност – морален хазарт, заслужаваща специално внимание.
(4) Заради значимото си място и заради противоречивата си същност солидарността на пазара поражда множество
етически проблеми, които трябва да се анализират и винаги да
се имат предвид, а в този текст – само ще бъдат посочени.
Така структурираните противоречива същност и специфика на понятието дават основание за заглавието, а именно че солидарността на пазара винаги има две страни.
От една страна, солидарността:
• е важна ценност и принцип за бизнеса;
• е двигател за бизнеса и за пазара;
• обособява отделен бизнес – застраховането, който има
изключително важна роля.
От друга страна, солидарността:
• предизвиква морален хазарт от страна на застрахованите, което е особена опасност;
• застрашава застраховането като бизнес;
• може да предизвиква морален хазарт и в обратна посока – от застрахователите;
• изисква от застрахователите специални усилия, за да
защитят бизнеса си;
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• очертава се като принцип, който да обедини и подпомогне
усилията на застрахователите да съхранят бизнеса си.
Застраховането – еманация и заплаха за солидарността
на пазара
Застраховането действително е най-яркото потвърждение за съществуването на солидарност на пазара. Нещо повече
– застраховането се възприема като еманация на солидарността, защото е изградено изцяло върху взаимната солидарност и
взаимното доверие на икономическите агенти. С развитието си
застраховането показва, че солидарността не само присъства,
но е и една необходимост за пазара.
Заедно с това обособяването на застраховането е потвърждение на наблюдението за изключителната реактивност на
бизнеса. А именно, че като се появи дефицит на определени
важни за обществото ценности, се обособява и бизнес, който се
опитва да ги гарантира. Когато в обществото се усети определена празнота (ниша) от нещо нужно, тя веднага се заема от съответен бизнес, който започва да печели като я запълва. Така например нишата на нуждата от меценатство (която винаги е съществувала, за да стимулира изкуството) на определен етап се
запълва от продуцентството като бизнес, който бързо се развива
и печели. Необходимостта да се спазват правните закони, както
и други стандарти, регулиращи пазарните отношения, пораждат
консултантския бизнес. А нишата на необходимостта от солидарност и сигурност в обществото и на пазара се запълва от застраховането, което бързо се превръща и в успешен бизнес.
Застраховането налага солидарността като необходима
ценност и принцип, с които да се съизмерват отношенията на
пазара. Този бизнес печели от солидарното разпределяне на
риска и на отговорността на бизнес агентите, които съвсем
доброволно приемат да се подпомагат взаимно, без това да
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измества конкуренцията. Защо е нужно това? Най-вече, за да
се преодолее несигурността и рискът, които са сред найсериозните заплахи за предприемачите и за пазара, тъй като
възпрепятстват печалбата – неотменима основна цел на всеки
бизнес. Застраховането се обособява като бизнес, за да запълни тази ниша и да печели от това.
Още през 20-те години на 20 в. Франк Найт поставя въпроса за изключителната устойчивост и актуалност на връзката
между риска, несигурността и печалбата в книга с едноименно
заглавие[4]. А застрахователният бизнес става възможен, именно защото тези компоненти са в неотменима взаимна зависимост. Каква е фактическата взаимовръзка между печалбата, несигурността и риска? Най-голямата опасност за бизнеса е да не
получи печалба и тази несигурност го преследва изначално,
превръщайки несигурността за бъдещето в основна заплаха.
Несигурността означава, че бъдещите събития са изцяло неизвестни към определен момент – бъдещето е несигурно и
никой не знае какво точно ще се случи. Тя се предизвиква както
от природните сили и събития, така и от човешките действия –
индивидуални и организирани. Някои съвременни икономически теории обобщават причините за несигурността с понятието
„информационна асиметрия”, която е резултат от различни фактори, които така или иначе съществуват на пазара – ограничена
рационалност, комплексност, опортюнизъм.
Рискът също означава, че бъдещите събития са неизвестни, но същевременно (и за разлика от несигурността) –
всички възможности са предварително известни. Затова може
да се каже, че рискът е несигурност, при която обаче има сигурност за евентуалните бъдещи възможности. Добра аналогия
в тази връзка е рулетката – неизвестно е къде точно ще отиде
топчето при завъртането, но всички възможности са предварително ясни и ще се падне една от тях. Рискът несъмнено е
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предпочитан от бизнеса (пред несигурността) заради поголямата определеност и предсказуемост. Затова е важно да се
знаят предварително всички рискове – т.е. всички възможности. Най-опасната възможност (риск) за всеки бизнес е загубата
или липсата на печалба. Но бизнесът има и конкретни, други
рискове, които го застрашават. Несигурността също се приема
за риск, защото влияе негативно на мотивацията за бизнес.
За бизнеса рискът е важен най-вече с две неща, които
включва – първо, негативите от едно събитие и второ, вероятността това събитие да се случи. Всички предприемачи винаги
целят печалба, но знаят, че съществува и риск от загуба. Те полагат усилия да предотвратят риска от загуба и от неуспех в
полза на печалбата. Те опитват всячески да минимизират риска. Но те действат в среда на неизвестност и несигурност и
обикновено не желаят целенасочено да поемат риск. Само в
малки изключения те нарочно поемат риск с очакването да
постигнат (свръх) голяма печалба.
В повечето случаи обаче предприемачите търсят максимална възвръщаемост при минимален риск. Те се стремят към
печалба и не искат да правят преки разходи от поемането на
риск. Обичайна практика е да се подсигуряват срещу рисковете
чрез транзакционни разходи, които предварително изчисляват
като разумни и допустими с оглед на печалбата. Разбираемо е
защо предприемачите правят всичко възможно да преодоляват
риска като го избягват, предотвратяват, намаляват, трансформират, прехвърлят по различни начини. Или просто де се отърват от него. Един от тези начини е именно застраховането, а това предназначение разкрива същността му.
Застраховането е начин за преодоляване на риска в бизнеса. То се обособява като бизнес, който печели от трансформирането и поемането на чужд риск. Застраховането начислява
премии за рисковете, които поема заради своите клиенти, и та290
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ка формира печалба. Основната му дейност се свежда до това
да приема и управлява рисковете, които са му прехвърлени от
застрахованите и да възмездява щетите, понесени от реализирането на застрахователния риск. Важна особеност е това, че
застрахователният бизнес се гради върху солидарността, взаимопомощта, доверието.
Застраховането характеризира съвременната икономика
и пазар, защото трансферирането на риска е същината на модерната икономика. Това, че рискът вече се търгува, стимулира
пазара. По този начин предприемачите могат да поемат повече
рискове, банките се освобождават от риска, търговците се осигурят срещу риска от загуби, а застрахователите печелят от риска. Правителства, предприемачи, банки, капиталови пазари,
застрахователни компании – всички се включват в трансфера
на риска с различни финансови инструменти. Тези модерни
промени в икономическата среда – в това число и застраховането – стимулират бизнеса, защото го облекчават и го освобождават в голяма степен от несигурността, свеждайки я до
рискове (предпочитан вариант за бизнеса), а заедно с това
предлагат варианти, които минимизират риска.
Нова опасност и нов риск в резултат от налагането на
солидарността
Същевременно самата ситуация на облекчаване и минимизиране на риска като цяло поражда (и непрекъснато произвежда) нов риск – особен морален риск, който е сериозна
опасност и именно затова се нарича „морален хазарт(д)”.[5] Този нов риск фактически е пряко свързан с трансформацията на
риска в бизнеса и произтича от нея – от преобразуването,
прехвърлянето, преотстъпването, продаването на риска. Което
именно предизвиква морална опасност – hazard – от негативна
промяна в поведението.
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Защо този риск се нарича буквално „морална опасност”
- как и с какво застрашава бизнеса? Факт е, че трансформацията на риска пречи за разумния избор на икономически правилно поведение и предизвиква особен икономически волунтаризъм, който вреди на пазарната дисциплина и рационалност. В
крайна сметка това поведение дори създава един нов изкуствен пазарен свят, който кара пазарите да се отклоняват от
очакваните поведенчески модели на традиционния икономикс.
Но освен посочената глобална пазарна заплаха моралният хазарт(д) предизвиква и множество различни конкретни заплахи
на локалното равнище на всеки отделен бизнес. Той променя в
отрицателна посока поведението на играчите и предизвиква
нежелани резултати.
Показателно е, че понятието „морален хазарт(д)” е въведено от Кенет Ароу при анализ на застрахователния пазар на автомобили в САЩ [6], а по-късно е отнесено към кредитния пазар
от Джоузеф Стиглиц. Днес вече то се прилага към всички пазари.
Ароу анализира първо поведението на застрахования собственик (наричан „агент”), тъй като вероятността да възникне произшествие с автомобил зависи в голяма степен от действията на
собственика му. Той има рационален мотив да го пази, но се
оказва, че този мотив е много по-слаб, когато автомобилът е застрахован. Именно тогава е възможно застрахованият собственик
да прояви безстопанственост и да не се грижи да заключва автомобила си или да го паркира на безопасно място. Но помалкото внимание за сигурността на автомобила променя вероятността той да бъде откраднат например – т.е. вероятността това да се случи е по-голяма. Възможно е също застрахованият
собственик (агент) да прояви склонност към нечестно поведение
или измама и да предприеме действия, които противоречат на
интересите на застрахователя (наричан „принсипал“) – напр. като не оборудва автомобила със защита срещу кражба.
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С посоченото по-горе авторът показва как в резултат на
трансформирането на риска при застраховането, се поражда
реална нова опасност от загуби – морален хазарт(д) – риск,
свързан в голяма степен със свободната воля на човека и неговите морални стандарти, както и с естествената му склонност
да се облагодетелства и да се възползва. Заедно с това се подчертава, че източникът на тази морална опасност е застрахованият. Като извод пък се налага мнението, че застрахователят
(принсипал) трябва да се защити от този риск, но за целта трябва да положи специални усилия.
Застрахователят наистина се концентрира най-вече върху това как да предотврати моралния хазарт(д). Обикновено
той използва условията на договора (застрахователната полица), за да „профилактира” поведението на агентите така, че те
да не му вредят несъзнателно, както и да не го мамят целенасочено, а да предприемат действия, които максимално защитават интересите му и му позволяват да получи адекватна печалба от застрахователния бизнес. Но застрахователят трябва
да продължи да контролира поведението на застрахования и
след сключването на договора, за което се налага да направи
нови разходи. Налага се също той да ползва и други мерки в
своя защита, за да се предпази от моралния хазарт(д), предизвикван от поведението на застрахованите – безгрижно или
безстопанствено, както и нечестно или измамно.
Моралният хазарт(д) е нещо обичайно – произтича и
показва противоречивата същност на застраховането като бизнес. Застраховането се обособява на основата на солидарността, за да избегне несигурността и да задоволи потребността от
по-голяма сигурност на пазара чрез трансферирането и възмездяването на риска, както и на конкретните рискове за всеки
един бизнес. Но това поражда нов риск – морален хазарт(д),
който фактически е причинен от несолидарно поведение. Застрахователният бизнес в най-голяма степен е застрашен и по293
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търпевш от морален хазарт(д), предизвикан от потребителите
си (застрахованите) – различни застрахователни измами, които
са реална опасност. Опасността е толкова голяма, че застрахователният бизнес може да съществува единствено, ако е в състояние да минимизира моралния хазарт(д).
Как може да стане това? Застрахователите използват
различни средства за борба с моралния хазарт(д). Сред найпопулярните са: прецизно договаряне на условията в полицата
за недопускането на морален хазарт(д); точно разпределяне
цената на моралния хазарт(д) между застрахованите – повисока цена на застрахователните премии; различни инициативи за намаляване на щетите; специални мерки срещу безотговорното поведение и срещу застрахователните измами на
моралния хазарт(д); продажба на риска от морален хазарт(д)
чрез ко-застраховане и презастраховане; и др.
Заедно с това обаче трябва да посочим, че моралният хазарт(д) в застрахователния бизнес идва не само от застрахованите, макар че обикновено това е посоката, с която се свързва
опасността. Самите застрахователи също могат да предизвикват
морален хазарт(д) и това не бива да се подценява. Парадоксалното е, че това обикновено се случва, когато те предприемат
различни мерки, за да не допуснат или да се справят с моралния
хазарт(д), предизвикан от застрахованите, или като се спускат в
нелоялна конкуренция на застрахователния пазар. Застрахователите предизвикват морален хазарт(д), когато (по разни причини) не могат да гарантират поетия риск и така създават сериозна
заплаха за застрахованите клиенти (често – и за цели браншове)
или разстройват пазара. При нелоялната конкуренция застрахователите обикновено намаляват прекалено застрахователните
премии, в резултат на което не могат да осигурят изплащането
на застраховките при настъпване на застрахователни събития.
Морален хазарт(д) има и когато застрахователите не заделят
достатъчно резерви, което също възпрепятства изплащането на
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щети. Тези случаи са сериозна заплаха и риск за застрахованите,
както и за свързаните с тях бизнес агенти на пазара. Когато застрахователят не може да изплати договорената сума при щета, е
налице измама, защото застрахованият не получава съответното
(или не получава нищо) срещу цената на полицата, която солидарно е платил за сигурността си.
Етическите проблеми, породени от солидарността на пазара
Посоченото дотук за солидарността на пазара и еманацията на тази ценност в застрахователния бизнес помага да се
разберат и свързаните процеси, поведение и отношения, които
също са противоречиви. От това фактически се пораждат етическите проблеми и дилеми. Поради ограничения обем на това
изложение в заключение само ще формулирам някои от тези
етически проблеми, чието решаване далеч не е лесно.
На първо място, е моралният хазарт(д), защото найпряко произтича от тази ситуация. Той заема водещо място сред
етическите проблеми и причинява сериозна заплаха за всички
страни, включени в пазарното взаимодействие. Важно е да се
има предвид, че моралният хазарт(д) не бива да се възприема
еднопосочно – като причинен само от застрахованите, защото е
ограничено и изкривява допълнително очакванията и рисковете
на пазара. Трябва да се отчита, че застрахователите също причиняват морален хазарт(д) с поведение, което отива твърде далеч
в усилията да защити бизнеса от заплахите на застрахованите
клиенти. С това те създават реална опасност (риск) не само за
застрахованите, но и за свързани с тях други фирми и крайни
потребители, а също – и за собствения си бизнес, както и за застрахователния бранш ката цяло. В същото време трябва да се
има предвид и това, че морален хазарт(д) може да предизвика и
държавата, която също се намесва с инструментите си в пазарните отношения, за да предотврати моралния хазарт(д), но пре295
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дизвиква безстопанственост и волунтаризъм именно с налагането на солидарността и с поемането на гаранции.
На второ място, трябва да се откроят множеството етически отговорности, които застрахователният бизнес трябва да
поеме, избирайки да печели именно по този начин – чрез трансфер на риска. Сред тези отговорности трябва да се откроят
спазване на договореното, възмездяване на щети, гарантиране
всички права на застрахованите, лоялност, недопускане (минимизиране) на морален хазарт(д) – и чуждия, и собствения.
На трето място, е важно да се посочи етическият конфликт, който неотменимо съпровожда застрахователния бизнес
и застрахователите като непрекъснато генерира множество допълнителни етически проблеми. От една страна, за да може да
се развива, застрахователният бизнес трябва да гарантира все
повече права на своите клиенти. От друга страна, застрахователният бизнес трябва да се защити от моралния хазарт(д) на
недобросъвестните клиенти (най-вече – застрахователните измами), като ограничава правата им. Намирането на подходящия баланс е правилното решение в тази посока.
На четвърто място, имайки предвид, че недопускането
на застрахователни измами действително е жизнено важно за
застрахователите, това същевременно е изцяло тяхна отговорност, въпреки че не е само в техен интерес, а е в интерес на
всеки друг бизнес, както и на отделните хора в обществото. За
тази цел застрахователите трябва да разчитат на собствените си
сили и изобретателност и да използват адекватни мерки, за да
защитят собствените си бизнес интереси и да си осигурят печалба. Трябва да се разчита предимно на такива мерки, които
да предотвратяват и да не допускат застрахователни измами,
защото това е по-ефективен и по-етичен начин за постигане на
целта. От етическа гледна точка е много важно мерките да са
не само ефективни, но и да не нарушават правата на клиентите
– човешки, икономически, граждански.
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На пето място, застрахователите винаги трябва да имат
предвид, че намирането на работещи решения за справянето с
моралния хазарт(д), причинен от застрахователни измами, не е
по силите на нито един отделен застраховател, а е възможно само в резултат на обединените им усилия. Това означава, че на
застрахователите също им е нужна солидарност – заедно и със
съвместни усилия да се справят с общата заплаха. За постигането на тази цел компаниите в застрахователния бранш трябва
най-напред солидарно да обединят усилията си за утвърждаването и съблюдаването на етическите стандарти в модела на
добрата застрахователна практика. Важно за тях е да разберат
защо лоялната конкуренция не ограничава, а напротив – подпомага усилията за неутрализирането на моралния хазарт(д).
На шесто място, за да си осигурят солидарност в сътрудничеството, застрахователите могат да разчитат поне на 3 групи фактори: 1) съвременните технологии за обща база данни и контрол
над застрахователните операции и клиентите – реални и потенциални, като при това информационната база данни се съхранява
и използва добросъвестно; 2) правните закони и процедури, които застрахователната гилдия като цяло, а не отделните компании,
солидарно трябва да си отвоюва и изисква от съответните институции на държавата; 3) потребителската застрахователна
култура на потенциалните клиенти на съответния пазар, която
трябва да се формира и стимулира с усилията на застрахователния бизнес – съвместно и солидарно като собствена отговорност,
а не да се разчита за това само на държавата.
Очевидно е, че спасението на застрахователите не е в абсолютизирането на конкуренцията, а в солидарното им сътрудничество за общи взаимноприемливи решения. Не само отделни
компании, а целият бранш на застрахователите е заинтересован
солидарно да налага общите правила на добрата бизнес практика
в застраховането и да взима адекватни мерки, с които предвари297
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телно да гарантира тяхното спазване. Тези усилия са в интерес на
всяка отделна компания, както и на целия застрахователен бизнес, а същевременно – на всеки друг бизнес на определен пазар,
както и на всички хора в обществото. Така се очаква застрахователният бизнес сам да си осигури благоприятна среда за икономическата си дейност и печалба, като същевременно предпазва
от морален хазарт(д) реалните и потенциалните си клиенти.
Като извод ще посоча отново, че противоречивата същност
на солидарността на пазара не е парадоксална, а реална. Солидарността действително е в основата на застраховането като бизнес, а същевременно тя предизвиква моралния хазарт(д), който
пък е сериозна заплаха за съществуването на този бизнес. От друга страна, именно солидарността е в основата на общите усилия
на застрахователите, които така могат да защитят своя бизнес. Затова солидарността за тях е не само заплаха, но и спасение.
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Бисера Колева1
В текста не разисквам антропологичния феномен „хомосексуалност”, а единствено нормативното признаване чрез закон на т.нар. хомосексуален брак, което отхвърлям категорично
на следните основания: 1/ гражданско-правната претенция върху хомосексуален брак в същността си е тясно политическа и
конюнктурна, а не хуманистична; тя произтича от едно непромислено и безкритично разширително разбиране на т.нар. универсални човешки права; 2/ няма етически аргументи против
традиционното разбиране и исторически регламентираното
практикуване на брака като желан съюз между разнополови
личности; 3/ допускането на еднополовия брак опасно заличава
естествената антропологична граница в родовата идентификация на човешките същества и неправомерно подменя действителната опозиция „социална норма – социална патология” с
фалшивата опозиция „социална традиция – социално новаторство”; 4/ това безусловно унищожава и ценностното осмисляне на
човека като уникално същество, способно самò да си поставя и
спазва личностни, социални и културни норми.
Глобализацията и съвременният политически либерализъм доставиха една високо оборотна стока на днешния пъстър
пазар на социалнополитически възгледи – къде нови, къде втора
ръка, а често – и съдрани от употреба: идейния конгломерат,
именуван „права на човека”. Такава е днешната либерална ев1
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ромода. Тя обаче съвсем не е безобидна! Намирам я за сериозен проблем с далеч отиващи опасни и остро негативни социални последици, особено в контекста на безцеремонно налаганите
ни понастоящем от Брюксел неолиберални ценности. Найхарактерно в това отношение е обстоятелството, че в последните
години т.нар. универсални (съответно основни) човешки права
системно и методично биват заменяни с едни или други групи
колективни права, като е налице отчетлива тенденция за тяхното – според мен напълно неправомерно – разширяване.
Наред с по-поносимите колективни (или малцинствени)
права, като такова днес ни се пробутва и т.нар. хомосексуален
брак. До съвсем неотдавна това словосъчетание звучеше толкова
скандално в иначе привикналото към всякакви идеологически
цинизми гражданско ухо, че никой публичен говорител и не помисляше да го артикулира. Преди не повече от двадесетина години обаче хомосексуалният брак се намърда в споменатия политически пазар, първоначално само в левия му сектор. За това
време той се насмука с живително либерално мляко, изсули се от
утопичните си левичарски пелени и сграбчи с мощни либертински
пипала и дясното политическо пространство…Ако тази картина се
стори някому пресилено апокалиптична, нека хвърли поглед на
държавите, признали хомосексуалните бракове със закон! Към
настоящия момент това са над десет европейски държави от ЕС,
между които католическите крепости Испания и Португалия, Холандия, Белгия, Дания, Люксембург (чийто министър-председател
тази година сключи граждански брак със своя избраник на тържествена церемония, уважена от целия политически елит), Исландия (нейният премиер г-жа Йохана Сигурдардотир се „омъжи”
преди две години за дългогодишната си любима), Франция, Ирландия, чийто храбър и свободолюбив католически народ призна
правото на хомодвойки на граждански брак на референдум с 60%
гласове „за”, и Естония, която (едва) тази година развя флага с
цветовете на дъгата... Специално внимание заслужава Великоб300
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ритания, чиято Горна камара наскоро подписа – при това без катастрофални сътресения – приетия от Камарата на общините закон за разрешаване на еднополов брак. Д. Камерън междувременно бе показан в медиите и социалните мрежи, ухилен до уши
от това тържество на демокрацията. Чудя се как ли би приела подобно нечувано падение г-жа Тачър? Десет други европейски
държави признават под една или друга форма правото на еднополово съжителство от семеен тип с т.нар. граждански пакт за солидарност. Германия засега се задоволява с гражданския пакт за
еднополово съжителство, но пък е едни гърди напред с двама високопоставени хомосексуални политици – външния си министър
и кмета на Берлин. Притиснат пък от ЕСПЧ, осъдил Италия да изплати няколко хиляди евра на хомодвойка, подала жалба за нарушаване на човешките им права на законен брак, Матео Ренци е
побързал да обещае, че до края на годината Италия също ще узакони хомобраковете… До този момент здравият социален разум в
ЕС се отстоява от Словакия, Полша, Унгария и България…не е ясно
докога. В САЩ сключването на еднополови бракове се разрешава
по закон в десет щата плюс в окръг Колумбия, вкл. Вашингтон. В
Латинска Америка изглежда са доста изостанали от либералния
тренд, та хомобраковете засега са законово допустими само в
Бразилия, Аржентина и Уругвай…
Втрещен от тази необяснима хомобрачна пандемия, няма как критично мислещият човек да не си зададе поне три въпроса „Какво става? Как започна всичко това? И как ще свърши?”
Намирам отправна точка за едно възможно разяснение в съвсем
сбития, но задълбочен анализ на свободата като политически,
правен и етически феномен, предложен от В. Кулов[1] Този анализ ме насочва към извода, че философските корени на еднополовия брак са покълнали още в ХVІІ-ти и ХVІІІ в. и отвеждат към
политическите идеи на Т. Хобс, Дж. Лок и Д. Хюм. И тримата защитават разбиране за свободата, дефинирано от В. Кулов като
обективно: „Основната идея на обективното разбиране за сво301
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бодата е, че свободата на човека е толкова по-голяма, колкото
по-малко са обективните ограничения, които външните обстоятелства налагат на неговото поведение”[2]. Според посочените
английски философи свободата се разбира като „липса на външни (обективни) ограничения върху поведението” и по-точно като
„липса на принуда от страна на други хора и институции”[3]. В.
Кулов заключава, че „с помощта на обективисткото разбиране на
свободата като липса на принуда от страна на други хора и институции се формулират множество проблеми, чиито решения са
от първостепенна важност за съвременното общество. Един от
тях е този за човешките права. Кога трябва да се смята, че те се
ограничават по недопустим начин? Тук ние стигаме до въпроса
за справедливостта. Обществото разполага с различни нефизически механизми за принуда и открай време се спори за тяхната
справедливост – дали те не облагодетелстват определени хора
за сметка на други.”[4] В светлината на моята тема намирам за
особено важен извода на автора: „Друг важен проблем, който
възниква във връзка с обсъжданото тук разбиране за свобода,
засяга либерализма и неговата реалистична оценка. Идеологията на либерализма е основана върху разбирането, че разширяването на свободата на индивида е нещо по принцип добро, а
накърняването – зло, което е оправдано само тогава, когато е
абсолютно необходимо…обаче все повече хора се питат доколко
е оправдана изключителната популярност на тази идеология
днес и коя е нейната разумна алтернатива”[5].
По същество същото се пита и З. Бжежински в известния
си труд „Извън контрол”, в който назовава съвременната либерална демокрация „позволяваща корнукопия”. С това оригинално словосъчетание Бжежински описва „общество, в което
всичко е позволено и всичко може да бъде притежавано”[6].
Според автора същностните характеристики на тази политическа идеология са „процес на нарастване на материалното и
плътско себеудовлетворяване”, в който „личният и колективни302
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ят хедонизъм остават доминантен модел за поведение”[7], а
удовлетворяването на желанията се превръща в норма, т.е. човек привиква да мисли себе си като неотделим от правото
си да има всичко, което поиска. Бжежински констатира, че
„все по-често и по-често свободата се определя като натрупване на права и облаги или пък като позволение за всяка възможна форма на самоизразяване и себеудовлетворяване”[8].
Той с тревога заключава, че този светоглед изтласква моралните норми като излишни. Фундаменталната граница между добро и зло, а оттам – между социално приемливо, допустимо и
недопустимо – се размива и заличава. Тя бива постепенно заместена от формалната санкция на законното и незаконното –
т.е. съдебната система измества морала и религиозното съзнание със съответните им норми и ценности.
В светлината на казаното ще си позволя да оценя хомосексуалния брак от една политически некоректна позиция. Аз го
намирам за гражданско-правно уродство, пръкнало се от плиткоумна политическа капитулация пред крайния либерализъм.
В случая споделям консервативната предпоставка, че хората не са еднакви, съответно нямат и не следва да имат еднакви правно-политически и граждански права. Неслучайно
концепцията за принципното, изначално неравенство, е дълбоко
залегнала в Платоновата „Държава”; в изворите на християнството – противно на ширещото се масово мнение – също. Ще спомена само Посланието на апостол Павел към Римляни 9:15, където
четем: „който е за помилуване, ще го помилувам, и който е за съжаляване, ще го съжаля”, както и 18: „И тъй, когото иска, милува, а
когото иска, ожесточава”; идентични по смисъл са 16, 21 и 22[9].
Ще рече, Бог ни най-малко не се отнася по равно към всички…
Впрочем още Сократ, прехвален от Карл Попър за уж образцовата
си демократичност, разделя хората според интелектуалните им
способности: едните съзнават колко не знаят, а останалите е наричал „самата тъпота”[10]. Аз предполагам, че вярата в равенст303
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вото произтича от една широко разпространена логическа грешка: не се прави семантична, смислова разлика между еднотипна
логическа структура на мисленето (това, че всички хора мислят
еднакво от формалнологически аспект, независимо дали живеят
в свръхзатворена племенна общност или в модерен мегаполис, в
ашрам или в катун) и разнородно ценностно съдържание на мисленото, съответно разнороден социално-исторически опит – от
първото категорично не следва второто. Тъкмо на тази грешка
обаче днешните либерали-фундаменталисти придават според
мен социална ценност; тя опложда в определен аспект и гореспоменатия еднополов брак.
Така погледнато, претенциите за еднополови бракосъчетания се оказват естествен резултат от загубата на такива изначални и същностни човешки ориентири като малкото на
брой общосподелени нравствени норми на западното съзнание и здравия разум. Началото на тази криза изглежда затрогващо мило и доста невинно; именува се „гейпарад”[11].
От 2011 г. в България – по почина на други европейски
държави – ежегодно се провеждат не дотам многобройни, но
твърде кресливи шествия, чието основно послание е, обобщено
казано, за солидарност и равни права на хората с различна сексуална ориентация от традиционната. Те биват обилно огласявани в социалните мрежи и неизброимото множество пролиберални и специализирани сайтове[12] и възторжено пропагандирани като „солидарност за равни права на хомосексуалните”. Запознаването ми с историята на това послание ме наведе на
обоснования извод, че под „равни права” хомосексуалните и
техните поддръжници разбират недвусмислено учредяване на
едно радикално ново гражданско-правно съдържание – на
граждански брак или другояче казано – на официално прогласена, върховна законова санкция на еднополовото съжителство.
Даде ли ухо на тези гръмко прогласявани претенции, лишеният
от политическо коварство ум би заключил, че ако хомосексуал304
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ните бъдат лишени от право на граждански брак, ще престанат
да бъдат част от човешката общност, сякаш тази общност съществува единствено и само върху брачна основа.
Така че посочената претенция съдържа експлицитно три
понятия (солидарност, права и хомосексуални) и имплицитно
още едно – граждански брак. Свързани контекстуално в горната конюнкция обаче, тези понятия оголват споменатото хуманистично-либерално послание като тривиален, но изключително лицемерен евфемизъм. За да разясня твърдението си, ще
очертая накратко смисъла и значението им.
А/ Солидарност: понятието „солидарност” има дълга и
лъкатушна история. Възникнало лексикално в римското право,
то претърпява доста смислови промени и обраства с допълнителни значения, но запазва едно семантично и ценностно ядро,
сбито дефинирано от А. Лаланд в авторитетния му Vocabulaire
technique et critique de la philosophie като морално задължение
за поддръжка (подкрепа) между всички членове на една общност, възприето от всеки един като императив на равно участие
(действие); реципрочно, взаимно задължение, отговорност, поделена поравно между членовете на съответната общност. Това
константно логическо съдържание се преповтаря и в Оксфордския речник, където се акцентира и върху важния нравственоемоционален аспект на солидарността – тя е невъзможна без
съчувствие, ще рече – без способност за съпреживяване и в поширок смисъл – без хармония, съгласуваност в чувствата; така
солидарността се дефинира и като общност на преживяванията
– аспект, който приемам като гарант за нейната автентичност като социалнопсихологически феномен. Исторически солидарността се свързва с най-ранните етапи на човешката общност и
от тази гледна точка може да бъде отнесена към т.нар. от А. Бергсон първични, регулативни морални чувства[13]. Впоследствие
с израстването на човешката духовност тя се развива до фено305
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мен на волята и етическия избор. Така погледнато, солидарността става цел, която се постига чрез определени съзнателни действия в обща посока и с общ интерес. Тя предполага свободно
обединение между група хора за осъществяване на определени
ценности и съответно споделена отговорност за тези действия.
Солидарността по никакъв начин не може първо, да бъде налагана насилствено и второ, да покрива целия спектър на човешки
цели – солидарност като такава не съществува.
От това следва, че човек не може да бъде солидарен по
принуда с хора, които не споделят неговите принципи и ценности.
Единството или сходството на едни или други интереси (например икономически, политически и т.н.) не е достатъчен мотив за
автентична солидарност. Да се твърди обратното е лицемерие.
В този ред на мисли се питам на какво основание да се
чувствам морално задължена да бъда солидарна с една общност
от хора, чиито претенции за определен вид граждански права
намирам за абсурдни и противоречащи на здравия разум (което
ще се опитам да аргументирам)? Другояче казано, свободната ми
воля, насърчена от Кантовия категоричен императив, не ми повелява да зачитам безусловно правото на тази общност да промени
съществуващия гражданско-правен ред в сферата на брака и направо ми забранява да проглася това право в принцип на всеобщо
законодателство! Намирам този аргумент за необходим и достатъчен, така че толкова по въпроса за солидарността с хомосексуалните във връзка с брачните им претенции.
Б/ Права – Както стана ясно, от ХVІІІ в. човекът е дефиниран от либералната политическа философия повече или по-малко
успешно като „съвкупност от права”, обобщено казано. От тази
гледна точка кучето на хомосексуалния брак е заровено дълбоко
– още в приетата от ООН след Втората световна война европоцентристка[14] концепция за универсалните права на човека като
преки, всепризнати и неотчуждаеми и в частност правото на заб306

СОЛИДАРНОСТ СЪС СЕКСУАЛНО РАЗЛИЧНИТЕ: ЕДНО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКОРЕКТНО МНЕНИЕ

рана на половата дискриминация. Тук ще се огранича да отбележа разисквания в правната литература проблем за съществени
и разнопосочни противоречия от една страна между самите универсални права и от друга страна – между тях и съответните национални законодателства и конституционни уредби. (От такъв
вид е например конфликтът между забраната за полова дискриминация и правото на ненамеса в една или друга културна и/или
религиозна, вкл. брачна традиция, дори да оставим извън скоби
съответното национално законодателство). Тъкмо в подобни конфликтни места се вмъкват удобно радетелите за хомосексуален
брак, като под претекст за равни права пропагандират и узаконяват посредством различни лобита специфични малцинствени
права – т.е. привилегии. Това са групи от специални права от
т.нар. трето поколение, предвидени да действат преди всичко
там, където съответните културни и религиозни традиции влизат в
остър и непреодолим конфликт с предустановените универсални
права. Големите проблеми възникват там и тогава, където и когато тези права се употребяват разширително и/или подменящо с
оглед на политически и всякакви други инструментални цели. Типичен прийом на защитниците на хомосексуалния брак е целенасоченото елиминиране на същностните различия между различните видове права и представянето на хомосексуалния брак като
тривиално гражданско право, наред с електоралните права и тези
против расовата дискриминация. В един такъв програмен текст
четем: „Както преди десетилетия е имало движения за правата на
жените и цветнокожите, така и днес има движения за правата на
хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Стипчивите морални проповеди срещу тях, които обикновено произлизат от хора със съмнителна нравственост, нямат никакъв смисъл, също
както не са имали смисъл преди, когато част от обществото е намирало за много страшно това, че жените могат да получат право
да гласуват на избори”[15]. (Тук ще оставя настрана наглото и на307
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пълно безоснователно внушение за порочност на всеки, който не
приема еднополовия брак).
За зла врага либералната идеологема за човека като
съвкупност от права днес се е модифицирала в масова публична мантра и се е наложила като социална практика дори в
консервативния лагер. Фактът на отбелязаните по-горе законови промени в тази насока сочи, че независимо от несекващия
публичен дебат, днес битката за здравия разум изглежда загубена и на този фронт… Намирам обаче за недопустимо хомосексуалният брак да бъде пропагандиран грубо и директно като универсално човешко право не къде да е, а в учебната литература. Намирам за куриозно, че авторът на един масово използван у нас учебник по философия, гневно клейми ретроградните според него американски закони: „Като баща на великолепен млад мъж, който е гей, с нетърпение очаквам брака му
с неговия избраник и остро негодувам срещу опита на политиците да ме лишат от тази бащинска радост”[16]. Така в младите
и все още социално недооформени умове се внушава пагубна
вяра в безконтролната всепозволеност и етическата всеядност
на желанието и придобиването, вън и независимо от всякакви традиционни духовни и антропологични ценности.
В областта на правата ЛГБТ-активистите[17] споделят няколко общи за всички леви идеологии догми и тяхното отношение към брака е според мен куриозен миш-маш от марксистки и немарксистки либерални идеи, гарнирани с подозрителна привързаност към една толкова древна и консервативна институция като брака. От една страна тези хора във всичките си
публични изяви – медийни, политически, културни и т.н. – се
прокламират като страстни адепти на свободата и гражданските права и в огромното си мнозинство произхождат от общества с традиционна буржоазно-либерална идеология и социална
практика. Логично е те да се стремят да унищожат брачната ин308
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ституция или най-малкото да я неглижират, доколкото традиционният брак се тълкува изобщо като институт за производство на определен тип социално неравенство, каквото е всяко
учредяване на определени права (в случая произтичащите от
брака), следователно – на несвобода. Несъмнено бракът е специфичен тип антропологично и гражданско ограничение – наред с посочените права, той регламентира еднозначно и определен набор от отговорности и задължения. През последните
две десетилетия ЛГБТ-активистите обаче настояват за обратното: държавно регламентиране на брачната несвобода, като тя
бъде разширена и върху хомосексуалните двойки. Това изглежда парадоксално само на пръв поглед. Според мен тяхната
изходна позиция е марксистката догма за пълното равенство на
всички хора; така нещата застават на местата си. Макар в марксизма равенството да се интерпретира основно като икономическо (базисно) и всяко друго равенство (т.нар. надстроечно) да
се извежда от базисното, в идеологията на ЛГБТ-движението
тази догма удобно се окастря от излишното и се сглобява с либералния идеал за все по-нарастваща свобода, особено в
гражданско-политическата сфера.
Известно е, че в марксизма свободата се прокламира като
ценност, но значението ù се изменя, като се свързва с идеята за
равенство: индивидът може да е свободен тогава и само тогава,
когато е част от общност, с чиито други членове има равни права
и равни възможности. Накратко, марксистката теория за правата
се изгражда върху равенството като абсолютна ценност: докато в
немарксистките либерални теории равенството се разглежда като
продукт на свободата, то у марксистите свободата е следствие от
равенството. Както знаем, от марксисткия идеал за икономическо
равенство следва „прогноза” за постепенното отмиране на традиционните институции като регламентиращи икономически неравенства; достатъчно е да си припомним произведението на Ф.
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Енгелс „Произход на семейството, частната собственост и държавата”. Впрочем, идеолозите на съветския болшевизъм предприемат редица опити за реализиране на тази марксистка идеологема
– от фабрикуваните в ранните години след революцията от 1917 г.
куриозни декрети за сексуална свобода, включително насърчаващи еднополовия секс, до създаване на експериментални смесени общежития[18]. Така или иначе обаче, именно полагането на
равенството като „основна“ ценност води до акцентиране върху
колективните права и необходимото позитивно действие от страна на общността в името на спазването и осигуряването му. Оттам
се развива и концепцията за широка държавна намеса и регулация, доскоро практикувана сред изградените върху марксистката
идеология политически системи. Тяхната логика е следната: тъй
като индивидите не са в състояние да пазят сами правата си, то е
наложително държавният апарат да следи за тях и да е в състояние да налага мерки при тяхното нарушаване.
Но защо тъкмо това искат свободолюбивите адепти на
хомосексуалния брак?
В/ Брак – Бракът изначално съществува като особена,
уникална сплав, конгломерат от социално-нормативно ограничение (законово между хора от различен пол) и етическо самоограничение (повече или по-малко свободен избор на съпрузите). Както стана ясно, понастоящем част от съвременните европейски законодателства, притиснати от брюкселския евролиберален диктат[19], го дефинират преобладаващо като доброволен моногамен съюз между двама души, който се различава от
познатите форми на съвместно съжителство със санкцията на
държавната власт и най-същественият елемент „между мъж и
жена” е отпаднал. Според мен обаче няма нито един аргумент
в подкрепа на твърдението, че бракът е универсално, а не специфично, ограничено (гражданско-политическо) право. В случая ограничеността е изначално, антропологически заложена в
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комплементарната природа на човека - да бъде полово диференцирано същество, дори и днес да не се акцентира върху
възпроизводителната му функция. Апологетите на хомосексуалния брак възприемат втория аспект на брака (като специфично
етическо самоограничение), но не и първия. Те налагат повсеместно интерпретацията на брака изобщо като някаква тривиална разновидност на колективни права, несвързана по никакъв
начин с половата бинарност. Аргументите по правило се подменят с емоции и плоски нападки срещу „противниците”, както и с
позоваване на крайно съмнителни „изследвания” в подкрепа на
еднополовия брак[20]. Свидетели сме на мощна, масирана атака
по всички фронтове срещу традицията, историческите ценности,
в последна сметка – срещу човешкото достойнство, което според И. Кант се дефинира и като способност за свободно себеподчиняване на един нравствен императив. Тук възниква философско-антропологическият въпрос за същността на човека като
уникално същество, което е способно на себеопределяне посредством йерархия, на самопоставяне на собствените си антропологични граници – тези предели на битието и съзнанието, които го отделят от инфантилния стремеж на биологичното –
Фройдовото То (Id) – да се докопа до всичко, което капризно желае, просто защото го желае… Още Сократ и Платон издигат философския принцип, че гражданският закон е безусловна ценност за човешката общност не с позитивната или негативната си
санкция, а единствено с факта, че е творение на свободния, разумен човешки дух, издигнал се до способността да си поставя
граници на произвола сам и да ги спазва свободно, с което и се
извисява до божественото. Тази идея има не само важна методологическа роля в разбирането на нормативното съзнание, но
и насочва към едно неоспоримо практическо правило: ако не се
самоограничаваме изначално, т.е. без външни спрямо самото
ограничение основания в едно или друго, ако (както в конкрет311
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ния случай) допуснем тенденция за разширително тълкуване на
правата, ние просто няма да имаме никакви основания да
спрем: ако приемем хомосексуалния брак с аргумента на изначалната свобода (като позоваване единствено на универсалното
човешко право на забрана за полова дискриминация), то на какви други основания да утвърждаваме забраната за брак между
роднини по права линия, между родители и деца например или
дори между хора и животни? Още повече, че днес някои съдебни институции вече признават „човешки права” на шимпанзета![21] В днешно време масово се шири едно хиперлиберално
разбиране за човешката сексуалност не толкова и не само като
биологична предопределеност, а преди всичко като въпрос на
свободен избор. В съответната книжнина тя бива внушавана и
дебатирана като изначално релационна, нефиксирана, мултипликативна и нещо повече – с преднамерено размивани психофизиологични топоси[22]. Трябва обаче да се подчертае, че
проблемът за т.нар. небинарно сексуално самоопределение е
нерелевантен към проблема за същността на брака. Вече посочих, че бракът по дефиниция предполага специфична институционализирана несвобода, т.е. той далеч не е частно дело (каквото е например съжителството от семеен тип) и по-точно казано, частният елемент в т.нар. брачен съюз фактически е наймаловажният му аспект. Брачният договор е особен тип емоционално и социално закрепостяване, той повелява постоянство,
твърдост на едни или други житейски решения, чиито последици по правило засягат много по-широк кръг хора от встъпилите в
брак; накратко, неслучайно той се сключва със санкцията на
държавата и е предмет на специално законодателство. Така погледнат, копнежът по хомосексуален брак се оказва не само вътрешно противоречив, ами чиста проява на маниакална фрустрация, на един нерефлектиран каприз, който не може да бъде оправдан от никакви напъни за социално признание.
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Традиционният брак по мое разбиране беше една от
малкото институции, доскоро останали незасегнати от феномена, наречен от К. Попър „утопично социално инженерство”[23]. Макар и убеден либерал, Попър нееднократно и в различни свои произведения подчертава безусловната необходимост от политическа отговорност, особено при радикални социални промени. Той пише: „Много важно е да разбираме колко малко знаем за тези непредвидими последици от нашите
действия”[24]. Ясно става тогава, че като разклащат една толкова устойчива социално-антропологична институция като брака, адептите на еднополовата му версия не само го изпразват
от съдържание. В стремежа си към правно закрепване на една
субективна претенция те рушат исторически утвърдени ценности на социалния опит и в последна сметка подсичат безотговорно и последните темели на нашия трудно построен и още
по-трудно опазван общ човешки дом.
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Любослава Костова1
„Науката има претенцията да поставя на рационални
основи, освен всичко друго и обществения живот...чрез онази
ефективна (тъй като достига до всеки човек) форма на техническо овладяване, при което рационализирани автоматизми изместват личния избор на индивида и колективния избор
на групите и водят до бягство от свободата.”[1]
Практиката на дородови генетични изследвания се конструира чрез понятието за информиран, индивидуален избор – тя е
право, а не задължение на бременните жени. Реалността на генетичните изследвания и процесът на взимане на решения в областта на репродукцията дистанцират избора на индивида от пошироката рамка на научни, държавни или корпоративни интереси, с които подобни изследвания са свързани. Този факт се разкрива донякъде и от презумпцията, че всеки родител, изправен
пред дилемата дали да направи или отхвърли подобни изследвания, би трябвало да открие свой собствен смисъл в потребността
от прогнозиране на медицинското и социално бъдеще на детето
си. В известен смисъл основният етически проблем на генетичното знание, достъпно чрез тези изследвания, е не неговата неточност, а едностранчивостта на представата, която създава във въображението на бъдещите родители. В случаите на установено
1
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увреждане тази черта доминира и на практика стеснява възможността за избор до конкретен такъв, какъвто е този на селективен
аборт. Цел на настоящата статия е да покаже доколко солидарността би могла да бъде фактор в процеса на взимане на решение
в контекста на дородовите генетични изследвания и възможност
за преодоляване на техни основни ограничения, както и да разположи проблематиката в български контекст.
Дородови генетични изследвания – пренатална
диагностика(ПНД)
Комплекс от изследвания (инвазивни и неинвазивни)
целящи да удостоверят или отхвърлят определени недъзи при
плода. Неинвазивните (основно биохимичен скрийнинг, както и
ултразвук) са предимно статистическа селекция на риска от
раждане на дете с увреждане, докато инвазивните или още диагностичните методи (амниоцентеза или хорионбиопсия) разделят неродените деца на генетично увредени и здрави.
Дородовите генетични изследвания имат за свой предмет
откриването на вродени дефекти при плода. Под вродени дефекти се разбират: всички аномалии в развитието на индивида (морфологични, структурни, функционални или молекулярни), които
присъстват при раждането (независимо, че могат да се появят покъсно), външни или вътрешни, фамилни или спорадични, наследствени или ненаследствени, единични или множествени. Вродените дефекти са съществената част от генетичните болести. Условно вродените дефекти могат да се класифицират в три основни групи: малформации, моногенни (наследствени) болести и
хромозомни болести. При всяка бременност съществува 3-4%
риск за генетична болест. От тях 2,5% са малформации – дефекти
в развитието на органи, 1,4% се заемат от над 7000 наследствени
моногенни болести и 0,6% са хромозомни.
Управлението на „вродените дефекти” е един от начините
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за установяване на сигурност над неподаващи се на контрол жизнени процеси като зачеването и бременността чрез идеята за
свободен избор, основан на възможната информация[2].
Между съществуването на тези изследвания и употребата им, легитимирана като избор, съществуват множество противоречия. Целта на практиката на ПНД е да снабди родителите
с информация относно здравословното състояние на плода –
имплицитно да открие аномалия. Целта на родителите е да се
уверят в доброто здравословно състояние на детето си. Употребата на ПНД като средство за диагностициране и лечение е
твърде ограничена. Тя е много повече информационен, отколкото медицински ресурс.
Дородовите генетични изследвания, основаващи се на определен селективен критерий, въплътен в самата им структура,
обвързват техническата възможност за идентификация на заболявания с нормативното желание да се предотвратява раждането
на тежко болни деца. В основата на това желание е и преобладаващият в медицинската практика принцип за избягване на вреда.
Така напр. желанието да се предотврати раждането на деца със
синдром на Даун, е вписано в самите методи, използвани за
идентифицирането му. Когато изследването се предлага за извършване на бременната жена, това автоматично води със себе
си и тази инкорпорирана връзка между нормативност и технология, независимо дали ще бъде прието предложението[3].
От друга страна в доклад за WHO, Дороти Върц подчертава факта, че ПНД би следвало да се предлага на всички бременни, независимо от убежденията им относно аборта[4]. Макар, че на практика около 97% от резултатите, получени след
подобни изследвания индикират здравето на фетуса, в случаите на установена аномалия на плода ситуацията се променя, а
заедно с нея и цялата бременност: изборът е селективен аборт
или продължаване на бременността[5].
Практиката на ПНД представлява част от развитието на
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биотехнологиите и прогреса. Взаимната обвързаност между
природа и култура е от решаващо значение за разбирането на
човешката ситуация – ние не сме нито само природни, нито
само културни същества, а съвкупност от двете, което ни дава
възможност за оцеляване[6]. В този смисъл, потребността от
развитие и усъвършенстване чрез технологии, е способ не
просто за увеличаване на контрола в човешкия живот, но предимно опит за намаляване на страданието в него. Според
Фройд, страданието се основава на три източника: силата на
природата, слабостта на тялото и неадекватността на регулациите относно отношенията в семейството, държавата и обществото[7]. Това от своя страна, води до предположението, че всяка нова практика или технология, водещи до минимизиране на
страдание, следва да бъде приета.
Решението за или против ПНД
Изборът на бременната жена да приеме или отхвърли
тестовете или да продължи или прекрати бременността открояват значението на болестта и увреждането за живота. Според
Рап, подобна технология превръща всяка жена в морален философ, защото я принуждава да определи границите на допустимото майчинство спрямо това, колко болест може да бъде
допусната в света[8].
Да се подложиш на ПНД, означава да приемеш съществени рискове от решението си, каквото и да е то. Изследвания
в областта на оценките на риска показват съществено разстояние между обективното и субективното възприемане на риска,
като последното зависи от типа индивидуален характер, запознатостта с информацията и ценностите, особено що се отнася
до ценността на доброто. Колкото по-ценно е дадено добро за
даден индивид, толкова повече той ще иска да го предпази и
от най-незначителни рискове[9].
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Решението против участие в подобно изследване също
може да се превърне в дилема. Самото съществуване на ПНД
като възможна опция, засягаща евентуалното увреждане, променя моралните и социалните му импликации при една покъсна негова поява. Ако родителите напр. откажат предложение
за извършване на дородов генетичен тест относно заболяване
като Тай Сакс, и детето впоследствие се роди с това състояние,
раждането му няма да бъде разглеждано като трагично стечение на обстоятелствата, а като съзнателно и своеволно невежество.
Таргет на дородовите генетични изследвания
В доклад за WHO, Дороти Върц представя основните
етични генетични стандарти относно практиката на пренатална
диагностика и свързаното с нея генетично консултиране, подчертавайки факта, че последната не би следвало задължително
да се обвърза с възможността за селективен аборт, но също така и за раждане на дете с увреждане[10]. Невъзможността,
пренаталните генетични изследвания да бъдат предоставени
на всички би могло да доведе до нови форми на неравенство.
В много страни жените, направили си пренатална диагностика,
са по-добре образовани и платени от тези, които не са. Например във Великобритания семейство с двама работещи, отложило първото си дете до средата на трийсетте е един от основните таргети за хромозомен анализ[11].
Диференцираната употреба на ПНД и свързаният с нея
селективен аборт от различните социални класи биха могли да
доведат до неравномерно разпределение на генетичните заболявания в обществото: „образованите и платежоспособни
клиенти ще се възползват от изследванията най-ефективно, което от своя страна ще доведе до чувствителен спад при ражданията на увредени деца сред тази класа”[12].
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Друг не по-малко важен компонент в процеса на вземане на решение е контролът, който отразява рационалистичната,
икономическа идеология на средната класа посредством конструкти като информиран избор и същевременно изисква достъп до културни и материални ресурси, които не са достъпни за
всички жени. Нещо повече, контролът над всяка една област от
живота се оказва много по-ценен за т.нар. „работеща бяла жена от средната класа”, което от своя страна засяга и важни концепти като правото на избор, индивидуализма, структурата на
нуклеарното семейство и т.н.[13]. Според Рап например, идеята за риска е много по-еластична и широка като концепция за
тези, които в най-голяма степен се сблъскват с него: повъзрастни жени с повече деца, с понякога повече от един партньори, такива преживели случаи на пренатална или детска
смъртност, жени в риск от бедност, насилие и т.н.
Сред семействата на работещи професионалисти от
средна класа, раждането на дете се отлага за един по-късен
момент от живота на жената, т.е. практиката на ПНД се прилага
за първа или втора бременност[14]. Родителите имат един
сравнително по-беден опит и в по-голяма степен се влияят от
статистическата оценка на риска спрямо ценността на детето и
евентуалното увреждане. Информационният глад, съпътстващ
желанието за извършването на подобни изследвания се легитимира от потребностите на средната класа. Парадоксално жените от тази класа (като основен таргет на дородовите генетични изследвания) са едновременно в ролята на по-облагодетелствани и по-ощетени от тях, в сравнение с жените от помалко привилегировани групи. От една страна, тяхното в повечето случаи добро образование ги доближава до използвания
биомедицински език и значение на изследванията, от друга
именно готовността им за участие в този налаган на биомедицинско ниво режим на истината, ги прави уязвими.
320

СОЛИДАРНОСТТА КАТО ФАКТОР В ПРОЦЕСА НА ИЗБОР ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА...

Значение на увреждането
Важно е да се подчертае, че дори сред медицинските
специалисти и генетици не съществува задоволителна дефиниция и съгласие какво е „сериозно заболяване”[15]. Не съществува също така и задоволителна дефиниция за това, каква ще
бъде „сериозността” или тежестта на дадено заболяване в бъдеще. Заболявания като муковисцидоза, в миналото фатални
още в ранното детство, сега се третират успешно и много индивиди се радват на относително дълъг живот с тях. Някои индивиди с Даун могат да работят, макар и в защитени работни
места. Чрез напредъка в медицината, правото и обществото,
много заболявания не са толкова „сериозни”, колкото са били
преди тези промени, а създаването на медицински, юридически или социални определения относно сериозността на дадено
състояние би могло да наруши живота на семействата по различни начини.
Чрез методите на ПНД могат да се диагностицират заболявания, които според медицинските специалисти не са сериозни, като напр. заболяванията на половата хромозома. От
друга страна родителите, желаещи едно или две деца може да
възприемат заболяване като Клейнфелтер синдром като достатъчно сериозно основание за селективен аборт. При това заболяване момчето ще бъде инфертилно (състояние, което много
бащи асоциират погрешно с импотентност); може да изглежда
различно от връстниците си и да има поведенчески или обучителни проблеми.
Културните, както и индивидуалните разлики във възприятията на родителите относно болестта и здравето би следвало да са решаващи за избора им. От друга страна, индивидуалният избор може да бъде повлиян от изборите на повечето
хора, дори и когато даденото заболяване не е несъвместимо с
живота. Мнозинството или обществото може да прилага опре321
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делена форма на натиск спрямо толерирането на определен
вид избор, отказвайки напр. социална помощ и подкрепа на
деца, родени с определени заболявания. Тъй като не малка
част от генетичните заболявания са редки, повечето хора, в
частност родителите, не са запознати изобщо със спецификите
и съответно сериозността на конкретното заболяване. Решенията им след получаването на резултат, доказващ заболяване
при плода, до голяма степен се определят от мнението и думите на лекуващия лекар, генетик, консултант и т.н. Спрямо данни, получени от ЕDIG повечето участници отчитат качеството на
живот на бъдещото дете като основен фактор за решението
дали да прекратят или продължат бременността – 93.6%. Понататък, фактори са: влиянието на детето върху живота на майката, видът на увреждането, връзката с бебето, желанието на
партньора, семейството, социалната подкрепа[16].
Социални и културни импликации на увреждането
Рап показва спецификите на значението на умствено увреждане като Даун напр. сред родители от т.нар. бяла средна
класа (работещи професионалисти), родители от афроамерикански произход, такива от латиноамерикански и съответно еврейски. Едно и също увреждане се третира в тези групи по различен начин[17]:
• За родителите, работещи професионалисти, от съществено значение са интелектуалните способности на детето[18],
като акцентът е предимно върху наличието на способност за
рационално мислене и способността за автономия, както за тях
самите, така и за бъдещото дете. Средният профил на подобно
семейство са двама родители, с добро образование и доходи,
отложена бременност, първо или максимум второ раждане,
липса на репродуктивен и родителски опит.
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• За родителите от афро-американски произход, съществена е предимно социалната тежест на увреждането, влиянието му върху семейната икономика, останалите членове на семейството, възможността за работа на майката, несигурността
на екзистенциалното съществуване. От друга страна, парадоксално децата с увреждания могат да получат по-стимулиращо
развитие в по-големи семейства с повече деца, каквито семействата от средната класа като цяло не са. Това поставя и
проблема за „грижата”, който в по-големи семейства би могъл
да бъде споделен солидарно[19].
• За семействата от латиноамерикански произход, решаващо е влиянието на детето с увреждане върху способността за
интеграция, особено в случаи на наскоро емигрирали семейства, т.е. прекият акцент е върху семейната икономика, като
стигмата се поставя не толкова върху интелектуални или умствени проблеми на детето, колкото върху физическите.
• За семействата от еврейски произход, умственото увреждане (особено в случаи на Даун, Тай Сакс или др.) се съпровожда от изключителна стигма и почти винаги е съпроводено
от решение за селективен аборт.
Солидарността като фактор в процеса на избор и като
предизвикателство
Освен като индивидуална, дилемата породена от съществуването на дородовите генетични изследвания може да се разглежда и като социална, изискваща ангажимент и подкрепа от
страна както на значимите други, така и на обществото като цяло.
Съществува дискретна, но значима разлика между съчувствието в
случаи на нещастно събитие поради незнание, и към нещо, което
е могло да бъде предвидено, следователно избегнато. Възможността да се оправдае нещастието чрез предприетите индивидуални действия отсъства, когато такива не са налице, както е в слу323
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чая на доброволен отказ от извършването на ПНД. Така наличието
и променя формата на човешката солидарност, превръщайки
репродукцията в област преди всичко на индивидуална отговорност и контрол. Не просто раждането на дете, но и самото възприемане на страданието в живота се превръща в обект на рационално-допустима калкулация. В този смисъл изборът се оказва от
определящо значение за легитимността и разпространението на
дородовите генетични изследвания [20]. Този избор обаче се разполага в съществуващата ниша на определена технология и често
пъти започва да функционира сам по себе си, а не като доказателство за индивидуалната свободна воля или автономия.
При данни за бедност, недостатъчна социална подкрепа, липса на партньор или други деца, жените, избрали и претърпели процедурата на селективен аборт след установено увреждане на плода, се оказват най-уязвими към развитието на
психически симптоми. Факторите, които биха провокирали попродължителен дистрес, могат да се разделят в следните категории: медицински характеристики на вида селективен аборт,
социо-демографски характеристики на жената и семейството,
грижата, получена от майката преди и след процедурата[21]. В
този смисъл солидарността от ниво семейство до ниво общност
и държава е фактор от изключително значение за избора и живота им след него, независимо от това какъв ще бъде той:
аборт или раждане на дете с увреждане.
От друга страна, според Рап, са налице съществени разлики в начините на преживяване на селективен аборт. При
първа бременност напр. е налице по-силно влияние на фантазните образи и въображението спрямо бебето: тяхната загуба е
и загуба на изградената представа за бъдещо майчинство, често пъти обвито в романтичен ореол. За жените, изправени пред
същия избор, но при втора или поредна бременност, загубата
на неродено дете е не по-малко значима, но те в по-малка степен са склонни да идеализират майчинството, имайки опит
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какво точно означава то, а и времето за фокус върху собствената им болка е ограничено от грижите за вече родените им деца[22]. Значимите други са фактори при взимането на подобно
решение (напр. в случаите на доказано генетично увреждане в
семейството и наличие на близък с такова). Когато в семейството вече има дете с увреждане, извършването на тези изследвания и обвързания с тях аборт, се проблематизира като обезценяване на живота на вече съществуващото дете. Селективният
аборт представлява акт на селекция или избрана загуба, легитимирана спрямо „режима на научната истина”. Рап заключава,
че нито една от жените с позитивна диагноза не е била склонна
да не извърши отново дородови генетични изследвания при
следваща бременност, тъй като информацията е по-добра от
липсата на такава, дори и когато последната е съпроводена с
наличието на сложни в етически и екзистенциален аспект дилеми[23].
Проблеми на българския контекст
На практика за момента в България липсва някаква посериозна рефлексия или дебат за същността и перспективите
на ПНД, независимо от факта, че приложението й нараства. Това от своя страна би могло да се дължи на няколко фактора:
прилага се масово сравнително отскоро (последните 10-12 години)/, за разлика от САЩ напр., където датира от 1973 г.[24];
обхватът й все още е непълен – около 1/3 от „внимателно проследяваните бременности” (доц. Алексей Савов, личен разговор); достъпът до някои от процедурите е свързан с определени финансово икономически ресурси, т.е. на практика е затруднен; съществува тенденция да нараства (отчети НГЛ 2010
натам); обвързана е и с т.нар. среда и съответно ресурси относно живота и проблемите на хората с увреждания, а именно
„предполагаемото качество на живота, преценявано като бре325
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ме, не е непременно последица от особеностите на детето, а
най-вече функция на обществените отношения”[25]. Средата в
България към момента не може да предостави необходимата
подкрепа на хората, в частност на децата с увреждания, като до
голяма степен те са оставени изцяло на грижите на своите
близки, както в икономически, така и в социален план. За да не
бъде това твърдение голословно заслужава внимание размерът на пенсията за инвалидност на дете или млад човек, както
и възможността за „личен асистент”, силно ограничена като обхват и възможност за достъп. Липсва също така и реална възможност за политически натиск и реформи от страна на т.нар.
организации и дружества, защитаващи правата на хора с увреждания, като все пак има известна тенденция за утвърждаване и създаване на нови такива, т.е. появява се определена
„гражданска активистка култура”[26]. Като цяло отношението
на обществото към практиката на ПНД се колебае между едно
сравнително либерално отношение спрямо аборта въобще, което от своя страна е свързано с доминиращия в миналите десетилетия модел на „социалистическото нуклеарно семейство“ и
демографско-политическите му импликации[27], както и от
сравнително ранното за Европа либерализиране на правото на
аборт[28]. Обезпеченото право на аборт, както и предпочитания по редица причини в миналото, а и сега семеен модел, ограничаващ възпроизводството до едно, максимум две деца по
„естествен начин” редуцират броя на децата с вродени дефекти, тъй като рискът за раждане на дете с увреждания се запазва
еднакъв за всяка следваща бременност.
Според Капка Панайотова[29] основните проблеми пред
децата с увреждания в България произтичат от слабата политическа воля и липсата на дългосрочни стратегии. Като най-знакови могат да се идентифицират следните проблеми, дефинирани и в редица други нормативни документи[30]: недостиг на
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ресурси и затруднен достъп до медицински, образователни и
социални услуги за деца с увреждания и техните семейства;
затруднен механизъм за ранна диагностика; оскъдни социални
помощи, нищожна психо-социална подкрепа за децата и семействата; лесен достъп до институционализация в домове;
социално изключване и бедност; липса на координация между
институциите в обществения сектор.
За илюстрация и заключение, използвам и част от разказа на майка на дете с увреждане, публикуван на страниците на
форум за деца с увреждания, като допълвам, че в известна степен той би могъл бъде споделен и от родителите на напълно
здрави деца: „Връщам се от София, всички сме отчаяни, без
пукнат лев, без точна диагноза, без каквато и да е било надежда за „светлина в тунела”. И тук почва голямата лудница, ТЕЛК,
ЗДРАВНА КАСА, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, лутане от институция в институция, докато ти стане ясно, че защото си майка на две деца,
защото си майка на болно дете, защото нямаш пари, нямаш
право на НИЩО. Оказва се, че трябва да си специалист по всичко: адвокат, социален работник, лекар задължително и т.н., за
да се оправиш с всичкото това …”
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И БЕЛЕЖКИ:
1. Гадамер, Ханс–Георг. [2014] Загадката на здравето. София, НБУ.
2. Еttore, E. [2005] The sociology of new genetics. Conceptualizing the
links between reproduction gender and bodies. Genetic governance.
Routledge; Polzer, Jessika. [2005]. Choice as responsibility. Genetic
testing as citizenship through familial obligation and the management of
risk Genetic governance. Routledge.
3. Harbers, Hans and Marcus, Popkema [2005]. The Cultural Politics of
Prenatal Screening // Inside the Politics of Technology: Agency and
Normativity in the Co-Production of Technology and Society Harbers edc.,
Amsterdam Univercity Press
4. Wertz, D., Fletcher, J., Berg, K. [2003]. Review of Ethical Issues in
327

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Medical Genetics WHO.
5. EDIG [2008]
6. Игълтън, Тери. [2003] Идеята за култура. София, IK “Критика и
хуманизъм”.
7. Freud [1930]
8. Rapp [1999]
9. EDIG [2008]
10. Wertz, D., Fletcher, J., Berg, K. [2003]. Review of Ethical Issues in
Medical Genetics WHO.
11. Harris R and Wertz DC. [1989]. Ethics and Medical Genetics in the
United Kingdom. // Wertz DC and Fletcher JC (eds) Ethics and Human
Genetics: A Cross-Cultural Perspective. Berlin, Springer-Verlag,
12. Ibid.
13. Martin, Emily. [1987]. The Woman in the Body: A Cultural Analysis of
Reproduction. Boston: Beacon Press.
14. EDIG [2008]
15. Wertz et al. [1995]
16. EDIG [2008]
17. Rapp, Rayna. [1999]. Testing Women, Testing the Fetus: the Social
Impact of Amniocentesis in America. Routledge.
18. Всеки индивид с резултат под IQ 40 mark по стандартен Standford
Binet тест е относително човек, под 20 - не е човек [Fletcher 1972].
19. Rapp [1999] цит. по Holder [1998]; Brown and Lambert [1999]
20. Mills, Catherine. [2015]. Forthcoming. Resisting Biopolitics, Resisting
Freedom: Prenatal Testing and Choice. in Wilmer, Stephen & Zukauskaite
(eds.) Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative
Strategies. London: Routledge.
21. ЕDIG [2008]
22. Rapp, Rayna. [1999]. Testing Women, Testing the Fetus: the Social
Impact of Amniocentesis in America. Routledge.
23. Rapp, Rayna. [1999]. Testing Women, Testing the Fetus: the Social
Impact of Amniocentesis in America. Routledge.
24. Ramsey [1973]
25. Любе, Вайма. [2006] Пренаталната и предимплантационна селекция след генен тест като проблем на дискриминацията. // Социо328

СОЛИДАРНОСТТА КАТО ФАКТОР В ПРОЦЕСА НА ИЗБОР ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА...

логически проблеми. бр. 1-2, С.
26. Според типологията на Алмънд и Върба
27. Правото на труд става безусловно задължение за всяка жена през
периода на социализма“ - като на практика то присъства както двойно бреме -веднъж в публичната сфера под формата на равнопоставеност и веднъж в частната на дома, където преобладава патриархалният модел на жената-домакиня [Коцева и Тодорова 1994]
28. 1956 г.
29. Център за независим живот
30. Национална стратегия за закрила и интеграция на деца с увреждания, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето
Christianson, Arnold, and Modell, Bernadette. [2004]. Medical Genetics
in Developing Countries. Annual Reviews of Genomics and Human
Genetics. 5.
Fletcher, J. [1972]. Indicators of Humanhood: a tentative Profile of man,
Hastings Center Report 2.
Ginsburg, Faye, and Rayna Rapp. [1999]. Fetal Reflections: Confessions
of Two Feminist Anthropologists as Mutual Informants. The Fetal
Imperative. M. Michaels and L. Morgan, eds.Philadelphia, University of
Pennsylvania Press.
Leuzinger-Bohleber, M., Engels, E-M., Tsiantis, J. (eds.) [2008]. The janus
face of prenatal diagnostics – a European study bridging ethics,
psychoanalysis and medicine. Karnac Books, London. EDIG

329

ЗА ВЪЗМОЖНИЯ ПРИНЦИП НА ЕДНА ЕТИКА
НА ИМИГРАЦИЯТА
Иван Миков1
Етиката на имиграцията е един относително нов феномен
в структурата на етическото познание. Макар и да липсва фактическото й самоопределяне, нейното място би могло да се потърси като подразделение на една по-обща етика на развитието,
доколкото тя също се фокусира върху изработването на реални
политики за социално развитие. Несъмнено корените на този
нов клон, както подсказва и наименованието му, могат да се
проследят до все по-нарастващите в последните десетилетия
процеси на миграция на големи групи хора. Въпреки че самостоятелното обособяване на етиката на имиграцията се датира от
средата на 90-те години на 20 век, то реалният „бум“ в тази област може да се забележи в последните 4-5 години, когато се
наблюдава нарастване на теоретичния интерес по свързаната с
нея проблематика, намиращ своя израз в редица научни проекти, дискусии, публикации[1]. Само за последните 2 месеца на
2015 година са обявени 3 тематични броя на водещи научни
списания, като наред с тях се появяват и монографии посветени
специално на въпроса за отношението етика и имиграция.
На този фон, типично за подобно развитие, фокусът е насочен главно и първоначално към осмислянето, дискутирането
на конкретните реални проблеми на имиграцията. В кръга на
обсъжданите въпроси попадат темите за връзката между идеалните нормативни условия (най-вече правни и политически) с ре1
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алните ежедневни ситуации на бежанската криза в Европа; морално и юридически допустимите и оправдани начини за ограничаването на бежанския поток; справедливостта на вече съществуващите политики за имиграция; нуждата от реконцептуализиране на глобалните и международни институции; влиянието на настоящата криза в Европа върху човешката психика, върху
груповата и индивидуалната идентичност и т.н.[2]. Макар че обсъждането и анализът на всички тези въпроси стъпват върху различни теоретични постановки, те обобщено се подвеждат под
категорията „етика на имиграцията“, търсеща откриването и интерпретацията на практическите конфликтни зони.
Това, обаче, което съставлява намерението тук е не да
се спирам на отговори на подобен тип въпроси от тази сфера, с
висока степен на морална чувствителност. По-скоро то е да набележа една възможност за поставянето на етиката на имиграцията на единна теоретична основа. За тази цел ще разгледам
някои централни понятия, срещани не само в теоретичния дискурс, но и във всекидневното медийно говорене по темата за
имиграцията – солидарност, справедливост, състрадание, толерантност. При това въпросът, който ме интересува е дали
може някое от тях да послужи за фундамент на една подобна
етика, на базата на който да бъдат изведени нейните най-общи
принципи. Едва тогава от тези принципи биха могли да се формулират и конкретни правила за поведение в практиката на
работата с имигранти (бежанци). Тук философската етика би
могла да послужи „като техника за пресъздаване на моралния
речник“ при съгласуването му с новите феномени и убеждения[3]. В този смисъл предложеното кратко изложение ще има
по-скоро методологичен характер.
Бихме могли да се съгласим, че набелязаните централни
понятия в осмислянето на ситуацията на засилена имиграционна вълна и бежанската криза имат едно доста голямо сродство, а
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за всекидневното съзнание дори вероятно звучат и като синоними. Все пак, струва ми се, може да се намери известен примат на едното пред другите. Състраданието е ключов „морален
импулс”, докато останалите – справедливостта, толерантността и
солидарността съдържат сякаш една по-голяма степен на абстракция, а оттук и на опосредстваност, т.е. вторичност.
Това допускане намира своите основания на базата на
най-пълната класическа философска постановка за ролята на
състраданието като фундамент на морала, която се открива в
изложението на етическия проект на Артур Шопенхауер[4]. Ето
защо, ако той бъде реконструиран с известна степен на релативизация и поставен в един актуален постметафизичен контекст, при неизбежното за това редуциране на отвъдни първи
принципи и „прафеномени“, според мен се дава възможност за
изграждане на основите или поне на формалната структура на
една (един тип) етика на имиграцията. Транслирането, трансформирането в такъв тип „регионална етика“ би придало допълнително „четивност и видимост”[5].
Трябва да се отбележи, че един от централните изследователи в тази дисциплина Джоузеф Керънс, в усилията си да
очертае и дефинира проблемното поле на етиката на имиграцията, използва подобен подход като търси варианти за имплементирането на теоретичните схеми на Ролс, Нозик и утилитаризма към миграционните въпроси, отдавайки предимство
на Ролсовата концепция за справедливостта. По-късно обаче
Керънс се отказва от този подход и предпочита нов метод, който да не се опира само на една теоретична рамка, а да избира
най-подходящите според разглеждания случай теоретични решения[6]. За разлика от това тук не просто ще се потърси имплементация на една теория, а ще се цели нейното разширяване, чрез набелязването на основните пътища за нейното доразработване от нова перспектива.
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Но да се върнем към това, какво накратко е основното
концептуално съдържание в предложения от Шопенхауер подход. Най-общо може да се определи, че феноменът на състраданието е процес, при който чуждото страдание само по себе
си става непосредствено мотив за действие на състрадаващия
индивид. Неговата същност е изразена в принципа „Не вреди
на никого, напротив, помагай на всички, доколкото можеш”
(Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva). Той съдържа
две части, от които се извеждат двете основни форми на функциониране на състраданието – въздържаща и активизираща, с
акцент върху значимостта на чувствата/афектите[7].
В първия случай то се разгръща и реализира като „справедливост”. Според Шопенхауер тя има по-скоро пасивен характер, изразен отрицателно като въздържане от нанасяне на вреда
на друг индивид – физическа или морална (относно неговото
здраве, живот, собственост и т.н). Макар и тук да присъства
афективният елемент, се допуска, че не е необходимо неговото
възбуждане във всяка ситуация за успешната реализация на
справедливата постъпка. Напротив, тя много често е подпомагана от въздействието на рационалните принципи, които вместват предишния усвоен опит и насочват индивидуалното поведение. Без тях удържането на антиморалните импулси често би
било контингентна задача. Нещо, което важи и за двата подвида
на справедливостта: безкористната и тази „основана на простото благоразумие”. Рационалният елемент се явява ключов, но
вторичен и помощен, което може да се обясни с факта, че моралните понятия по произход са изначално изтъкани чрез рационализация от първоначалните морални чувства, затова последните са „мощни преди постъпката”, а първите „тъкмо след постъпката, с оглед на нуждата да се обясним за тях”[8].
За разлика от този акцент върху афективната страна на
морала и индивидуалното измерение на справедливостта,
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съвременните теории за справедливостта, като тази на Джон
Ролс например, наблягат основно върху нейната социална и
рационалната страна, разбирана като равнопоставеност. Нещо,
което е лесно обяснимо чрез нуждата за нейното отнасяне към
социума с неговите институции, нуждаещи се от един рационализиран и дори формализиран модел на справедливостта.
Централното място на това понятие, както за морала, така и за
политиката обаче е двойно препотвърдено[9]. Неслучайно и
Керънс извежда справедливостта като център на своята разработка на етика на имиграцията, препращайки и към резултатите на Ролс, тъй като неговият изследователски фокус към имиграцията е насочен приоритетно към държавата, т.е. към груповото ниво. При Шопенхауер обратно център е индивидуалното.
В този смисъл двете трактовки се допълват.
Във втората част от посочения Шопенхауеров принцип,
състраданието се изразява положително като „човеколюбие”
(или „чиста любов”, αγαπη, caritas). Това е по-висшата степен
на функциониране, защото подтиква моралния деец не само
да не вреди на другия, но и активно да му помага. В крайна
степен тази взаимопомощ може да се изрази дори и в ущърб
за собственото благосъстояние (съгласно изложението на Шопенхауер). Идеята за човеколюбието би могла да се разгърне и
на едно допълнително „социо-центрирано” ниво, чрез обвързването си с понятието за „човешка солидарност”, изведено в
анализа на Ричард Рорти върху солидарността, базирана на
„ние-съзнанието” или на „мисленето на другия като един от
нас” (Селарс). В това първоначално сякаш се включва едно
разделение, което именно поради това се превръща в задача
за преодоляване. Както отбелязва Рорти солидарността вече не
е „признаване на някакъв дълбинен аз, човешка същност, у
всички човешки същества”. Напротив, в постметафизичната
етика тя „по-скоро се мисли като способност все повече тради334
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ционни различия (племенни, религиозни, расови, свързани с
обичаите и пр.) да се смятат за несъществени в сравнение с
общата за всички човешки същества чувствителност към болката и унижението – способността да мислим за хора, които са
много различни от нас, като за част от кръга „ние”[10]. Затова
според него всякакви извънвремеви и „неемпирични“ дефиниции на солидарността, поставящи я отвъд случайността и историята, днес са невалидни. Не трябва да мислим за нея като за
нещо вече дадено преди признаването, създаването й от нас.
Нейната задача, или дори същностна характеристика би следвало да бъде постоянното разширяване на кръга „ние“ с внимателното мислене за маргинализираните „те”. Подобно обяснение вписва солидарността в по-широкия понятиен кръг на
човеколюбието, макар и с уточнението и разбирането му като
една „слаба зависимост”, чрез което отпада и нуждата за дефинирането й като рационално задължение. Според Рорти
Кантовото извеждане на разума пред чувствата в моралната
сфера, до момента ги е било делегитимирало като източник на
ефективни морални „мотиви срещу жестокостта”, но сега те могат повторно да бъдат валидирани[11]. Интересно тук е появяващото се съвпадение в трактовките. Както за Рорти, така и за
Шопенхауер преди това тъкмо жестокостта е основният антиморален импулс, против който е насочено състраданието.
Солидарността в този аспект получава едно напълно „материално” етическо определение. То въплъщава и общото дефиниране на моралната солидарност като „включване” в една
общност от морални дейци, разбирана универсално или локално [12]. Макар често анализът на солидарността да се препраща
към областта на политическата философия, то чрез връзката й с
човеколюбието тя придобива един собствено етически нюанс,
подчертава се нейната значимост и за етиката[13].
Трябва да се допълни, че както по отношение на справед335
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ливостта се допуска наличието и функционирането на рационални „вместилища” за морален опит, т.е. принципи (Шопенхауер),
то така и при човеколюбието няма причина да бъде отхвърлена
валидността на подобно помощно „рационално” въздействие.
Акцентът върху афективната страна на морала не отхвърля възможността за прокарване и на рационална нишка в нея [14].
С това се очертава общата схема, в която би могъл да се
разработи един теоретичен модел на етика на имиграцията, изхождаща от справедливостта и човеколюбието/солидарността,
фундирани върху „естественото състрадание” като „безспорен
факт на човешкото съзнание”[15]. При това тя необходимо следва
да бъде съпроводена и допълнена от изискването за запазване на
реципрочността при следването на посочените принципи, обвързани със съответните права и задължения в общността.
От разгледаните дотук понятия встрани сякаш остава това
за „толерантността”. Трябва да се подчертае, че нейни основни
характеристики, като съобразяването с другия и пасивното въздържане от противоречие[16], вече присъстват съответно в анализа на човеколюбието и справедливостта. Същевременно толерантността се свързва и с известна „негативна преценка на
чуждо изявление и въздържане от неговото заглушаване”, както
и „изтърпяване на разногласието”[17], които внасят съвсем определена негативна конотация в нейната дефиниция. Тези съображения правят самостоятелното и включване в етиката на
имиграцията излишно, доколкото положителният елемент от
нея е снет в двата посочени по-горе принципа. Не трябва да се
пропуска и това, че толерантността, както посочва Норберт Болц
е просто едно от „сакралните понятия” на либерализма, което
некоректно се промотира за универсална „формула на спасението” в междукултурните конфликти, без предварително да е
разрешен все още подходът към нетолерантността[18]. Разбира
се, с казаното единствено искам да подчертая, че извеждането
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на справедливостта и човеколюбието/солидарността е само по
себе си достатъчно за обосноваването на възможния принцип
на една етика на имиграцията, в което дефинирането на толерантността не би имало собствен принос.
В този кратък методологически ескиз се набелязаха само
основните контури на възможността за разработването на един
модел на етика на имиграцията. По-широкото й обосноваване е
предмет на едно бъдещо разширено изследване, за което сега е
набелязана посоката. То би включвало също анализ и извеждане
на възможностите за приложимост в конкретни проблемни ситуации на посочения модел. Това означава да се разкрие как
справедливостта, разбирана в нейния индивидуален и социален
аспект на равнопоставеност, солидарността и свързаният с тях
основен принцип („На никого не вреди, помагай на всички, доколкото можеш”) биха представлявали достатъчна основа за изработването на конкретни правила за действие, поведение в
кризисна ситуация (например при работа с имигранти, бежанци). А също така и за разработване на собствени модели за вземане на решение в етиката на имиграцията, като на тяхна база
се очертае кръга на морално дължимото поведение. Структурирането на моралната регулация и осмислянето на моралните
последствия от индивидуалните и институционалните действия
в тази сфера, дори да не са основа за разрешаване на всички реални проблеми, създават условията за възможността на равнопоставеността и социалното включване.
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ВЪЗМОЖНИ ЛИ СА ПРАВА НА ПРИРОДАТА?
Стоян Ставру1
С нарастването на екологичните проблеми и най-вече с
увеличаването на интензивността на климатичните промени,
все по-често се поставя въпросът за защита на природата от
въздействията на хората. Това поставя и редица етически и
юридически въпроси, включително такива с потенциала да
променят субектната структура на съществуващото днес право.
Предвид състоянието на природата – непрекъснатото изчезване на биологични видове, осезаемите климатични промени,
все по-голямото замърсяване на водите и въздуха и пр., така
предлаганите „структурни промени” в правото могат да бъдат
разглеждани и като „отчаяните мерки”, които изисква „отчаяната ситуация”, в която се намираме. Може би идеята за “правата на природата” е новата рамка за солидарността като стратегия за запазване на живота.
1. Пробивът на Еквадор
В чл. 10, изр. 2 от Конституцията на Еквадор от 2008 г. бе
обявено, че природата е субект на правата, предоставени и от
конституцията и законите. Така Еквадор стана първата държава,
в чиято конституция се признават права в полза на природата.[1] „Права на природата” е заглавието на Глава 7 от Конституцията на Еквадор[2]. В полза на природата (Pacha Mama) са
1
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признати следните конкретни права:
− право на зачитане на нейното съществуване и на
способността й да се самоподдържа, да възстановява сама
своите жизнени цикли, структура, функции и еволюционни
процеси (чл. 71, ал. 1 от Конституцията на Еквадор). Всички лица, общности, народи и нации могат да се обръщат към публичните власти и компетентните органи за спазване на правата
на природата. Държавата се задължава да предоставя стимули
на физическите и юридическите лица, както и на общините, за
да защитават природата, и да насърчава зачитането на всички
елементи, съдържащи в една екосистема;
− право да бъде възстановена от хората (когато не
може да се възстанови сама), което право съществува отделно
от задължението на държавата, физическите и юридическите
лица да обезщетят хората или общностите, които зависят от засегнатите природни системи (чл. 72, ал. 1 от Конституцията на
Еквадор). В случаите на тежко или трайно въздействие върху
околната среда, включително и когато това е причинено от използването на невъзобновяеми природни ресурси, държавата
трябва да установи най-ефективните механизми за постигане
на възстановяването и да приема подходящи мерки за отстраняване или намаляване на вредните последици за околната
среда. Държавата е длъжна да прилага превантивни и ограничителни мерки по отношение на дейности, които могат да доведат до изчезването на видове, до унищожаването на екосистемите или до постоянна промяна на естествените цикли.
Паралелно с правата на природата е предвидено и насрещно право на останалите правни субекти да се възползват
от природните ресурси – лицата, общностите, народите и нациите имат право да се възползват от околната среда и природното богатство, които им дават възможност да се насладят на
добър начин на живот (чл. 74 от Конституцията на Еквадор). С
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признаването на права на природата е направен опит да се постигне баланс между правото на хората да използват природата
(„да и се насладят”) и правото на природата да се възстановява
(„да се самоподдържа”). Постигането на този баланс е ключово
за съществуването на хората, които са част от природата. Въпреки настойчивото отделяне на човека от останалите компоненти
на природата, той остава тотално зависим в своята принадлежност към нея. Както не можем да запазим цвета на розата без
корените, стеблото и листата на розовия храст, така не бихме
могли да осигурим правата на човека без природата.
Правото пропуска една очевидна даденост, която прави възможна концепцията за правата – дадеността на човешкия живот. Той обаче не е някакъв самостоятелен и изолиран
процес, а е консолидиран опит на взаимодействие с природата
и нейните компоненти. Никакви права, пък и било то обявени
на най-високото международно или конституционно ниво, не
биха имали каквото й да е било практическо значение, ако човек не би могъл да живее, тъй като околната среда е унищожена. Правата на природата е концепция за правата на хората,
тъй като хората са част от природата. Опитът за реинтегриране
на хората и природата чрез заличаването на една превърнала
се в аксиома правна дихотомия – тази на обекта и субекта на
правото, изглежда радикално и съмнително от теоретична
гледна точка начинание. То обаче би могло да има практически
осезаем ефект, ако бъде използвано като инструмент за уравновесяване, включително чрез разглеждането на правото като
форма на договаряне не по, а с природата.
2. Правата на Майката Земя в Боливия
„Пробивът” на Еквадор беше последван от Боливия, която на 7 декември 2010 г. прие Закон за правата на Майката
Земя (Law of Mother’s Earth Rights)[3] Приемането на този закон
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е свързано с отбелязване на обстоятелството, че правните
обичаи на редица местни народи признават правосубектност
на природата, като отчитат нейната фундаментална връзка с
всички форми на живот, включително и този на човека. Съвременното законодателство, изправено пред множество екологични кризи и изчезване на хиляди биологични видове и техните местообитания, преоткрива в анималистичните юридически
концепции източник на обновление, което би могло да даде
нови инструменти в борбата за опазването (оцеляването) на
природата. В чл. 7 от Закона за правата на Майката Земя са
признати 7 основни права в полза на природата, сред които:
− право на живот (right to life): право да запази целостта на живите системи и естествени процеси, които ги поддържат, както и възможностите и условията за регенерация;
− право на разнообразие (right to the diversity of life):
право на запазване на диференциация и разнообразие от съществата, които съставляват Майката Земя, без те да са генетично променени или модифицирани по изкуствен начин, така
че тяхното съществуване, функциониране и бъдещ потенциал
да са застрашени;
− право на води (right to water): право да се запази функционалността на водния цикъл, наличието му в количеството и
качеството, необходими за поддържане на живите системи, и
неговата защита срещу замърсяване с цел възпроизвеждане на
живота на Майката Земя и всички негови компоненти;
− право на чист въздух (right to clean air): право да се
запази качеството и състава на въздуха, необходими за поддържане на живите системи, и неговата защита от замърсяване
с цел възпроизвеждане на живота на Майката Земя и всички
негови компоненти;
− право на равновесие (right to equilibrium): право на
поддържане и възстановяване на взаимовръзката, взаимоза344
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висимостта, взаимодопълняемостта и функционалността на
компонентите на Майката Земя по един балансиран начин за
продължаване на техните цикли и възпроизвеждане на техните
жизнени процеси;
− право на възстановяване (right to restoration): право
на навременното и ефективно възстановяване на живите системи, засегнати от дейността на човека, пряко или косвено;
− право на живот без замърсяване (right to pollutionfree living): право на запазването на всеки от компонентите на
Майката Земя от замърсяване, както и токсични и радиоактивни отпадъци, генерирани от дейността на човека. Сред мотивите за приемането на Закона за правата на Майката Земя е посочено, че Земята „е свещена, плодородна и източник на живот, който храни и се грижи за всички живи същества в утробата си. Тя е в постоянно равновесие, хармония и комуникация с
космоса. Тя се състои от всички екосистеми и живи същества,
както и тяхната самоорганизация.”[4]
3. Европейската проектодиректива за правата на природата
В Европа е подготвен проект[5] за Директива за защита на правата на природата (Проектодирективата), който
си поставя за цел да предложи нова правна рамка на европейските екологични законодателства. В проектодирективата
се посочват няколко изключително важни обстоятелства:
− ускоряването на човека, което изпреварва многократно възстановителните сили на природата:
„Природният свят изисква време да се адаптира и развие към новите обстоятелства, но степента на промяна, включително и чрез изменението на климата, надвишава способността на живите организми да се адаптират и заплашва както
тяхното, така и нашето взаимозависимо човешко съществуване.” (т. 11 от Преамбюла);
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− зависимостта на човека от природата и способността и да самозапазва своето равновесие:
„Животът в равновесие и хармония с природата е от съществено значение за всички живи същества. Загубата на биологично разнообразие, опустиняването, изменението на климата и разрушаването на редица природни цикли са сред последиците от нашето незачитане на природата и целостта на
екосистемите и животоподдържащите процеси. Както подсказват последните научни изследвания няколко планетарни граници са превишени, а други са изложени на риск в свят на
„бизнес както обикновено” (т. 13 от Преамбюла);
„Ние осъзнаваме, че здравето и благосъстоянието на
всички същества, човешки и нечовешки, зависи от фундаментална промяна в отношенията между човечеството и природата.” (т. 19 от Преамбюла);
„осигуряването на човешкото право на здравословна околна среда зависи от осигуряването на правото на самата природна
среда да бъде здрава и да се развива” (т. 28 от Преамбюла);
„Земята като единство, поддържащо всички живи същества в природата“ (т. 41 от Преамбюла), се дефинира като
„динамична жива система, включваща неделима общност от
всички живи системи и живи организми, взаимосвързани, взаимозависими и взаимно допълващи се, които споделят обща
съдба” (чл. 3, т. 3 от Проектодирективата);
„В знак на признание, че без природата човешкият живот не може да съществува и затова ние имаме основна връзка
с природата, всички физически лица, индивидуално или колективно, правителства, юридически лица или всички други лица,
имат правно задължение за грижа към природата и ще предприемат съответните действия, за да гарантират, че стремежът
за благосъстоянието на хората допринася за благосъстоянието
на природата, сега и в бъдеще (чл. 6 от Проектодирективата);
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− неспособността на действащата екологично законодателство да предотврати унищожаването на околната среда:
„След десетилетия на продължаващото унищожаване на
околната среда, правните рамки свързани с опазване на околната среда, основаващи се на регулиране на хуманна употреба
на природата и отразяващи механистичен мироглед, се оказват
неспособни да допринесат за опазване на околната среда и за
постигане на устойчивост (т. 22 от Преамбюла);
− необходимостта от признаване на правосубектност в полза на природата, като източник на самия живот
(„nature as the source of life itself”), с който хората са във „фундаментални отношения“ (т. 26 от Преамбюла):
„Признаването, че правата на природата са от съществено значение за постигане на устойчивост, хармония и баланс
между човечеството и природата, от която ние сме присъща и
взаимозависима част” (т. 32 от Преамбюла);
„Правата на природата трябва да бъдат признати чрез
правила за регулиране на правните отношения между обществото и природата, основани на принципите на приложна екология, както и правата на природата трябва да обхващат поспециално правото на живот и на съществуване; правото да се
запази целостта на живите системи и естествените процеси,
които ги поддържат; правото на местообитанията; правото на
естествено развитие и разнообразие на живота; правото на водата, поддържаща живота; правото на въздуха, поддържащ
живота; правото на равновесие; правото на възстановяване на
живите системи; и правото на живот без изтезания или жестоко
отношение от страна на човечеството” (т. 49 от Преамбюла).
Част от процеса на признаване на природата като носител
на права вече е преминат: с приемането през 1982 г. на световната Харта за природата, която признава присъщата стойност на
природата и обстоятелството, че човешките същества са част от
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природата; с обявяването на 22-ри април за „Ден на Майката
Земя“ по силата на Резолюция A/RES/63/278 от 22 април 2009 г.
[6]; с приетата на 22 април 2010 г. на Световната конференция на
народите относно изменението на климата и за правата на Майката Земя в Боливия Всеобща декларация за правата на Майката
Земя (Universal Declaration of the Rights of Mother Earth)[7]; с
приетата през 2012 г. на Международния конгрес на Международния Съюз за Опазване на Природата Резолюция за Правата
на Природата (Resolution on the Rights of Nature) [8].
Природата, има материални и процесуални права. Съгласно чл. 4, т. 1 от Проектодирективата природата, която
включва, но не се ограничават до земята, екосистемите, природните съобщества, биологичните видове и атмосферния
климат, притежава правосубектност. Проектодирективата
признава основните права на природата, произтичащи от „присъщото й достойнство като източник на живот”. Конкретно посочените в Проектодирективата права на природата са
разделени в две групи: материални и процесуални права.
Сред материални права, които са обявени за колективни, са посочени (чл. 4, т. 2 от Проектодирективата):
− правото на живот и съществуване (right to life and to exis);
− правото да запази целостта на нейните природни
цикли и жизнените процеси (right to maintain the integrity of its
natural cycles and the vital processes);
− право на хабитат (right to habitat);
− правото на естествено развитие и запазване на разнообразието на живот (right to naturally evolve and to preserve
the diversity of life);
− правото на запазване на функционалността на водния цикъл (right to preservation of the functionality of the water
cycle) и наличието му в количеството и качеството, необходими
за поддържане на живота;
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− правото на навременно и ефективно възстановяване
(right to timely and effective restoration).
Природата притежава основното процесуално право на
защита, опазване и прилагане на правата й съгласно тази Директива от всяко физическо лице, действащо индивидуално
или колективно, правителство или неправителствена организация в Европейския съюз (чл. 5, т. 2 от Проектодирективата). Защитата, опазването и прилагането на правата на природата е
обявено и за основно право на жителите на Европейския съюз,
което те могат да упражняват поотделно или заедно. Те дължат
такса за инициираните от името на природата производства
само в случаите, когато не успее да докаже, че става въпрос за
случай, отнасящ се до приложното поле на Проектодирективата (чл. 8, т. 3 от Проектодирективата). Сред конкретните процесуалноправни възможности, с които следва да разполага природата са посочени:
− правото да инициира административно/съдебно
производство (right to raise proceedings);
− право да се защитава в производство (right to defend
proceedings),
− правото на встъпване (намеса) във висящо производство (right to intervene in pending proceedings);
− правото да се правят изявления от името на природата при дознания и разследвания (right to make representations
on behalf of nature in enquiries or investigations).
За да осигури реалното признаване и зачитане на правата на природата, Проектодирективата предвижда множество
гаранции, сред които:
− признаване и изпълнение на правата на природата
в съдебни производства според националните законодателства на страните членки, като се признае правото за завеждане на производство, на защита, на привеждане в сила/действие
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и на намеса „от името на природата” (т. 53 от Преамбюла);
− възможност всеки да пледира от името на природата: всяко физическо лице, правителство, или неправителствена организация трябва да има право да действа от името на
природата с цел защита или да защитава правото на природата
в съответствие с настоящата директива (т. 56 от Преамбюла и
чл. 5, т. 2 от Проектодирективата);
− възможност за служебно назначаване от съда на
независим съдебен експерт (amicus curiae), който да следи за
интересите на природата и да представи аргументи относно
последиците от съответното производство за природата (чл. 10
от Проектодирективата). В случаите, когато няма представител,
който да говори в защита на природата, съдът следва да назначи правно квалифицирано лице като amicus curiae, което да
представя аргументи относно последиците от производството
спрямо природата (т. 57 от Преамбюла). „Аmicus curiae” („приятел на съда”) се дефинира като „юридически квалифицирано
лице, назначено от съд или трибунал, за да представлява интересите на природата” (чл. 3, т. 1 от Проектодирективата);
− специализирано екологично правосъдие чрез въвеждането на задължително екологично обучение на съдиите, занимаващи се с дела по правата на природата, и възможност за
функционирането на специализирани екологични съдилища и
трибунали (чл. 11, т. 1 и 2 от Проектодирективата);
− функциониране на омбудсман за правата на природата: държавите-членки следва да назначат омбудсман за основните права на природата, който да получава и да разследва
жалби във връзка с нарушения на правата на природата, както
и да прави препоръки и годишен доклад (т. 58 от Преамбюла и
чл. 16 от Проектодирективата);
− отчитане на дейностите по Проектодирективата от
държавите-членки, които трябва да изготвят доклади относно
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нейното изпълнение на всеки три години и да ги изпращат на
Европейската комисия (т. 61 от Преамбюла и чл. 19, т. 1 от Проектодирективата) както и да съобщават на Европейската комисия текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с проектодиректива (т. 63 от Преамбюла и чл. 21 от Проектодирективата);
− инкриминиране на нарушаването на правата на природата: съзнателното, преднамерено, умишлено или безразсъдно пренебрегване или нарушаване на правата на природата
следва да бъде престъпление, наказуемо с глоба или лишаване
от свобода (т. 55 от Преамбюла и чл. 7 от Проектодирективата).
С оглед внасянето на Проектодирективата пред компетентните органи на Европейския съюз се подготвя Европейска
гражданска инициатива за Правата на природата[9], която
има за цел да призове Европейската комисия да направи законодателно предложение до Европейския парламент и Съвета
на Европейския съюз. Европейската гражданска инициатива е
предвидена в член 11 от Договора за ЕС и член 24 от Договора
за функциониране на ЕС и е подробно уредена с Регламент (ЕС)
№ 211/2011 като „директен начин на овластяване на гражданите да включват точки по законодателния дневен ред на ЕС”[10].
Като демократичен механизъм Европейската гражданска инициатива съществува от април 2012 г. Инициативата за Правата
на природата към настоящия момент е подкрепена от над 10
държави членки, сред които: Великобритания, Испания, Португалия, Германия, Франция, Люксембург, Унгария, Хърватска,
Румъния, Ирландия, Италия, Белгия и Латвия.
Инициативата се основава на констатацията, според
което „настоящите правни и икономически модели са неефективни”, тъй като са изградени върху три остарели парадигми:
механична – разглеждане на света като съставен от отделни и
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несвързани обекти; антропоцентрична – на света се гледа като
съществуващ единствено за използването му от човешките същества, и състезателна – възприемането на конкурентен модел,
при който едната страна печели за сметка на другата. Крайният
извод: „нито една от тези парадигми не отразява цялостната научна реалност на това как природните системи работят”[11].
Посочени са и причините, поради които се налага
именно възприемането на подхода „Права на природата“,
вместо съществуващия днес в екологичното законодателство,
който третира природата като ресурс, стока, вещ за употреба и
по този начин идеологически оправдава и насърчава нейната
експлоатация. Мумпта Ито настоява върху това, че „с продължаващото унищожаване на природата трябва да установим
правна система, която да защитава това, което е останало от
нея”. Това обаче може да бъде постигнато само ако преминем
от правна рамка, която да защитава природата постфактум
(през различни административноправни механизми за обжалване на решения, касаещи природата), към проактивно законодателство, предоставящо й правосубектност (граждански
права, които могат да се упражняват от името и в интерес на
природата преди нейното увреждане). Откъслечната законова защита не е достатъчна – факт, който се доказва от състоянието на природата десетилетия след възприемането на действащото екологично законодателство.
Ако признаем приоритета на природата над икономиката: „В крайна сметка кое се е зародило първо – животът
или икономиката?” пита Мумпта Ито[12], то тогава следва да
дадем на природата най-голямата защита, която може да
предложи правото – правата и правосубектността. Тази защита
вече е дадена на икономиката чрез признаването на правосубектността на корпорациите – търговските дружества са носители на права и юридическия характер на техните „лица” (те се
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обозначават като „юридически лица”, противопоставени на хората като „физически лица”) не буди каквито и да е било възражения срещу тяхната правосубектност. Напълно възможно е
природата и нейните компоненти също да получат „юридическо лице“ (правосубектност), което да позволи ефективна защитата на един интерес (интересът на живота), който ако не поголям, то във всички случаи е равностоен на икономическия
(интересът на икономиката).
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И БЕЛЕЖКИ:
1. Макар и все още действителното прилагане на правата на природата да продължава да бъде предмет на дискусия в Еквадор. Вж.
Arias, M. Conversation With Natalia Greene About The Rights Of Nature
In Ecuador (9 март 2015), достъпна на следния адрес:
http://environment.yale.edu/envirocenter/post/conversation-withnatalia-greene-about-the-rights-of-nature-in-ecuador/.
2. Текстът на конституцията на Еквадор е достъпен в интернет на английски език на следния адрес:
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html.
3. Вж. Flores, T. Bolivia's Law of Mother Earth's Rights (20 декември
2010), достъпна на следния адрес:
http://www.accessinitiative.org/blog/2010/12/bolivias-law-motherearths-rights. Пълният текст на закона е достъпен на следния адрес:
http://www.worldfuturefund.org/Projects/Indicators/motherearthbolivi
a.html.
4. Вж. Vidal, J. Bolivia enshrines natural world's rights with equal status
for Mother Earth (10 април 2011), достъпна на следния адрес:
http://www.theguardian.com/environment/2011/apr/10/boliviaenshrines-natural-worlds-rights.
5. Вж. http://www.rightsofnature.eu/ECI-DraftDirective-Draft.pdf.
6. Достъпна на следния адрес:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/278.
7. Достъпна на следния адрес: http://therightsofnature.org/universaldeclaration/.
353

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

8. Достъпна на следния адрес:
https://portals.iucn.org/docs/iucnpolicy/2012-resolutions/en/WCC2012-Res-100EN%20Incorporation%20of%20the%20Rights%20of%20Nature%20as%20
the%20organizational%20focal%20point%20in%20IUCNs%20decision%2
0making.pdf.
9. Вж. http://rightsofnature.eu/#about.
10. Вж. подробно Ito, M. Being Nature - extending civil rights to the
natural world, достъпна (24 април 2014) на следния адрес:
http://www.theecologist.org/campaigning/2363662/being_nature_exten
ding_civil_rights_to_the_natural_world.html.
11. Вж. Ito, M. Being Nature - extending civil rights to the natural world,
достъпна (24 април 2014) на следния адрес:
http://www.theecologist.org/campaigning/2363662/being_nature_exten
ding_civil_rights_to_the_natural_world.html.
12. Вж. Ito, M. Being Nature - extending civil rights to the natural world,
достъпна (24 април 2014) на следния адрес:
http://www.theecologist.org/campaigning/2363662/being_nature_exten
ding_civil_rights_to_the_natural_world.html.

354

БРАТСТВОТО И СОЛИДАРНОСТТА В УЧЕНИЕТОНА ПЕТЪР
ДЪНОВ – БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ В СОЛИДАРНОСТТА
...

Милена Личева1
В настоящото изследване ще бъде направен опит да се
надникне в една страница от историята на българската култура
– в на учението на основателя на Бялото братство в България –
Петър Дънов, по-специално в разбирането му за „човека на бъдещето”, който е видян като носител на ценността „солидарност” (т.нар. братство) в учението.
Дънов създава учението си в началото на 20-ти век, след
като се завръща от обучението си в САЩ по теология и медицина. Там той се ориентира към изучаване на окултизъм и теософия, а след 1900 г. се посвещава на създаването на групи от
свои последователи (София, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Чирпан, Шумен, Ямбол) и изнасяне на беседи (сказки),
издадени в книги. Дънов използва идеи от различни религии –
християнството, будизма, теософията и богомилството, но също
и знания от науката, които тълкува в дух на практическа психология и практическа религия[1].
Интересувайки от духовните нужди на своите ученици,
Дънов изгражда учение с алегорични тълкувания, заимствайки
понятия от християнството, будизма и окултизма. В беседите
му има от всичко по малко – от ежедневни съвети до социалнополитически наблюдения, научни въпроси и религиозни идеи,
подчинени на идеите на учението му. Като цяло, доминират
теософията и окултизма: първата – с идеята за скрити духовни
1
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сили в природата и окултизма, за връзките на човека с тези
висши божествени сили (посредством мистичното свързване с
тях); вторият – подчинен на християнството, защото българинът
е такъв по традиция, а пък и съчетанието между традиционни
християнски идеи и теософия е благоприятна среда за внушенията на неговите беседи.
Херменевтичният подход към трактовката на солидарността като важно понятие в учението показва, че казаното за
нея трябва да се съобрази с това, кой го казва; за да проведем
вярно тълкуването, трябва да се поставим в самото учение като
съвкупност от идеи. Тоест, трябва да се има пред вид и движението около Дънов, обединяващо хора, силно привлечени от
тези идеи поради душевното успокоение, което намират в тях,
а и поради факта, че подобни идеи са източник на оптимизъм и
творческа активност.
Дънов изгражда едно цялостно виждане за „човека на
новата култура”, съчетаващо религиозни ценности от различни
култури и подчинени на идеята за живот, чрез който да се постигне оцеляването на човечеството. Оттук е заимстваната от
Дънов идея от теософията за обединението на всички хора във
„Всемирно Бяло братство”.
Идеята за обединение, съвместяване на различни
(идейно, духовно и като начин на живот) хора е генерална в
учението. Тя се съчетава с такива идеи като: има Бог и съвършени същества; те изпращат на Земята свои представители, които ще станат духовни водачи на човечеството; човешкото битие има смисъл само ако се насочва към духовно усъвършенстване (път към Бога), което обаче пък, за да се постигне, изисква
и съхраняване на природата, и радикално преосмисляне на
мирогледа и начина на живот.
Идването на Христос на земята се разбира като процес,
в който активно участие взема и човекът, работещ упорито над
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себе си, което е постижимо ако се възприемат идеите на Дънов. Учението е добре прието с апела си хората да не са пасивни в живота си и освен ежедневните си грижи и проблеми,
професионалната си ангажираност, да не забравят духовното
си битие, т.е. на хора, отговорни пред Бога, човечеството, природата и пред себе си[2]. Оттук активното „самоизгражданерастене на човека” е прокарано последователно като теза в беседите чрез притчи, научни понятия, размисли и опора върху
идеи от различни религии и култури. Дънов залага на обръщането към всеки като единичност, която е самостоятелен свят, в
който Бог идва, и го почитаме; ако се подготвим за това с мисли, сърце и дух, и подготвим слизането на Бог при нас. Това
слизане-изкачване на човека поставя ученика в ситуация да
осмисли своя живот, а след това да се захване и със съответна
дейност по духовна промяна, по самоправене.
Правенето на човека е активна промяна на съзнанието,
изчистване от негативни състояния като гняв, нетърпение и
омраза...[3] Тук Дънов е поддръжник и на тезата на Кришнамурти: няма друг Бог освен очистения човек, но се разграничава от теософията с идеята, че единствено мистичното богопознание е път към постигане на Бога-разум.
Понятието „израстване на човека” се тълкува като придобиване на състоянието на любов, насочена към целия свят,
другите хора и към себе си[4]. Дънов схваща Бог като любов. За
да визуализира тази идея, той сравнява Бог със светлина, излизаща от една точка, но и заливаща човека. Подобно внушение –
сетивна метафора има силно психологическо въздействие: ученикът си представя мислено чутото и изпитва чувство на топлина, отпущане, на свързване с някакъв енергиен център, който
пази и закриля.
Дънов определя любовта в човека като всеобща обич,
помощ, правене на добро. Тя е полезно състояние за човека,
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носи полза. Затова Дънов внушава да се култивира любовта
вътре в човека, което означава да се стреми да е спокоен, радостен и доволен от случващото му се (чувство на удоволствие
като цяло от живота).
Като нарича любовта „всемирен принцип ”, Дънов се
опитва да обоснове идеята за единство на света. Той е убеден,
че етиката е единственото условие за съвместен живот на хората, в който живот съ-вместяването като „битие-редом-с човекаи заедно - с него” е постижимо, след като се постигне чувството
на любов. Затова учението му може да се нарече (религиозна)
„етика на възможността за съвместно битие с другия”.
Дуалистичното разбиране за Бога, който е „на небето и в
сърцата на всички добри хора”, е основата на изграждането на
любовта в човека. Заедно с любовта то предполага двояк път
на човека – навън и нагоре (към Бога като трансцендентност), а
и навътре – към духовното божествено (вътрешното духовно
израстване, според Дънов).
Любовта трябва да се тълкува многопластово[5]. Тя е
способност да се постига психическа нагласа (кондиция), която
дава богато усещане за вътрешно спокойствие и уравновесеност, превръща отрицателните състояния в положителни, духовна регулация като „инженерство на духа”. Любовта е думата, с която Дънов нарича всяка психическа самотрансформация
на негативни изживявания и състояния в положителни. Насочена към другия, тя се схваща като произтичаща от това, че той
е носител на божественото, разбирано като божествени качества. Тук Дънов има пред вид група човешки качества. Да обичаш другия, винаги означава да го променяш към по-добро, а и
да го обогатяваш.
Формулирани са три „закона на любовта”, показващи
силата на любовта. Един от тях декларлира: ако обичаме някого, тогава и останалите започват да го обичат. Или: да обичаш
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някого, означава да обичаш и добрите и лошите му страни. За
Дънов човек трябва да се опитва да види в другия хубавото,
понеже другият е проявление на Бога-любов. Бог е онзи обединител, който ни кара да погледнем на другите не като на
чужди за нас, като врагове или различни, а по-скоро от позицията на „произлизащи от едно общо начало, общ принцип”. А
космополитизмът на учението се усеща при всеки опит да се
мисли човека в контекста на родовата му същност, а пък тя е
божествената любов.
В друга интерпретация любовта се разбира като приближаване на духовности. Зачитането на другия се тълкува като неговото приемане за подобен по произход. Едва след това Дънов
внушава, че всеки трябва да гради качества – сила на духа, честност, преданост, мъдрост, човечност, любознателност, любов
към истината, които (ако пък са и доминанта в неговото битие)
определено допринесат и за единството на човечеството.
По подобие на тълкуването на човека, обществото се
схваща като лице на Бога, от една страна – на Бог в природата и
обществото, явен Бог, но и като творение на Бога. Особеностите на обществото се извеждат от спецификата на индивидуалната човешка природа. Лансирайки прагматистка интерпретация на обществото, Дънов счита, че то трябва да се уподоби на
природата, в която „всяко нещо е подобно на цялото” и „всеки
две неща са подобни”. Проблемите в социума се обясняват с
несъвършената човешка природа, което дава възможности за
работа над моралния свят вътре в човешката душа.
Многократно в беседите си Дънов се спира и на едно
човешко качество, от което, според него, много зависи облика
на обществото – това да се жертваш за другия.
Саможертвата е схваща като алтернатива на морала на
конкуренцията, в който всяко нещо, всеки човек е средство, а
не цел. Мисълта за другия, поставена над или преди собстве359
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ния интерес обаче, е крайно необходима, за да се развие това
качество. Дънов говори за висша човешка етика. Тя изисква
култивирано умение да се поставяме на мястото на другия, да
се интересуваме от неговите потребности и интереси, да го зачитаме като личност и така вече да се стремим към взаимно
съчетаване на интереси.
Дънов схваща обществения прогрес като зависещ от
„повдигането” на всеки, което обаче развива и останалите хора. Обичта и помощта се представят като основни типове отношения в бъдещото общество. Прогресът се схваща предимно
като духовен.
Любовта тук винаги се извежда като същност на човека.
Тя е насочена към всичко: към природата, живота, най-малките
същества в природата и в другата култура.
Дънов смята[6], че бъдещият човек – човекът на новата
култура – ще живее с радост и благодарност, с готовност да помага на слабите и страдащите. Братството е това единство от
хора, които са готови да си подадат ръка. Тези солидаристки
мотиви в учението му са притегателни за хора, които, независимо от социалното си положение, дори и идейна ориентираност, са съпричастни към космополитното мислене и морал.
Особена значимост има идеята за обединението и прогресът,
който зависи от умението да се хармонизираме, а и от чувството за съпричастност към съдбата на другия, което Дънов нарича
„човек на любовта”. Затова той вижда бъдещето на народите
като единство в лицето на общ народ. „Общ народ” е метафора
на човечество, имащо съзнание за обща съдба, градена взаедност на намерения и действия. За Дънов истинският човек
е този, който в душата си вече е постигнал свързване с Бога и
живее с мисълта, че, ако се опира на Бога, ще успее и да реализира обществения прогрес. Мистичният живот се схваща като търсене на външна опора, гарантираща духовно равновесие
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и увереност в себе си. От това равновесие се върви навън, към
общочовешко у-равно-весяване на интереси и цели, т.е. към
съчетаването и съвместяването.
В „Двата природни метода” Дънов сочи, че разумният
човек спазва максимата: „към всеки човек ти трябва да бъдеш
много внимателен – спрямо неговите мисли,....., чувства,.....,
желания. Мирът е едно от великите качества на любовта”[7]. В
този ред на мисли той добавя и други положителни морални
качества, от които зависи бъдещето на човечеството – помощ
за слабия, отказ от насилие, свобода, победа над омразата,
чистосърдечност, жизнерадостност, веселие, саморазвитие и
т.н. „Да познаваш хората” е тъждествено на „да ги любиш”. Това значи, че моралните добродетели като мъдрост, справедливост, добро са дадени отгоре и всеки трябва да работи за тях.
„Работа върху себе си” означава развитие на мисленето, духовността на човека. Дънов обаче внушава, че неговото учение
е правилното, и че само то може да помогне на хората. Всъщност прагматизмът е присъстващ навсякъде в беседите – там,
където една идея се внушава и после се казва, че тя ще донесе
резултати на онзи, който пък я приложи в своя живот.
Всяка идея получава и космополитично значение. Тя се
отнася за всички и навсякъде по света, за всеки човек и народ.
Дънов счита своята идея за „велика идея”, понеже тя „помага за
развитието на всички същества”. Разбирането на Христовото
учение се тълкува в етически план – „когато между тях (хората)
се въдвори божествена хармония”. От всеобщо значимото, Дънов се обръща към всеки човек и всяка душа: смисълът на живота е да помагаш на ближния. Така Дънов непрекъснато сменя
два плана на говорене – от обърнатост към всеки поотделно до
всички хора като едно цяло човечество. Това „сновене” от единичното към общото има силата на напомняне, че вътрешното
самоусъвършенстване и всеобщото „работене” са разковничета
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за всеобщо братство, зависещо от самоизграждането на всеки
вътрешно, като душевност и морал, и външно като съвместно
поведение на всички в името на хармонията, разбирателството.
Тези идеи са съчетани с мистицизъм и теософия, а християнската терминология е осезаема навсякъде. Въпреки това
смесване обаче, учението покорява и с апела си за изграждане
на един човек на вътрешната и външната хармония, а и добронамереност.
Историческото развитие на понятието „солидарност”
препраща към римското облигационно право, после, към Френската революция от 1789 г., където то придобива политически характер. „Братство” препраща към „солидарност”. То означава
единство, имащо и религиозен, и светски характер, както твърди
Хабермас[8]. И пак Хабермас посочва, че солидарността днес има
повече смисъл на обща политическа гледна точка.
Ако „полисът” е общо дело, обща съдба и съзнание за
„заедно-действие”, което почива на общи цели в името на едно
съжителство, солидарността може да се открие на различни
етажи на обществото – а не само на политико-управленското
ниво, където националният интерес изисква консенсусно поведение, а дори и определена степен на отстъпление от групови
политически интереси.
На ежедневно ниво солидарността може да се определи
и като съзнание и воля за подкрепа, за помощ и сътрудничество. Прави впечатление, че днешното наше село, съставено не
само от постоянно живеещи хора, ражда редица прояви на солидарно чувство. Съчувствието към чуждата болка или проблем, съпреживяването и изслушването, както и спокойното говорене по човешки проблеми, откликването на нуждите на
другите около теб, са запазени и днес традиции.
По-възрастното поколение разчита на ежедневни жестове на солидарност, които не само са израз на взаимна опора
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и подпомагане, понеже те му носят и емоционална удовлетвореност, че е било полезно с нещо и на някого. Солидарното
действие е под формата на взаимна размяна на продукти и услуги срещу символично заплащане или доброволно оказване
на помощ на нуждаещ се съсед, а пък и поради желанието да
се поддържат добросъседски отношения. Те са не само битийни, касаещи в този смисъл оцеляването в трудните условия, но
и най-вече, в определен смисъл, жизненокрепящи в личностно-емоционален план. Те винаги осигуряват ежедневно общуване, задоволяват нуждата „да си размениш с външен човек
приказка”, както се изразяват хората на село. Това общуване е
важно за доброто самочувствие. Чрез него човек може да обмени мисли, да изрази чувства и да сподели практически решения на проблеми. То често е по-пълноценно от общуването в
града; там битката за оцеляване затваря регистъра на споделянето до малки ежедневни реплики с познати, колеги, приятели,
в които само се оглеждат проблемите, за които хората нямат
време да говорят, не желаят да го правят. Често проблемите на
градския човек са споделяни вечер, когато приятелка доверява
на приятелка личните си преживявания, размисли, но това винаги е доста умерено, а пък и регулирано говорене, в ч. и заради „нежелание да натовариш другия с проблемите си”.
Много от възрастните хора в нашите села постигат личностна реализация чрез общуване и помагане в общността. Често децата на това възрастно поколение, които ги посещават в
почивните дни, не съумяват да общуват с тях пълноценно на
емоционално ниво, а подкрепата, която те оказват на родителите си, има естество на задължение или механичен характер. Децата пристигат, „за да помогнат”, „за да бъдат полезни”. Тази
нагласа сякаш „се лишава” от емоционална непосредственост,
спонтанното солидарно действие. Тази непосредственост на
общностното чувство на солидарност обаче е все още съхранена
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в селото. Тук разговорът има по-истински, по-емоционален, а
често и съдържателен вид. Тесните добросъседски връзки са
компенсация за страха, който гнети възрастните хора, особено
спрямо сигурността и здравеопазването. В селата често има лекар в часовете от сутринта до 14 ч. или полицай. Тези държавни
служители обслужват почасово едно населено място. Има села,
в които идва лекар от съседно село в определени часове на деня, а възрастните хора не могат да разчитат на медицинска помощ в останалото време. Те не са сигурни, че ако се обърнат към
звеното за спешна медицинска помощ, то ще се отзове навреме.
Това създава чувство за безпомощност у възрастните хора, търсещи спокойствие на село след годините на професионален
труд. Общността в този случай търси вътрешни ресурси за оцеляване. Хората разчитат един на друг, на услуги, съвет, разбиране. На село пенсионираният фелдшер „замества” липсващия лекар на щат в отделни часове от денонощието. Често нелегитимни форми на дейност минават за „искани” от хората поради икономически основания. Те са афиширани като форма на солидарност – случаите с дървата за огрев. Такива примери показват, че
чувството за взаимна подкрепа е съхранено на село, докато в
градските условия, при съкооператорите от един жилищен вход,
често има разделение на групи по сходни интереси, културно
ниво. Програмата за саниране на сградна собственост показа, че
се постига трудно консенсус между живеещите в един вход при
процедурата за кандидантстване за финансиране на цяла сграда. Личи градският индивидуализъм, съчетан със забързаното
ежедневие за печелене на средства. Това води и до различни
интерпретации на тази програма, трудно схващане на общия интерес. Тук всеки мидлби първо за своите интереси и едва тогава
се замисля, или се докосва и до общите такива.
Като цяло, в градските условия общностното чувство е
изчезнало, или е силно минимизирано. Вече няма желание да
364

БРАТСТВОТО И СОЛИДАРНОСТТА В УЧЕНИЕТОНА ПЕТЪР ДЪНОВ – БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ...

се поддържат с общи усилия околоблоковите пространства на
жилищните сгради. Почивните дни често се прекарват извън
града, а по-младите хора проявяват незаинтересованост, липсва
им инициатива да сторят нещо за подобряване на общото пространство. Те са буквално чужденци за ставащото в общността на
живеене. Солидарното действие тук „се разпада” поради различни гледни точки: един предлага да се плати на фирма за чистене, друг иска всеки да чисти по график, трети не се вълнува от
общите дела. Тази пъстрота на становища често свършва с оставяне на нещата да се развиват на самотек или случайно. Незаинтересоваността е израз на доминиращ „градски егоизъм”, при
който всеки иска да се чувства добре след прага на дома си. Парадоксален е фактът, че всеки се възхищава на красивите картини във фейсбук и се присъединява към множество он-лайн групи, визиращи красиви цветя, отглеждани в къщи, красиви градинки, т.е. на красота като такава, но в симулиран вид.
Това не означава, че градът не е способен да роди начини и форми на градска солидарност. По-скоро се среща остро
реагиране на социални и личностни проблеми от глобален характер. Значение има и манталитетът на типа град – малък или
голям. Консерватизмът на средния и малък град се проявява
твърде често в подражателни мисловни клишета от типа: „щом
като софиянци правят нещо, значи и ние трябва”.
На работното място обаче има прояви на спонтанна солидарност под формата на събиране на парични средства за
нуждаещ се човек, организиране на дейности, осигуряващи
средства за такива хора. Колегиалната общност реагира обикновено бързо когато се появява внезапна нужда от помощ за колега. Същото е и ако нуждаещият се е дете, болен или друг спешен
случай. На ниво общност по местоживеене, се наблюдава разпадане на старите форми на организирано съвместно действие
за решаване на свой-общ проблем. Възрастните хора със съжа365
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ление си спомнят „добрите стари времена”, когато съкооператори в един жилищен вход са били активни участници в дейности
по общата собственост, не са скъпели време и усилия да се
включат. Сега вече обаче незаинтересоваността доминира, а
усилията на домоуправителя често са самотни на фона на всеобщата заетост около оцеляването. Но кризите на съвременното
общество, природните бедствия и политическите сътресения
раждат спонтанно глобално чувство за солидарност, проявяващо
се в желанието за бързо откликване на чуждото страдание.
Гражданското общество, в лицето на хора, открито заявяващи
подкрепа за човешки същества в нужда, показва, че въпреки
растящия индивидуализъм, съществува и обратната тенденция –
чуждата болка е и моя. Общностното чувство за солидарност е
израз на морална позиция и желание да се отстоят определени
ценности – борба срещу всичко, рушащо човешкия живот и културните творения. В този случай има съвпадение между европейска/национална политика и позиция на гражданското общество. Заявеното отношение в публичното пространство е белег на
готовност да се защитят ценности. Двете тенденции – към моя
свят и към другите – се сливат; съдбата на другия може да стане
и моя съдба в даден момент. Далеч не всички хора мислят,
действат така: значение има ценностната система или културното ниво на личността, и на общността.
В първата част на изложението си разгледах религиозната гледна точка, която и днес продължава да се споделя: хора,
преживели лично сътресение, често намират спокойствие и духовен уют в практиката на Бялото братство. Те споделят с други
хора идеите на Дънов, които (на ежедневно ниво) са работещи,
защото се обръщат към човешкото в нас. Общностният живот в
Бялото братство носи усещането за цялост, която е повече от
единичността на индивида и която духовно го подкрепя; това
са хора, с които се срещаш често и обменяш мисли, играе се
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паневритмията (съчетание от танц, музика и пеене, т.е. колективен танц по подобие на българското хоро). Тази физическа
общност, сплотена от идейното наследство на Дънов, си формира мистично и окултно мислене, което й служи в житейски
план. Като се прибави и оптимизмът, идеята за цялостност на
света и човечеството, всичко в съдържанието на учението е увлекателно. Днес паневритмията се играе на много места в страната, а и сред българите в чужбина. Общността в Мадрид е издигнала в култ идеите на Дънов и паневритмията, като ги използва за поддържане на българския дух и взаимна подкрепа.
Общият танц, съчетал в себе си ритъм, движение, съвместност
на изпълнението и съприкосновението с природата са моменти, които укрепват общностното чувство. Да си част от общност,
която те подкрепя, е извор на вътрешно удовлетворение. Тези
срещи около танца дават възможност именно да се усети подкрепата на общността, с която сродяват общи идеи.
В учението има и немалко интелектуалци – тяхното нелеко ежедневие днес намира опора в идеите на Дънов, които успокояват, примиряват вътрешно, внушават положителни чувства, стимулират, прогонват проблемите. Освен това могат и да са
източник на вдъхновение – в учението има ценности, които са
безспорни, независимо от формата на поднасяне: ако искаш да
отмъстиш на човек – отмъсти му с любов; после той ще се страхува да ти отмъсти; да постъпваме добре, понеже каквото вършим – това ще ни постигне (закона на кармата на Дънов); дето
влезеш, радост и веселие да носиш; великите народи, силните
народи трябва да превържат раните на слабите народи и т.н. Посочих, че в ежедневен контекс се и срещат проявите на солидарност, особено сред най-възрастното поколение, което е мотивирано от чувството за взаимопомощ като ценностна константа
и успешно, екзистенциално проверено средство за оцеляване.
Солидарността е изразяване на позиция, при която всеки избира с какви средства или жестове със символичен харак367
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тер да заяви подкрепа на човек, кауза, общност, ценност...Това
е отвореност към проблема, нуждата на другия, който е и наш
проблем, обща грижа; тя касае човешкото, което трябва да защитим, ако искаме и да го спасим...
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КОНФУЦИАНСТВОТО И ЕТИКАТА НА
СОЛИДАРНОСТТА В ЯПОНИЯ
Евгений Кандиларов1
Конфуцианството носи името на своя създател – Конфуций (551-479 г. пр. Хр.) Неговото учение надхвърля границите
на Китай. Японците се запознават с конфуцианството не покъсно от ІV в. До края на Втората световна война това учение е
задължителна част от образователна програма на средните
училища[1].
В основата на учението на Конфуций е разбирането, че
обществото трябва да има ясна йерархична организация. „Владетелят да бъде владетел, поданикът-поданик, бащатабаща, синът-син.”[2]
Изпълнението от всеки на отредените му задължения се
разглежда като нравствен императив. За да се гарантират хармонията и социалният ред обаче, хората трябва да осъзнаят
своето място в обществото и да изпълняват задълженията,
произтичащи от това място. Разбира се, тези представи са повече или по-малко утопични.
Основен принцип на конфуцианството е, че хората подлежат на усъвършенстване и целта на това учение е да направи всеки човек личност, която трябва да бъде водена от морал; личност,
която е готова да следва идеалите си, а и да се бори за тях.
Превръщането на конфуцианството в официална идеология е съпроводено с подбор на най-съществените моралноетически категории, които са в основата на обществената ста1
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билност. Могат да се обобщят пет такива категории, които са
известни и като петте постоянства:
− човеколюбие;
− чувство за дълг и справедливост;
− ритуал, поведение;
− знание;
− искреност, благонадеждност[3].
Конфуций придава особено значение на човеколюбието, което е централна категория в неговата етична система. Без
човеколюбие благородният престава да бъде благороден: Как
може благородният да се нарича благороден, ако отхвърли
човеколюбието?
Човеколюбивият не постъпва с другите така, както
не би искал да постъпват с него.
„Младите са длъжни да проявяват синовна почит у
дома, а извън него – да уважават по-възрастните, да бъдат
внимателни и честни, безгранично да обичат хората, но
най-вече онези, които проявяват човечност.”[4]
Чувството за справедливост е един от основните принципи, към които трябва да се придържа благородният в отношенията си с останалите хора. Самият Конфуций разглежда като взаимосвързани четири морално-етични добродетели: предаността, толерантността, човеколюбието и дълга.
Категорията „поведение” е базова характеристика на
правилното обществено устройство и на човешкото поведение.
При Конфуций принципът за правилно поведение е тясно свързан с принципа за хармония. Благодарение на тези два принципа обществото и държавата се сливат в хармонично единство.
Обществото не бива да се противопоставя на държавата, защото
изповядва общи ценности с нея. Златното правило на морала в
конфуцианството предполага строгото придържане към два основни принципа – преданост и толерантност. В социално371
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политическата доктрина на Конфуций моралните ценности и
норми имат приоритет пред всички други форми за регулиране
на обществения живот – административни, правови и пр[5].
Конфуций различава два типа желания, които си съперничат у човека. Към първата той отнася материалните и сексуалните желания, а към втората – стремежът към човеколюбие и справедливост. За да станеш благороден, трябва да преодолееш желанията от първата група и да развиеш тези от втората[6]. В религиозно-политически аспект конфуцианството утвърждава стабилността на държавната власт, като обединява
във вертикална структура семейството, императора и Небето.
Смятало се, че спазването на ритуалите и следването на
човеколюбието ще осигурят мир, хармония, благополучие и
щастливо бъдеще за потомците.
Въпреки някои особености, отличаващи японския вариант на конфуцианството, неговите основни характеристики са
запазени и до днес то си остава основен социален регулатор.
Корпоративната етика например е основана изцяло на конфуциански принципи. Разбира се, трябва да се има предвид и факта,
че конфуцианството в Япония кореспондира с шинтоизма, според който човек трябва да изкорени от себе си злобата, егоизма,
стремежа към съперничество и нетърпимостта. Същевременно,
той трябва да се научи да прощава, да развива у себе си добросърдечност, съчувствие към околните и способност за взаимодействие с тях. И това е така, защото всичко, което нарушава социалния ред и хармонията в света, се счита за зло! [7]
Конфуцианството в Япония в съчетание с принципите на
шинто формира и основните принципи на самурайският етичен
кодекс, известен като бушидо или пътят на война. Най-важните
качества, които възпитава бушидо са чувство за дълг, хуманност, искреност и спазване на нормите на поведение. В японския вариант на конфуцианството принципът за хуманност оста372
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ва в сянката на чувството за дълг[8].
Както вече беше отбелязано в годините до края на Втората световна война конфуцианските принципи, етика и морал биват въплътени в образователната система на Япония още от периода Мейджи. В това японските управляващите, чиято основна
цел е модернизацията на страната и изравняването й с развитите индустриални велики сили на епохата, виждат ключа към организиране и насочване обществената енергия към постигането
на конкретни национални цели. Това ярко може да се демонстрира с два много важни за формирането на японския национален дух документа от този период. Първият от тях е известен като Императорски декрет за образованието от октомври 1890
г. Той е замислен като послание към цялото общество, а не само
към тези свързани с образованието. В него ясно личат конфуцианските норми на поведение, свързани с лоялността към владетеля, почитта към родителите, любовта към братя и сестри, съпруги и съпрузи, също и верността между приятели. Наред с това
в документа специално се акцентира върху задължението на
всеки да увеличава общото благо и да се грижи за обществените
интереси, спазвайки Конституцията и законите[9]. Постепенно
идеите, които се съдържат в декрета, биват здраво вкоренени в
общественото съзнание. Младежите от епохата биват насърчавани да бъдат старателни, почтителни, да работят за общото
благо и да служат на държавата и императора.
Другият документ, възпитаващ японското общество в духа на конфуцианството в съчетание с шинтоистките принципи,
се нарича Основни принципи на нацията (Кокутай но хонги),
публикуван от Министерството на образованието през март
1937 г. Ключовата концепция на документа е, че лоялната
служба на императора и на родината е не само дълг, но и смисъл на човешкото съществуване. Особен интерес представлява
идеята за поставянето на обществените над личните интереси.
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Тази идея се аргументира по следния начин: „в последно време
настъпи упадък, предизвикан от западния индивидуализъм и
рационализъм, но ние трябва да отхвърлим този упадък на
духа и замъгляването на съзнанието, което се предизвиква
от заблудата относно значението на личността, за да се
завърнем при чистото и неопетнено състояние на ума. Това
трябва да стане не само за благото на Япония или дори на
Азия, но и в името на целия свят. Това трябва да се извърши
не само за благото на нашата нация, но и за спасението на
целокупната човешка раса, която се бори да се измъкне от
задънената улица, в която е попаднал индивидуализмът”[10]. Основната цел, която се прокламира, е възстановяването на хармонията и реда в обществото, без което националното развитие би било невъзможно.
Ценностите и принципите на конфуцианската етика,
особено етиката на солидарността, остават живи, а и играят
огромна роля и днес в съвременното японско общество. Това
явление може да бъде ясно видяно не само на национално
равнище, но е и особено жизнено и ясно различимо най-вече
на локално общностно ниво. Всеизвестно е, че японците от векове разчитат най-вече на усилията и предприемчивостта си,
но не само като отделни индивиди, а едновременно с това и
като членове на дадени общности, сред които особено важно
място и роля имат локалните[11]. Едно от основните различия
на японското общество от западния тип цивилизация се състои
именно в специфичното чувство за общност и общностен
дух. Редица автори определят това като същност на японското
на японското общество. Привързаността на японците към групата се обяснява метафорично с полета на прелетните птици, които се държат заедно, защото отделянето от ятото е равносилно на смърт[12]. Честите природни бедствия също засилват взаимозависимостта, сътрудничеството и солидарността
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между хората в обществото, особено на локално и съседско
ниво, за да могат да разчитат едни на други и да си помагат в
подобни екстремни ситуации.
Унищожителното природно бедствие, връхлетяло Япония на 11 март 2011 г., показа на света общество, което дори и
при страшни катастрофи може да се самоорганизира, да понася търпеливо и без паника разрушителната сила на природата;
хора, които макар и страдащи, се стараят колкото е възможно
да си сътрудничат и да си помагат. Това, което впечатлява света,
са високият дух, съпричастност и стоицизъм на японците, жертвоготовността, с която доброволците се включват в спасителните операции[13].
Японското общество е високо-интегрирано, със силна
групова ориентация, групова лоялност и консенсус. (Някои автори характеризират с това спецификите на японската политическа
култура). В него има силни вертикални йерархически взаимовръзки. Наред с това особено значение имат специфичната семейна организация и различните типове общности, както и егалитарните ценности. Груповата принадлежност, колективните
социални връзки и включеността в дадена общност са изключително важни за определяне на характера на социалната позиция, а пък и на личностната идентичност. Едновременно с това
японският начин на мислене и емоционалност са базирани върху силната психологическа зависимост на личността от другите и
най-вече от нейната група и общност. Емоционалната обвързаност и взаимозависимост между членовете на съответната общност в японското общество се ръководи по традиция от принципа да се създаде емоционален комфорт на другия. Този принцип
е поставен в основата на социалните връзки и взаимоотношения, поддържа силен общностен дух и е една от предпоставките
за съхранението му в съвременните условия[14].
Ценностите на хармонията, равенството и групизма, ко375
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ито са поставени във фундамента на японската култура, изискват да се поддържа баланс между индивидуалните, груповите,
общностните и обществените интереси. Модернизацията, постмодерниза-цията и глобализацията на обществото, независимо
от съществените структурни промени, които то преживява, не
засягат този фундамент. Не само, че неговите ценности се съхраняват и остават непроменени, те дори модифицират измененията, като силно ги японизират [15].
Най-добрият пример за реализиране на етиката на солидарността в съвременното японско общество са изградените
и функциониращи неформални организации в рамките на локалните общност в Япония. Сред тях са:
1. Групи за защита при природни бедствия, които се подготвят да реагират бързо при пожари, земетресения, наводнения и други, за да могат да ограничат пораженията до момента, в който пристигнат професионалните структури на гражданска защита. Регулярно се организират и учения с участието на
живеещите в квартала.
2. Групи за поддръжка и почистване на пътищата и местната инфраструктура.
3. Групи за осигуряване на сигурността и безопасността
на жителите на квартала, в която се включват млади мъже, изпълняващи ролята на доброволни патрули.
4. Групи, спомагащи за социализацията на децата. От
първия учебен ден първокласниците са организирани в групи,
с които всички ученици се придвижват самостоятелно, без помощта на родителите, до училище и обратно.
5. Родителско-учителските комитети са също много важна част от структурите и дейността на локалната общност.
6. Групи по интереси, като организации на жените, пенсионерите, младите, домакините, на практикуващите дадено
хоби, спорт, на потребителите и т.н. Всички те изпълняват об376
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разователни и социални функции, организират свои форуми –
благотворителни дейности, пазари, изложби, концерти, спортни състезания и други. В локалните общности се изграждат и
т.нар. центрове за културни дейности, които са сходни по своя
характер и дейности с нашите читалища. В тях се разработват
програми за учене през целия живот, за обучение на различни
целеви групи възрастни, съобразно техните потребности и интереси – чужди езици, спорт, танци, градинарство, готварство,
компютърни умения и други.
7. Групи за организация и провеждане на местните шинтоистки фестивали, които в японската традиция се провеждат
във всеки квартал, село, малък и голям град [16].
Дейността на всички изброени групи и организации,
местните празници и събирания „подсилват чувството, че да се
живее в даден квартал не е въпрос само на местообитаване, а
на принадлежност към определена общност”.
Японското общество безспорно се характеризира с развита общностна култура, която се запазва и съхранява през вековете и изпълнява важна роля и функция дори и в съвременното постмодерно общество. В Япония, несъмнено, съществуват силни социални връзки между индивидите в рамките на
групите, към които принадлежат. Тази страна има общество, в
което социалната отговорност и дългът към общността са с водещо значение, въпреки все по-силно навлизащия под западно
влияние индивидуализъм, както и въздействието, което оказват върху обществото и неговите структури процесите на модернизация, индустриализация, урбанизация, масовата култура и пост-модернизацията и предизвиканите от тях социални
трансформации. Но промените се модифицират през призмата
на локалните особености в страната, където с пълна сила властват конфуцианските принципи и етиката на солидарността.
В заключение бих искал да завърша с една от ключовите
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конфуциански максими, че в едно общество, изградено върху
конфуциански принципи не действа единствено правото на
по-силния, на притежаващия по-голяма власт, а задълженията и моралните отговорности се отнасят до всички. Съвременното японско общество е един от най-добрите примери в
това отношение.
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SOLIDARITY AS A FACTOR IN RECONSIDERING THE CONCEPTS
‘ECOLOGICAL SUSTAINABILITY’ AND ‘BIOSPHERICAL
EGALITARIANISM’ IN THE THEORY OF ARNE NAESS1
...

Silviya Serafimova2
This article aims to investigate the contradictions deriving
from the theory of Arne Naess, which concern the introduction of
the principles of ethical gradualism within the scope of
environmental philosophy and environmental politics. By referring
to Gunnar Skirbekk’s analysis of the role of solidarity and ecological
sustainability, I examine how overcoming the contradictions in
question is possible due to rehabilitating the role of solidarity as an
ethical category within the framework of the decision-making
process regarding welfare state policy.
According to Naess, the movements of peace, social justice
and ecology are equally important, but an ecological crisis deepens
over the years: for this reason there cannot be a delay until the
problems of poverty are solved [Light 2009: 77-78]. However, the
exponential rise of the problems of poverty is not a self-sufficient
factor since ecological issues are inseparable from those of
economic dependence and injustice. Another serious concern,
which arises against the background of the aforementioned
investigations, is Naess’ theory of population reduction. He claims
that this reduction would benefit the preservation of species
diversity in the biosphere in the long run. Such a conception
provokes some negative attitudes among the researchers,
1
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especially among the social ecologists and Murray Bookchin in
particular who accuses Naess of eco-brutalism [Bookchin 1999:
283] [Naess 2005: 93-94].
Undoubtedly, accusing Naess of eco-brutalism and biofascism is a matter of misunderstanding provoked by his
unsuccessful attempts to practically apply the principles of ethical
gradualism while aiming at strengthening ecological sustainability
worldwide. One of the main problems of his ethical theory is
concerned with the fact that striving for reducing the influence of
anthropocentrism in environmental politics and philosophy, Naess
justifies a form of radical biocentrism, which is only theoretically
grounded in the principle of ethical gradualism. An illuminative
example in this respect is his theoretical speculation whether to kill
an endangered species, or to save a child who dies of starvation.
Naess is positive that the child should be saved even if the
endangered species should be sacrificed [Naess 2005j: 276].
The origin of the many concerns deriving from Naess’
theory of population reduction can be traced back to its premises.
According to Naess, the population reduction should be considered
as a premise for liberating habitats [Naess and Haukeland, 2008:
199]. Naess prefers to examine the issue as a matter of reaching an
optimal population arguing that we should fight against the
“imperialism of the future” (framtidsimperialismen) built on the
overconsumption of resources and the growing process of nature’s
extinction [Ibid: 206]. In this context, he emphasizes the difference
between deep ecology and the Greens as one regarding the impact
of the population on the rich countries saying that we should
support ecological colonialism and admit to ourselves that the
gradual reduction of population is necessary from an ecological
point of view [Ibid: 236].
The strategies, which so-called imperialism is based on, as
they are stated by Naess, inflict rather a change in the life quality
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that does not necessarily presume population reduction. Naess
himself argues that optimum population should not be defined
only in relation to humankind [Ibid: 241], which, however, does not
mean that the minimum human population should be anticipated
only in quantitative terms. If the exploitation is examined as
reducing the living standard for the sake of raising the life quality,
then we do not need to talk about population stabilization, which
to require reduction in numbers. Furthermore, if the issue of
stabilization is explored within a broader framework that is focused
not only on preserving the number of the other living forms, but
also on the socio-economic, cultural, and last but not least, ethical
aspects of the stabilization in question, then the change in the
habitat will not be recognized as the only one necessary and
sufficient condition for the aforementioned reduction any longer.
On the other hand, Naess keeps insisting that only the
population reduction will contribute to preserving the biospherical
equilibrium. Rethinking his thesis, I reach the conclusion that
Naess’ statement saying that there is no basic goal, which to
presume that the existence of living beings depends upon the
existence of five thousand million of them [Naess, 2005a: 19] is
true the other way around. There is no necessary connection
between population reduction and environmental protection,
especially if the environmental problems are reconsidered from the
perspective of life quality [1].
Judging by the aforementioned investigations, I argue that
there is no necessary connection between the quantitative
reduction of population and environmental protection unless the
connection in question is explored as deprived of normative
connotations. It is its rehabilitation as a normative question that
determines the transformation of the social and political practices
by cultivating solidarity.
By rehabilitating the role of solidarity as an ethical category,
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we may find answers to some of Naess’ questions such as how to
avoid examining the ecological crisis as a subject to a vague
futurism due to which a change in the environmental attitudes is
considered as a process that will take place sometime in the 22nd
century [Naess 2005g: 616].
1. Solidarity as a Factor in Reconsidering the Role of ‘Life
Democracy’
The first aspect concerning the underrated role of solidarity
in Naess’ writings is driven by his attempts at deliberately
narrowing morality to moralization [Naess 2005d: 121-125]. This
problematic conception is a consequence not only of Naess’
negative attitudes towards ethics identified with Kant’s
deontological ethics, which is determined as restricting the
freedom of moral choice by fulfilling duty [Ibid], but also of his
decision to leave the definition of vital needs “deliberately vague”
[Naess, 2005c: 3]). By introducing such a definition, Naess claims
that the aforementioned needs can be intuitively understood
[Naess 2005e: 69-70].
The second key aspect affects his theory of self-realization
aiming to revive the principles of bioegalitarianism. Bioegalitarianism
due to which self-realization becomes intrinsically connected with
the realization of the other species on the principle of identification.
Thus the origin of one of the main methodological problems of
Naess’ conception can be traced to the dilemmas of avoiding the risk
of examining identification and solidarity within the paradigm of
moral objectivism, in so far as he, as well as most of the other
representatives of the deep ecology justify so-called life democracy.
Naess claims that life democracy has as a prototype
characteristic “realistic egalitarianism” [Naess and Haukeland 2008:
133]. According to him, the belief that we do not possess the forest
is a belief shared by many so-called primitive societies [Ibid], which
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illustrates the similarity between all the creatures and the meaning
of circulation and connection to nature. This vision is defined as
realistic egalitarianism because “one does not hunt his/her friends”
[Ibid: 134]. Only by work, play and understanding a long-lasting and
deep identification is developed, which can determine society’s
living conditions and ideology [Ibid]. The egalitarian realism is a
feature that also has an impact on the requirements of what
economics should best serve the life democracy. The latter requires
to distinguish between two main types of “scarcity society”
(knapphetssamfunn): the first type is the society, where
deprivation dominates while the second type is the one, where
dissatisfaction with what we have and the indifference to what we
are prevails [Ibid: 265]. Within the framework of life democracy,
the ‘positive’ scarcity has to be understood as one regarding the
satisfaction of the basic needs for the sake of every single living
being to have the same right for manifesting its intrinsic value.
What are the main implications of building relevant
environmental politics? One of the crossing points between life
democracy and the biosphere itself is the ‘naturalness’ of being in
continuity, which is irreducible to the one of harmony. Natural
entities are balanced, but not necessarily harmonic. It is the lack of
complete overlapping between balance and harmony that makes
us talk about life democracy and social democracy outside of the
framework of objective naturalism.
Another methodological similarity between the democracy
in question and biospherical order concerns the reduction of the
mode to have to the one of to be since the subject does not
possess the systems and gestalts respectively, although he/she is
an agent providing their relevant functioning. This specificity has an
impact on the justification of the aforementioned egalitarianism
and its normative validity in the sense that ‘natural’ dependence is
not equivalent to the hierarchy built by man over nature.
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If we remain within the paradigm of objective naturalism, it
would mean to be unable to avoid the discrepancy between
identification and solidarity. The identification does not presume
certain changes in the moral behavior to be made when the rights of
the objects of identification are somehow corrupted. Furthermore, if
the process of identification is spontaneous, how can we react ‘equally
spontaneous’ to all the other beings’ interests?
1.1. ‘Whose Justice? Which Rationality?’ The Place of Solidarity
within Ethical Anthropocentrism and Ethical Gradualism
If we agree that every single deep and long-lasting solidarity
strengthens the process of identifying [Ibid: 135], as Naess claims,
it would mean that we can show solidarity only with the ones who
are ‘close’ to us, namely, with the ones who can intuitively be
recognized as ‘similar’ to us, in one way or another. On a macro
methodological level, such a reduction of empathy’s addressees
derives from the premise that spontaneous co-experience does not
presume feeling empathy with the ‘different’ others, unless a
specific moral behavior is cultivated in advance.
On the other hand, if we assume that identification and
empathy are somehow identical, it would mean that we should
show ‘equal’ solidarity with all we identify with, i.e. to show ‘equal’
empathy with all the addressees, which in turn would put in
question the role of ethical gradualism as such.
Judging by the aforementioned investigations, I claim that
aiming to avoid ethical anthropocentrism Naess advocates the
justification of radical biocentrism, although he theoretically
supports the principles of ethical gradualism. In this context, an
alternative solution for how the principle of solidarity can
contribute to rethinking the negative consequences of radical
biocentrism can be found in Skirbekk’s theory of ethical gradualism.
One of the main issues regarding the clarification of the latter
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concerns the debate about so-called actual and potential
properties of the living beings, which presumes the concept of
moral difference to be examined on a different level, as Skirbekk
suggests: on the one of meta-ethical discourse [Skirbekk 1994: 93].
In this context, the challenge is how to interpret this difference
beyond the scope of moral naturalism, namely, beyond moral
absolutism driven by ontological determination, which however,
does not mean that we should entirely neglect the biological
differences as such.
The question why ethical gradualism is needed in examining
borderline cases in which one species (or representatives of one
and the same species) has priority over another (or others) derives
from another question: from the one concerning so-called
paradigmatic case of human beings. Regarding the aforementioned
case, we should specify that the problem of choosing ‘either-or’
affecting human and other species relationships is grounded in
absolutizing the principle of priority, when we talk about both
anthropocentrism and biocentrism, i.e. not only when we talk
about anthropocentrism, as Naess claims.
On a macro methodological level, Skirbekk emphasizes the
challenge in revising the connection between paradigmatic and
gradualistic thinking by clarifying the moral status of humans, as
well as the definition of gradualism without completely denying the
role of biological gradualism [Ibid: 87]. He argues that if we remain
on the level of choosing between different types of properties, it
still raises the risk of a possible naturalistic fallacy to occur [Ibid:
119, Note 17], namely, ‘is’ mode to be misconceptualized as
‘ought’ one, although ‘is’ premises do not lead to a normative
conclusion. Furthermore, we should specify that if ontological
gradualism, based on actual and potential properties, is
represented as an ethical one, then we will be forced to justify a
given type of ethical speciesism, which, however, will still be
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evaluated from the perspective of anthropocentrism.
In this context, I argue that neglecting the principles of
ethical gradualism leads to distinguishing the ethical problems from
the ones of justice, poverty, ecological sustainability and industrial
development, in so far as radical biocentrism advocates a different
kind of ethical speciesism to be adopted, which justifies nature as a
meta-species. In turn, referring to the principles of ethical
gradualism does not put in question the status of ethical categories
if, as Skirbekk argues, we start talking about moral subjects, moral
agents and moral discussants. Such an ethical differentiation
requires not only the principle of advocatory representation to be
implied, but also the one of compassion to be rehabilitated
because it requires the sensitivity towards otherness to be
cultivated in some new perspectives that go beyond the ones
outlined by discourse ethics.
On the other hand, presuming the complexity of the ethical,
social and ecological problems could benefit finding an answer to
the following question: Why is the argument of solidarity so
important for defining a long-term ecological sustainability by
providing solutions for overcoming the ecological crisis as a crisis
affecting the welfare state? Skirbekk claims that due to the
argument of solidarity, “each person has dignity, not only
physiological needs”, which requires the potential aid to be given in
a non-humiliating way [Skirbekk 1996: 34]. This aid does not have
to be considered as charity, but as a “communal sharing” organized
through a “general welfare arrangement” [Ibid].
Judging by the aforementioned investigations, I try to clarify
why Skirbbekk’s notion of solidarity is crucial for recognizing the
normative validity of ecological sustainability as well as for
overcoming the ecological crisis by cultivating sociopolitical
collective responsibility.
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2. Ecological Sustainability vs. Ecological Unsustainability. Where
Does the Path of Solidarity Lead To?
Neglecting the normative validity of empathy determines
the necessity of reconsidering the relationship between vital needs
and establishing ecological sustainability in the long run. According
to Naess, economically developed countries are ecologically
‘underdeveloped’ and the other way around, economically
developing countries show a stable interest in environmental
protection [Naess 2005f: 595]. Such a distinction, however, raises
many concerns because by the attempt to contradict the economic
and environmental problems, especially while defining them in an
inverse variation, only general conclusions are reached.
An illuminative example in this respect is that there are
many developing countries in which the low quality of life (due to
economic reasons) has had an impact on their inability to provide
relevant environmental protection. In turn, accepting Naess’ theory
leaves open the question how developed countries to be motivated
to reject the high living standard they have achieved in time since
they cannot show solidarity with the developing countries on the
principle of ‘direct’ identification.
Naess discusses the development of four possible scenarios
regarding the functioning of ecological sustainability in the long
run. Due to the first one, there is no big move concerning
environmental politics, or global poverty in so far as the introduced
measures may be considered as undemocratic ones being
motivated by the dramatic situation [Naess and Haukeland 2008:
276]. The second scenario partly follows the first one apart from
the big changes in the poor countries, where one experiences
considerable economic growth of a Western type. It would mean
that five times more people will have a life style, which is not
sustainable. The development will be sharply stopped by an
ecological breakdown providing a sustainable life style, which will
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make it more difficult to fight the chaos [Ibid]. According to the
third scenario, the crisis is followed by a shift to achieving a
sustainable life style, but only after a complex ecological
destruction takes place [Ibid]. Last but not least, the fourth
scenario emphasizes that we live in an ecologically enlightening
time characterized by one more realistic evaluation of the drastic
reduction of the life quality, which derives from unsustainable
development [Ibid].
On the other hand, Skirbekk’s theory about the three
extreme cases of movement of people and capital contributes to
better understanding the problems Naess faces while talking about
three types of migration against the background of the discussions
about how to achieve ecological sustainability in time. Skirbekk
outlines three extreme cases, namely, an “elimination of all the
borders and of all restrictions on the movement of men and
money”, the justification of a basic social welfare on a global level
promoted by introducing a certain legislation for welfare and for
ecological sustainability, which to be accepted in all the countries,
as well as a “fortification of a welfare system within one state or a
group of states” [Skirbekk 1996: 37-38].
By contrast to Naess’ vague definitions regarding ecological
sustainability as a future project, Skirbekk sees the realization of
the sustainability in question as inseparable from the sustainability
of the welfare state. Another crucial argument regarding Skirbekk’s
conception is that it is the sustainability and not sustainable
development that guarantees the universalizability of that
principle; one remark, which should make us aware of the fact that
the debate about environmental protection versus industrial
development in Norway starts in the mid-1960s as a debate about
the complexity of the different aspects of growth itself, namely, as
a debate about protection and growth examined on one and the
same level.
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In this context, I argue that by contrast to Skirbekk’s
scenarios[6] showing how the development of a relevant welfare
state may affect the problems regarding the justification of
ecological sustainability in the long run, Naess’ ones are focused on
rather outlining, in a descriptive manner, what most of the
‘unsustainability scenarios’ will look like. Naess does not point out
the normative aspects of a possible social, economic, and even
ecological transformation, namely, how the sustainability in
question can be achieved in practice by introducing given changes
in an already existing social order.
3. Conclusion
As one of the reasons for narrowing morality to
moralization Naess points out the role of the words that can be
used in different ways, which, however, does not explain how
words’ polysemy can be accepted as an argument against the
normative validity of solidarity as an ethical category. In this
context, I argue that it is morality that makes possible solidarity
and identification to be put in a dialectical relationship as mutually
dependent factors. Although solidarity strengthens the
identification, the other way around is not necessarily realizable. If
morality is reduced to ‘natural’ identification, then we will be able
to recognize, by ‘feeling’ solidarity, mainly the other
representatives of the human species, which will cause, in the best
way possible, the justification of implying anthropocentric ethics
rather than the one of ethical gradualism.
Furthermore, if the process of identification is not a matter
of gaining moral value, then at least three main problems arise.
First, the spontaneous recognition will be deprived of normative
validity. Second, even if the spontaneous recognition is defined as a
natural state, it would not explain how we end up with a certain
form of anthropocentrism, and not one of biocentrism, as Naess
389

МОРАЛ И ЕТИКА НА СОЛИДАРНОСТТА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

insists. And third, we cannot rely on the criteria of the degree and
recognition, as Naess suggests. Otherwise, we will keep facing the
risk of adopting ethical anthropocentrism since examining the
moral consequences will lead us to Hume’s dilemma regarding the
connection between cause and effect, namely, to presume that
what comes next is intrinsically dependent on what precedes it, in
both moral and ontological sense.
Last but not least, the examination of these problems
within the paradigm of moral objectivism would lead to legitimizing
ethical anthropocentrism at the expense of ethical gradualism,
which would bring us back to the discussions about the role of
biospherical egalitarianism as a ‘realist’ process.
In turn, Skirbekk’s analysis of moral rights contributes to
avoiding ethical anthropocentrism, when we explore the status of
the moral subjects as a borderline case, in so far as the principle of
advocatory representation is examined within discourse ethics. If
the moral rights are defined as dependent only on natural rights, it
would mean to fall into the trap of ontological determinism and the
debate about actual and potential properties respectively.
The normative validity of solidarity derives from the one of
dignity being a prototype characteristic of the principle of nonhumiliation, which gives us the opportunity to talk about
communal, in the sense of commonly shared, solidarity, as Skirbekk
suggests. Maximizing the overall non-humiliation looks only at first
sight as a principle with dominating utilitarian connotations.
However, the normative validity of dignity makes the maximization
in question a normative process, i.e. a process of communal
commitment, which is irreducible to a cost-benefit analysis since
thus the community becomes responsible for its own functioning
and development.
Regarding the future of environmental politics, Skirbekk
agrees with Naess that it is very difficult to motivate developed
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countries to equalize their basic needs with the ones of the
developing countries. In this context, the perfect scenario of
solidarity should derive from ethical universalizability that has
implications in many different scopes such as economics, politics etc.
In turn, achieving ecological sustainability in the long run is
possible only if it is determined outside of the scope of moral
objectivism since the latter presumes solidarity to be shown on the
principle of literal identification. Furthermore, rehabilitating the
process of ecological sustainability can contribute to differentiating
life quality from living standard by rethinking the role of ethical
gradualism from social and political perspectives.
The universalizability in question is achievable with
difficulty because it should be based on a well-grounded,
collectively shared responsibility taken by all countries. It presumes
a certain moral willingness for being morally engaged even with the
ones who are not able to take a moral stance, for one reason or
another, to be declared.
Talking about developing and developed countries, we
should talk about ethically universizable principle of advocatory
representation due to which the developing countries to be treated
as potential moral discussants whose well-being is at stake, when
they react as moral subjects. The common future requires more
responsible commitment on side of the developed countries to be
made, which to operate on the behalf of the developing ones for
the sake of the development of the latter. Thus the developing
countries can take their life in their own hands as soon as possible
and turn into moral discussants in practice.
In this context, Skirbekk’s scenarios give us the opportunity
for examining sustainability as based on ethically universizable
principles, which makes it possible to avoid the ecological
unsustainability in the long run. The difficulties derive from the fact
that equalization is not universalization, although the latter has the
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former as a necessary condition but in a normative sense. In other
words, the universalizability stems from the normative validity of
the possibility for applying global ethics due to which the
relationship between equal-global-universal should be interpreted
in Hegel’s sense as a dialectical relationship.
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NOTES
1. Both Kvaløy and Skirbekk argue in favor of solutions improving
life quality as a means of overcoming the consequences of overpopulation. While Kvaløy gives an example with India, where the life quality can
be improved by reconsidering the status of women who are treated as
“baby-making machines”, Skirbekk compares the population politics in
Norway and Shanghai regarding the one child policy (Skirbekk 1996: 46,
Note 24). Both Kvaløy and Skirbekk emphasize the role of education and
political culture in avoiding the reduction of the living standard to the life
quality, especially in so-called developing countries.
2. Naess argues that nature is more diverse than human species,
in so far as the latter is a “single species” (Naess 2005h: 231). Referring
to his thesis it would mean to define bioegalitarianism as a certain form
of meta-speciesism due to which nature is recognized as a species with a
capital letter.
3. See Skirbekk’s article The Beauty and the Beast (Skirbekk,
1992:93, 103).
4. Naess defines three main classes: those with a level of unsustainability “considerably below the average”, those with “roughly an average level of unsustainability” and those “considerably above the average level of unsustainability” (Naess 2005b: 195). An important point in
this context is the political speculation with the idea of permissible policies ‘near the average level’ of sustainability, namely, with the ones that
follow a norm of forced status quo concerning the degree of unsustainability. Naess provides a solution that works on the principle of contaminated vessels. The third class should be forced to reach the aforementioned status quo in order the people from the first class to avoid going
“through a severe period of transition toward sustainability” (Ibid). The
main methodological problem, which arises is whether we can keep the
balance only by imposing sanctions legislation, as Naess suggests, unless
a certain kind of moral responsibility is cultivated.
5. According to Naess, there are also three types of migration:
people moving from high unsustainability increase to low unsustainabil394
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ity increase, the opposite, as well as people moving to a place with a
roughly equal status of sustainability (Naess 2005i: 284). The methodological benefit of adopting Naess’ theory can be traced to his conception
of the two-fold migration. He talks not only about migration from poor to
rich countries, but also under what circumstances citizens of rich countries travel to help people in poor countries, as well as how the former to
be encouraged to do so in the long run. However, since Naess thinks that
a vital need should be vaguely defined for the sake of preserving pluralism, he does not manage to specify (due to neglecting the role of ethical
gradualism in practice) how a green economy can contribute to helping
people in the different countries to distinguish need from demand
(Naess 2008:113).
6. Skirbekk points out that eco-ethically we can argue that the
norm of universalization concerns the idea of need satisfaction, which in
turn implies that “everyone should seek a form of life that is ecologically
universalizable” (Skirbekk 1996: 38). In this context, the idea of a low
cost welfare state illustrates the minimum of universalization required
for achieving a certain kind of minimum universalizability. According to
this scenario, every adult person should receive a given basic sum each
month, enough to survive but not to live well on, eliminating all other redistributive transactions (Ibid: 39). Skirbekk claims that from “this total
sum we can deduct all the present public costs of redistribution”,
namely, payments to pensioners, the unemployed etc. (Ibid). This should
“also be the case for the redistribution of economic resources to work
sectors and regions” (Ibid).
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Емилия В. Маринова1
Солидарността
обитава границата на социалните политики. Дали ще успее
да ги опитоми?
Понятието солидарност има отношение към различни
аспекти на междуличностните и социалните отношения. То касае характера на междуличностните отношения, взаимоотношенията вътре в социалната общност и социалните връзки на
социалното цяло с други социални субекти.
Към явлението може да се подходи в светлината на социалните процеси, на етно-културните специфики, на политикокултурния контекст. Може да се изследват историчността, социологическият профил, да се проследят тенденциите от позицията на аксиологическия, психологическия, социално-психологическия, биологическия и пр. анализ. Етическата гледна точка изисква специфичен разрез на явлението от гледна точка на функционирането и развитието на морала в обществото.
Солидарността преди всичко може да бъде тълкувана
като социална сплотеност. Може би това е най-древната
форма на солидарност, изградена върху самосъхранителните
механизми на социалността. Кои са моралните измерения на
този „самосъхранителен рефлекс”? Солидарността също така е
обвързана с идентичността. Идентификационните механизми разчитат на общи ценности, солидарно мислене, чувства и
1
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действия, но и са източник на такива. Солидарността се интерпретира и в контекста на отговорността. Солидарната отговорност и разпределението на отговорността са важни фактори
на моралния избор и моралното поведение. Кога и как солидарната отговорност се трансформира в безотговорност – как
злото намира прикритие зад фасадата на солидарността. Кога и
как отговорността за другия прераства във власт над него.[1]
Как в този план отговорността комуникира със свободата. Тълкуването на солидарността в контекста на лоялността (етнокултурна, корпоративна, социална и пр.) също поставя обществено значими морални проблеми. Някои от тях (пр. противоречието на актуалната и желаната идентичност) са болезнени във
връзка с имигрантската вълна, която залива Европа.[2]
В контекста на солидарността атрактивността на понятия
и опозиции като друг (другост, значим друг)[3], идентичност
(граници на идентификация) [4], ценностни приоритети (споделени ценности, общи ценности и др.), заедност (общи каузи
„против“ и „за” и тяхната преходност [5] отговорност (Разве я
сторож брату моему? [6] приемане/отхвърляне, свой/чужд, отговорност/безотговорност, отговорност/права, глобално/регионално и др. е много голяма, тъй като те имат огромен
аналитичен потенциал, който, по всичко личи, че не е изчерпал
своите възможности. Като се въздържа от това изкушение (това
съвсем не се оказа така лесно!), ще разгледам един частен въпрос, който се отнася до структурата и природата на моралното
присъствие при възникването и разгръщането на солидарността.
Разчита ли солидарността преди всичко на моралната емоционалност и на персоналността? Може ли да се
твърди, че състраданието, съпричастността и съчувствието са
моралната основа на солидарността? Кои аспекти на моралното
– моралните чувства, съзнание, отношение, поведение, в найголяма степен имат връзка с разгръщането на солидарността?
Без съмнение началният импулс на солидарността е сил397
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но емоционален. Във всекидневното съзнание на българина
много често солидарността е жест на доброта. Жест на съчувствие, съпричастност, състрадаване с чуждата мъка, беда, болка. Те
са отсъствие на безразличие, излизане от собствения уют. Загрижеността за другия, тревогата за чуждото страдание, мисълта за
доброто на другия, желанието да направиш добро или да бъдеш
възприет като добър са морални по своята същност мотиви. В житейски план жестът на солидарност е персонифициран – той извира от емоционалните дълбини на личността. В този смисъл той
не е наложен отвън, сравнително слабо е свързан с религиозната,
социалната или друга принадлежност на българина. Ако използваме образа на Ю.Хабермас, по-скоро той „не е униформа”, не е
задължителната дреха, която е общоприета за общността, нито е
белег за принадлежност към общността.[7] Това не противоречи
на моралната чувствителност на българина, който най-често е с
усет за чуждата болка, състрадателен е. Доказателство за това са
спонтанните и импулсивни жестове на съпричастност и грижа за
бедстващите наши сънародници в извънредни ситуации, свързани с наводнения, разрушителни земетресения и пр., на които
всички ние сме свидетели през последните години, сплотеността
около общи позитивни каузи за подпомагане на хора в неравностойно положение, които, въпреки че се разгръщат кампанийно, са
показател за нагласите в обществото.
Разбира се, тук става дума за импулсивност, която не е
идентична със спонтанната емпатична реакция, характерна за
малките деца и за примитивното общество. Спонтанните жестове на солидарност не почиват върху ехо-афективността на малките деца, които могат да реагират спонтанно, но това не означава, че плачат или действат от солидарност. Нещо повече – солидарността не стъпва директно върху спонтанната емпатия, а
предполага както наличието на собствен емоционален опит и
афективни спомени, така и тяхното рационализиране. Въпреки, че жестът на солидарност е често спонтанен и импулсивен,
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той минава през съ-страдаването, съ-преживяването и рационално осмислянето на риска, бедата, ситуацията, страданието на
другия. Импулсивността на българина е по-скоро въпрос на
южен темперамент, а не на неосъзната ехо-реакция.
Разчитам препратките към началното развитие на морала (в онтогенетичен и филогенетичен план) да са полезни за
извеждането на базовите за формирането на солидарността
структури. Отново задавам въпроса дали тези базови структури
са афективни, т.е. дали моралните чувства са онази основа, на
която става възможно формирането на солидарността.
Известен е фактът, че в ранната и предучилищната възраст у детето може да се формира съпричастност и състрадателност към близкия възрастен, но и към случайният страдащ, към
другите деца, към животни, птици, буболечки, към играчките и
героите на приказките и анимационните филмчета, но кога
имаме основания да идентифицираме реакцията му като солидарна? Според класиците на моралното развитие за солидарност у децата може да се говори едва с формирането на отношения на взаимно уважение. Това е нова, различна (от едностранното уважение) форма на социалност, при която двустранно
отговорността за другия не потъпква неговата свобода.[8]
Предполагам, че отношенията на взаимно уважение
трябва да бъдат поставени в основата на формирането на солидарността. В същото време морално наситената емоционалност в лицето на състраданието и съпричастността са движещата енергия, мотивират и дават емоционалната тяга на солидарността. Те одухотворяват отношенията на взаимно уважение,
вдъхват им човечност, доброта, съпричастност.
Отношенията на взаимно уважение са по своя характер
социални, а не афективни структури. Това означава, че солидарността предполага и изисква формирането на определен
тип социалност, изисква развитие на социалните отношения, а
и на социалността като цяло. От базовия характер на взаимното
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уважение произтича, че солидарността, въпреки, че често възниква като персонален импулс, може да се разгърне в своята
цялостност най-вече като пазител на социалността.
Началният жест на съпричастност е само началото. Солидарността не е съболезнователна телеграма. Тя не е само съчувствие, състрадаване, съпричастност с чуждата мъка, болка
беда, безизходица. Солидарността не е само сплотеност пред
общите опасности. Солидарността не е подаяние. Тя не е изкупление. Тя не е монета в протегнатата ръка. Солидарността
не е Коледен дар. Солидарността изисква реални действия, солидарността предполага реални социални политики. Това е
възможно единствено, ако солидарността се изведе като социален приоритет на обществото, ако ценностите на солидарността и взаимното уважение залегнат в основата на избора на
социални решения и на социални политики.
А това означава навлизането на етическата аргументация в
реалния социален живот на обществото, превръщането и във
фактор за неговото устойчиво развитие. Социалното устройство
на обществото, икономиката и изборите в бизнеса, медицинското
осигуряване на всички слоеве и категории пациенти, достъпът до
новите технологии в медицината и биомедицината, справедливото разпределение на ресурсите, стратегиите по отношение на социалните неравенства, грижата за бъдещето на Планетата и за качеството на живот на поколенията след нас – всички тези избори
и много други, не по-малко важни от изброените, извеждат етиката в позицията на реален фактор на устойчивия прогрес.Навлизайки в социалните политики, солидарността обитава
техните владения като морален принцип. Принципът на солидарността се превръща в страж на социалната цялост на общността, на нейната уникалност и автентичност. В същото време,
отговорността за съдбата на другия запазва автономията и културната автентичност на социалната единица двустранно.
Превръщайки се в принцип на социалността солидар400
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ността придобива нови функции благодарение на които тя се
разгръща в качеството си на средство за овладяване на риска.
Солидарното поемане на рисковете н общественото развитие е
условие и средство за устойчив растеж.
Рисковете в съвременното общество имат глобален характер и могат да бъдат овладяни единствено със солидарни
действия. Тези солидарни действия, от своя страна, са възможни на основата на общи ценностни приоритети, с което разговорът навлиза в територията на общите ценности и границите
на тяхната приложимост. Общите ценности са в основата на социалните отношения на уважение, които имат двустранна насоченост, защото в отношенията на взаимно уважение взаимността е не по-малко важна от уважението.
Цветята на съпричастност са поднесени…
Свещичките догарят…
Монетата е в протегнатата ръка…
Какво следва?
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Проф. д.с.н. Румяна Стоилова,
Директор на Института за изследване на обществата
и знанието при БАН
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми организатори, участници и гости,
Дами и господа,
Приемете искрените ми поздравления по повод откриването на Единадесетата национална конференция по етика
„Морал и етика на солидарността в съвременното общество”.
Традиция е в рамките на националните конференции по
етика да се дискутират актуални и значими за българското общество проблеми. Единадесетата национална конференция по
етика си поставя за цел да направи съвременен, задълбочен,
комплексен анализ на мястото и ролята на солидарността в българското общество за изграждането на основните социални системи в държавата и за функционирането на ЕС като общност.
Темата на настоящия форум е събрала авторитетни изследователи и специалисти от различни области на научното
познание, представители на държавни институции и неправителствени организации.
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Солидарността е в основата на модерните общества.
Класикът на социологията Емил Дюркем посвещава задълбочен анализ на различията между механична и органична солидарност, като разграничава типа солидарност в малките общности, където всеки познава всеки, от типа солидарност в обществото, където разделението на труда е в основата на способното да се развива и просперира общество.
Синдикатът, обединил работниците от корабостроителниците в Гданск през 80-те години на миналия век, също нарича себе си „Солидарност” и привлича подкрепа и последователи не само в страната, в която възниква, но и в останалите европейски страни. Стремежът на всички, борили се и работили
за промените през 80-те години на миналия век, е към нов тип
солидарност, която се гради на основата на споделени ценности, индивидуална отговорност, свобода и зачитане на човешките права. За осмислянето на всички тези проблеми етическият
дебат е важен.
Съмишленици и партньори на настоящия форум са
Фондация „Солидарно общество” и Представителството на Россотрудничество в България.
Пожелавам успешна работа на всички участници в конференцията.

20.11.2015 г.

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова
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