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съвест?”. Те са били публикувани през първата третина 
на ХХ век, като понастоящем са практически неизвестни 
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фия в България. Освен собствено историческа тези текс-
тове имат и актуална стойност, доколкото съдържащите 
се в тях наблюдения и оценки не са загубили значимост. 
Текстовете биха представлявали интерес за всеки, който 
се интересува от основните проблеми на етическата тео-
рия и историята на етическите учения, както и от дей-
ността на първия български изследовател на моралната 
философия от епохата след Освобождението. 
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Към читателя 

 
Настоящият том се посвещава на 150-та годишнина от 

рождението на родоночалника на модерната философска кул-
тура в България – Иван Андреев Георгов (1862-1936). В него са 
включени всички негови по-цялостни текстове, посветени на 
етически проблеми. Основното му съдържание се осигурява от 
изнасяните в продължение на десетилетия от проф. Георгов 
етически лекционни курсове – „История на етиката” и „Етика 
(Принципи на морала)”, допринесли за професионалното фор-
миране на поколения студенти по философия в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Освен тях са поместени и три авторски изс-
ледователски разработки върху въпроси на моралната фило-
софия – студията „Що е съвест?” и статиите „Егоизмът и без-
користието като принципи на нравствения живот” и „Пробле-
мата за свободата на волята”. Всички текстове са били публи-
кувани през първата третина на ХХ век, като понастоящем са 
практически неизвестни на специалистите и на широката 
публика, а достъпът до тях е почти невъзможен, тъй като из-
данията им са библиографска рядкост. 

С отпечатването на този том се завършва съвременното 
представяне на основните работи на проф. Иван Георгов, за-
почнало с публикуването през 2008 г. на неговите „Лекции по 
история на философията”. Обнародването днес на етическите 
текстове на проф. Иван Георгов дава възможност да се осмис-
ли още по-задълбочено делото на създателя на висшето фило-
софско образование в България и един от „бащите” на Универ-
ситета. Освен собствено историческа тези текстове имат и 
актуална стойност, доколкото съдържащите се в тях наблюде-
ния и оценки не са загубили значимост. Текстовете биха пред-
ставлявали интерес за всеки, който се интересува от основни-
те проблеми на етическата теория и историята на етическите 
учения, както и от дейността на първия български изследова-
тел на моралната философия от епохата след Освобождението. 

За успешната реализация на този проект принос имат 
редица колеги. Такива са членовете на Института за българска 
философска култура, без колебание подкрепили това начина-
ние. Специална благодарност дължа на д-р Бисера Колева, 
която допринесе съществено за обработката текстовете на 
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етическите лекционни курсове на проф. Георгов, така че те да 
звучат както съвременно, така и да запазят специфичния си 
възрожденски дух, носен от характерния за всички негови 
работи архаичен изказ. Признателен съм и на Христо Х. Тодо-
ров за професионалната му работа по уточняване правилната 
употреба на включените в текстовете изрази на чужди езици, 
най-вече старогръцки и латински. 

 
 

От съставителя 
 



 5 

Съдържание 
 
Към читателя                           3 
Добрин Тодоров Етикът Георгов                  7 
 
ИСТОРИЯ НА ЕТИКАТА                     38 
Древните философи                       39 
Софистите                    39 
Сократ                    40 
Школата на Киренайците                  43 
Школата на Киниците                  45 
Платон                    46 
Аристотел                    60 
Школата на стоиците                                69 
Школата на епикурейците                  75 
Филон                                  81 
Новоплатоници                   83 
Християнството                  86 
св. Августин                         87 
Пиер Абелaр                         89 
Тома Аквински                   89 
Английският емпиризъм                 90 
Франсис Бекон                   90 
Томас Хобс                    92 
Ричард Кумберланд                        95 
Джон Лок                    96 
Антъни Шефтсбери                      109 
Франсис Хътчесън                 111 
Давид Юм                  112 
Адам Смит                  116 
Континенталната етика               122 
Рене Декарт                     122 
Никола Малбранш                    122 
Бенедикт Спиноза                 123 
Готфрид Лайбниц                 126 
Клод Адриан Хелвеций                131 
Имануел Кант                 132 
Песимистическата етика               146 

 6

Артур Шопенхауер                    146 
Френският спиритизъм               152 
Виктор Кузен                     152 
Теодор Жофруа                 154 
Утилитаризмът в Англия                  156 
Джереми Бентам                 156 
Джон С. Мил                     163 
Чарлз Дарвин                     168 
Херберт Спенсер                 171 
Заключение                             176 
 
ЕТИКА                178 
I. Принципите на морала                 179 
II. Кратък поглед на най-важните етически възгледи             192 
III. За съвестта                 219 
IV. Свобода на човешките действия                  252 
 
ЕГОИЗМЪТ И БЕЗКОРИСТИЕТО КАТО 
ПРИНЦИПИ НА НРАВСТВЕНИЯ ЖИВОТ                271 
 
ПРОБЛЕМАТА ЗА СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА          288 
 
ЩО Е СЪВЕСТ?               302 
I. Поставяне на въпроса                302 
II. Съвестта в древните времена               305 
III. Възгледи върху съвестта в новата философия до Русо            312 
IV. Русо, Кант, Фихте, Хегел                  317 
V. Дарвин и Спенсър                324 
VI. Паул Ре                  331 
VII. Решение на проблема                   336 
 

Бележки                  347 
Именен показалец                 353 



 7 

ЕТИКЪТ ГЕОРГОВ 
 

Личността на проф. д-р Иван Георгов (1862-1936) отдавна попада 
в полезрението на изследователите на модерната философска кул-
тура в България. На неговото професионално дело са посветени 
редица анализи1. Вследствие от тях днес той има репутацията пре-
димно на историк на философията, доколкото преобладаващата 
част от творчеството му е посветено на тази проблематика. Занима-
нията му с други теми закономерно остават в сянката на амбициоз-
ния му историко-философски проект, целящ да представи цялостен 
поглед върху развитието на световната философия2. Ала проф. Ге-
оргов има и друго лице – на популяризатор и анализатор на етичес-
ки възгледи. Тази страна от неговите търсения е по-слабо проучена, 
макар да не е останала незабелязана и отчасти анализирана3. Отно-
сителното пренебрегване на етическите му произведения обаче не е 
оправдано. Самият Георгов смята, че размишленията върху морала 
представляват „ядката на човешката мисъл”, т.е. имат изключителна 
значимост за философията, а и играят основна роля в неговите фи-
лософски произведения. Етическите текстове на основоположника 
на професионалното философстване у нас дават съществен принос 
към изграждане основите на българската философска култура след 
Освобождението. Те очертават важна насока при нейното форми-
ране, като легитимират самостоятелно проблемно-тематично поле и 
обогатяват съдържателния ú идеен облик. Етическите търсения на 
проф. Георгов имат особена ценност и с оглед ролята му на начина-
тел на академичното философско образование в страната, доколко-
то обучението по етика по традиция заема основно място в него. 
Нещо повече, той задава стандартите и се превръща в образец за 
човешко и професионално поведение, чийто пример следващите 
поколения философи у нас трябва да имат пред себе си. 

Проф. Георгов не е оставил цялостна, претендираща за пълно-
та и завършеност етическа теория. Той е далеч от систематично раз-
работено собствено учение в тази област, но е завещал редица важ-
ни идеи, които се нуждаят от осмисляне. Задачата на настоящия 
анализ е да реконструира от наличните текстове що-годе единно и 
логически последователно изложение на неговите виждания в об-
ластта на етиката – теория и история. Състои се от няколко елемен-
та: посочване и кратко описание на етическите съчинения на проф. 
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Георгов; сбито представяне на основните му схващания в сферата на 
моралната философия; изследване на съдържанието, подхода, ха-
рактера и стилистиката на изложенията върху генезиса на етиката, в 
съпоставка с останалите му историко-философски текстове; обоб-
щена оценка за съвременната значимост на защитаваните от него 
етически позиции. Настоящото изследване стъпва върху вече на-
личните коментари върху професионалната работа на проф. Геор-
гов, поради което и в него липсва пространно излагане на вече из-
вестното за основните насоки и начина, по който той работи като 
преподавател и учен. Все пак някои повторения са неизбежни, до-
колкото проф. Георгов се придържа към редица постоянни прийо-
ми в своята образователна и научна дейност. 
 

*     *     * 
Иван Георгов отрано проявява интерес към въпросите на ети-

ката, което личи дори само от предмета на неговата докторска ди-
сертация – Монтен като представител на релативизма в морала (1889)4, 
със защитата на която той приключва философското си образова-
ние в Йена. След завръщането си от странство той участва активно в 
организацията на просветното дело в следосвобожденска България, 
включително и при изграждане модела за преподаване на фило-
софските дисциплини в средното училище, в това число и на етика-
та. Успешното обучение по този предмет изисква създаването на 
нарочни помагала. Първият „Учебник по етика”, написан в страна-
та, има за автор учителя Антон Безеншек и е издаден през 1893 г. в 
Пловдив. И. Георгов публикува рецензия за него, която се отличава с 
подчертано критичен тон5. Собственият му принос към подобрява-
не условията на етическото образование в българските средни учи-
лища се изразява както в превода от френски език на „Учебник по 
етика” на Пол Жане, така и в подготвената от него и поместена в 
същото книжно тяло притурка6. Този сравнително обширен текст от 
35 печатни страници е структуриран в четири раздела: 1/ „кратък 
обзор на главните етически възгледи в историята на философията”; 
2/ „етика утилитарна и етика идеалистична”; 3/ „всеобщност на 
морала”; 4/ „въпросът за свободата на волята”. От това първо раз-
гърнато изложение на И. Георгов върху етиката стават ясни воде-
щите проблеми, които той вижда в нейната история и теория. То 
очертава и основните насоки, в които занапред ще протичат зани-
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манията му в тази област. Особено показателен е списъкът на вклю-
чените в първия раздел мислители и школи – Сократ, Платон, 
Аристотел, Стоици, Епикурейци, Християнска етика, Т. Хобс, Дж. 
Лок, А. Шафтсбъри, И. Кант и Дж. С. Мил, тъй като те формират 
ядрото и на по-късните прегледи, които И. Георгов прави върху 
историческия развой на етиката. Впечатлява и друг акцент в този 
текст: основополагащото деление на етическите учения според 
принадлежността им към идеалистическото или утилитарното нап-
равление. В сбит вид е изложено и разбирането на И. Георгов за 
универсалната приложимост на нравствеността в човешкия живот. 
Не на последно място следва да се отбележи и специалното внима-
ние, което той отделя на проблема за свободата на волята, разгледан 
в нарочен параграф и впоследствие неколкократно коментиран от 
него. 

Основен източник на информация за етическите схващания на 
проф. Георгов са лекционните му курсове „Етика (Принципи на 
морала)” и „История на етиката”, които чете в Университета в про-
дължение на десетилетия. Той е неизменен титуляр на етическите 
дисциплини, които заемат важно място в преподавателската му 
дейност. До нас съдържанието на неговите лекции по тези предмети 
е достигнало чрез изданието им от 1921 г.7, базирано върху студент-
ски записки от прослушаните през учебната 1903/04 година курсо-
ве. С голяма вероятност може да се смята, че техният текст е одобрен 
от проф. Георгов, т.е. те могат да се приемат като меродавен източ-
ник за вижданията му в сферата на етиката, още повече че застъпе-
ните в тях позиции напълно се съгласуват с тези в останалите му 
разработки върху етически проблеми. За неговите схващания по 
темата може да се съди и от обзорното му изложение върху предме-
та на философията, съдържащо се в „Увода” към първия том на 
неговата „История на философията”, където се изясняват накратко 
предметът и мястото на етиката в системата на философското зна-
ние. 

Между двата специализирани в областта на етиката лекционни 
курса има съществени разлики не само в съдържанието, но и в на-
чина на структуриране. Изложението на курса „История на етика-
та” е монолитно и завършено цяло, изградено според последовател-
но прилаган хронологичен подход при представяне на учебното съ-
държание. Не така стои въпросът с текста на курса „Етика (Прин-
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ципите на морала)”, който би трябвало да играе ролята на разгър-
нато проблемно-тематично въведение в етиката. От подобен курс се 
очаква по систематичен начин да бъдат представени основните 
виждания на неговия автор по ключовите етически въпроси. Всъщ-
ност курсът представлява съчетание от няколко относително самос-
тоятелни раздела, които не образуват консистентен текст: 1/ въведе-
ние, включващо посочване етимологията на думата етика; конста-
тиране на необходимостта на човешката оценъчна дейност; изясня-
ване на предмета, задачите и мястото на етиката във философията; 
най-общо представяне на основните видове мотиви в човешкото 
поведение (егоистични, алтруистични), разкрити чрез примери за 
нравствено поведение (Сократ, Д. Бруно, Г. Галилей) и техни идей-
ни защитници (Ламетри, Ларошфуко, Кант, Хелвеций); 2/ обзор – 
„Кратък поглед на най-важните етически възгледи”, съдържащ сби-
ти изложения върху схващанията на гръцките философи (Сократ, 
Аристотел, Епикур), християнството, „модерният мироглед” (Б. 
Спиноза, Г. Лайбниц, Ф. Бейкън, Д. Лок, А. Шафтсбъри и И. Кант, 
като от тях се открояват „три важни етически системи” – на Спино-
за, Лок и Кант), две влиятелни в съвременността идейни течения – 
„исторично-социално” (с най-видни фигури О. Конт и А. Кетле) и 
„природно-научно” (илюстрирано чрез схващанията на Ч. Дарвин); 
3/ „За съвестта”, където проблемът за наличието и особеностите на 
специфична способност за насочване на човешките действия се раз-
глежда чрез излагане на набор от възгледи от миналото и настояще-
то (Хризип, Цицерон, М. Монтен, А. Смит, И. Кант, Й. Г. Фихте, Ч. 
Дарвин, Х. Спенсър, П. Рéе, В. Вундт и др.); 4/ „Свобода на човеш-
ките действия”, в който се очертават двата основни подхода към 
темата – детерминизъм и индетерминизъм, представени чрез крат-
ки изложения върху възгледите на избрани техни представители 
(софисти, Платон, Аристотел, стоици, св. Августин, М. Лутер, Р. 
Декарт, Б. Спиноза, Д. Лок, Г. Лайбниц, Д. Хюм, Х. Волф, Ф. Волтер, 
И. Кант). 

Сред редицата централни етически въпроси И. Георгов откро-
ява два, които поставя и разглежда в последните два раздела на кур-
са си „Етика”. Очевидно проблемите за съвестта и свободата на во-
лята заемат основно място в етическите му размишления, доколкото 
той им посвещава и специални теоретични изследвания. Проблемът 
за природата и ролята на съвестта в човешкия живот той анализира 
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в своя текст Що е съвест, публикуван през 1899 г. в сп. „Училищен 
преглед”8. Под същото заглавие сп. „Български преглед” помества 
ректорската му реч, изнесена на 08.11.1898 г.9. Най-обширно изло-
жение по темата намираме в студията с аналогичен надслов, отпе-
чатана като самостоятелна брошура от Университетската печатница 
през 1902 г.10. През 1929 г. в брой втори на списание „Философски 
преглед” И. Георгов публикува статията си Проблемата за свободата 
на волята11, в която разширява и задълбочава предходните си изло-
жения по темата, обслужващи основно образователния процес в 
средните училища и Университета. В същото издание през 1933 г. е 
поместена статията му Егоизмът и безкористието като принципи на 
нравствен живот12, в която се анализира друг основополагащ етичес-
ки проблем. 

В лекционния си курс „История на етиката” И. Георгов прави 
цялостен преглед на най-значимите етически възгледи, създадени 
към момента на неговото изнасяне пред студентите. Кръгът от мис-
лители, чиито схващания са представени, е значително по-широк от 
този, очертан в останалите му етически съчинения. Към вече позна-
тите от споменатата „притурка” към учебника на П. Жане мислите-
ли и школи са добавени редица нови: Софисти, Ф. Хътчесън, Д. 
Хюм, А. Смит и др. Нещо повече, в това изложение се прокарват по-
ясни разграничителни линии между отделните направления в ети-
ческата мисъл, което личи и от обособяването на самостоятелни 
раздели при представяне схващанията на разглежданите автори. 
Курсът завършва със „Заключение”, в което се очертават основните 
насоки в съвременното за автора развитие на етическата мисъл. 

Погледнати отстрани, текстовете на проф. Георгов, посветени 
на етическата проблематика, най-общо могат да бъдат разделени на 
два типа: такива с образователно предназначение и собствено изследо-
вателски. Такова обособяване обаче би било формално и може само 
да подведе: тези работи притежават толкова голяма съдържателна и 
стилистична близост, че само с голямо насилие биха могли да се 
разглеждат като принадлежащи към различни философски жанро-
ве. Всъщност всичките съчинения на проф. Георгов върху морална-
та проблематика преследват обща цел, решават една и съща задача. 
Те са създадени, за да ограмотят и подтикнат към размисъл върху 
важните въпроси на нравствеността, стъпвайки върху познаване на 
най-добрите постижения на световната философия. Иначе казано, 
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проф. Георгов остава верен на своята кауза на просветител: „един 
съвсем обикновен излагач на верните мнения на разните мислите-
ли”, който да даде възможност на студентите и читателите „сами да 
си правят сетне своя избор” /Георгов 1981: 56/. Той се задоволява с 
ролята на популяризатор на чужди идеи, като не претендира за ори-
гинален принос към етическата мисъл. С тези си трудове той пот-
върждава съзнателно следваната мисия да бъде посредник при 
представянето на най-разнообразни философски схващания. Освен 
конкретното предназначение да обслужват нуждите на учебния 
процес по етика (лекционните му курсове), публикуваните етически 
съчинения (студии и статии) на проф. Георгов имат и по-широк 
замисъл: запознаване на образованата публика у нас с най-
значимите проблеми и решения на моралната философия. Чрез 
тези текстове проф. Георгов въвежда основни етически понятия и 
термини в професионалния философски език. Той е главно дейст-
ващо лице в разработката на основите на българската философска 
лексика, вкл. специализираната в сферата на етиката. За успеха на 
неговото начинание спомага и характерната за всичките му работи 
непретенциозна стилистика на изложение. В съчиненията му върху 
нравствени въпроси също присъства особенияг аромат на неговия 
неповторим изказ, свързан с употребата както на множество арха-
ични и побългарени чуждоезикови слова, така и на взети от ежедне-
вието думи и изрази. 

По своя характер етическите съчинения на проф. Георгов 
представляват изложения на главните учения за морала, създадени 
в историята на европейската философия. Дори текстовете, предпо-
лагащи собствено теоретични размишления на автора, представля-
ват по същество прегледи на чужди схващания. В тях се правят раз-
ширени реферативно-анотиращи обзори на предложените от други 
мислители решения на въпросите на нравствеността. Верен на своя 
историко-философски метод, проф. Георгов се стреми да очертае 
максимално широк спектър от най-значимите етически възгледи. 
Той стъпва върху разбирането си за специфичния начин на същест-
вуване на философията като „борище на най-противоречиви мне-
ния и на противоположни обосновки и докази”, които не могат да 
доведат до единомислие, а трябва да се познават в тяхното разнооб-
разие /Георгов 1925: 34/. Според него тъй като живецът на филосо-
фията е в сблъсъка между различни решения на възпроизвеждащи 
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се питания, споровете в нея са неизбежни, а окончателни и общоп-
риемливи позиции са невъзможни. 
 

*     *     * 
Своите етически схващания проф. Георгов базира върху не-

съмнената предпоставка, че етиката е част от философията, т.е. без 
уговорки приема нейния философски характер. Той смята, че фило-
софията има за задача да даде „завършен мироглед, който да обг-
ръща вселената в една безпротиворечива обща система и в същото 
време да отговаря на исканията на нашето сърце” /Георгов 1925: 
14/. Тъй като нейната мисия е не просто да бъде наука, а и светоглед, 
тя следва да дава ориентири в действителността, които да носят 
сигурност на хората. Според него доколкото философията освен 
светоглед е и наука, то и нейните подразделения имат такъв статут. 
Проф. Георгов обособява четири големи дяла във философията – 
„метафизика”, „философия на познанието” (логика, методология, 
гносеология), „природна философия” и „духовна философия”, като 
преходът между последните два се осъществява от психологията. 
Към поделенията на „философията на духа” принадлежат етиката, 
естетиката, философията на правото, социалната философия и фи-
лософията на религията. Разглеждана в контекста на останалите 
елементи на философията, етиката е отнесена към „нормативните 
философски дисциплини”, което допълнително конкретизира ней-
ната специфика в корпуса на философското знание. 

Макар да не започва представянето на философията с етически 
въпроси, проф. Георгов отрежда на този неин раздел централна 
роля. Той смята, че етиката стои „в основата” и представлява венец 
на философстването, доколкото неговата „най-висша задача е 
именно да задоволи потребите на човешкото сърце” /Георгов 1925: 
20/.  Разглеждането на етиката като ядро и своеобразен връх на фи-
лософстването означава, че проф. Георгов признава приоритета на 
екзистенциалната проблематика, а с това и на практическата фило-
софия пред теоретичната. От тази гледна точка мисията на етиката 
е да определи „общите блага и цели на човешкия живот”; тя има за 
задача да удовлетвори главния интерес на човека, като отговори на 
питането „за смисъла на живота” – лежащо не само в нейната осно-
ва, но и представляващо „ядката на всяко философстване” /пак там, 
19/. За да легитимира етиката като задължителна страна на фило-
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софстването, проф. Георгов припомня, че още в Древна Гърция тя е 
била разглеждана като един от основните клонове на философията 
заедно с диалектиката и физиката. Поради това ú ключово място в 
комплекса от философски дисциплини тя заслужава и по-обстойно 
разглеждане, осъществено на различни места в неговото творчество. 

Проф. Георгов поставя антропологически фундамент на своите 
етически търсения, като намира техните основания в основните 
човешки нужди. Същевременно смята, че моралното поведение е 
възможно, само ако хората водят борба с природните си склонности, 
на които отпор следва да дава разумът. Той стъпва върху разбиране-
то за двойствената природа на човека като дейно и съзнателно съ-
щество. Според него човекът е преди всичко „действуващо същест-
во”, а едва „на второ място мислещо създание” /Георгов 1925: 19/, 
несъмнено изпитвайки влияние в това отношение от И. Кант. Проф. 
Георгов вижда същността на човешкия „аз” в свободната и съзна-
телната дейност, благодарение на която човек се отличава от жи-
вотните и е в състояние да се противопостави на природната при-
нуда. В тази перспектива той съвсем логично дефинира етиката 
като „наука за нравственото действуване”, която следва да определи 
„висшата цел” на личността. Към постигането на тази цел трябва да 
бъде ориентирано цялостното поведение на хората, а етиката е 
призвана да го подпомага. 

Според проф. Георгов заедно с проблема за „върховното доб-
ро” и произтичащите от него блага етиката следва да осмисли въп-
роса за задълженията на човека. Анализът на нормите и правилата 
на поведение е съществена страна в етическите изследвания, тъй 
като само тяхното познаване и спазване би осигурило достигане на 
въпросната висша цел. Затова в обсега на компетентност на етиката 
влиза и задачата по проясняване проблема за добродетелите или 
„ония качества, от които зависи изпълнението на длъжностите и 
постигането на нравствения идеал” /Георгов 1925: 20/. От това до-
колко тя ще се справи с тази своя задача, в значителна степен ще 
зависи начинът на живот и насоката на неговото развитие. 

В курса си „Етика (Принципи на морала)” проф. Георгов до-
пълва и конкретизира така очертаните предмет и задачи, място и 
роля на етиката във философията. Той обяснява етимологията на 
думата, като припомня нейния древногръцки корен. При самото ú 
назоваване той говори за наложилите се в теоретичните изследва-
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ния и обществения живот нейни синонимни употреби чрез терми-
ните морална, респ. практическа, философия. Придържа се към тра-
диционното определение на етиката като наука за нравствеността. 
Разяснява обхвата на разсъжденията, осъществявани в нейните рам-
ки: отнасящите се до областта на добродетелта. Дава разгърнато оп-
ределение на предмета ú, като заявява, че етиката се занимава с „из-
дирване принципите на нравствения живот, а последните се явяват 
като начала на волевите прояви и действия, а от друга страна като 
мерила за оценка на стремленията и действията, значи на практи-
ческата деятелност на човека” /Георгов 1921: 121/. Според него 
проблемът за това какъв е принципът на морала всъщност се свежда 
до въпроса „кое е онова последно добро, което би трябвало да прогла-
сим за основа на всяка морална постъпка, за основа на нашия мора-
лен живот” /пак там, 131/. След установяване на този принцип хо-
рата следва да го признаят за задължителен за тях, т.е. да се самона-
карат да го спазват. Накрая етиката трябва да посочи „каква е пос-
ледната цел и значение на морала за индивидуалния и културния 
живот” /пак там/ (к.м. – Д.Т.). 

Верен на своя антропологически подход към основанията на 
нравствеността, проф. Георгов обръща специално внимание върху 
водещата роля на оценъчната, освен на познавателната, дейност за 
съществуването на човека. Според него в обект на оценяване се 
превръщат разнообразни страни от човешкото поведение: „стрем-
ления, волевите актове, човешките действия, на които приписваме 
известна стойност” /Георгов 1921: 121/ (к.м. - Д.Т.). Крайният резул-
тат от оценъчната дейност е определянето на тези човешки прояви 
като нравствени или безнравствени според това дали ги одобряваме 
или не. Освен че е неизбежно, оценяването играе ключова роля в 
човешкия живот и в друго отношение – дава основания и подтици 
за практически действия по изменение на действителността. 

Проф. Георгов смята, че етиката трябва да се стреми към оси-
гуряване универсална приложимост на нравствените норми. Според 
него моралните съждения следва да дават „общи правила за нашето 
действуване, правила, по които ний изискваме, щото всички да се 
ръководят в своите стремежи и действия” /Георгов 1921: 122/. Това 
означава, че е нужно да се надмогне субективността на индивиду-
алната преценка в тези съждения, за да бъде тя общопризната и 
стане основа за постъпване от всеки представител на човешкия род. 
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От тази перспектива етиката би трябвало да си постави за задача 
постигането на общовалидност на своите твърдения, като „посочи 
онези начала, които имат такава всеобщност и като такива трябва да 
бъдат признати от всички за норми, практически правила или закони 
на действията, както и да служат за мерила за оценката на тези дейс-
твия” /пак там/ (к.м. – Д.Т.). Високата претенция за всеобща значи-
мост на моралните предписания може да се защити само при гаран-
тиране на тяхната обективност. Проф. Георгов вярва, че това е пос-
тижима цел, като индивидите бъдат убедени в необходимостта от 
спазването на единно законодателство в своето поведение. 

Като вещ познавач на житейската реалност проф. Георгов е на-
ясно, че даването на морални оценки за характера на човешките 
действия е проблематично. Той се опитва чрез поредица от приме-
ри да поясни кои именно постъпки следва да определим за нравст-
вени, като възприема критерия за лична безкористност. Те са такива, 
когато „без оглед към собственото добро принасят полза на други-
те” /Георгов 1921: 122/. Според него няма съмнение в квалифици-
рането като морални на тези действия, при които наблюдаваме 
надмогване на индивидуалния користен интерес: „ний бихме на-
рекли онова действие нравствено, при което деецът е турил настра-
на своето собствено добро, щастие или нещастие, гдето той не об-
ръща внимание на своето самосъхранение, на своето индивидуално 
добро” /пак там/. Иначе казано, безусловно следва да се дава пред-
почитание на обществения интерес пред персоналния, като при 
това задължително трябва да се прави разлика между нравствена от 
полезна постъпка. За да илюстрира това свое разбиране, той дава 
пример със спасяването на един тиранин чрез заплаха за собствения 
живот като вредно за обществото, но не и безнравствено деяние. От 
друга страна, дори едно действие „да принася полза на другите, ако 
то се върши или мисли за собствено добро и полза, ний не го оценя-
ваме като нравствено” /пак там/. 

Когато размишлява върху мотивите на човешкото поведение, 
проф. Георгов обръща внимание върху тяхното многообразие. Съ-
щевременно той набляга специално върху психичните основания на 
нравственото поведение, като акцентира върху моралните чувства 
на наслада и болка. Тези чувства от особен вид са „основен елемент 
от нравствената оценка” /Теохаридис 1992: 20/. Иначе казано, изпи-
тването на удоволствие или страдание представляват първичен еле-
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мент на морала и основен негов ориентир при оценяването на една 
или друга постъпка, на нейното одобрение или порицание. 

Проф. Георгов не подминава въпроса за възможността на мо-
ралното действие, което е резултат от борба, т.е. за да се постъпва 
морално, е нужно усилие. Като изхожда от основните движещи мо-
тиви в човешкото поведение, той отбелязва, че обикновено хората 
действат, водени от чувствата за удоволствие или страдание, които 
подчиняват тяхната природа и приема, че преобладаващата част от 
човешките действия „имат своя корен в егоизма, в чувствата на нас-
лада и болка на дееца” /Георгов 1933: 99/. Като се съгласява, че е 
разбираемо да се търси удоволствието и избягва страданието, той 
пита кое би накарало човека да се откаже от постигане на макси-
мална наслада и избягване на болките; не е ли противоестествено 
човек да пренебрегне собственото си благополучие в името на чуж-
дото; нима има нещо неприемливо в това да се търси личното щас-
тие. В крайна сметка стига и до въпроса дали всички човешки пос-
тъпки имат за своя основа личния интерес и му отговаря отрица-
телно, като заявява, че съществуват „такива действия, при които 
човек постъпва против своето собствено благо, за да постигне цели, 
чужди на личното му добро” /пак там/. Нещо повече, тези постъп-
ки – подчинени на благото на другите хора, са именно моралните. 
Воден от това разбиране, проф. Георгов разглежда личната незаин-
тересуваност във фундаментален етически принцип, в основание на 
морала. Според него всеки човек е изправен пред избор между две 
житейски стратегии или модуси на съществуване: егоизъм или алт-
руизъм, като той отдава безусловно предпочитание на безкорист-
ността пред себичността. 

В защита на идеала за алтруистична служба на индивида в об-
щността проф. Георгов привежда пример с достойното поведение 
на Сократ, който отказва да се унижи като отхвърли публично своя-
та мисия, за да запази живота си. След това дава одобрението си за 
поведението на Джордано Бруно, не пожелал да изостави своите 
убеждения в името на оцеляването, макар впоследствие да е непос-
ледователен в това отношение. Същевременно проф. Георгов проя-
вява разбиране и снизхождение към проявите на слабост при избора 
между живота и идейното кредо, което личи от нежеланието му да 
укори Аристотел, успял да избегне смъртта с цената на бягство, като 
не защитил публично своите възгледи. А следователно нему е чужд 
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крайният нравствен ригоризъм и прокламиране на героично пове-
дение като идеал за подражание от хората в тяхното ежедневие. 
Стремежът му е само да покаже, че е възможен и друг начин на жи-
вот, освен подчинения на постигането на лично благоденствие. 

В усилието си да утвърди разбирането, че в човешкия живот 
съвсем не е задължително да доминират себичните подбуди, проф. 
Георгов отграничава специална категория неегоистични подбуди, 
които нарича „супра егоистични (извън-егоистични)”. Той отдава 
приоритет на неегоистичната мотивация в човешкото поведение и 
се отнася с одобрение към възгледа на Кант, че нравственият живот 
„трябва да се ръководи от съзнанието за дълга като борба против 
собствените наклонности” /Георгов 1933: 104/. Същевременно той си 
дава сметка за оспоримостта на този възглед и посочва някои от сле-
довниците (Ламетри, Ларошфуко, Хелвеций) на противоположната 
теза, че всеки човек извършва действия, базирани само върху егоиз-
ма. Но проф. Георгов не спира просто до констатацията на различ-
ни мнения по въпроса за дълбоките основания на човешкото пове-
дение. Той влиза в спор със защитниците на егоизма като единствен 
източник на човешките постъпки, поставяйки риторичен въпрос: 
„Но ако наистина такива мислители имаха право, ако егоизмът дик-
туваше всички действия, дори и онези, които ни се виждат съвсем 
незаинтересовани, тогава защо вярваме въпреки всичко това, че 
съществуват незаинтересовани постъпки, каквито предполага обик-
новено истинският морал, защо се боим, защо се срамуваме да 
признаем откровено, че всички ние в своите действия се ръководим 
от чист егоизъм?” /Георгов 1921: 128/. Освен аргумента на срама 
проф. Георгов прибягва в защита на своята теза до посочване на 
някои важни явления в живота на хората – любовта и приятелство-
то, които не са продиктувани от преследване на личния интерес. В 
крайна сметка той достига до заключението, че „не е личният инте-
рес, егоизмът, който може да обясни цялата наша деятелност и че за 
известна наша деятелност не можем да намерим обяснение в прин-
ципа на егоизма, ами в принципа на безличната деятелност” /пак 
там/. 

Воден от разбирането, че свободата на волята е предпоставка на 
нравствеността, проф. Георгов разглежда проблема за нейната същ-
ност и форми. Той констатира, че този въпрос е твърде мъчен и 
предизвиква безкрайни спорове, като за неговото решаване са нуж-
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ни усилията на психологията, етиката и метафизиката /Георгов 
1929: 150/. Проф. Георгов изхожда от разбирането, че свободата и 
необходимостта не могат да бъдат съчетани, а необходимост и при-
нуда съвпадат. Според него, за да може да бъде прояснен проблемът 
в своята дълбочина и сложност, е нужно най-напред да се определи 
съдържанието на понятието свобода. Проф. Георгов отчленява две 
негови употреби: едната – в негативен смисъл – липсата на обектив-
но препятствие за извършване на едно или друго действие, а друга-
та – в позитивен – в отсъствието на принуждение за проявата на 
стремеж или желание. При това става дума за два вида принуда: 
едната идва от външния свят, и такава, произтичаща от собствената 
психика. Във връзка с това разграничава и два модуса на свободата: 
на волята и на действието. За него няма съмнение, че човек е в със-
тояние да не допуска „външна принуда върху волята”, но същевре-
менно „няма свободно искане, има искане по необходимост и при-
нуда „отвътре”, т.е. по същество не разполага със свободна воля 
/Костадинова 2000: 46/. Иначе казано, хората са подчинени на собс-
твения си вътрешен дух – на моралните чувства, мотиви и характер, 
които са основания за тяхното поведение. Разбира се, проф. Георгов 
няма предвид пълно подчинение и дори говори за „вътрешна, или 
психологическа свобода”, която се изразява в „способността на чо-
века да взема решения с пълно самосъзнание, т.е. да се подчинява, 
когато действа нравствено само на вътрешността, на психическата 
каузалност” /Георгов 1898: 217/. От тази гледна точка човек следва 
да осмисля добре своите постъпки, като не действа „под влиянието 
на моментални впечатления и на слепи влечения, ами преди да взе-
ме своето решение зряло да обмисля и претегля всички условия и 
тогава да избира действието, като в него влага един вид самата своя 
личност” /пак там/. Като постъпва по такъв начин, разумният чо-
век ще може да поеме отговорност за делата си. 

 Проф. Георгов полага специални усилия да разграничи основ-
ните видове свобода: физическа, морална, психическа, на действие-
то и същинска, като най-голямо внимание отделя на последните 
два. Свободата на действието или „външната” свобода – определена 
като „стремеж” без ограничения, често се смесва с „истинската” или 
„вътрешната” свобода като способност да се „зима решение с пълно 
самосъзнание”. При нея няма пречки за осъществяване на искането 
и не се предполага изменение на средата за действие, за разлика от 
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същинската свобода на волята. При последната не могат да се над-
могнат даденостите – личният характер, вътрешните подтици и 
мотиви, като същевременно субектът на волевото решение трябва 
да е в състояние да посочи основанията за своя избор тъкмо на тази 
постъпка. 

Специално внимание проф. Георгов отделя на основните типо-
ве решения на проблема за свободата на волята. Той определя де-
терминизма и индетерминизма като главни подходи при нейното 
осмисляне, като за разлика от редица подобни случаи взима страна 
в спора. Критикува механистичния детерминизъм с аргумента, че 
при него не се оставя място за избор, а деецът – подчинен на нало-
жени обстоятелства, не може да носи отговорност за поведението си. 
То е резултат от принудата на проявяващия се с необходимост и в 
човешкия свят универсален природен закон на каузалността. В 
крайна сметка свободата на волята изчезва, а без нея губи смисъл 
„всяка нравственост, стават безпредметни всички нравствени запо-
веди, па и всички нравствени норми” /Георгов 1929: 157/. Нещо 
повече, ако хората се лишат от свободата на волята, те биха изпад-
нали „до равнището на животното, за което именно не съществува 
нравственост” /пак там/. С други думи казано, тази деградация би 
довела до оскотяване на представителите на човешкия род и загуба 
на собствения им облик на морални същества. Същевременно проф. 
Георгов не приема и позицията на индетерминизма, тъй като смята, 
че винаги са налични ограничители на личния произвол. Според 
него, макар да не трябва да се упражнява външна принуда над во-
лята (физическа, социална, духовна), все пак безусловно действа 
вътрешна каузалност, така че собственият избор е подчинен на за-
ложения в конституцията на човека универсален морален закон. 
Неговото следване е дълг на хората, като спазването му осигурява 
универсалност на морала, доколкото се явява всеобщ критерий за 
оценяване на нравственото поведение. 

Според проф. Георгов изясняването на въпроса за движещите 
мотиви на човешката дейност е пряко свързан с решаването на ос-
новния проблем, с който се занимава етиката: „да се определи каква 
трябва да бъде целта на нашите действия, както и да се определи 
мерилото, което трябва да туряме в основата, когато оценяваме 
нравствените или безнравствените действия” /Георгов 1921: 129/ 
(к.м. – Д.Т.). Този въпрос е изключителна значим, което личи от обс-
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тоятелството, че от неговото решаване зависи как ще действат хора-
та практически. Същевременно той е твърде сложен, като при опи-
тите за решение се възпроизвежда разногласието между моралисти-
те, които не могат да намерят обща „теоретична основа”. Този хи-
лядолетен спор продължава да се води между две основни направ-
ления в етиката, чиито първи представители в древността са били 
Киниците и Киренайците, като за неговото окончателно решение 
не могат да помогнат и външни сили – например религията и нау-
ката. За разлика от редица други случаи, в които проф. Георгов от-
казва да вземе страна при идейна конфронтация, по този въпрос 
той се определя категорично, като заявява, че водещ в нравственост-
та не е стремежът към лично щастие. Неговата позиция произтича 
от нежелание да се признае опитът като основа на моралното пове-
дение и в това отношение следва без уговорки възгледа на Кант, че 
„етиката се касае за онова, което трябва да се върши, което сме 
длъжни да вършим, но макар и никога да не би се изпълнило това 
задължение” /пак там, 130/. Дори в реалния живот да не се среща 
„незаинтересовано самопожертвувание, моралът изисква от нас 
непременно такова самопожертвувание” /пак там/. 

При осмисляне реалното морално поведение проф. Георгов се 
изправя пред въпроса за намирането на неговите опори. Един от 
възможните отговори е позоваването на съвестта като положен в 
човека стожер, който го подкрепя в живота. Проф. Георгов си дава 
сметка, че съвестта не е безспорен гарант на нравствеността, докол-
кото този вътрешен глас „не се е признавал винаги за сигурно ме-
рило на нравствеността”, а мнозина „велики и видни мислители не 
са признавали съвестта, не са имали дори понятието съвест като 
неизбежно понятие” /Георгов 1921: 130/. Въпреки това недоверие 
към съвестта като стълб на моралното поведение у някои моралис-
ти, той ú отрежда важна за живота роля. Същевременно проф. Геор-
гов отчита факта на нейното трудно познание, довело до разнооб-
разните виждания за природата и най-вече за произхода ú. Според 
него все пак е налице възможност да се постигне съгласие в разби-
рането за същността на съвестта като „част от нравственото съзна-
ние”, която влияе значително върху действията на човека /Георгов 
1987: 383/. Тя не съвпада с нравственото съзнание изобщо, а е тази 
негова функция, чрез която се изработва самооценката на човека за 
неговото поведение. 
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Що се отнася до начина, по който се формира съвестта, проф. 
Георгов предлага да я разглеждаме като комплексен духовен феномен, 
резултат от дейността на цялата душа с нейните представи, чувства 
и стремежи, в който приоритет имат чувствата като „основен” или 
„първичен елемент на съвестта” /Георгов 1987: 417/. Става дума за 
специфичен вид чувства, различни от „телесните”, „естетическите” 
и „умствените”. Според него съдържането на моралните чувства се 
свежда до оценката на одобрение или неодобрение на човешкото 
поведение. Те играят ключова роля сред мотивите за действие, до-
колкото водят до „императивни”, „безусловни предпочитания” при 
избора на една или друга постъпка /пак там, 418/, като имат прио-
ритет пред „импулсивните” действия. От тази гледна точка е обяс-
нимо и разбирането му за липсата на морална чувствителност у 
някои хора като проява на болестно състояние на човешкия дух, 
така както дисфункцията на някое от сетивата е белег за патология 
на тялото. 

Специално внимание проф. Георгов отделя на различните 
прояви или форми на съвестта. Според него основните видове съвест 
са „законодателна или подканителна” и „съдеща или последваща” 
/Георгов 1987: 383/. Първата изпълнява ролята на насърчаваща и 
насочваща сила у човека, която освен да го направлява в неговото 
поведение, следва и да го възпира в порива му към носещи наслада, 
но нравствено укорими деяния. Втората пък има задача да бъде 
контролен орган относно постъпките на хората като положен в тях 
съдия, налагащ както наказания за простъпки, така и изказващ 
одобрение за похвални дела. За да осъществи тези свои функции, 
съвестта следва да бъде конституирана като страничен наблюдател 
на човешкото поведение. Нещо повече, тази инстанция е призвана 
да охранява нравственото съзнание от евентуални изкушения и 
отдаване на пороци. 

Основно място в своето пространно изследване върху съвестта 
проф. Георгов отделя на въпроса за нейния генезис. Той констатира, 
че съществуват непримирими противоречия по този ключов за ети-
ката въпрос. Според него основните му решения са три, като ги на-
рича супранатуралистичен, натуралистичен (емпирически) и раци-
оналистичен (нативистичен) възглед. Според представителите на 
първата гледна точка съвестта е изключителна душевна способност 
с божествен произход. Тази позиция е напълно неприемлива за 
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проф. Георгов, доколкото не се съгласува с фактите за разнообраз-
ните степени и форми на проявление на съвестта, които изискват 
отчитане на нейното историческо развитие и правят несъстоятелно 
разбирането за нейния константен характер. Главна мишена на 
критика обаче е натуралистичният възглед за произхода на съвест-
та, според който тя има своето начало в опита и не се базира върху 
заложена в човешката природа духовна способност. Проф. Георгов 
застава изцяло в защита на третата позицията – тази на рациона-
лизма, воден от стремежа да защити универсалния характер на мо-
рала. Той все пак е готов да приеме донякъде влиянието на опита 
върху формирането на съвестта, като признава приноса на Х. Спен-
сър за еволюцията в емпиричния възглед към възникването ú с 
признанието за априоризъм при индивида – дошъл от натрупания 
морален опит на предходните поколения, но не и при човешкия 
род. Съвестта не е изцяло вродена способност, но не е и напълно 
придобита вследствие влиянието на средата. Още по-малко се пре-
дава по наследство. Тя има своето начало в „аза”, където съществува 
„зародиш на моралност”. 

 
*     *     * 

В своите трудове върху проблемите на етиката проф. Георгов 
набляга върху значимостта на предлаганите им решения, като де-
монстрира подчертан респект към постиженията на отделните мис-
лители. Наблюдаваме съзнателно търсена обективност, добронаме-
реност и посочване на оригиналното в разнообразните персонални 
решения на моралните проблеми. Тук проличава типичната за него 
лоялност към авторите на излаганите възгледи, както и признател-
ност за техните постижения. В етическите му изложения намираме 
още едно потвърждение на характерния за него маниер на подна-
сяне на мисловното съдържание, при който се предлага богата фак-
тология, говореща както за завидна лична ерудиция и компетент-
ност, така и за дълбоко осмисляне на идеите. Неговите изложения се 
отличават с кратко – почти телеграфно, концентрирано и достъпно 
излагане на чуждите схващания, като поддържат жив интереса и 
будят интелектуалното любопитство у студентите и читателите. 
Присъщата им яснота и простота на изказа водят до лекота на възп-
риятието и подпомагат проумяване съдържанието дори на твърде 
сложни интелектуални позиции. За да улесни максимално своята 
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аудитория при навлизане в дълбочината на трудни мисловни конс-
трукции и вникване в духа, от който са породени, той охотно при-
вежда чужди наблюдения и оценки, изразява съгласие и се присъе-
динява към интерпретации на авторитетни изследователи, макар 
невинаги да ги посочва поименно. Воден от стремежа максимално 
да улесни обучаемите и читателите при вникването в разнообраз-
ните етически схващания, проф. Георгов използва редица полезни 
похвати: коректно и прецизно изложение на чуждите тези; съсредо-
точаване върху централните положения, представляващи живеца на 
съответното учение; сбити преразкази или характерни цитати от 
ключови пасажи на емблематични за дадения автор текстове, в мно-
го случаи представляващи първите им преводи на български език. 

В етическите текстове на проф. Георгов се наблюдава същест-
вена разлика в подхода към излаганите чужди схващания спрямо 
този, използван в историко-философските му анализи. Прави впе-
чатление, че в тях той не е неутрален наблюдател и регистратор на 
представяните възгледи, който се въздържа от собствени оценки, 
макар да е упрекван неоснователно, че „почти никак не изразява 
собствени съображения, мнения” /Славов 1994: 172/. Ясното заема-
не на позиция е нетипично за неговите историко-философски рабо-
ти, където той обикновено предпочита да се задоволява с коректно 
излагане на чужди възгледи и не взема страна в споровете. Тук лип-
сва и характерната за посочения тип текстове благосклонност към 
всяка от коментираните тези. В редица случаи той категорично се 
ангажира с определени възгледи и открито изразява предпочитание 
към едни или други от тях. Прави редица коментари, от които ста-
ват ясни личните му пристрастия и теоретични ангажименти. Не се 
отказва от оценъчни съждения и квалификации, в които личат сим-
патиите му към определени етически възгледи или мислители. Не-
що повече, изследователите справедливо отбелязват, че в етическите 
си работи проф. Георгов понякога „воюва срещу определени пози-
ции в защита на своята” /Бъчваров, Латев 1987: 30/, като влиза в 
задочни спорове с конкретни мислители. Разбира се, и тук той не се 
опитва да налага своите схващания на аудиторията, но полага уси-
лия да я убеди в тяхната правота. Накратко казано, тук виждаме 
една бойка и готова за идеен сблъсък личност, която не премълчава 
собственото си духовно кредо и не проявява снизходителност към 
чуждите заблуждения. 
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В етическите си текстове проф. Георгов не прибягва до някои 
похвати на изложение, характерни за историко-философските му 
анализи. Така например той се отклонява от обичайния начин на 
структуриране на своите лекции по етика, познат ни от аналогич-
ните му лекции по история на философията. Тук отсъстват прост-
ранни биографични изложения, посветени на отделните мислите-
ли. Липсват подробни описания на семейната среда и на социокул-
турната ситуация, благоприятствала появата на техните схващания. 
Значително по-кратки и концентрирани върху собствено етически-
те проблеми са библиографските справки върху творчеството на 
отделните философи-етици. За тези различия има просто обясне-
ние. Проф. Георгов очевидно е разчитал, че студентите вече са за-
познати с делото на разглежданите автори, най-малко от неговите 
лекции по история на философията, затова и не обрисува толкова 
плътни личностни портрети, а представя максимално концентри-
рано ключовите идеи в отделните учения. Той предпочита и да даде 
по-разгърнати квалификации за значимостта на разглежданите 
възгледи. Също така и по-рядко привежда пространни цитати от 
оригинални произведения на анализираните автори, макар да 
включва спорадично някои преводи на пасажи от емблематични 
техни съчинения. 

В своите етически съчинения – подобно на историко-фило-
софските, проф. Георгов понякога отправя упреци към авторите, 
чиито учения представя. Най-често критиката му е насочена към 
липсата на балансираност при заемането на определени позиции. 
Той проявява неприязън към „крайностите” в мисленето на автори, 
принадлежащи към определена школа. Като пример за скандална и 
абсолютно неприемлива теза може да послужат вижданията на Тео-
дор (Безбожник), който е наречен от Диоген Лаертски „най-
безсрамния от всички Киренайци”, тъй като отхвърля традицион-
ните добродетели (родолюбие, приятелство) и хвали греховете 
(кражбата). Друг тип упрек проф. Георгов отправя към етическите 
схващания на Ф. Бейкън – според него те се отличават с неяснота и 
поради това са непонятни за читателя. 

Важна особеност в етическите текстове на проф. Георгов предс-
тавлява нарочното наблягане върху разделителните линии и тенден-
циите в мисленето върху моралната проблематика. В тях се въвеж-
дат универсални деления на главните философски и етически по-
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зиции, които имат трайно присъствие в европейската философска 
култура13. Според него ключова роля за разделението между морал-
ните мислители играе възприетата от тях крайна цел в човешкия жи-
вот. От тази гледна точка етиците могат да се разделят – въпреки 
множеството нюанси в ученията им, на „два лагера, които относи-
телно последната цел стоят на две противоположни становища” 
/Георгов 1921: 116/. Едните я виждат в търсенето на максимум щас-
тие или наслади, а другите смятат, че човешката дейност не е непре-
менно насочена към постигане на удоволствия и че тя „може да се 
ръководи от други мотиви” /пак там/. Първите проф. Георгов на-
рича „утилитаристи, егоисти и интелектуалисти”, а вторите назова-
ва „реалисти, идеалисти” /пак там/. Той не крие своите симпатии 
към представителите на идеалистическото направление, макар те да 
не са защитени с нарочна аргументация. За сметка на това пък из-
ложението му върху историята на етиката завършва с критика на 
утилитаризма, каквато за другото направление в етиката липсва. 

В прегледа върху развоя на идеите в моралната философия 
проф. Георгов акцентира върху възпроизвеждащи се ключови проб-
леми и противопоставящи се принципни решения, очертава траек-
тории на идейно развитие. Проследява посоката за разгръщане на 
споделени базови схващания и идентифицира спектър от варианти 
на тяхното проявление (евдемонизъм, хедонизъм; етически оптими-
зъм или песимизъм). Фиксира както приемствеността – идейни вли-
яния и заемки, така и различието помежду им, без да бъде изпуска-
на тяхната взаимовръзка. Въвежда и разяснява трайни идейни опо-
зиции: например разликата между Платон и Аристотел се прави 
чрез въвеждане на понятията иманентност и трансцендентност14. 
Описва генетични линии, какъвто е случаят с разкриване идейния 
произход на епикурейството и стоицизма15. Обаче не групира ети-
ческите учения според единен и последователно прилаган прин-
цип, а използва няколко критерия: съдържателен – принадлежност 
към тип етическа теория (песимистическата етика); териториален 
(континентална етика); смесен – национален и съдържателен (френ-
ския спиритуализъм, утилитаризма в Англия); идейно сродство меж-
ду мислители от общо направление или школа (стоицизъм, епику-
рейство). Някои автори – като Ч. Дарвин и Х. Спенсър, представя 
извън рамките на конкретна насока в етиката, т.е. те присъстват 
заради персоналния им принос. Анализира дори доминиращи ре-



 27

лигиозни доктрини, оказали голямо влияние върху нравствените 
възгледи на хората и етическата мисъл16. Макар проф. Георгов да 
разглежда идейните традиции като формирани според различни 
критерии, крайният резултат при техния преглед надхвърля първо-
началното му намерение просто да ги обособи и да улесни своите 
студенти, като ги ориентира в разнообразните решения на цент-
ралните питания от сферата на нравствеността. Той съумява да изг-
ради цялостна координатна система, в която съобразно основните 
разграничителни оси се разполага всеки конкретен морален възг-
лед. 

Проф. Георгов последователно изпълнява поставената си цел 
да представи най-значимите етически учения, създадени в евро-
пейската философия. Според него съществуват непренебрежими 
мислители, чиито възгледи не могат да бъдат подминати и непре-
менно следва да бъдат анализирани. Той често използва квалифи-
кацията забележим, за да определи значимостта на схващанията на 
конкретни философи-етици (Т. Хобс, Д. Лок и др.), чиито идеи зас-
лужават да бъдат коментирани. Други само споменава, макар те да 
са видни фигури в историята на световната философия17. Отдава 
своето признание за новаторството при поставянето на определен 
проблем или при очертаването на тенденция за неговото решава-
не18. Същевременно уважава ерудицията и изразява одобрение към 
доброто познаване на моралното наследство, като проявява особен 
респект към идеите на класическата антична етика19. Високо цени 
приносите на разглежданите автори към научното обосноваване на 
дадено учение20. Не на последно място се отнася с уважение към 
философите-етици, постигнали дълбочина при осмислянето на мо-
ралната проблематика21. 

В етическите си съчинения проф. Георгов проявява относител-
но по-слабо внимание към индивидуалния облик на представяните 
автори, за сметка на предлаганите от тях идейни решения. Същев-
ременно обаче не можем да кажем, че той съзнателно прокарва тен-
денция към обезличностяване на разглежданите мислители. В него-
вите прегледи върху развитието на моралната философия присъст-
ват множество оценки за персоналния принос на отделни мислители. 
Проф. Георгов се ангажира например с квалификацията, че Платон 
е „най-великият от всичките етици и един от първите мислители на 
света” /Георгов 1921: 9/. На друго място той определя Тома Аквинс-
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ки за „най-великия от средновековните философи” заради това, че 
прави „систематично изложение” на християнските схващания, вкл. 
морални /пак там, 45/. Иначе казано, прави йерархия и градира 
мислителите според тяхното влияние върху световната или нацио-
налната етическа мисъл22. 

 В своята „История на етиката” проф. Георгов говори за срав-
нително късното възникване на етиката като самостоятелен дял на 
философията. Определя Сократ за „основател на научната етика”, 
но отчита факта на съществуване на предистория на етиката. Спо-
ред него тя се изразява в „случайни забележки” върху нравствени 
въпроси на „софистите както и тям подобни, които има в предиш-
ните философи”, но тъй като „тези размишления не ни представят 
закръглена система”, те нямат характера на научни схващания 
/Георгов 1921: 4/. Очевидно той изхожда от идеал, според който 
пълноценно е това учение, което се отличава с единство, последова-
телност, цялостност и завършеност на защитаваните схващания. 
Според проф. Георгов, тъй като размишленията на Сократ се бази-
рат върху една обща идея и принцип на мислене – „всичката нравс-
твеност почива върху точно и вярно познание” /пак там/, това е 
достатъчно основание той да бъде определен за баща на етиката. 

При прегледа на историческото развитие на етическите възгле-
ди проф. Георгов проявява афинитет към мащабни обобщения и 
проследяване на процеси в моралното мислене, подчинен на стре-
межа за систематизация на материала по темата. Такъв е случаят с 
приликата, която той вижда между разнородните етически учения в 
Древна Гърция – споделеното убеждение за естествения човешки 
фундамент на морала23. Същевременно подобен род обобщения не 
го водят до пренебрегване спецификата на отделните възгледи. Той 
не си позволява да сведе конкретните учения до абстрактни тези, да 
унищожи техния уникален облик. В неговите анализи липсва огру-
бяване и схематизиране, водещо до изопачаване смисъла на излага-
ната позиция, дори когато тя не се споделя. Проф. Георгов се стреми 
да разпознае споделени базови идейни предпоставки между автори-
те със сходни възгледи, да очертае мисловна приемственост и пока-
же доразвитието на определени идеи24. Той специално акцентира 
върху съвпадението в определени пунктове между изглеждащи на 
пръв поглед несвързани помежду си етически учения. Същевремен-
но проф. Георгов приема за нормална незавършеността на спорове-
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те между тях. Не се притеснява, че в дискусиите им – преки или 
задочни, не се достига до окончателни решения. Можем да кажем, 
че той споделя Сократовия идеал за търсенето на истината като 
безкраен процес. 

Като поставя акцент върху сблъсъка на принципни теоретични 
позиции относно нравствените проблеми, проф. Георгов създава 
„интрига” от съревнованието помежду им. Такъв е случаят с школи-
те на Киниците и Киренайците, които „се намират в пълна проти-
воположност”, а „тази противоположност е такава, която има своя 
извор в самите етически проблеми” и „се проявява и до днес” 
/Георгов 1921: 6/. Същевременно той отчита и наличието на пресеч-
ни точки между изглеждащи непримирими учения, например меж-
ду Епикурейците и Стоиците, отдаващи „първо значение на прак-
тическата философия или нравствеността – етиката – тъй като пос-
тавят на първо място постигане на щастието” /пак там, 33/. Не на 
последно място, проф. Георгов прави широкомащабни обобщения 
върху особеностите на националните етически традиции. В този сми-
съл любопитно звучи неговото сравнение между английската, немс-
ката и френската морална философия. Той изказва дълбоко спор-
ната теза, че „в Английската философия срещаме редица филосо-
фи, които в едно направление развиват нравствените въпроси и тъй 
образуват цяла система; също в немската философия, макар да няма 
такава систематичност, но се срещат философи, които самостоятел-
но и сериозно се захващат с въпроси за нравствеността. А във френ-
ската философия – френските мислители като че случайно попадат 
във въпроси за нравствеността и пак ги разрешават под влиянието 
(според разрешаването) на някои английски или немски мислители, 
а не самостоятелно” /пак там, 97/. 

Етическите текстове на проф. Георгов съдържат редица непре-
тенциозни, но ясни обобщаващи коментари върху конкретните 
основания на анализираните схващания – по правило кратки, като 
понякога дори само се отбелязва съществуването на определен възг-
лед. Те са концентрирани върху ядрото на даденото разбиране, а 
често и върху проблематичността на представените решения. Такъв 
е случаят с констатацията, че „главната мисъл на Аристипа е утвър-
ждението му, че насладата, удоволствието е най-доброто нещо, даже 
насладата е едничкото добро нещо” /Георгов 1921: 6/. От такъв вид 
е и заключението върху „основния възглед, присъщ на всички хрис-
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тиянски вярвания”, че „без вяра човек не може да придобие нравст-
вена заслуга, не може да очаква опрощение на греховете си, не може 
да достигне истинското щастие” /пак там, 46/. 

Понякога проф. Георгов прави препратки към съвременността 
при уточняване възгледите на един или друг мислител. Така нап-
ример той забелязва, че „Аристотел схваща приятелството в много 
по-широк обем, а не както го ний сега разбираме – само с едни из-
вестни външни връзки, които имат било политичен или юридичес-
ки характер” /Георгов 1921: /26. За разлика от днешните хора, 
древногръцкият философ „разбира тук и любовта към ближните”. 
Чрез използването на тези паралели проф. Георгов търси както да 
привлече вниманието на аудиторията към обсъждания проблем, 
така и да посочи непреходния характер на предложените в далеч-
ното минало негови решения. Подобен прийом е приложим и в 
съвременната образователна практика по философските дисципли-
ни. 
 

*     *     * 
Да се даде днес оценка на етическите схващания на проф. Ге-

оргов е едновременно лесно и трудно. Лесно е, защото неговите 
идейни пристрастия са ясни и могат да бъдат идентифицирани без 
големи усилия. Убежденията му не са оригинални, а теоретичните 
му позиции отдавна са били анализирани25. Възгледите на проф. 
Георгов съответстват на развитието в световен план на етическото 
знание от края на ХIХ и първата третина на ХХ век, а оттогава има 
достатъчен отстъп във времето, за да бъдат видени в перспективата 
на по-дългосрочни идейни развития. Главна негова идейна мишена 
е релативизмът в мисленето, вкл. моралното. Той защитава „етичес-
ки абсолютизъм” /Бънков 1966: 363/, т.е. вярва в постижимостта на 
единна за всички хора система от нравствени ценности и правила. 
Воден от мечата си за създаване на общочовешки морал, се проти-
вопоставя на релативистките интерпретации на нравствените нор-
ми, стъпващи върху разнобоя в конкретните възгледи на реалните 
хора, поради което и не приема тяхната опитна основа. Тръгвайки 
от рационализма в познанието и морала, той критикува емпиризма, 
което логично го противопоставя на евдемонизма и хедонизма, на-
мерили своята кулминация в ползващия се с широко влияние по 
негово време утилитаризъм. 
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Посочените обстоятелства обаче могат да създадат привидност 
за твърде леко вникване в етическите текстове, които ни е оставил 
проф. Георгов. Налице са предпоставки за повърхностно разбиране 
и погрешно оценяване на стойността, мястото и ролята на неговите 
разработки по проблемите на моралната философия. За да се из-
бегне този риск, е нужно още веднъж да бъде припомнен смисълът 
на неговото дело в контекста на цялостното развитие на българската 
философска култура, в перспективата на което да се разгледат и 
наследените от него етически схващания. Във връзка с това следва 
да се отбележи, че Иван Георгов започва своята дейност като пръв 
професионален философ в страната. Тръгва „от нулата” и „на 
празно място” – не може да разчита на предварителни натрупвания, 
не разполага с традиция. Той – заедно с неколцина свои колеги (ка-
то д-р К. Кръстев, Н. Алексиев и др.), трябва да положи основите на 
модерната философска култура в България. И проф. Георгов го 
прави с ясното съзнание, че от него се очаква да бъде преди всичко 
преподавател и наставник („духовен баща”, не само лектор)26, на ня-
колко поколения студенти по философия, а не толкова мислител с 
претенции за оригиналност на възгледите си. Погледнато от тази 
перспектива, стореното от проф. Георгов в сферата на етиката изг-
лежда по съвсем друг начин, отколкото ако просто се съпоставя с 
работата на автори, работещи в добре организирана социална среда 
и в богата на натрупвания философска култура. От този ракурс 
неговото дело – включително в областта на етиката, има епохално 
значение за установяване на професионалното философстване у 
нас. 

Базовите философски убеждения и ценностни ориентации на 
проф. Георгов не могат да ни изненадат, доколкото той напълно 
споделя изходните позиции на Просвещението и производния му 
модернизационен проект. Както е добре известно, просветителският 
възглед за устройството на света и човека се основава върху вярата 
във всесилието на разума и убеждението, че благодарение на неговите 
най-развити продукти – науката и техниката, човечеството ще вър-
ви неизменно в посока на неизбежен прогрес. Проф. Георгов не 
приема скептицизма и песимизма, а застъпва познавателния и мо-
рален оптимизъм, произтичащ от безкрайния потенциал на човеш-
кия разум. Следствията са както разбирането за интелектуалния 
източник на моралните принципи, така и безграничното поле за 
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нравствено усъвършенстване на човека. Универсализмът на мисле-
нето намира израз в усилието да се потърсят всеобщи, вечни и не-
изменни основания на човешкото морално съзнание, които да при-
дадат на неговите съждения валидност за всички хора. Той вярва, че 
„в областта на нравствеността човечеството, макар и бавно, все пак 
достига до известни общи възгледи” и върви напред /Георгов 1987: 
425/. Проф. Георгов е убеден в постижимостта на единодушие в 
морала по принцип, макар до него да се стигне трудно, заради вли-
янието на чувства върху нравствените съждения. Той смята, че е 
възможно в бъдеще да възтържествуват общопризнати нравствени 
правила и норми в съвместното общежитие на хората. За да се оси-
гури реализацията на тази цел, е нужно да бъдат впрегнати всички 
ресурси, включително авторитетът на религията и в частност по-
тенциалът на християнството, което може да помогне за „нравстве-
ното облагородяване на човека”. Тази религиозна доктрина печели 
одобрението на проф. Георгов, доколкото преследва преди всичко 
нравствена задача, а и „посочва средствата, с които да постигне това 
нравствено съвършенство”. Същевременно той си дава сметка, че не 
бива да се смесват разумът и вярата, науката – в частност етиката – и 
религията, моралът и християнството. 

Основа за моралното единомислие и единодействие проф. Ге-
оргов вижда в природно заложените еднакви нравствени заложби и 
обща морална способност на хората, следвайки в този пункт схва-
щането на В. Вундт. Без да отрича различията при тяхната употре-
ба, той акцентира върху относителното постоянство в моралните 
постъпки на човека, което се дължи на оформения му и що-годе 
непроменлив индивидуален характер. Но макар и неизменна, него-
вата нравствена воля има разнообразни проявления, резултат от 
съобразяване с конкретния социокултурен контекст, в който същес-
твува даденият човек. 

В своите етически съчинения проф. Георгов нееднократно 
споменава категоричния императив от практическата философия 
на И. Кант като възможна основа на всеобщо морално законодателс-
тво. Но той не е последователен поддръжник на Кантовия морален 
априоризъм. Например при обяснението произхода на морала той 
не го открива само в разума, а подобно на Гюйо го намира в „жиз-
нената енергия”, т.е. в телесността на човека, което го препраща към 
лагера на натурализма. Като редица свои съвременници и той вярва 
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в идеята, обобщена от А. Швайцер, че етиката „с помощта на резул-
татите на психологията, на биологията и на социалната наука ще 
може да открие своите „природонаучни” основи” /Швайцер 1990: 
258/. На места в неговите етически съчинения личи влиянието на 
модерната по негово време философия на живота. Така например 
като допълнителен аргумент в защита на своята позиция срещу 
егоизма проф. Георгов подобно на виталистите твърди, че „не нас-
ладата и болката дават подтик към действието, ами действието, кое-
то е първобитно, е проява изпърво на самата природа а покрай това 
е придружено според случая от чувство на наслада или болка като 
негова последица” /Георгов 1933: 110/. Иначе казано, дейността на 
живите същества – включително човека, е първична спрямо чувства-
та и се явява „основата на живота”. Хората са обречени на актив-
ност, а тяхната воля не се нуждае непременно от подтици, имащи 
своя корен в чувствата, пък били те и страданието или удоволствие-
то. Тази активност следва да се насочена към утвърждаване на живо-
та във всичките му форми, като кулминира в себеотдаването в полза 
на другите. Разбира се, тук се защитава „висшата ценност” на чо-
вешкия живот. 

Проф. Георгов превръща реализацията на идеала за изгражда-
не на общочовешкия морал в лична кауза. Той вярва в естествения 
ход на нравствения прогрес, но това не означава, че наивно очаква 
достигането до неговия апогей без усилията на поддръжниците му. 
Според него следва да се работи активно за реален морален напре-
дък както чрез усъвършенстване на отделния човек, така и чрез изг-
раждане на обединен човешки свят – кауза, която изглежда на мнози-
на негови критици „абстрактна”, „илюзорна” и „утопична” /Стоев 
1973: 368/. Условието за тържество на общочовешкия морал проф. 
Георгов вижда в идентификацията на всеки индивид с човечеството, 
доколкото никоя по-малка общност не предполага реална съвместна 
дейност на хората. Разбира се, тук естествено възниква питането 
дали е възможно подобно отъждествяване, водещо до абсолютна 
лична безкористност. Досега опитът показва, че „откакто се е поя-
вил човекът, та до наши дни моралът е позволявал да се идентифи-
цира с по-тясна или по-широка общност – семейство, колектив, со-
циална прослойка, класа, нация, раса”, но „никога не е смогвал да се 
идентифицира с човечеството въобще, просто защото то е оставало 
абстракция, на която не съответства реална колективна жизнедей-
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ност на индивидите” /Кацарски 1988: 88/. От перспективата на съв-
ременността бихме могли да наречем тази обединена действител-
ност на всички хора глобална, а процесът на нейното изграждане – с 
актуалния термин глобализация. Въпреки него човечеството не е по-
близо до реализацията на идеала за универсален морал, който изг-
лежда все така положен в неопределеното бъдеще. 
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ДРЕВНИТЕ ФИЛОСОФИ 
Една част от философските размишления са взети от областта 

на нравствеността, морала. Тези размишления съставляват ядката на 
човешката мисъл и те се появяват заедно с появяването на мисълта. 
Ето защо от самото начало на философската спекулация моралните, 
етическите въпроси заемат важно място в размишленията на 
философите. Още в първите гръцки философи, които се занима-
вали с външния мир (макрокосма) случайно, неволно се явяват 
мисли за вътрешния мир1 на човека (микрокосма). Това случайно 
насочване на човешката мисъл от външната природа към 
вътрешния мир показва, че тя (човешката мисъл) обгръща проблеми 
от областта на морала. Най-първо се явяват мисли от по-широк обем 
при първите гръцки философи, които са се занимавали с външната 
природа. По-после Софистите за пръв път се отвръщат от външната 
природа и насочват мислите си към човека. Тези размишления 
захващат с отричането и коренното подкопаване на онази нравстве-
ност, която свързвала отделното лице със законите, които владели 
около него, със законите и обичаите, към които принадлежало 
отделното лице и които закони владеели в рода, държавата. Това 
отричане извършили Софистите в петото столетие преди Христа. В 
това време Атина беше достигнала до върха на своето развитие и 
слава: културата се бе развила, цивилизацията беше достигнала до 
голяма изтънченост, науките цъфтяха и изкуството се всестранно 
развиваше. Но това умствено, културно и естетическо развитие бе-
ше свързано с разклащането на дотогавашните нравствени прин-
ципи и религиозни вярвания: ламтеж към богатство и разпуснат 
живот обхваща масата; захващат да смесват доброто и нравственото 
с полезното. От това се възползват ред оратори, които съединяват в 
себе си вътрешната разпуснатост в убежденията със скептицизма и 
нихилизма. Те се съмняват във възможността да се дойде до някакъв 
резултат във философската мисъл. 

Между тези оратори най-забележителните са: Протагор, 
Горгий, Хипий и др. Тези мъже покопаха владеющата тогаз нравст-
веност, като проповядваха и се стремяха да докажат, че не 
съществуват боговете (вярата в които поддържаше нравствеността) 
и учеха, че не съществува нищо нравствено и свято, което да важи 
абсолютно за всички. Понеже понятието за добро, нравствено е 
непостоянно, изменчиво, неопределено (което се силеха да 
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докажат), затова всеки е свободен да върши, каквото намира за 
добро. До такова убеждение дохождаха Софистите и казваха, че се 
изменя това, което е нравствено; даже в едно и също време то е 
различно за разни хора. За пример им служат разните мнения по 
един и същ въпрос, които си противоречат едно на друго. От това 
Софистите заключават, че и разликата между нравствено и 
безнравствено, право и неправо, добро и недобро не се крие в 
самите неща, защото тогаз всичките хора трябваше да имат еднакво 
мнение за всяко едно нещо; но понеже такова общо мнение не 
съществува за добро и нравствено, то добро е онова, което всеки 
отделен човек смята за такова. Следователно нравствените правила 
и закони са нещо условно, защото се намират в зависимост от 
държавата и обществото. Ако това е тъй, тогава явява се въпросът 
какво е могло да накара хората да си поставят тези правила, които са 
пречка на свободното им действие? Според Софистите тази 
причина трябва да се търси в известно удобство и наслаждения, 
които са в свръзка с нравите и обичаите. 

Обаче тези размишления на софистите, както и тям подобни, 
които имат в предишните философи, се докосват до отделни 
въпроси от морала; тези размишления не ни представят закръглена 
система – те са случайни забележки. Пръв път етически размиш-
ления срещаме в Сократа. Той е основателят на научната етика. 
Сократ не се занимава с космологически, физически или 
математически въпроси, а насочва деятелността си върху въпроси от 
етиката, нравствеността. 

Ксенофонт, един от неговите ученици, казва: „Той (Сократ) 
обичаше да се разговаря собствено за човешките дела, като 
разпитваше какво е добро, справедливост, умереност, храброст, 
благонравие, гневливост, държава, държавен мъж, какво е власт над 
човека, както и върху много други неща, за които мисли, че е 
достойно да се знаят от всички хора и незнанието на които е 
достойно само за робски души”. От това виждаме, че темите на 
разговора му са от областта на морала, теми с практическо и 
политическо съдържание. Обаче както във всички по-предишни 
философи, тъй и в размишленията на Сократа не съществува пълна 
закръглена система. Сократ не иска да излага едно закръглено 
философско мнение, а иска само да подбуди, да накара слуша-
телите да размишляват върху въпроси от нравствената област, като 
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се поставя с това срещу учението на Софистите. В тази си деятел-
ност Сократ се докосва до разни въпроси, както му ги доставя 
случаят. При все това можем да посочим една особена идея, която 
прониква всичките му размишления и която може да се нарече 
принцип на неговата етика. Тази идея е, че добродетелта съвпада 
със знанието, че добродетелта е напълно идентична с мъдростта. 
Според това всичката нравственост почива върху точно и вярно 
познание. Тъй като добродетелта почива на знанието, затова тя 
може да се предава на другите чрез наставления и изучаване. Значи 
добродетелта не е природна дарба, понеже се предава чрез 
поучения. Тъй Аристотел казва: „Сократ счита всички добродетели 
за знания”. 

Също и Ксенофонт казва: „Както справедливостта, тъй и всяка 
друга добродетел е знание”. Известна част от тази мисъл е вярна; 
чрез възпитанието и развитието на ума може да се повлияе на 
човека. Но въпросът е дали нравствеността и знанието си съвпадат? 
Дали онзи, който е учен, който знае етическите правила, е с 
нравствен характер? Съмнително е дали ще може да се докаже това, 
понеже виждаме, че най-добрата поезия не може да поправи 
характера на хората. Но Сократ е дълбоко убеден в своята мисъл, че 
посредством даване знание на хората може да се придобие 
добродетел, т.е. нравствен характер. Това негово дълбоко убеждение 
му дава сила, за да изпълни своето високо убеждение, което е 
нравственото поправяне на обществото чрез знанието. Съобразно с 
това и всички главни добродетели на гръцкия морал Сократ 
определя като разни видове знания. Тъй например храбростта 
(мъжеството) е знание да оценяваш вярно опасността и в умението 
да се владеем при нея добре; набожността (благочестивостта) е 
знание какво трябва да отдаваме на боговете; мъдростта се състои в 
знанието да отличаваме благородното от неблагородното, лъжли-
вото от истинното. Между всичките тези добродетели Сократ 
начело поставя умереността, самообладанието. 

Според този възглед излиза, че ако хората постъпват понякога 
зле, това вършат, защото го считат за добро, защото се намират в 
заблуждение. Тъй че безнравствеността е следователно от заблужде-
нието; щом се махне заблуждението, махва се и причината на 
безнравствеността, а и самата безнравственост. И тъй, в езическите 
размишления на Сократа най-важното утвърждение е положението, 
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че до6родетелта е знание; че никой не върши доброволно зло – като 
върши зло, той не знае, че върши зло, защото инак ще го избегне. 
Според това добър е онзи, който знае какво да върши, а лош е онзи, 
който не знае какво да върши2. 

Покрай това Сократ обявява, че доброто е и полезно. В тази 
двойна смисъл на понятието добро се появява известен утилита-
ристичен възглед, който обявява полезното за морално. Като имаме 
това утвърждение на Сократа, можем да си помислим, че неговият 
морал не се отличава от софистическия. Въпреки това малко 
сродство, има съществена разлика между двата морални възгледа: 
докато Софистите обявяват доброто за полезно за отделното лице, 
Сократ казва, че добро е онова, което е полезно за всички хора, за 
обществото, което е гарантирано от законите на държавата и което е 
установено от нравите и обичаите. С отъждествяването на доброто с 
полезното за обществото се отделя Сократ от Софистите, които 
отъждествяват доброто с полезното за отделното лице. Софистите 
казват, че законите каквито и да са, не са задължителни за хората, 
понеже не са постоянни. А според Сократа между най-задължи-
телните закони за нравствения човек на първо място са законите на 
държавата. Но държавните закони не са единични. Покрай 
държавните или писмените закони има и божествени или неписани 
закони, които важат за всеки човек, а не само за отделна държава, и 
нарушението им е свързано или с наказание, или със срам. Този 
възглед отличава Сократа съществено от Софистите. Не отделното 
лице според туй схващане е мярка за нравственото, моралното 
(както казват Софистите), а моралното се крие в цялото човечество 
във формата на народ, племе, държава. Човек, който е в съгласие с 
държавата и племето, а също и с общите закони на човечеството, той 
е действително нравствен; да бъдеш нравствен значи да се 
подчиняваш на всеки закон. Тази покорност възвишава Сократа над 
тесните рамки на утилитаризма; а особено завършекът на неговия 
живот опроверга редките му утилитаристични възгледи и закрепя 
морала в неговото учение. Сократ преди смъртта си се показа на 
върха на човешката нравственост. Когато пое да изпие чашата с 
отровата, той не гледаше на това дали неговата смърт е полезна за 
него; ползата той оставяше съвсем настрана и когато му се 
предлагаше от неговите обожатели да избяга, той имаше пред вид 
своето учение, че гражданите трябва да се покоряват на законите, 
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даже и да са несправедливи. Ето защо величието на Сократа се 
започва с неговата смърт. Ако той това не изпълнеше, той не щеше 
да е и основател на научната етика. 

След смъртта си Сократ остави мнозина ученици, между които 
най-виден ученик, който продължи неговите размишления, и най-
велик от философите етици в Гърция е Платон. Покрай него 
имаше цял ред други ученици, които основаваха особени школи, 
съвсем различни една на друга. Всички те считаха Сократа за свой 
учител и всеки мислеше, че продължава размишленията на учителя 
си. Между тези школи заслужават внимание две: школата на 
Киренайците и школата на Киниците. Тези школи заслужават 
внимание като предшественици на две други по-велики подирни 
школи, които са възприели ядката на учението си от тях. При това 
тези две школи се поставят рязко една срещу друга и се намират в 
пълна противоположност; тази противоположност е такава, която 
има своя извор в самите етически проблеми – противоположност, 
която се проявява и до днес. 

Школата на Киренайците. Школата на Киренайците е 
основана от Аристипа от Кирена в Северна Африка. Още докато е 
бил жив Сократ, Аристип е пътувал като учител и е искал заплата за 
своите преподавания – постъпял е като Софистите. Главната мисъл 
на Аристипа е утвърждението му, че насладата, удоволствието е 
най-доброто нещо, даже насладата е едничкото добро нещо. Той е 
разбирал под наслада не само един живот последователно приятен, 
пълен с наслаждение, но и всяка отделна наслада, моментално 
удоволствие. Всяка наслада отделно е добра за себе си, а не живота. 
Според това трябва да се търси целта на живота – насладата, в 
сегашното, а не в миналото или бъдещето, тъй като миналото за нас 
е изминало, а бъдещето е несигурно. Разбира се, че никой не може 
да бъде непрестанно щастлив, постоянно доволен, както и никой не 
може да бъде постоянно злочест. Сетне, той казва, всяка наслада 
прилича на другите наслади и между тях няма съществена разлика; 
тъй насладата, която произлиза от зло, е еднаква на онази, която 
произлиза от добро. Значи за оценката на насладата не важи 
причината на насладата; тъй че насладите се различават само по 
степен, по силата, която чувствуваме, когато се наслаждаваме. От 
всички наслади най-силна е телесната. Тъй като целта на живота е 
насладата, затова и всичката ни деятелност трябва да е насочена към 
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придобиване на насладата. Затова и науката не може да бъде цел на 
човека, а има нужда от нея само като средство за придобиване на 
удоволствия. Ето защо Киренайците изхвърлят науката, ако тя няма 
практическо значение – науките, които не доставят наслада, нямат 
значение. За да може човек да си осигури насладата, той трябва да 
има нещата под властта си – не те да го владеят, а той да ги владее. 
Това е ядката на Аристиповото учение. 

Измежду неговите последователи най-далеко е отишъл Теодор 
(Безбожник), който обявява насладата за цел на човешкия стремеж. 
Той не зачита всичко, което е достойно за човека; той не зачита 
родолюбието (любовта към отечеството), което според него е 
глупост – да жертвува човек живота си за глупците. Той отхвърля и 
приятелството, като казва: „Умните не знаят какво да правят с 
приятелството, а лудите нямат нужда от приятелството”. Той 
обявява за полезно нещо кражбата, обирането на храмовете, 
ласкателството и други. „Нека допуснем обирането на храмовете, 
само да доставят удоволствие на този, който върши това; и ако 
известни закони забраняват това, то е за голямата тълпа – но това не 
трябва да спира умния човек; той не трябва да има граници на 
своите щения”. Зарад тази му крайност Теодор е наречен от Диоген 
Лаертски „най-безсрамния от всички Киренайци”. 

От Киренайците ще споменем и песимиста Хегезий, който с 
учението си е накарал много хора да се убият, като е държал 
публично мрачни песимистически речи. Хегезий е излизал от 
учението на Аристипа, че не съществува едно висше добро; пълно 
щастие не съществува. Като е излизал от това твърдение, той отивал 
още по-нататък и казвал, че не съществува никаква наслада. Като е 
гледал мъките, в които изпада човек през живота си, казвал, че няма 
и отделна наслада; според това смъртта е толкова ценна, колкото и 
животът. Ако животът няма никаква цена, още по-малко могат да 
имат цена отделните блага, както: богатството, славата, благородния 
характер и пр. Даже и „свободата не е по-добра от робството, 
защото богатите и големците, които разполагат с пълна свобода, не 
са по-щастливи от сиромасите”. 

От това виждаме колко далеко отива школата на Киренайците, 
която произлиза от школата на Сократа. Ядката на тяхното учение е 
антисократическа, защото Сократ не се стреми към удоволствието. 
Според това, че Аристип поставя насладата за истинско единично 
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добро, затова и това учение се нарича хедонизъм, а школата – 
хедоническа школа. 

 Школата на Киниците. Друга школа, основана от учениците 
на Сократа, е школата на Киниците (циниците). Тази школа е 
основана от Антистена, родом от Атина, един от любимите ученици 
на Сократа. Моралът на това учение не стои толкова в свръзка със 
Сократа, колкото с Антистена. И Антистен твърди, че добродетелта 
може да се научи, обаче според него добродетелта не е научно 
знание, а практическо: знание на това какво трябва да върши човек 
и какво не. Антистен отива дотам, щото се обявява против всякакво 
научно знание. Той казва: „добродетелта се състои в освобож-
даването от всякакви нужди и потреби и най-голямото добро е да 
нямаш нужда от нищо. И най-малкото нещо доставя повече наслада 
на бедния, колкото най-голямото нещо на богатия”. Това е 
първоначалното учение на Антистена. Но после, след смъртта на 
Сократа, той напуска този евдемонически морал и обявява 
добродетелта не само за средство за придобиване на щастие, а и цел 
сама на себе си (собствена цел), независимо от това дали прави или 
не човека щастлив. Добродетелта сама по себе си, обявява той, е 
достойна за човешките стремления, а не за добиване на щастие: 
добродетелта е всичко, към което трябва да се стреми човек; 
добродетелта е едничкото естествено нещо за човека. Затова той 
отблъсва хедонистическото учение на Аристипа и обявява тази 
наслада за зло, като казва: „Аз предпочитам повече да лудувам, 
нежели да се предавам на удоволствие”. Той предпочита мъките и 
страданията пред приятния живот, който е пълен с наслада; 
нуждата той счита за добро, а славата за зло. А неговият ученик 
Диоген (412-323 пр. Хр.) счита сиромашията за добродетел като казва, 
че добродетелта не може да се свърже с богатството. За да разберем 
по-добре морала на Киниците, трябва да се запознаем с техния 
живот, който е неразделно свързан с тяхното учение. 

Съобразно с учението си Антистен се обличал в прости дрехи, 
а Диоген се отказвал от всякакви потреби. Диоген корил учителя си 
(Антистена), като го нарича празна тръба, която не чува собствения 
си звук, защото не изпълнявал с точност това, което учил другите. 3а 
Диогена разправят, че той не отблъсвал названието куче за себе си, 
като казвал, че той е наистина куче, но което не хапе неприятелите, 
а приятелите си с цел да ги спаси. Съобразно с учението си 
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Киниците живели без всякакъв имот, без нищо. Стремили се да 
приучат тялото си на всякакви лишения, като смятали такъв живот 
едничък съобразен с природата и този им живот е бил понякога 
зверски, животински, понеже често пъти не се отвращавали от 
естествените си влечения, а си ги изпълняват даже и пред другите 
хора. Поради този безсрамен живот името „киник” захванало да се 
употребява за означаване на безсрамни постъпки, безнравствен 
живот, което название се употребява даже и сега – циничност. Този 
начин на живот отличавал Киниците от другите хора. Ти считали 
себе си за истински мъдреци и добродетелни хора; делили себе си 
от другите, които наричали глупци. Киническият мъдрец е само от 
себе си доволен; нему нищо не му е нужно, нищо не му е чуждо, 
чудно, непостижимо, неприемливо и трудно. Като се отказва от 
всички добродетели, за него нищо не е невъзможно и той мисли, че 
за него не е изгубена никоя добродетел. Според това той се счита за 
подобен на боговете. Киническият мъдрец обявява себе си за 
душевно здрав, а другите счита за душевно болни; като такъв той 
трябва да бъде лекар на другите, като при това може да употребява 
даже и болезнени средства, за да постигне целта си. Те (киническите 
мъдреци) пътуват, като си служат само с тояга и чанта и само с 
мантия облечени. За да поправят другите хора, те си служат с 
ругателство и осмиване Лека-полека те ставали по-груби, неучени, 
по-горди и нетърпими. Тъй щото най-после беше щастие 
появяването на една нова школа, която излизаше също от такива 
мисли, но която научно мотивираше тези мисли и не се предаваше 
на този живот (киническия) и тя с учението си противодействуваше 
на общия упадък в Гърция. Тази школа беше Стоическата. 

Платон. Истински ученик на Сократа, който най-добре беше 
схванал мислите му, беше Платон, най-великият от всичките етици 
и един от първите мислители на света. Философията му е 
нравствена, тъй като главната основа в нея е етическата идея. Ето 
защо за да се запознаем с моралните му възгледи, трябва да хвърлим 
поглед на цялата му философия. 

Платон е роден в Атина на 427 г. преди Хр. Потеклото на баща 
му се смятало от Кодра, а майка му от коляното на Солона. При 
рождението си той е получил името на дядо си Аристокъл, а 
отпосле е бил наречен Платон – според едни за широките му гърди, 
а според други, затова че е бил човек с буйна реч. Като от знатна 
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фамилия той е получил добро възпитание и още от млад е проявил 
големи дарби. Той още от млад се опитал в разни поетически 
(ямбически) и драматически произведения; но и да е имал дарба 
към поезията, напуснал това занятие, защото се убедил, че не може 
да стигне Омира. Но после запознаването му със Сократа решава по-
нататъшната му дейност. Към Сократа Платон е питаел особено 
уважение. Ето как казва: „3а много неща има да благодаря на 
боговете: първо, че съм дошъл на света като човек, а не като 
животно; второ, че се родих грък, а не варварин; трето, че съм 
създаден мъж, а не жена; четвърто, че съм роден свободен, а не роб, 
и пето, затова, че съм се родил във времето на Сократа”. Когато се е 
запознал със Сократа, Платон е бил на 20 години, а Сократ на 60. 
Още през живота на Сократа той написал първите си съчинения, 
които му чел. След смъртта на Сократа той напуска Атина и 
предприема далечни пътувания: ходил в Египет, Южна Италия, 
Сицилия и другаде, за да се запознае с разните системи на самите 
им места. След като стават разни приключения в тези му пътувания, 
установява се в Атина и отваря една школа, наречена Академия, в 
която имало сенчести алеи. В тази гимназия Платон е 
философствувал с учениците си, между които е бил и Аристотел. 
После той отива два пъти в Сиракуза, за да осъществи мислите си по 
политиката, но не сполучва. Той умрял в 347 г., и до последната 
минута занят3 с литературна работа. 

Литературната му работа се простира около половин столетие 
и при все това пак образува една цялост. Тези съчинения са от 
първостепенна важност в езиково и естетично отношение. Те са 
написани повече във вид на разговори-диалози, затова са наречени 
и „диалогични драми”, които в художествено отношение могат да 
бъдат за образец. Тези диалози не съдържат сухо изложение на 
отвлечени мисли, но личностите в тези драми се представляват като 
живи същества, снабдени с всички човешки качества; той избира 
при излагането митическата форма и именно затова хубаво 
изложение на тези мисли четенето им не само че не е отегчително, 
но е забавително и интересно. 

Всичките му диалози са разделени на три главни групи. 
Първата група обема диалозите от първия, наречен Сократов период 
(тогаз Платон се е намирал още под прямото влияние на Сократа). 
Втората група е от Мегарския период (те са писани, когато Платон се 
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намирал в Мегара при Евклида). И третата група обема диалозите, 
писани в третия период – след завръщането му от Сиракуза. В 
първия период спадат диалозите 1/ „Протогор”, в който третира 
въпроса: какво е добродетел; 2/ „Менон” – дали добродетелта може 
да се учи и предава; 3/ „Горгий” – понятие за справедливостта и 4/ 
„Апологията” – защитната реч на Сократ пред съдиите. Втората 
група обема съчиненията за теорията на познанието: тук са 
диалозите „Теетет” и „Софист”. Към третата група са: „Федър”, 
„Пир”, „Федон” – безсмъртието на душата, „Тимей” – природната 
философия и най-после „Политиката” или „Държавата” и 
„3аконите”, дето е изложена нравствеността и държавата, или ети-
ката и политиката на Платона. 

Философията на Платона е наречена идеалистичен мироглед, 
ядката на който лежи в учението за идеите. Според Платона 
философията има за цел да познае загадъчната природа на 
вътрешния свят и същността на душата и сетне общата основа, от 
която произлизат външният и вътрешният мир. Тази е целта на 
философията, която поставя Платон. Философията се стреми да 
достигне до действителното познание на света; това трябва да се от-
нася до неща действителни, а не до лъжливи. Тогава се явява 
въпросът: какво е това, което съществува действително, а не 
престорено? На това Платон казва, че то не може да се схваща със 
сетивата, защото това, което схващаме със сетивата, не е нещо 
постоянно – всичко, което се схваща със сетивата, е в постоянно 
променение. Това го беше казал Хераклит. Ако хвърлим поглед към 
органическия мир, ще се уверим, че това, което схващаме със 
сетивата, подлежи на постоянно променение. Тъй отделните хора се 
раждат, живеят и умират; същото е и с животните и другите неща – 
тогава ние забелязваме, че отделното се променя. Но ако вникнем 
повече в този мир, ще намерим, че известни неща си остават по-
постоянни. Наистина, материята в отделните неща се менява; явява 
се човек или растение, то произвежда от себе си други и после 
умира – неговата материя се променя – явява се ново същество; 
макар материята на съществото да се менява, но то (съществото) 
остава във формата: човек умира, но формата му остава. Тъй че 
материята се менява, но остава формата; отделните хора изчезват, 
но остава формата човек; тъй че във формата се запазва съществото. 
Формата е значи безсмъртното, трайното, постоянното. Формата 
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или типа човек постоянствува. И ако забележим възникване и 
изчезване на нещо, то се отнася до индивида, а родът постоянствува. 
Тъй както при водопада се запазва формата на водопада, макар и 
чистите, водните капки да се изменят постоянно; тъй както дъгата се 
запазва, макар и капките, които я образуват, да се променят, тъй и 
родът се запазва, макар и индивидите да изчезват. Тъй че родовите 
типове имат истинско съществуване; те са действителното, постоян-
ното; следователно родовите типове постоянствуват. Това са идеите 
в смисъл на типови форми; те са истинското реално. Нашият разум 
е в състояние да образува понятията, с които схваща тези идеи. Тъй 
ние образуваме понятието „човек”, което се отнася до всички такива 
същества. В тези понятия, които образува разумът, се схваща идеята; 
понятието на разума, за да отговаря на идеята, трябва да съдържа 
всички белези на типа човек – родовия тип. Родовият тип е 
„единното при многото” – единното при множество екземпляри. 
Като единно то си остава винаги еднакво; то е онова, което винаги 
съществува – то е идеята; тъй че в основата на къщата лежи идеята; в 
основата на преходящите неща лежи царството на постоянните 
идеи. И философията трябва да познае идеите, постоянното, 
действителното. Онази част от философията, която се занимава с 
това, е науката за познанието – диалектиката. Целта на диалек-
тиката е да образува система от понятия, които да отговарят точно 
на идеите. По такъв начин разумът е в състояние да познае идеите. 
Тези идеи съществуват в действителност в един мир, който можеш 
да схванеш само с разума: тъй може да се мисли, че съществува. Това 
е задсетивният мир, царството на идеите. Идеите са калъпи, които 
произвеждат с помощта на материята нещата. 

Сам Платон е въодушевен от тези мисли и той описва същ-
ността на познанието на нещата като една сила стремление, която 
нарича ерос ἔρως), то е познание на истината. Този ерос се описва в 
диалога „Симпозион” или „Пир”. Всеки ерос е чезнение, стрем-
ление към съединение с нещо хубаво. Обаче предметите на това 
чезнение може да бъдат различни, според това дали се отнасят към 
отделно лице или към цялата вселена – според това любовта бива 
нисша и висша. Тъй, ако предметът на любовта е отделно лице, тя е 
нисша сетивна любов; а ако тя се отнася към цялата вселена, към 
всички, тя е философска (висша любов). Но каквато и да е любовта, 
тя произлиза от чувството на лишение; тя е състояние между 
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нямането и притежаването – или както казва Платон: „Еросът е син 
на сиромашията и изобилието”. Еросът е бог, понеже любовта е 
нещо божествено, но той е също и демон, защото божественото е в 
човека. Той е внук на богинята Метида, богиня на благоразумието, 
защото има корен в царството на познанието, в мира на идеите. Той 
е син на богинята Пения, богиня на сиромашията, защото никога не 
може да се удовлетвори, той е винаги беден, но той е син и на 
Пороса, бог на изобилието, защото има в себе си част от задоволст-
вото. Той е роден в деня, когато се е родила Афродита, богиня на 
хубостта, затова той е спътник на хубостта. Той е роден от Пороса, 
когато е бил пиян, но не от земно вино, но от божествен нектар, 
понеже любовта е божествено опиване. Тези мисли Платон излага в 
„Симпозион” или „Пиршество” и ги влага в устата на Сократа. 

Ето тази част от този най-хубав диалог, която всички критици 
на древната гръцка литература единогласно признават, че този 
диалог трябва да се счита за най-добрия паметник на елинското 
красноречие и философския ум. Води се разговор върху въпроса 
какво е любов и след като всеки изкаже мнението си, взема думата и 
Сократ. 

„Сега и аз ще кажа една реч за Ероса, която съм слушал от 
Диотима Мантинеянска, която беше опитна и разбираше почти от 
всичко. Тя ме научи как да познавам еротическите неща и речта ú аз 
ще се потрудя да разкажа пред вас, колкото мога. Но подобно, както 
ти направи, Агатоне: отпърво показа що е Ерос и какъв е той, а след 
това и делата му. Струва ми се, че е по-лесно да разкрия този 
предмет, тъй както ми го е разкрила някога на мен тази чужденка, 
т.е. като ми задаваше въпроси. Знаеш, че аз ú говорех също тъй, 
както ми сега говори Агатон, че Ерос е велик бог и от най-красивите; 
но тя опроверга тези ми доказателства, с каквито го аз опровергах, 
т.е., че Ероса според мене не е нито прекрасен, нито добър. Аз ú 
казах: как така, Диотимо? Нима Ерос е безобразен и зъл? – А тя в 
отговор: говори по-добре; нима мислиш, че това, което не е хубаво, 
то трябва да бъде грозно? – Да, непременно. – Нима, което е небла-
горазумие (не мъдро), то е невежествено (глупаво)? Нима не знаеш, 
че между мъдрото и глупавото има нещо средно? – Кое е то? – И тъй 
ти не знаеш, че правилно мнение, което не можеш да потвърдиш с 
доказателства, не е нито знание (защото нещо недоказано, което се 
отнася до същност, как може да бъде знание?), нито незнание 
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(защото нещо, което се отнася до същност, как може да бъде 
незнание или лъжа?). Ето, именно това е правилното мнение, и 
навярно то е средината между глупостта и мъдростта. – Ти право 
казваш, казах ú. – И тъй, това, което не е прекрасно, то не може да се 
каже безобразно (грозно), също тъй, което не е добро – да бъде зло. 
Затова и Ероса, като се съгласяваш, че той не е нито добър, нито 
прекрасен, то недей мисли, че е грозен и лош, а може да държи 
средата между двете крайности. – Но от всички се признава, казах 
аз, че той е велик Бог. – За всичките прости (неучени) ли говориш 
ти, запита ме тя, или и за учените? – За всички въобще. – Тя се засмя 
и каза: как тъй, Сократе, признават го за велик Бог тези, които 
утвърждават, че той не е и Бог? – Как може това? Единия си ти, а 
другия – аз. – Как разбираш ти това? – попитах я. – Лесно, каза тя. 
Кажи ми: не всички ли богове наричат щастливи и прекрасни, или 
смееш някои от тях да (ги) не наричаш щастливи и прекрасни? – Не, 
кълна се в Зевса, казах аз. – Не наричаш ли щастливи тези, които 
притежават доброто и хубавото? – Разбира се. – Между другото ти се 
съгласи, че Ероса по недостатък в добро и хубаво иска да притежава 
това, което му недостига. – Съгласих се. – Как може да бъде Бог този, 
който не притежава напълно прекрасното и доброто? – Излиза, че 
никак. – И тъй, виждаш ли, и ти сам не почиташ Ероса за Бог. – Как 
може да бъде Ерос Бог? – попитах я. Смъртен ли е той? – По малко. – 
Как тъй? – Както предишното, каза тя, нещо средно между 
смъртното и безсмъртното. – А кое е именно това, Диотимо? – Това е 
великият гений, Сократе, затова че всичко гениално се намира 
между боговете и смъртните. – Но коя му е отличителната сила, 
попитах аз. – Да тълкува и пренася към боговете човеческото, а към 
човеците – божественото; от хората – молитви и жертви, а от 
боговете – заповеди и възнаграждения за жертвите. Като се намира в 
средата, той изпълня цялата празнина, та с това ги свързва напълно. 
Чрез него дохожда и всякакво просвещение, и жреческото изкуство, 
което се занимава с жертвите, мистериите, обайванията и всякакви 
гадания, и чародейства. 

Бог не се смесва с хората; но всякакво сношение и разговор на 
боговете с хората, както в будните, тъй и в заспалите става чрез него. 
И човек, който в това отношение е мъдър, гениален човек; а ако е 
мъдър в друго нещо – било в изкуствата или в ръчната работа, бива 
занаятчия. Гениите са много и различни: един от тях е и Ерос. – Кои 
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са родителите му? – попитах аз. – Има много да се говори за това, но 
аз ще ти разкажа вкратце, каза тя. 

Когато се родила Афродита, боговете си направили угощение, 
на което между другите бил и Порос (Бог на богатството), син на 
Метида. Когато те вечеряли, привлечената от угощението Пения (на 
бедността), дошла да иска от тях милостиня и застанала при 
вратите. Порос, опиянен с нектар, – защото вино тогаз нямало още, 
– отишъл в Зевсовата градина и претоварен от угощението, заспал. 
Пения захванала коварно да си мисли как да получи дете от Пороса, 
за да облекчи бедността си, легнала при него и заченала Ероса. 
Затова Ерос станал спътник и слуга на Афродита, защото той се 
заченал в рождения ú ден и по природа бил любител на красотата, а 
Афродита била красива. Като (станал) син на Пороса и Пения, Ерос 
наследил и участта им. Най-напред, той е всякога беден, и не е 
много нежен и прекрасен, както го смятат мнозина, а напротив, той 
е сух, нечист, бос, бездомен, всякога се търкаля на земята без 
постелка, лежи на открито място, пред врати, на пътищата, и като 
има майка, всякога търпи нуждите, както нея. Но както баща си, той 
е коварен по отношение към прекрасното и доброто, мъжествен, 
дързък, изкусен стрелец, всякога крои някакво лукавство, обича 
благоразумието, изобретателен, философствува през целия си 
живот, страшен чародей, отровяч и софист. Той обикновено не е 
нито смъртен, нито безсмъртен, но в един и същ ден ту цъфти и 
живее, когато е изобилен, ту умира, а от друга страна, по природата 
на баща си, веднага се съживява. Между другото, богатството му 
всякога плавайки, заминава, и той никога не е ни беден, ни богат. 
Също той е в средата между мъдростта и незнанието; затова че и той 
е такъв ... – Кой философствува, Диотимо, попитах я аз, ако не 
мъдрите? – Това го знаят и децата, каза ми тя, че тези, които заемат 
средата между двата (мъдри и глупави) и че към тях принадлежи и 
Ероса. Знаеш, че мъдростта се направлява към прекрасното; а Ерос е 
любов на красивото; излазя, че Ерос трябва да обича мъдростта – да 
бъде философ, и философът трябва да заема мястото между мъдре-
ците и невежите. Причината на това е пак неговото раждане – от 
баща мъдър и богат, и от майка проста и бедна. И тъй, природата на 
гения, любезний Сократе, е такава. А това, което ти мислиш за 
Ероса, никак не е чудно; според думите си ти мислиш, струва ми се, 
че Ерос е любимото, а не любящото; затова навярно и Ероса ти се 
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представя за прекрасен. Като любимо всъщност то е прекрасно, 
нежно, съвършено и достойно за щастие; а любящото – това е 
другата идея, която аз разкрих. 

Тук аз казах: нека е тъй, чужденко; ти право казваш. Но ако 
Ероса е такъв, то в какво е полезен за хората? – Ще се потрудя, 
Сократе, и това да ти разясня. Ерос е такъв по природа; но той, 
както ти казваш, е също и прекрасен. И тъй, ако би някой да ни 
попита: защо, Сократе и Диотимо, тъй е прекрасен Ерос? – Защото 
ми се нрави, отговорих аз. Но тоя отговор възбужда друг въпрос, 
именно: какво става с този, комуто се нрави красивото? – На това не 
мога да отговоря, казах аз. – А ако превърна въпроса, и наместо 
прекрасното да поставя доброто и да те попитам: защо любящият 
люби (обича) доброто? – Защото му се нрави (защото му се пада). А 
що става с този, комуто се нрави доброто? – На това лесно ще ти 
отговоря. Той е щастлив. – А защо са щастливи те – ще кажеш, че са 
изнамерили доброто. И по-нататък няма защо да те питам: защо 
желаещият да бъде щастлив желае това? – Ти имаш право, казах. – 
Но това желание и този Ерос считам ли ги за общи с всичките хора и 
всякога ли те желаят доброто? – Да, казах аз, то е общо за всичките. 

Важното тук е това, че всяко добро желание и щастие за всеки е 
великият и лукавият Ерос; само че с разни способи се обръщат към 
него: като се занимават с изнамирване на пари, или с гимнастика, с 
философия, не са и любящи, ни любители, защото като се 
занимават само с единия вид, другия оставят. Има и друго мнение 
за тези, които обичат и търсят своята половина: а аз мисля, че Ерос 
не е Ерос нито на половината, нито на цялото, ако това, другарю, не 
е добро; затова хората са готови да отрежат ръката или ногата си, 
когато видят, че те не са здрави (добре), тъй че никой не обича 
друго, освен доброто. Или ти мислиш другояче? – Не, казах аз. – И 
тъй, не следва ли да приемем, попита тя, че хората обичат доброто? 
– Да, отговорих. – Но дали не трябва да прибавим, че доброто е за 
тях? – Да, отговорих. – Следователно Ерос е всегдашно4 желание на 
доброто. – Ти всякога право мислиш, казах аз. – Ако това е Ерос, каза 
тя, то ревността и стремлението към преследването по какъвто и да 
е начин и деятелност се нарича Ерос. Как става това, може ли да ми 
кажеш? – Ако можех, Диотимо, отговорих аз, то нямаше да се чудя 
на мъдростта ти и нямаше да дойда при теб, за да ме научиш на 
това. – Аз ще ти кажа, каза тя: това е красиво раждане, както по тяло, 

 54

тъй и по душа. – Тук е потребно гадателното изкуство, за да разбера 
думите ти, забележих аз. – Но аз да ти го кажа по-ясно, каза тя. 
Всичките хора натежават, Сократе, и по тяло и по душа, и като 
стигне нашата природа известна възраст, веднага иска да ражда. 
Иска тя да ражда не безобразни (грозни), а красиви неща; затова и 
съединението на мъжки с женски е раждане. Това нещо е 
божествено, непразността и раждането – това в простосмъртните е 
безсмъртно, а в неустроените (неудобните) това не може и да бъде. 
Неудобното е грозно, а удобното е прекрасно. И тъй, красотата е 
Парка и Илития5: и ако непразните се приближават към пре-
красното, то подновява потребната свобода, развеселява се и ражда; 
а при грозното наопаки: лицето се помрачава, скръбно се мръщи, 
отвращава се и не ражда, и като чува рожбата, чувствува тегоби. 
Затова непразните чувствуват голям страх преди да се освободят, 
защото има да почувствуват най-големите мъки на раждането. И 
тъй Ерос, въпреки твоето мнение, Сократе, е бог не на прек-
расното...”. 

„Ето може да бъде еротическа наука, Сократе, тази, в която те 
посветих. Но при стъпването в съвършената и тайната ú степен, ако 
отиваш право, не зная дали ще можеш да я разбереш. Слушай с 
внимание. За да се отива правилно към този предмет, трябва още от 
младост да се захване ръководенето към красиви неща и при това, 
ако ръководителят ръководи вярно, отпърво ще обича едно тяло и 
тук ще ражда прекрасни речи; но по-после ще види, че прекрасното 
от този предмет е сродно с прекрасното в други предмети и той ще 
захване да преследва прекрасното във видовете. Сега той трябва да 
стане любител на всички прекрасни тела, а силната любов към 
едното захваща да отслабва и да презира. После захваща 
прекрасното по дух да цени по-високо, отколкото прекрасното по 
тяло, тъй че, ако по душа е благонравен, а по тяло красив – това е 
достатъчно да го обича, да се грижи за него и да се труди да ражда 
такива речи (мисли) в него, които да го направят най-добър младеж. 
По такъв начин той ще може да вижда прекрасното в занаятите и 
законите, а телесната красота ще унищожи. От занаятите лесно 
може да преведе любимеца си към знанията – ще захване да 
съзерцава разнородни красоти и най-после ще се обърне към 
обширното море на прекрасното, ще захване да разбира 
прекрасните и величествените речи, ще се породят в него мисли от 
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кръга на безпристрастната философия. Който е доведен до тази 
степен на еротическия предмет с последователно и правилно 
наблюдение на красотата, той в еротическо отношение се 
приближава вече до края, но от друга страна ще види някое чудно 
по природата прекрасно – то е самото прекрасно, Сократе. То 
всякога съществува, нито се ражда, нито умира, нито се увеличава, 
нито намалява; затова то не е такова, че по това да бъде прекрасно, а 
по друго грозно, или някога прекрасно, а другаш не, или за едного 
прекрасно, а за другиго не, или там прекрасно, а тук грозно. Това 
прекрасно не ни се представлява като някакво лице или ръка, или 
друга някоя телесна част, нито като мисъл или знание, нито като 
нещо друго в животните, в земята, небето, или друг предмет, но 
като същност сама по себе си, всякога на себе си еднакво”6. 

Според Платона онова, което действително съществува и това, 
което трябва да бъде, то са идеите. Тях той нарича идеи – ἰδέα – или 
единици. Тях само той мисли като неща конкретни, а не като 
обективни. Тези идеи са калъпите, печатите, образците на 
отделните неща, които той нарича (εἴδη), а нещата са подражание на 
тези идеи и се отличават с несъвършенство; а отношението между 
отделните предмети е или участвувание (μέτεξις), (или) подражание 
(μίμησις). Според това схващание идеите можем да си представим 
като постоянни печати, които дават възможност да се явят 
отделните неща. Много хубаво пояснение на тези идеи е известният 
мит за пещерата в 7-та книга на „Политиката” („Държавата”), в 
който Платон иска да представи как трябва да схващаме същността 
на идеите. Платон излага това във вид на разказ, разказван от 
Сократа на Платоновия брат Главкон7. 

Този мит представя доста нагледно мисълта на Платона, затова 
как може философът да се въздигне от стъпалото на тълпата и да 
достигне до действителния мир; и един път достигнал философът 
това познание, няма да иска да се повърне в първото си състояние, 
т.е. незнанието на тълпата. Той достига до такова познание, че 
схваща мислителния мир, а то е царство на идеите, което 
постоянствува. В това царство на идеите, дето има известна 
йерархия (едни стоят по-горе от другите, както и в обикновения 
мир на нещата) – на върха на всичките идеи стои идеята на доброто – 
тя е висшата идея – както слънцето в този мир е най-високо над 
другите тела, тъй и идеята на доброто стои най-високо над другите 
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идеи. Тази идея за доброто е самото божество, в което то е 
олицетворено. Това божество е съвършеният и всемирен разум и 
причината на всичко, каквото виждаме в света на явленията. Тази 
идея на доброто преследва цялата вселена; тя е причината на всяка 
истина, разум и хубост. 

В диалога, който излага природната философия – „Тимей” – се 
явява един всемирен творец, който дава форма на материята, като 
взема за образец мира на идеите. Този Демиург, който дава форма 
на идеите (както е идеята човек), той създава от материята човека. 
Този Демиург е идеята за висшето добро, което образува всичко и 
което всичко свързва към него си. Това са основните възгледи на 
Платона. Тук виждаме, че той излиза от етическия идеализъм, 
защото на върха на всичко приема, че стои доброто, а то е хубавото; 
затова и етическият идеализъм е естетически. Според гръцкия 
морал идеята на доброто е също и хубаво, наопаки хубавото е и 
добро. 

Покрай тези общи възгледи трябва да разгледаме и спе-
циалните му възгледи, които имат етически характер. Тъй, психо-
логията на Платона влияе на етическите му възгледи. Психологията 
му е част от физиката или природната му философия. Демиургът 
създава и човешката душа, и то толкова души създава, колкото има 
и звезди: всяка душа обладава и по една звезда. От там (от звездата) 
тя изпада в поникналото тук тяло, дето прекарва известно време. 
Ако човек в това си съществуване прекарва добър живот, тя, душата 
му, след смъртта се връща пак в звездата, а ако не води добър живот, 
тя остава още в този свят и изпада в по-долна степен. Тук се явява 
влиянието на питагорейската система, която вярва, че човешката 
душа пътува. Това го Платон заема от питагоровото пътуване на 
душите. Душата има две части: една безсмъртна и друга смъртна. 
Безсмъртната душа е разумът, която нарича (νοῦς), а смъртната 
душа се проявява в низшите душевни способности, в действията, 
дързостта, волята, енергията – то е онова, което трябва да изпълня 
заповедта на разума. Второто действие на смъртната душа е 
сетивното стремление или щението – наклонността на душата към 
сетивно удоволствие, което Платон нарича (ἡδονή). Тези 
проявления на душата са локализирани (имат особено място) в 
човешкото тяло: разумът се намира в главата, волята в гърдите, а 
сетивното щение в корема. От тези три душевни проявления 
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разбира се, че божествената част на душата, т.е. разумът, трябва да 
има първенството – той трябва да води върховната власт. В диалога 
„Федър” Платон уподобява разума на добър файтонджия, който 
добре управлява конете (волята и сетивното щение), и тогаз колата 
(файтонът) няма да отиде в пропаст, а ако не се покоряват конете, то 
колата ще се разчупи. Тъй и разумът докато ръководи, човекът няма 
да пропадне, а ако изпадне разумът и главната власт премине в 
ръцете на волята или щението, тогава човекът тръгва по лошия път. 
Това се често споменава от Платона. Обаче той признава, че не 
всички народи – и тук прави една класификация на народите, в ко-
ято се проявява гордото му национално чувство – той казва: „При 
храбрите варвари в северните страни преобладава волята; при 
южните народи (финикийците и египтяните) преобладава щението, 
а в гърците преобладава разумът – значи само те живеят както 
трябва”. 

Видяхме как според Платона идеята на доброто съставлява 
върха в царството на идеите. Да съзерцава човек тази идея е най-
великото нещо за него. С осъществлението на тази идея в себе си 
или в другите се занимава философията и то е дело на философите 
и добродетелните. Човек, който постъпва по този начин (да 
съзерцава тази идея и да вниква в истинското положение на нещата 
и да осъществява доброто), е добродетелен или добър. Добрият 
човек ще намери награда за деятелността си в бъдеще, в царството 
на идеите. При съзерцаването на тази идея на доброто, както и при 
съзерцаването на другите идеи, човешката душа се чувствува 
честита, тя достига тогаз до щастието. Според това крайната цел на 
живота, върховното благо е да се приближаваме до тази идея на доброто. 
Нравствената задача на човека е да се уподоби на тази идея – значи 
да се уподоби на божеството. Ние се уподобяваме на божеството, 
като удушваме волята си и сетивното щение и помагаме на разума 
да вземе първенство над тях. Отделното лице осъществява това чрез 
добродетелта. Добродетелта е годност на душата за осъществлението 
на нравствената цел. 

Както видяхме от психологията на Платона, душата се 
проявява в три отделни душевни сили и всяка от тях има по една 
добродетел: добродетелта на разума е мъдростта – способност да 
познаваме това, което е спасително за душата; добродетелта на 
волята е мъжеството, храбростта (ἀνδρεία); добродетелта на щението 
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е умереността, самообладанието (σωφροσύνη) /способност нашето 
щение да се отказва от известна наслада по заповедите на разума/. 
Най сетне, за да има хармония между тези три добродетели, явява се 
четвъртата добродетел – справедливостта. Тези са четирите главни 
добродетели: мъдростта, храбростта, самообладанието и 
справедливостта. Често пъти се явява в гръцкия морал и пета 
добродетел – тя е набожността или благочестието, но според 
Платона набожността е пак справедливост, но по отношение към 
боговете. В същност има четири добродетели, три от които са 
свойствени на душата, и четвъртата, която служи за хармония 
между първите три сили. 

Както казахме, държавата има за цел да възпита отделни лица 
за нравствената идея, т.е. нравствените идеали да приведе в 
практика – затова политиката съставлява тоже8 част от етиката, 
понеже тя трябва да реализира нравствените идеали. С политиката 
Платон се занимава в съчинението си „Политика” в десетата книга. 
Със същата тема се занимават и в „Законите”, последното 
съчинение на Платона. Политиката или републиката на Платона не 
съдържа теорията на държавата, както е била в действителност в 
разните държавици на Гърция, но тя имала мнението му каква 
трябва да бъде държавата, как да се конструира една държава, за да 
бъде идеална държава. Тук Платон има за образец уредбата на 
малките Дорийски държавици: на Спарта, Крит и др., но той излиза 
от границите на действителността и иска да представи вечната идея 
за държавата, която и сам той признава, че не може да се осъществи 
в човешкото общество. Между другото в политиката той въстава 
против Софистите, които казваха, че законите са намислени от 
управниците, тираните, че няма в природата право и криво, а то 
(правото) е въведено от силата; затова не трябва никой да почита 
правото и законите. 

Държавната наука според Платона е увеличена психология и 
етика, защото държавата е увеличен човек – голям човек; затова той 
пренася мислите си от отделния човек към психологията и етиката 
на държавата. Знаем, че душата се проявява в разума, волята и 
щението. Там, дето душата действува, трябва разумът да води 
първенството. Всяка от тези способности има по една добродетел: на 
разума е мъдростта, на волята храбростта и на щението е 
самообладанието. Тези са характерните черти на индивидуалната 
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психология. Същото Платон разглежда и в учението за държавата, 
само че в увеличен вид. На трите душевни способности отговарят 
три съсловия или класи в държавата; а също и добродетелите 
(основните) се разпределят по известен начин между тези класи. 
Тъй както в душата има проявление властта на разума, тъй също и в 
държавата трябва да има една владеюща9 класа: както в душата има 
проявление на волята, тъй и в държавата трябва да има една 
войнишка класа; също и на щението в душата трябва да отговаря 
една класа в държавата – това са занаятчиите и търговците. Както 
разумът трябва да се отличава по добродетелта и щедростта, тъй и 
владеющата класа трябва да се отличава с тези качества; 
войнишката класа трябва да прояви храброст – добродетелта на 
волята, а занаятчиите и търговците трябва да проявяват щение към 
печалба; значи добродетелта на владеющето съсловие трябва да 
бъде мъдростта, а това ще каже, че интелигентните трябва да водят 
управлението в държавата. Платон казва: „В една държава работите 
не могат да отиват добре, докато владетелите не философствуват 
или философите не владеят”. Това идеално управление донякъде 
беше реализирано в питагорейската държава в Кротон в Южна 
Италия. Добродетелта на войнишкото съсловие е храбростта, а на 
търговците и занаятчиите е самообладаването. Справедливостта в 
държавата се състои в това всяко от трите съсловия да притежава 
своите добродетели в достатъчен размер и да живеят в хармония 
помежду си. От основната мисъл, от която излиза Платон – че 
държавата е увеличен човек и че човек съществува, за да служи на 
държавата (на другите) следва, че държавата трябва да бъде 
всемогъща и отделното лице няма никакво право, всеки трябва да се 
покорява и никой не може да противоречи на решенията ú. В това 
отношение държавата определя и званието на хората, тъй че няма 
свобода за избор на занятия. Съобразно с това тя поема и 
възпитанието на младото поколение, за да може да приготви 
бъдещите граждани за живот сгоден10 за държавата. В такава една 
държава не може да съществува и собственост, няма собствена 
челяд11, жена, земя или друго, а трябва да владее пълен комунизъм, 
както по отношение към земята, тъй и към жените. В основата на 
този комунизъм има една етическа цел – да се постигне крайната 
цел, да се осъществи нравственият идеал – идеалът на доброто. 
Платон признава, че това управление не е осъществимо в човешкото 
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общество – „то е по-скоро сгодно за боговете, а не за хората”; затова 
в „Законите” той се опитва да изложи друг вид държава, която да 
може да се реализира и в човешкото общество. И тук Платон излиза 
пак от нравствено съвършени хора. Но средствата, които поставя за 
постигане на тази цел, не са вече същите, които са в „Политиката”. 
Тук той отстъпва от безусловния комунизъм: тук признава собстве-
ност и челяд, и признава, че трябва да има особена администра-
тивна наредба, в която да има право отделното лице. Между 
другите мисли тук той изказва и тази, че държавата трябва да 
определя числото на гражданите и ако се превиши това число, то 
трябва тези хора, които са повече, да се накарат да се изселят от 
държавата. В тази държава има собственост, но всеки гражданин 
трябва да притежава по равно количество имущество – бракът и 
семейството се запазват, но възпитанието се намира пак в ръцете на 
държавата. Това е учението на Платона за наредбата на държавата, 
което учение стои в свръзка с етиката му. Отпосле християнството 
претърпя силно влиянието на тези мисли; първите църковни отци 
заемаха много от тези мисли на Платона. Особено Св. Августин е 
заемал много мисли от „Политиката” на Платона, в съчинението си 
„De civitate Dei” („3а божието царство”), което е имало голямо 
влияние в средните векове. 

Аристотел. Измежду многобройните Платонови ученици най-
видно място заема Аристотел (роден в Македония, град Стагира на 
полуострова Халкидика в 384 г. пр. Хр., а умрял 322 г. на остров 
Евбея) – той е онзи мислител, който е упражнил такова влияние на 
човеческата мисъл, каквато рядко срещаме в историята на 
философията. Той във всичко се не съгласява с учителя си Платона, 
на когото най-първо отблъсва учението за идеите. Платон казваше, 
че идеите са отделени от същността на нещата; а Аристотел казва, 
че идеите не трябва да се мислят, че се намират вън от света, но те 
трябва да се мислят в света и чрез тях да могат да се обяснят 
отделните неща. Според него отделянето на идеите от предметите е 
неуместно и също би значило да се мисли китката на една река 
отделена от самата ръка; още (че) един отделен предмет може 
многобройни сенки да произведе. Затова не трябва да се отцепват 
идеите от нещата, защото само по такъв начин можем да обясним 
съществуването на отделните неща. Напротив, родовите типове 
трябва да ги схващаме като такива, които се намират в самите 
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предмети; общото, което признава и Аристотел като действително, 
то не лежи вън от предметите, а в тях. Тази разлика между Платона 
и Аристотеля се изказва в думите иманентност и трансцендентност. 
Идеите в Платона са трансцендентни (намират се вън от нещата), а 
в Аристотеля са иманентни (в нещата). Идеите не са единното 
покрай и вън от многото, а те са единното в многото: идеята или 
формата човек е еднаква за всички хора и тя лежи в човеците, а не 
вън от тях. Тази разлика между Платоновото и Аристотеловото 
учение в средните векове е изказано в изреченията: 1/ Universalia 
ante rem и 2/ Universalia in rem. С първото се изказва Платоновото 
учение – че общото съществува преди нещата, за да образува сенките 
им, по които се творят после отделните предмети, а с второто се 
изказва Аристотеловото учение, че общото съществува в самите неща 
– един е образецът и по него рисуват различни художници. Общото 
не бива да се отделя от отделното, защото общото е форма, а 
отделното е сбор от взаимното учение на формата и материята – 
едно без друго не могат: формата и материята отиват заедно. 
Платоновите идеи бяха образци, калъпи, по които се творят нещата, 
а Аристотеловите са сили образуващи, действуващи, които лежат в 
самите предмети. За да изкаже тази си мисъл, която се отличава от 
Платоновата, Аристотел прибягва към образуване на ново название 
за общото в нещата, то е думата (καθόλου). По такъв начин 
Аристотел не се съгласява с основното метафизическо понятие на 
Платона и ще доде до съставянето на различна от Платоновата 
нравствена система. 

Също и доброто не съществува като нещо отделно от 
обществото. И етиката не може да се занимава с доброто само по 
себе си, а с човешкото добро, доброто, което е в човешкия живот или 
каквото схващат всички хора за върховна цел на човешкия живот. 
Аристотел намира, че всички хора са съгласни по въпроса в какво се 
състои това добро (καλόν) – всички се съгласяват, че то се намира в 
щастието (εὐδαιμονία), в добродетелния живот (βίος καλὸς καὶ 
ἀγαθός), това е целта на човешката деятелност, това е висшето 
добро. Но тук се появява въпросът в какво се състои това щастие 
(εὐδαιμονία) – и тук се явяват различните отговори. Едни казват, че 
щастието се състои в удоволствието, насладата, а други в 
притежаване на богатство, а трети приемат честта. Удоволствието, 
което според едни лежи в основата на щастието, е наистина 
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известно добро, затова насладата не трябва да се отблъсва; но то 
(удоволствието) не е последното добро. Тъй също и богатството не 
може да се вземе за последна цел на човешкия живот, защото то е 
средство за постигане на други неща. Също тъй и честта не може да 
бъде последна цел, защото тя се състои в мнението, което имат 
другите хора за нас, а щастието трябва да бъде в мене. Тъй че 
щастието не се състои нито в удоволствието, нито в богатството, 
нито в честта – тогаз в какво се състои? Според Аристотеля щастието 
не може да бъде състояние, а трябва да бъде деятелност и то най-
добрата деятелност в нас, а тя е деятелността на разума. Тъй че 
върховната деятелност трябва да се състои в деятелността на разума; 
а същинската деятелност на разума е добродетелта. Тъй че висшето 
добро се състои в съвършената наша деятелност; затова добродетелта 
е основната част на щастието – първото нещо. Но тя не е едничката 
съставна част на щастието, а покрай нея намираме и удоволствието: 
който е добродетелен, той чувствува удоволствие, наслада – тъй че в 
щастието има и наслада. Насладата не е случайна прибавка, но тя е 
необходима, неразделна от добродетелта: който действува 
нравствено, той необходимо чувствува наслада. Тъй че щастието се 
състои в пълното усъвършенствуване в добродетелта и в свързаната 
с нея по необходимост наслада. Но насладата не трябва да се мисли, 
не е цел (да бъде човек добродетелен, за да постигне наслада), но 
ние трябва да вършим добродетелни действия, без оглед към 
насладата. Добродетелта е последната цел, тя е последната 
деятелност и да не съществува насладата. Насладата значи зависи от 
добродетелта, а не обратно. И само тази наслада е действително 
нравствена, която се явява от добродетелта. 

Теорията за нравствеността или етиката на Аристотеля е 
изложена в три разни съчинения, които са предадени на 
потомството. Те са първо, Никомаховата етика (в 10 книги), наречена 
тъй по името на сина му Никомаха, който навярно я е и издал – 
затова и тази етика се мисли да е била написана от самия Аристотел. 
Второ, Евдемовата етика (в 7 книги), написана според неговото 
учение от някой негов ученик – Евдем и третото съчинение е 
известно под названието Голямата етика – Magna Moralia (в 2 книги), 
която не ще да е същинската Аристотелова, а трябва да е 
преправяна от неговите последователи. 



 63

Казахме, че добродетелта е първата и главната съставна част на 
щастливостта, тъй като за да бъде човек щастлив, трябва да бъде 
добродетелен. Сега явява се въпрос: какво трябва да разбираме под 
добродетел? Аристотел казва, че добродетелта е вредност12 или 
годност на душата. Това нещо е общо за гръцкия морал и те 
разбират, че вредност или годност на душата е добродетел. 
Аристотел различава в човешката душа (като годности на душата) 
няколко душевни способности, именно две нисши и една висша; 
двете нисши съставляват неразумната част в душата, а висшата 
съставлява разума. Добродетелта е деятелност на разума. Деятел-
ността на разума може да се проявява в два вида: теоретически и 
практически. Теоретическа е, когато разумът не излиза вън от себе 
си, ограничава се със себе си и не влиза в съприкосновение с другите 
душевни способности; а практическа е деятелността на разума, 
когато той действува върху душевните сили, като ги ръководи и 
въздържа. За да управлява разумът другите душевни сили, трябва да 
се появи искане. Според това теоретически се проявява разумът в 
мисленето, а практически в искането. Тези са двете проявления на 
висшата способност; всяко едно от тези проявления си има специал-
ни добродетели. Добродетелите на теоретичните проявления се 
наричат дианоетични добродетели (διανοητικαὶ ἀρηταί); а още се 
наричат и логични добродетели; такива са благоразумието, мъд-
ростта (знанието) и др. А добродетелите на практическите прояв-
ления се наричат етични добродетели (ἠθικαὶ ἀρηταί). Към тях 
принадлежат: мъжеството, умереността, щедростта и самообла-
данието. Разбира се, че етиката има главна работа с етическите 
добродетели, затова Аристотел въстава против Сократовото мнение, 
че добродетелта е знание. Според Аристотеля добродетелта е ра-
бота на волята, която се подчинява на разума. Според това не е 
вярно твърдението на Сократа, че никой не може да върши зло 
доброволно и съзнателно; добродетелта трябва да бъде нещо 
доброволно, затова и порокът не може да се върши безсъзнателно – 
и за да бъде зло, трябва да бъде съзнателно. 

Какво е собственото съдържание на добродетелта или с други 
думи какво значи да бъдеш добродетелен? В отговор на този въпрос 
Аристотел посочва на това – както всякъде, тъй и в човешките 
действия може да има или прекаленост (да съдържат повече, откол-
кото би трябвало) или недоимък – липсуване (да съдържат по-
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малко, отколкото трябва), а може да съществува и права средина 
между прекалеността и недоимъка, липсата. Излишното или 
прекаленото като много, а малкото, бедното като отсъствие на 
потребното не са добри (похвални) неща и те са за укоряване; а 
напротив, правата средина между тях се хвали. Затова именно в 
полето на правата среда се намира и добродетелта. Тя е предна-
мерено поправяне характера на хората да взимат винаги правата 
средина между две крайности, която показва разумът. Добродетелен 
е значи този според Аристотеля, който може да улучва винаги 
правата средина на действията, а правата среда ни посочва винаги 
разумът. И така, добродетелта е средина между две крайности 
(порока), от които единият произлиза от безмерност, а другият от 
недостатък или лишение. Тъй например храбростта е средна между 
бъзливостта, (страшливостта) и смелостта (дързостта); самооблада-
нието е средина между ревността и тъпоумието или равнодушието; 
щедростта е средина между разкоша и скъперничеството. Тъй 
Аристотел определя всички добродетели в гръцкия морал. Най-
обширно Аристотел разглежда справедливостта в 5 свои книги. И 
справедливостта той определя като права средина между вършене 
на справедливи неща и претърпевание на несправедливи неща. 
Тази добродетел Аристотел свежда към законите, които заповядват 
нравственото постъпване и забраняват безнравственото. По този на-
чин със справедливостта се досягат и политиката или нравстве-
ността и законите. 

Втората група добродетели бяха дианоетичните (διανοητικαὶ 
ἀρηταί) или логичните добродетели, които имат седалището си във 
висшата, разумната част на душата, т.е. в разума. Задачата на разума 
е постигането на истината, а в умението да постигнем истината се 
състои добродетелта на разумната деятелност. Значи тя (разумната 
деятелност) е сгодност или вредност на душата да постигне 
истината. Такива вредности на душата са пет: 1/ науката (ἐπιστήμη), 
2/ изкуството (τέχνη), 3/ умението (φρόνησις), 4/ разума (νοῦς) /в 
тесен смисъл/ и 5/ мъдростта (σοφία). С помощта на тези пет 
вредности се постига истината Тези са теоретичните проявления на 
разума. От тези пет, три именно: науката, разумът и мъдростта са 
теоретични добродетели, а другите имат практически характер, те 
са изкуството и умението – тъй като първите три се произвеждат 
чисто вътре, само в мисленето, а другите две се проявяват и във 
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външния свят, например умението се проявява и във външните 
действия, както и изкуството. Поради това, че има две, които са 
практически, затова се явява и свръзката между дианоетическите 
добродетели и етическите, които са чисто практически. От петте 
дианоетически добродетели най-важно е умението (умственото 
умение), което е една практическа сръчност или съобщителна 
деятелност на разума, въз основа на която по придобитото от опита 
знание искаме да намерим в отделния случай кое е правото. 
Умението значи определя целта на добродетелната деятелност, като 
посочва на нашата воля във всеки случай коя е правата средина. 
Най-първата между дианоетическите добродетели според Аристо-
теля е мъдростта, която е съединение от разума и науката; тя не 
познава отделните неща, а схваща най-висшите или най-общите 
понятия или принципи. Тези висши понятия или принципи са 
изложени във философията или метафизиката. Тъй че предмет на 
мъдростта е първата философия, която разглежда и схваща първите 
принципи на всичко съществующо. Аристотел, като поставя на 
първо място тази наука, която има работа с висшите понятия, той се 
произнася в полза на умствената деятелност, а не на практическите 
знания; затова който иска да бъде действително нравствен, трябва 
да се предаде на философска деятелност, а не на практическа; тъй 
че философът стои по-горе от държавния мъж, защото философът 
проявява деятелността си в разума и защото философската мъдрост 
доставя най-голямата наслада на човека. Още и за това фило-
софската деятелност стои на първо място, защото се малко намира в 
зависимост от външните условия, когато при другите деятелности 
има нужда човек да излиза вън от себе си; например при етическата 
деятелност, за да проявим щедрост, трябва да имаме имоти, а също 
да има и други хора, на които да се дава; храбростта има нужда от 
сила и здраве, за да действува съобразно със своите добродетели; 
обаче мъдростта има в себе си всички потребни неща и няма нужда 
от нищо външно. Тъй че на първо место като най-висша цел на 
човешката деятелност според Аристотеля трябва да смятаме 
умствената деятелност. Тази е деятелността и на боговете, защото и 
деятелността на боговете не може да се насочва към неща външни, а 
проявяват деятелността си към мисълта. И висшето същество 
проявява деятелността си само към мисленето – то е деятелността на 
мисълта, разума – и тази деятелност дава най-голямо блаженство на 
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хората. Щастието трябва да се състои в разумна деятелност, а тя е 
добродетел, която се проявява в разумната деятелност наречена 
(διάνοια). Философът значи стои начело на човечеството и в 
нравствено отношение. 

Понятието за висшето добро води от специалната етика към 
държавната наука. Човек не е същество, което да живее усамотено; 
човек обича задружния живот и там той намира случай да проявява 
много добродетели; тъй например човек не може да бъде щедър, 
благодетелен, учтив, ако няма задружен живот. Човешкото об-
щество като се явява като следствие от задружния живот, е наредено 
по известни закони. Тези закони трябва да бъдат създадени, тъй 
щото да осъществяват висшето добро в държавата и да се постига 
щастливостта. Тъй че и науката има етическа цел – да се осъ-
ществява при доброто. Собствената задача на етиката може да се 
постигне „само в обществото; само дето съществува държавен живот 
може да се постигне истинската цел на живота – затова и политиката 
е етика, и то обширна етика. Човек по природа е дружелюбно 
същество, той не обича да живее уединено, а е наклонен да образува 
дружества, съдружия. Такива съдружия има няколко: първото 
съдружие е между мъж и жена, то е бракът; сетне иде семейното 
съдружие, челядта, фамилията, дето има съдружие на родители с 
деца, на господари и слуги. Много челяди образуват община, а 
много общини – общество или държава. От това образуване на 
такива съдружия се вижда природното влечение на човека към съ-
дружия. „Човекът по природа е дружелюбно същество” (ἄνθρωπος 
φύσει ζῷον πολιτικόν), казва Аристотел. Това дружелюбие се явява в 
човека вследствие няколко неща: от една страна голямата слабост, в 
която се ражда човек, нуждата, която чувствува да бъде поддържан 
от другите, взаимната подкрепа, която чувствуват хората, и най-
после задружната симпатия, която се явява в нас, са психоло-
гическите условия за образуване на дружество или общество, 
държава. Подкрепата и задружната симпатия карат хората отначало 
да се сдружават и образуват общества, докато достигнат до държава. 

Като говорим за съдружия, трябва да споменем и едно по-
просто съдружие, което стои между етиката и политиката. Това 
съдружие е приятелството, за което Аристотел говори в 8 и 9 книга 
на „Никомахова етика”. Тук Аристотел възхвалява много прия-
телството – тази е една от най-хубавите части във философията му. 
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Но Аристотел схваща приятелството в много по-широк обем, а не 
както го ний сега разбираме – само с едни известни външни връзки, 
които имат било политичен или юридически характер. Той разбира 
тук и любовта към ближните. Той обявява приятелството за 
добродетел. Тази голяма важност, която дава на приятелството, 
може да се разбере от това, че в цялата Сократова школа прия-
телството се почитала много – затова имало и разни видове 
приятелства. Особено се почитало приятелството между ученици и 
учители и то било много разпространено в Гърция. Такова е било 
приятелството между Александра Велики и Аристотеля, което ги е 
въздържало от разни нападки. Приятелството Аристотел счита за 
нещо нужно за всеки човек; тъй и щастливият има нужда от 
приятел, защото не трябва да му липсва най-голямото благо, което е 
притежание на един приятел. Човек щастлив (богат) има нужда от 
приятели, за да проявява към тях добродетели, да им прави доб-
рини. А нещастният има нужда от приятели, за да го подкрепват и 
да дели заедно с тях скърбите и нещастията си. И то всяка възраст се 
нуждае от приятели. Но приятелството не е само нужда, но е и нещо 
хубаво – затова то се възхвалява от всички мислители. Мотивите, 
които карат към приятелство, са различни: те се крият или в 
доброто, или в ползата, или в удоволствието, което доставя на 
човека приятелството. Съвършено приятелство може да има само 
между хора добри или равни по добродетел. Всеки от тези хора 
обича доброто в другите, които в същото време съставляват щастие 
за другите. Добрите хора си са взаимно полезни при извършване 
услуги, а също са си и приятни. Всяко приятелство, което почива на 
добродетел, е добро и трайно, а онова, което се основава само на 
лична полза, не е трайно, защото това условие (ползата) може да 
престане – тогава престава и приятелството; в такива случаи един 
приятел може да бъде вредителен за другите. 

От всички съдружия или общества, които дава Аристотел, най-
широкото е държавното съдружие – Държавата. Всяко съдружие си 
има известна цел. Въпрос е сега в какво се състои целта, която си 
поставя държавата? Тази цел не може да бъде друга освен тази, 
която има и отделното лице – това е щастието. Тъй че в щастието се 
състои целта на държавата; държавата има за цел да действува, щото 
всички нейни граждани да постигнат щастието. А затова се изисква 
известна наредба. Тъй Аристотел подлага на критика Платоновото 
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учение за устройството на държавата. Той отхвърля Платоновия 
комунизъм – не е съгласен да не съществува частното имущество в 
държавата, защото ще се махне главният мотив към самостоятелна 
работа. Също е опасно за държавата и премахването на брака, 
собствеността на жената, защото чрез това ще се унищожи челядта и 
ще престане най-благородното отношение между родителите и 
децата. – Как може да се постигне целта на държавата?, или с други 
думи – кои са средствата за това постигане? – Като средство за 
постигане целта на държавата служат законите. Характерът на 
законите зависи от рода на държавното управление. Аристотел 
различава няколко вида управления. Тук се съдържа най-прочутата 
част от учението му. Той класифицира управленията от две гле-
дища: управленията може да различаваме по броя на управителите 
и по това дали се постига целта на държавата или не – дали за 
ръководно правило служи доброто на гражданите или владеющата 
класа ръководи държавните дела в своя лична полза. Когато се 
преследва щастието на всички граждани, тогаз управлението е 
правилно, а когато не се гони общата цел – то е неправилно, лошо. Въз 
основа на тези две гледища (броя на управителите и дали се постига 
целта) получават се шест вида управления: три са правилни и три 
неправилни. Правилните са кралството, аристокрацията и тимо-
крацията; а неправилните, лошите са деспотическото управление или 
тиранията, олигархията и демокрацията или охлокрацията – управ-
ление на тълпата. В кралството начело стои едно лице – и то се води 
от благоразумие и справедливост. Срещу това добро управление 
стои лошото управление на деспотизма, тиранията: и там стои на-
чело едно лице, но то води управлението егоистично, без да следва 
законите на държавата. От добрите управления: след кралството иде 
аристократическото – когато управляват най-способните членове в 
държавата. Срещу това стои лошото управление на олигархията – 
когато властта имат в ръцете си мнозина, които са дошли на власт 
със сила, с подкуп и се ръководят от своя лична полза. Най сетне, 
трето добро управление е тимокрацията или републиката, дето 
всички се ползват с еднакви права. Срещу това управление стои 
охлокрацията, в която властта е в ръцете на безимотните, които 
скубят състоятелното съсловие. От добрите управления Аристотел 
се произнася най-добре за доброто кралство и аристокрацията, 
която постъпва действително благоразумно. От лошите управления 
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най-малко кори охлокрацията, защото то е най-естествено повръ-
щане на управлението. По-лошо от демокрацията е олигархията; 
защото то е насочено повечето против народа. Но най-лоша е 
тиранията, защото в нея едно лице скубе в своя лична полза 
всичките други. 

За да постигне държавата целта си, трябва да вземе в ръцете си 
и възпитанието на младото поколение. Това възпитание от 7 до 21 
година трябва да се ръководи от държавата – и разбира се, че при 
това възпитание трябва да се има предвид да развие по възможност 
най-добрите страни в човека, именно разума и нравствения харак-
тер. Трябва да споменем и мнението на Аристотеля за робството. И 
Аристотел, както и другите гърци мисли, че то (робството) е нужно 
за държавата. Според него робите са назначени да вършат грубите 
работи в държавата, за да остава свободно време за свободните 
граждани да се занимават с по-важни работи. Тъй че цялата гръцка 
древност, всички гръцки мислители, поддържат робството. 

Школата на стоиците. Във времето на Александра Велики и 
Аристотеля появява се една философска система, която е в тясна 
връзка с учението на Киниците – тя е системата на Стоиците, която 
система има огромно значение за историята на етиката и която 
отсетне проникна в римския мир и упражни огромно влияние на 
добрите римски умове. 

Основателят на стоическата школа е Зенон (Стоика), родом от 
остров Кипър, от гр. Китион, 342 г. преди Христа. Зенон е син на 
богат търговец и като такъв е често участвувал в търговските дела на 
баща си, затова често пътувал по разни страни. При едно такова 
пътуване случва се корабокрушение, в което той изгубва всичкото 
си богатство и едва могъл сам да се спаси. След това нещастие Зенон 
дошъл в Атина и се предал на философски мисли. Като учител на 
философията му е бил киникът Кратес, който проповядвал строг 
въздържан живот; той последователно запознал Зенона с аскети-
ческата етика на киниците. Освен Кратеса повлияли са върху него 
последователите на Платона и Евклид от Мегара. Около 310 години 
той открива в Атина една школа, която се помещавала в така 
наречената „шарена портика” /шарен вход/ (ποικίλη στοά) – 
наречен тъй, защото е бил украсен с картини. В тази портика Зенон 
е стоял начело повече от 50 години, през което време той се 
отличавал със своето самообладание и голяма въздържаност. Той 
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умрял в дълбока старост, уважаван от Атиняните. След смъртта му 
управител на школата е бил Клеант от Азия. Отначало той бил 
борец и се отличавал с телесна сила и твърдост в характера, за което 
бил наречен втори Херкулес. Но понеже бил беден, за да може 
денем да служи, Клеант бил принуден нощно време да носи вода, за 
да изкарва прехраната си. По-знаменит от Клеанта бил ученикът му 
Хризип от Тарсос в Киликия. Той положил творческата основа на 
тази школа, затова той се счита за втори основател на стоицизма, за 
което справедливо един гръцки историк казва: „Ако не беше 
Хризип, не би имало стоик”. Хризип написал много съчинения – 
приписват му се около 705 съчинения. 

По-после, тази школа си пробива път в Рим, дето се явяват 
забележителни последователи като Сенека, Епиктет, който бил 
отначало роб на един Неронов13 телохранител, който после го 
освободил, та станал учител в Рим. Но стоицизмът достига върха на 
свободното си развитие, когато стъпил на римския престол негов 
подражател, именно императорът Марк Аврелий Антонин. 

Стоиците различавали във философията три дяла: логика, 
физика и етика. Най-голяма важност отдават на етиката, като считат 
нея за крайна цел на философията, а другите две части са само 
подготовление към етиката. Това им мнение изпъква и в известни 
сравнения, с които искат да изкажат голямото ú значение: сравняват 
философията с градина, в която оградата е логиката, дърветата – 
физиката, а плодовете – етиката; друго – уподобяват философията 
на яйце, на което черупката е логиката, белтъкът – физиката, а 
жлъчката – етиката; още уподобяват философията на животно, на 
което костите са логиката, месото – физиката, а душата – етиката. От 
това се вижда голямото значение, което отдават на етиката. И затова 
главното значение на стоическата философия се състои в тяхната 
нравствена система. Основата на това учение лежи в киническия 
морал, който е предаден от Кратеса на основателя ú – Зенон. 
Основната мисъл на киническия морал беше ако човек привикне 
към удоволствието и да се предава на разкошен живот, то с това уве-
личава неговите щения и уголемява природните потреби, като си 
прибавя и нови. Ако такъв един човек бъде постигнат от лоша 
съдба, той може внезапно да изгуби тази възможност да удовлет-
ворява тези потреби; а такъв човек е нещастен. Ако такъв човек 
извънредно е увеличил нуждите си, той сега мъчно може да ги 
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посреща, и в такъв случай много лесно изпада в такова положение и 
става нещастен. За да надвива на такова зло, човек трябва да се 
стреми да намали тези потреби: да се откаже от всички неща, които 
не могат да се удовлетворяват лесно – да води значи умерен живот. 
От такива размишления е възникнал и моралът на стоиците. Към 
такива мисли е бил подбуден Зенон от нещастията, които са се 
случили с него: отначалото той привикнал на богат живот, но като 
станал нещастен, той вижда как неговите потреби в новото му 
положение не могат да се изпълняват; затова той дохожда до 
заключение, че човек трябва да гледа по възможност да ограничава 
потребите си. А това може да стане, като търси човек щастието си в 
себе си, а не вън от себе си – да търси щастието в това, което е в 
негова власт. Тъй че основнит принцип на Стоиците съвпада с 
киническия морал. То се обаче докарва в логическа връзка с пан-
теистическото учение на Стоиците. 

Те си представляват вселената като разумно същество; тялото е 
материално, а душата е божествена; тъй божеството прониква 
цялата вселена. Това е пантеистично, защото отъждествяват 
божеството с вселената. Последната цел според тях трябва да се 
състои в живот, който да е съобразен с природата; за да може човек 
да е доволен от такива неща, трябва да живее, тъй както го при-
родата кара и да не увеличава потребите си повече. Всяко незадо-
волство и страдание на човека произлиза от това, че нашето 
субективно щение не се съобразява с природата – с обективното 
течение в природата. За да има съгласие тук – тъй като не можем да 
разменим природния вървеж – трябва да приспособим нашите 
щения към природния вървеж, трябва да последваме природата, за 
да постигнем пълно щастие – да се стремим да живеем съобразно с 
природата, както казват стоиците (ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν), или 
naturae convenventer vivere – „животът съобразен с природата”. Който 
живeе тъй, че да се съобразява винаги с природата, той ще постигне 
действително висшето добро, защото то е съобразно с природата, а 
лошото е противно с природата. Такъв живот, съобразен с приро-
дата, наричаме добродетел. Тъй че в това учение се съвпада висшето 
добро с добродетелта: който е добродетелен, той е постигнал и 
висшето добро. И само добродетелта е добро, а вън от нея няма 
абсолютно добро – защото винаги тя е полезна, а всичко друго може 
да бъде вредно (зло) или употребено за зло. Такова добро се смята 
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богатството, здравето, силата, но те могат и да са вредни: здравето 
може да служи и за зло, също и богатството. А като е добродетелен 
човек, той постъпва винаги добре и полезно. Тъй че добродетелта е 
едничкото добро; тя съставя и щастието на човека – вън от 
добродетелта той не трябва да търси в нищо друго щастието. Тъй 
Аристотел бъркаше, като казва, че щастието се състои от добродетел 
и наслада; насладата не принадлежи към щастието. В добродетелта 
се състои всичката сила на душата. Те определят добродетелта като 
знание, както Сократа – и знанието е добродетел, защото може да се 
учи и предава. Добродетелта почива не върху упражнение, а върху 
знание и учение, само че това знание не е чисто теоретично, но е и с 
практически смисъл. Знанието не е наука за доброто и злото, а 
наука за какво трябва да се върши или не върши. Тъй че който е 
добродетелен, той е и мъдрец; значи мъдрец и добродетелен са едно 
и също. От тези основни възгледи на стоиците следва, че съществува 
една добродетел. Който притежава една добродетел, той притежава 
всички добродетели. И стоиците, както и другите гръцки мисли-
тели, различават няколко добродетели, а именно четири основи 
добродетели. Най-главната, която се среща в целия гръцки морал, е 
умението (което застъпва мъдростта на Платона) – то е знание на 
това кое е добро и кое зло, както и средното между тях. Втора е 
храбростта – знание на това, какво трябва да се върши и от какво 
трябва да се варди, както и средата между тях. Трета е самообла-
данието – въздържанието – знание на това, какво да се избира и как-
во да се отбягва, както и средата между едното и другото. И четвър-
тата е справедливостта – знание на това да се отдава всекиму според 
заслугата. Срещу тези четири пълни добродетели стоят четири 
главни порока: срещу умението стои незнанието (небрежността), 
срещу храбростта – страшливостта, срещу самообладанието – раз-
пуснатостта и срещу справедливостта – несправедливостта. Покрай 
тези добродетели и злини, пороци, има и неща, които не са нито 
добри, нито лоши, които са индиферентни (ἀδιάφορα) – неща, кои-
то нямат нравствено или безнравствено значение, които могат да се 
употребят в добър и в лош случай, такива са богатството, здравето и 
силата. 

Всичките злини в човека произлизат от страстите, които са 
присъщи в човека. Такива страсти или афекти има четири, наре-
дени по две; те са: тъга и страх, щение и наслада. Тъй че, както 



 73

виждаме, наместо да се постави насладата в свръзка с добродетелта, 
Стоиците приписват на насладата такова значение, че тя може да 
прави зло. Тези афекти Стоиците смятат за лъжливи съждения, 
които вкарват човек в заблуждение да се радва или да скърби: тъгата 
е лъжливо съждение върху настоящето – който тъжи, той се намира 
под известен афект, който му представлява, че известно нещо е зло. 
Щението е неразумно стремление към известно добро; който се 
стреми към нещо, той си го представлява за много добро, а всъщ-
ност може да не е. Насладата е неразумно възвишаване към постиг-
натото добро: че той е постигнал някое добро и заради това се 
предава на удоволствие. Тези афекти са противоразумни, противо-
естествени; те принуждават човека да се подчини на тяхната телесна 
власт; и да знае човек лошотиите им, много мъчно би могъл да се 
освободи от тях – те са като болест на душата. Ето защо човек не 
само трябва да ги укротява (както мислеше Аристотел и неговите 
ученици), но трябва и да ги изкоренява съвършено, за да му не 
бъркат никога. Именно такова отсъствие на всякакви афекти е най-
високата добродетел; то е апатията (ἀπάθεια) – непритежаване на 
никакъв афект. Истинският добродетелен човек няма афекти, той е 
апатичен. Който е достигнал до такова съзнание, той не чувствува 
нито тъга, нито страх, ни страдание от отсъствие на наслада или 
болка, защото лишението от наслада и болка не счита за зло стои-
ческият мъдрец. Той притежава истинското познание на нещата и 
ги оценява естествено и разумно; тъй че това, което счита обикно-
веният човек за зло, за него не е зло. Той не знае какво е състрадание 
към другите; той не може да иска и прошка за делата, извършени от 
другите, но той е винаги строг. Състрадание не може да изказва, 
защото страданията не са злини за него, затова не може и да изисква 
състрадание. Той, стоическият мъдрец, е напълно равнодушен, той 
не признава и никаква чест или срам за нещо позорно. Стоическият 
мъдрец не е и високомерен. Стоиците обикновено рисуват истинс-
кия нравствен живот като един идеален мъдрец, който трябва да 
служи за пример на съвършен морал; той притежава всички ка-
чества, които могат да го направят за образец на морала според тех-
ните възгледи. Този мъдрец е съвършена добродетел; той притежава 
всички добродетели, щом има една добродетел. Всичко, което той 
върши, е добро, а глупците вършат лоши неща. Той е едничък 
щастлив, той е единственият свободен в действията си, той е единст-

 74

веният хубав телесно; той е богат и богобоязлив. Той само може да 
бъде истински цар, поет, оратор и свещеник; въобще само мъдрецът 
може да бъде такъв идеален във всяко отношение. Тъй като всичко 
външно няма значение за добродетелния (мъдреца), затова и нищо 
външно, даже и най-големите злини и мъки не могат да развалят 
щастието му. Тъй че мъдрецът е във всяко отношение съвършен, 
безпогрешен, безгрешен; той е богоподобен и се радва на пълно 
блаженство. Покрай мъдреца съществуват само глупци и за тях важи 
само противното на мъдреца. Стоиците в едно изречение изразяват 
този си възглед за глупците тъй: „всеки глупец беснува или е бесен”. 
Тези глупци се намират в пълно нещастие; тяхното съществувание е 
твърде плачевно, защото те не вземат никакво участие в щастието. 
По този начин целият свят се разпределя според стоиците в два 
класа: мъдреци, които притежават цялата добродетел и се радват на 
пълно щастие, и глупци, които не взимат никакво участие в щас-
тието. Между тях не съществува нищо средно; ето защо преходът 
между тях е внезапен – става изведнъж, защото няма средно стъпало; 
значи глупецът изведнъж може да стане мъдрец. Затова Плутарх ги 
подиграва с изречението: „Стоическият мъдрец заспива като глупец 
и се събужда като мъдрец”. Пита се сега – дали има в действи-
телност такива мъдреци? Стоиците отговарят, че малцина са такива 
идеални мъдреци – и почти всичките хора са глупци; от тези глупци 
може някой в края на живота си да стане мъдрец. Разбира се, че те 
преди всичко считат себе си за мъдреци, само че не смеят да изкажат 
това явно. Освен себе си считат за ближни и идеални мъдреци и 
някои по-предишни добри хора, като Сократа, Платона, Диогена, 
Антистена и др. А себе си не наричат мъдри, а само хора, които 
напредват към мъдростта – хора напредващи – хора, които са на път за 
мъдростта. 

Всички тези мнения често пъти се изказват от Стоиците в 
прекалена форма, затова са заслужили справедлив присмех. Тъй 
например, те понякога защищават Киниците, освен в главните им 
мисли, но и в някои второстепенни крайни мнения, за които 
заслужават присмех; например те, освен че защищават мнението на 
киниците – че не тря6вало да се погребват умрелите ближни, но 
казват, че е по-добре и да се яде месото им. Те считат брака за 
маловажно нещо за държавата, което може да се премахне. И те 
теоретически се стремят да са настрана от държавния живот, защото 
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те като единствено добри няма за какво да ръководят обществото, 
което е само от глупци съставено. Между другото приятелството те 
обявяват за първо, най-добро, и то може да съществува само между 
добри хора и че такова приятелство обгръща всички мъдреци в 
света, само че те не знаят това. С тази мисъл Стоиците поставят на 
първо място вместо тесния патриотизъм обширния космополити-
зъм: че всичките хора са равни; наместо на отделните закони – об-
щия, всемирен закон; наместо отделния народ – цялото човечество. 
С такива мисли се предшествуваше появяването на християнството. 

Всички етически системи могат да се сведат към две основни 
учения, които са застъпени още в древните времена. Едното се 
застъпя от Стоиците, а другото от Епикурейците. 

Школата на епикурейците. Епикурейците излизат от основ-
ното учение на киренайците, както и Стоиците излизаха от уче-
нието на Киниците. Основателят на тази система е Епикур, живял 
във времето на Зенона, роден или в Атина, или в остров Самос 
(точно не се знае) в 341 г. пр. Христа. За него е известно само това, че 
младините си е прекарал в Атина, дето го въвел във философията 
един застъпник на атомизма – Наузифан, който го запознал с 
атомистическото учение на Демокрита. В 306 година отваря една 
школа, която е ръководил до смъртта си – 270 г. пр. Хр. Той е на-
писал много съчинения, които са изчезнали безследно за потомст-
вото. Неговото учение е изложено майсторски в прочутата поема на 
римския философ Лукреций (Titus Lucretius Carus) „De rerum natu-
rae” – „Върху природата на нещата”. 

Забележително е определението, което дава Епикур на 
философията: „философията е умение да се сдобие човек чрез 
разумно мислене с щастлив живот”. Според това определение глав-
ната цел на философията е щастието. Теоретическата страна на 
философията служи като подготовка за постигане на това щастие. 
От това виждаме, че и Епикурейците, както Стоиците, отдават пър-
во значение на практическата философия или нравствеността – ети-
ката – тъй като поставят на първо место постигане на щастието: 
това, което се разглежда от моралното учение. Според Епику-
рейците висшето добро е щастието; а като иска да определи в какво 
се състои това щастие – то те го определят като наслада. Тъй че 
удоволствието е собствено висше добро, защото насладата е съоб-
разна с природата. Присъщо е на всички хора да се стремят към 
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насладата, затова тя е върховното добро. Всички наслади не са 
еднакви, а има разни степени; затова трябва да правим избор между 
насладите, защото всяка наслада сама по себе си е добра, но тя може 
да влече след себе си болка; тъй също и всяка болка не трябва да се 
избягва, защото може да води със себе си наслада, както е работата, 
трудът, които отначало са трудни, но докарват наслада. Значи 
трябва да се прави избор между насладите. Обаче не и положи-
телните наслади съставляват най-доброто нещо в света, затова често 
пъти трябва да се отказваме от такава наслада, защото те могат да ни 
направят нещастни; ето защо по-добре е да избягваме болките. Тъй 
че човек не трябва да се стреми към положителната наслада, а по-
добре е да се стреми към отбягване на болките, което е по-главното, 
защото и насладата може да повлече болките, затова те трябва да се 
избягват. Болката е отрицателната наслада, тя трябва да се тури на 
първо место. Значи не апатията е блаженото състояние, а безболез-
неното състояние е висшето добро. Това безболезнено състояние те 
наричат атараксия (ἀταραξία). Това безболезнено състояние е пак 
известна наслада и тя не е отсъствие на някакъв афект и както казва 
Епикур: атараксията е наслада в мирно състояние, покой, а не е на-
слада в движение; наслада в движение е положителната наслада на 
Киренайците. Тъй че макар и да изхождат от основните мисли на 
Киренайците, те не се съгласяват с това, защото положителната 
наслада може да повлече след себе си и болка, а човек трябва да се 
пази от болката. 

Освен тази разлика между положителна и отрицателна наслада 
или наслада в покой и движение, Епикур дели насладите на телесни 
и душевни или умствени. Умствените наслади стоят по-горе от 
телесните. Всяка умствена наслада е свързана с някой телесен орган; 
тъй че телесната наслада е първото нещо, положителното, но тя не е 
последното или висшето нещо. В телесната наслада лежи само 
изходната точка, а онова, което влезне чрез сетивата, не е трайно; а 
само онова, което влезе чрез възпоминанието е трайно – а такава е 
умствената наслада. И понеже това, което е произведено от 
възпоминанието, е трайно, затова и умствената наслада стои по-
високо от телесната. Още затова, че телесната наслада е свързана 
често с болки и мъки, а умствената е лишена от болки и мъки – тя е 
чиста наслада. Но отсъствието на болки не бива да се вземе в смисъл 
като отсъствие на телесни болки. Не са само телесните болки, които 
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трябва да отбягва човек, но напротив – душевните мъчения като 
страх, ужас и др. причиняват по-големи болки. В отсъствието на 
такива умствени болки, както са суеверията, предразсъдъците и 
страхът от смъртта – в това се състои истинското щастие – ата-
раксията. Но само боговете могат да достигнат до тази степен на 
атараксия, която не позволява никакво увеличаване или намаляване 
на щастието, когато човешкото щастие винаги може да се увеличава 
или умалява. Значи само боговете са съвършено блажени същества – 
те могат да се наслаждават непрекъснато. Хората не могат никога да 
се обземат от такова безболезнено състояние; затова човек трябва да 
се старае да се задоволява само с отрицателната наслада или 
атараксията. За да достигне това отрицателно блаженство, човек 
трябва да води живот мирен, спокоен, лишен от всякакви мъки и 
когато търпи болки, трябва да се утешава, че могат да бъдат много 
по-лоши тези болки или да се утешава с това, че няма да траят дълго 
време тези болки. А за да знае да се утешава човек – потребна му е 
философията. Философията доставя на човека това умение, което е 
в условието за придобиване на вътрешно щастие. Умението е в 
състояние да го освободи от душевните мъки, когато го налегнат 
такива. Когато доде работата до избор между наслади и болки, 
едничка способност тук се явява умението, което се състои в спо-
койно оценяване на насладите и болките и ни кара често пъти да се 
отричаме от известни наслади, защото те могат да повлекат след 
себе си силни болки. Това умение ни утешава, когато сме в болки, то 
ни освобождава от всякакви суеверия, предразсъдъци и страх от 
смъртта, като ни показва самата същност на нещата. Който 
притежава това, което го освобождава от всякакви предразсъдъци и 
страхове, този човек е действително мъдър – той притежава висшето 
добро – атараксията. Но той не е апатичен като стоическия мъдрец, 
той не е затворен за всякакви болки и наслади; и известни неща са 
необходими за неговото щастие; такива са щението на жаждата и 
глада; той не е затворен за любовта, той не е далеч от състраданието; 
той може да има прошка от другите. Епикурейският мъдрец зависи 
от различните обстоятелства, като от телесната направа, от 
народността, към която принадлежи и др., а не както Стоиците, 
които не признаваха никаква разлика между мъдреците в целия 
свят. Според Епикурейците който мъдрец зависи от съдбата, той 
може да бъде честит; даже и при мъките и болките той може да бъде 
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честит, защото притежава умението, чрез което може да се облек-
чава и насърчава. Средството за придобиване на висше щастие 
според Епикурейците е добродетелта; тук виждаме, че те я поставят 
за средство за придобиване на последната цел, която е наслада, 
докато в Стоиците тя беше като цел. Главната добродетел тук е 
умението (а в Стоиците – апатията), което се състои в претегляне на 
човешките наслади и болки и следствията, които могат да последват 
от тях. Добродетелта е умение да постъпва човек добре към дадена 
наслада – затова и добродетелта е едничкият най-сигурен път за 
постигане на щастието. 

Видяхме, че Епикурейците представят за висше добро спо-
койната наслада, отсъствието на всякакви болки. От това следва като 
жизнено правило, че трябва човек да жи вее по възможност спокоен 
живот. А такъв живот може да се наруши от участието в обществе-
ните работи, затова като правило в Епикурейците се явява 
поговорката „живей скришно” (λάθε βιώσας). Това е било върховното 
правило в Епикурейците и според него се ръководили в полити-
ческия живот. Макар да признавали те държавата, че е устроена от 
всичките и за всичките хора, а не само за отделното лице, тъй че 
трябва всички да действуват за доброто ú устройство, но те пак 
практически гледали да избягват от взимането участие в дър-
жавните работи, защото те докарват само мъки и страдания. Те 
съветвали даже и другите да странят от държавните работи, за да не 
пострадат както Сократа. Това им стремление отива дотам, че те 
говорят против тези, които се стремят към видни държавни служби. 
Съобразно с това, те не могат да проповядват и семейния живот, 
защото и семейните обстоятелства принасят повече мъки, отколкото 
радости. 

В замяна на това те почитат и се произнасят в полза на 
приятелството. Според тях най-доброто съдружие за един мъдрец е 
приятелството. Но макар да почитат толкова приятелството, тази 
почит има основата си в егоизма, както и целият им морал се 
основава въобще на егоизма. Приятелството според тях е потребно 
за осигуряване спокоен живот, без мъки и страдалия, и за всякакви 
жизнени интереси. Но при все това, че приятелството се основава на 
егоистичните съображения, то постепенно преминава в незаинте-
ресована любов; епикурейският мъдрец се завладява дотолкова от 
приятеля си, щото решава да жертвува и живота си за него. 
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Видяхме как основата на Епикурейското учение лежи в 
киренайския морал. Нека хвърлим сега един кратък поглед на тези 
две сродни учения. В основните принципи те са съгласни; и двете 
приемат насладата за принцип на нравствеността. Но покрай това 
общо имат и разлики. Самата наслада, която и двете приемат за 
принцип на нравствеността, я разглеждат различно: Киренайците 
поставяха положителната наслада (която Епикурейците наричат 
наслада в движение) за цел, а Епикурейците обявяват като по-
достойна за човешкия живот отрицателната наслада, която е 
свързана със спокойствие, с отсъствие на страдания и болки. Тази е 
вай-съществената разлика между тези две сродни учения. Сетне 
Киренайците поставят телесните наслади по-горе от умствените и 
тялото по-горе от ума; в противоположности на това Епикурейците 
считат психическите наслади по-горни от телесните и душевните 
страдания за по-лоши, отколкото телесните, защото душевните 
страдания се отнасят и към минали болки и страдания. Тези са 
съществените разлики между тях. Киренайците, ако и по-стари, 
имат някои предпочитания пред Епикурейците. Епикурейската 
школа изобщо се отличава с това, че строго се придържа о догмите 
си. Сам Епикур казва, че не иска от учениците си собствени 
разсъждения, а е настоявал неговите догми да се запомнят точно без 
изменение; даже казват, че той определил известен сбор от догми, 
които да изучват последователите му наизуст. 

Тази школа се разпространява в Рим под влиянието на един 
мощен апостол, който е Тит Лукреций Кар (Titus Lucretius Carus), 
който е изложил учението на тази школа в забележителното си 
съчинение „De rerum naturaе” – „Върху природата на нещата”. Епи-
курейското учение се разпространява толкова в Рим, че дори в 
третото столетие сл. Хр. намираме много последователи, даже и 
между първите Римляни. Във времето на императорите, когато беше 
захванала да се разлага дотогавашната вяра в боговете и нравст-
вените правила захванаха да отпадат, народът беше завладян от 
суеверията – образованите захванаха да търсят опора за нравстве-
ността и намираха това в Епикурейската и Стоическата школи. Със 
запознаването с тази система се свършва прегледа на етическите 
системи в гръцката древност. 

При все че тези етически системи са разнообразни учения, пак 
можем да посочим във всички тях една известна основна черта, в 
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която всички мислители от тези школи донегде да са съгласни. Като 
такава обща основа на всички нравствени системи в Гърция служи 
убеждението, че нравственото (което е цел на човека) е съобразно с 
човешката природа нещо, което се развива по естествен начин от 
първобитните му способности. Според това, с тях и със собствена 
мощ, стига да има известни условия, човек може да постигне този 
нравствен идеал. Средствата, които даваше тази възможност, беше 
умението (умственото). Такова едно възрение14, което приема в чо-
века известни сили за осъществлението на нравствения идеал, което 
признава човешката природа за способна сама да се усъвър-
шенствува, нарича се етически оптимизъм – защото приписва на 
човека сили, с които може да постигне сам доброто. Този етически 
оптимизъм в гръцката философия захваща към края на нашата ера 
да отстъпва на една противоположна посока, която счита човека по 
природа недобър, а лош. Такъв възглед можем да наречем етически 
песимизъм, защото счита човека за лош. Тук ние схващаме опти-
мизма като учение – че човек е добър и може да постигне доброто, а 
етическия песимизъм – като учение, което казва, че човек не може 
постигна доброто. Ако не може човек да постигне доброто, трябва 
да признаем нуждата от една съвършена сила, която да спомага за 
постигане на доброто. Този песимизъм се яви в християнските 
възгледи, дето се подкрепваше от религиозни мотиви и който чрез 
влиянието си върху масата на народа се разпространи навсякъде. И 
после, когато християнските идеи кипяха под повърхността, захвана 
да си пробива път и в древната философия. Този песимизъм в хрис-
тиянството е получил друга боя от онази в древната философия. 
По-преди вярвали, че нравствеността може да се реализира в 
човешкото общество; сега на мястото на тази самоувереност захваща 
да завладява човешкото мнение за неспособност, отчаяние. Сега 
човек се смята от природата като развален, зъл и сам по природа не 
може да се подобри. Заедно с това чувство на отчаяние се появява и 
стремеж към една висша надсетивна сила, която да помогне за 
постигането на нравствения идеал, което е достойно за човешката 
деятелност. Тази сила, от която се явява нужда, се явява и като 
източник и крепител на нравствените заповеди. По такъв начин 
нравственият идеал напираше на нов момент в областта на 
нравствеността. Този момент е понятието за злото. Във всичките 
досегашни системи имаше да се говори за зло, но не се обръщаше 
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такова внимание както сега, когато захващат да се ползват от него за 
обясняване на някои мъчни етически въпроси. Причините на този 
мощен преврат в нравствените възрения лежи от една страна във 
вътрешните и външните беди на онези времена, и в безпомощното 
разлагане на древното общество и като следствие от това – 
съсипването на бившите жизнени правила, по които се водеше 
обществото. Тези причини още лежат в убеждението, че не можем 
да постигнем със собствени усилия пълната нравственост. Злото се 
явява вече като една враждебна сила, която завладява целия свят и 
на която с всички сили човек трябва да противодействува. 

Наистина, че и предишните системи считаха нравствеността 
(която се поставяше в свръзка с разума, особено в системата на 
Аристотеля и Платона), че не се среща еднакво във всичките хора, 
че тя не е еднакво развита и силна във всичките хора, че в хората 
има и безнравственост; но това обладаване на безнравственост се 
отдаваше на недостатъчна сила в човешката воля да противо-
действува на злото – но достатъчно е човешката воля да се подкрепи 
от разума, тогаз човек е в състояние да преодолее злото. Според това 
древната етика не намираше във вътрешността на човека нещо, 
което да се поставя срещу доброто. Но сега се явява недоверие към 
силата на човешката воля и разума или въобще към човека, че може 
сам да се поправи, че той е лош, зъл. По този начин малко по малко 
обладава човечеството чувството на греховност и като грешен човек 
той сам не може да се избави от този грях. Това съставлява най-
силният контраст срещу предишната самоувереност на мъдреца: 
когато старият мъдрец мислеше, че може да преодолее злото, сега и 
масата мисли противното, нравственото добро му е подарък от не-
бето, а не придобито със собствени усилия. Докогато безнравст-
веността по-предишните мислители не схващаха като враждебна 
сила, която да се противопоставя срещу стремленията на мъдреца, 
после захвана да обхваща цялото общество съзнанието, че никаква 
сила на разума (както е умението според древните) не може да спаси 
човека от злото, на което е подхвърлен. 

Тези мисли особено се срещат във философските системи на 
онези двата мислители, които са упражнили огромно влияние върху 
развитието на християнските идеи от една страна и изобщо на 
моралните идеи от друга. Първият от тях е евреинът Филон, роден 
29 година преди Хр. в онзи център на древната култура, дето се 
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показа за последен път гръцката ученост, т.е. Александрия. В своите 
теософски размишления Филон се намира в голяма зависимост от 
учението на Стоиците и Платона. Покрай влиянието на гръцката 
философия в него си пробиват път и известни източни въпроси; тъй 
че в неговия мироглед се свързват гръцката философия и някои 
източни възгледи, каквито се срещаха в еврейската вяра. Според 
Филона Бог е най-универсалното, той е самото битие, Бог е нещо 
по-добро от всичко, каквото можем да си представим за добро; той е 
по-добър от науката, добродетелта, хубавото и от идеята на 
доброто. Бог стои по-високо от всичко, което е негова част. При това, 
това универсално същество съществува за себе си и светът е негово 
дело. В действителността си Бог се явява напълно свободен и той не 
стои в никакво съприкосновение с материята, защото материята 
може да очерни едно такова същество. За да дойде до съприкосно-
вение с материята, той си служи с един посредник; той е Логосът 
(λόγος). Логосът живее при Бога и съставлява неговата мъдрост, но 
той е разпространен и в света, и съставлява божествения разум; тъй 
виждаме как става посредничеството между Бога и света. Логосът се 
разпада в отделни сили – оръдия на божествената воля. Тези сили са 
идентични на идеите на Платона. Само Логосът е първороден син 
божи, а понеже Бог чрез него е в свръзка, затова за нас Логосът е Бог. 
Покрай този син и светът е божи син. Логосът е по-стар, а светът е 
по-млад божи син. Бог е създал света с помощта на Логоса и с негова 
помощ Бог се открива в света. В един такъв уреден свят, ако ние сме 
в състояние да водим добродетелен живот и да достигнем до едно 
познание за уредбата на света, то тези добродетели могат да се 
смятат като божии дарове. Тези дарове може да ги получи всеки, 
като се напълно отдаде на Бога. Общото познание се разпада на 
отделни науки; тези науки служат като подготвителни средства за 
познанието на Бога. Тъй че науките са средства за постигане на 
висшето познание. Но висшето познание е съзерцаване на Бога, а на 
това мъдрецът може да се отдава с божествено осветление. Като 
съзерцаваме Бога, един вид забравяме себе си, като се предаваме с 
пълното отричане на божествената воля. Бог упражнява влияние на 
мъдреца, за да постигне познанието на Бога. 

Виждаме как в този възглед захваща да се проявява учението, 
което лежи в основата на Християнството. Филон може да се счита 
за предшественик на учението, което в края на древните времена се 
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появи като последен опит на древната мисъл, който извличаше най-
важните мисли от древните възгледи, да противопостави новото 
учение срещу Християнството, което беше захванало да обладава 
умовете. Този философски опит на древната мисъл е опитът на 
новоплатониците. 

Новоплатониците искали да се противопоставят на 
Християнството, което напредвало от изток. Те си служат с мисли, 
заети от философията на Платона, за което се нарекли и Неопла-
тоници. Между другото това, което заемат от Платона, е учението за 
идеите; обаче това учение [е] в свръзка с твърде фантастични 
възгледи, заради което и това учение е престанало да бъде 
философско. Основател на това учение е Амоний Сакас (или Сакан – 
саканчия – воден надничар – който носи вода с мях) – живял в 
Александрия (II и III век след Христа). Това учение, на което е 
положил основите Амоний, се развива в систематическа форма от 
най-великия представител на неоплатонизма, т.е. Плотин, роден 205 
и живял до 270 г. пр. Христа. Той познавал много добре цялата 
гръцка философия и се показал като най-духовит древен мислител. 
Съчиненията му (които ни дават възможност да се запознаем с 
неоплатонизма) са издадени от Порфирия (неоплатоник) в шест (6) 
енеади. Нравственото учение на Плотина е изложено в първата 
енеада. За да разберем основните му етически възгледи, трябва да се 
запознаем най-първо с цялата му философия. 

Онзи дуализъм между духа и природата, между форма и 
материя, който срещаме в Платона и Аристотеля, при Плотина 
съставляват изходната точка в по-нататъшните му размишления. От 
една страна стои божественото, безкрайното, единното, което той 
обявява за единно и добро; от друга страна стои крайното, което се 
явява като много в света и което представлява в нравствено 
отношение едно зло. Като излиза от тази мисъл, Плотин се опитва 
да обясни крайното и злото от доброто. Значи в основата на нещата 
съществува пред всичко едно първо същество (πρῶτον); то е едно (ἕν) 
и същевременно то е доброто (τὸ καλόν). Това първо същество не е 
нито разум, нито може да се схване с разума. Това първо същество 
създава от излишъка един образ от себе си. За пояснение на тази 
мисъл може да се посочи на слънцето, също тъй както слънцето 
изпуска лъчи, така и от единното произлизат отделните неща чрез 
изпущане (ἀπόρροια /πρόοδος/ ἔκλαμψις); тъй както лъчите на 
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слънцето ни дават възможност да видим света и него, тъй и лъчите 
от единното дават възможност да гледаме първото, единното. Това 
произлизане от първото (неговите лъчи) съставляват разума (νοῦς). В 
него лежат всички идеи, както в науката се събират всички теореми. 
Разумът твори, произвежда доброто като свой образ – в душа, която 
се съдържа в разума, тъй както разума в единното. И душата е 
обърната от една страна към разума, към идеалното, а от друга 
страна тя е обърната към реалното – сетивното. Материята е нещо, 
което не притежава ни същност, ни форма; тя е според Плотина 
небиващото, онова, което не е – (τὸ μὴ ὄν). Това небиващо получава 
съществуване във вид на форма от някоя висша сила. Като без 
форма (и формата притежава истинност), то е пълно с недостатъци; 
затова то е зло – и като зло то прави всичко зло, то разваля всичко, 
което се докосва до него. В човека божественото и материалното е 
съединено; значи в човека се съединява доброто и злото. От една 
страна човек е разумно същество и е сродно с божеството, а от друга 
страна той е телесно същество, затова съставлява част от материята. 
Тялото представлява затвор или гроб на душата. А душата е 
изпаднала в тялото с падането от първото си състояние. Това падане 
отива още повече, ако човек през живота си се поддава още на 
тялото; напротив, ако душата разбере света, тя може да се освободи, 
да избегне злото и да се завърне пак към разума, дето е била 
първоначално. Поради това онази душа, която тъне в сетивния мир, 
е зла душа, защото материалният мир е лош мир – и затова човек 
трябва да си постави като цел и задача да се освободи от сетивния 
мир. Това освобождение от сетивния мир се нарича добродетел. За да 
се избави човек от сетивния мир, трябва да се избави (освободи) от 
влиянието, което го кара към сетивните веща; те са страстите. Затова 
добродетелта се състои в ограничаване на страстите. А страстите се 
подкрепват от лъжливите предразсъдъци; затова разумът трябва да 
се освободи от тях. Но това е долна степен на добродетелта. По-
висока степен на добродетелта се постига, когато чрез посредството 
на разума човек се освобождава от сетивните неща; то е пречист-
ването, което е уподобление15 на Божеството; тук човек се стреми да 
се освободи от тялото. Това е по-висша степен на деятелността, но не 
е най-висша, защото човек не трябва да се стреми да е само 
безгрешен, а да е и сам бог; най-висшето е да се докара душата в 
прямо отношение с божеството, което стои в духа. За тази цел 
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трябва да се презира всяко телесно мнимо благо, което не е 
достойно за мъдрец. Затова мъдрецът се стреми да напусна и 
доброто място, което е завземал в държавата за някакви облаги; той 
даже не иска да напусне болките си, понеже, макар и да страда пак 
(чрез това), може да постигне крайната цел. В тези си разсъждения 
Плотин отива дотам да се срамува, че живее в тяло, че живее на 
земята, че има родители – въобще, срамува се от всичко, което го 
свързва с родителите и телесното. Това аскетическо стремление е 
махване на телесната гордост и стремлението към земното. Това 
стремление се започва в човека най-първо от хубавото в телесния 
мир. Човек захваща да се стреми към божественото, като захване да 
обича хубавото в телесния мир; значи в човека божественото се 
заражда чрез материалното. Човек тръгва от това, че се стреми към 
хубавите неща; но любителят на хубавото тяло не трябва да се спира 
тук, но трябва да мине от телесното към душевното хубаво, което се 
състои в добродетелта, науката и законите. Сетне, трябва да се 
стремим изобщо към хубавото, което е в разума; и най-после да се 
стремим към хубавото и доброто само по себе си, а това е Божест-
вото. Именно това е крайната задача – да се слеем с това първо 
хубаво – и с това човек ще постигне висшето щастие. Тъй виждаме 
как доброто ни привлича със своята обвивка, което е хубавото: по-
неже то (хубавото) се явява най-напред в света, затова не трябва да 
се отричаме съвсем от него (от света). Висшето нещо, към което 
трябва да се въздига душата, е съединение с Божеството, а то става 
чрез съзерцаването, в което състояние човек се намира като в без-
съзнание, бездушност, един вид като в пияно състояние. Такова 
състояние се казва екстаз (ἔκστασις) – захласнатост, възторг: тогава 
душата сама става бог. Такова състояние с Плотина се е случило 
четири пъти. 

От това кратко разглеждане на Плотиновото учение се вижда 
как се поставя в морала една религиозна цел, а също и пътят за 
постигането на тази цел е пак религиозен, – понеже да бъдеш 
добродетелен значи да бъдеш подобен на Бога. Тъй виждаме как от 
нравствените, етическите системи отиваме към религиозните систе-
ми, в които се сливат моралът и религията. Пълно обобщение на 
това направление става в Християнството. 
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ХРИСТИЯНСТВОТО 
Голямото влияние, което е упражнило християнството в 

първите времена на появяването си, се обяснява от религиозното и 
нравственото мировозрение16, което съдържа то. Религиозните 
моменти получават в християнството такава форма, каквато в никоя 
друга религия; в никоя друга религия религиозните моменти не са 
тъй свързани с нравствените, както тук; и това е било главната 
причина за голямото влияние и разпространение на християнст-
вото. Християнството преследва нравственото облагородяване на 
човека; то напира главно на неговата нравствена задача и посочва 
средствата, с които да постигне това нравствено съвършенство. Тъй 
че религиозните и нравствени моменти се покриват в християнст-
вото. В първите времена, когато църквата обладаваше духа на хо-
рата, начело на християнството стоеше една личност, която даваше 
отговор за същността и съдържанието на нравствеността. Този 
отговор почиваше главно на еврейската вяра, която от по-преди 
изтъкваше най-добре нравствените елементи – по-добре от всичките 
други вери. Това (нравствеността) се считаше там като божия 
заповед – и с това се отличаваше от гръко-римските възрения. При 
това те са увеличаваха в лицето на Исуса Христа: в него се покриваха 
тези мисли с неговите дела. Срещу идеала от човешко съвършенст-
во, който беше приет в древния мир, в лицето на Исуса Христа се 
подставя нов истинно-нравствен идеал. Докато древните гледаха да 
поставят хармоническото развитие на личността, тук в лицето на 
Исуса Христа се поставяше самоотвержената любов, която отива до 
забравяне на личността. Значи не е главна личността в етиката, а 
забравянето ú. На местото на съгласието между духа и природата в 
учението на Исуса Христа се появява незачитане на природата, 
сетивното въобще; наместо възхваляване на разума възхвалява се 
добрата воля. Наистина, в някои гръцки системи имаше такова 
изтъкване на практическата страна на човешкия живот като най-
важно нещо, например Платон окончаваше философията си с 
етиката; тъй също и киническият морал виждаше в практическия 
живот на човека главното, все пак главно и характерно си остава 
развитието на разума, когато при Исуса Христа се изтъква волята. 
Главното не е да се изтъква деятелността на разума, а деятелността 
на добрата воля. Особено важен тук е контрастът, който се тегли 
между сетивната и умствената природа на човека, който се 
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приравнява с контраста между нравствено добрата и злата природа 
на човека: сетивната е злата, лошата природа в човека, а умствената 
е добрата. Сетивната природа се счита като иго на духовната, когато 
последната се подава на първата. Това подчинение на умствената 
природа под сетивната е причината и едничкото зло в този земен 
свят. Злото се появява, когато човек се подчинява на злото. Но злото 
не е вечно; то не е първообразно, не е отначало и ще доде време, 
когато пак ще се премахне – и тогаз доброто само ще съществува, 
защото то е първообразно. Злото е дошло в света вследствие на 
грехопадението. Като средство за да се избави човек от този грях и 
като се избави от него (от злото) да постигне щастието, служи 
църквата, основана от Христа. 

Всичко това има голямо значение за развитието на Хри-
стиянската етика, която получава форма според старите системи, 
които имаха общо нещо с християнския мироглед; а това са сис-
темите на Платона и Стоиците. Тъй че християнската философия се 
разви в свръзка с тези системи. Освен това то претърпя влиянието и 
на някои източни народи, както на Евреите. Голямо влияние за 
разпространението и развитието на църковното учение (на хрис-
тиянската етика) упражниха възгледите на някои църковни отци. 
От тези църковни отци-мислители като пръв, който е упражнил 
най-голямо влияние за развитието на християнските възгледи, е Св. 
Августин.  

Роден 354 г. в Нумидия, като син на баща езичник и майка-
християнка, която е много повлияла върху живота и развитието му; 
той е умрял в 430 г. като епископ в Хипон – в Нумидия. Той се 
отличавал с извънредната си философска способност; заради това и 
Вунд казва, че „ако той (Августин) се бил родил 800 години преди, 
или 1000 г. по подир, той би станал най-велик мислител на света”. 
Главните му съчинения са „De civitate Dei” („За божието царство”) и 
„Confessiones („Изповеди”). 

Според Августина първоначално е съществувало само доброто; 
с това се поставя той срещу мнението на онази секта, която тогаз 
захванала да упражнява доста голямо влияние върху масата; това е 
сектата на Манихеите, които казвали, че злото и доброто са еднакво 
първоначални. Според него злото не е първоначално, а после се е 
явило. Причината на злото лежи във волята, а именно, злото се явява 
вследствие на това, че волята се отвращава от висшето и се обръща 
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към низшето: тъй ангелите (които после станали дяволи) и Адам се 
отвърнали от висшето – Бога – и се обърнали към низшето: с това са 
докарали злото в света. При това самото низше не е долно, зло, но 
долно е това, че човек се отвращава от висшето; значи самото 
отвращение на човека е зло. Съществуват разни степени на 
несъвършенство в света; но в тези степени не се крие някакво зло, а 
само волята, когато отива към по-низшето, става зло. Значи злото не 
е субстанция, а само повреждане на съществото, лишение на 
доброто – нащърбяване на доброто – privatio boni; дето не се 
нащърбява доброто, няма зло. Според това няма безусловно зло, 
както има безусловно добро. С това се той поставя срещу Мани-
хеите, към които и той отначало клонеше. Тъй като според това, че 
злото не е първобитно, то не може да развали и мировия строй; то 
не може да се измъкне от законите, които имат началото си в Бога; 
затова и злото не може да стане ненаказано. Бог знае злото. Бог не би 
създал ангелите и хората, които щели да изпаднат, ако не би знаял, 
че с това доброто ще спечели. Бог е допуснал злото, за да спечели 
доброто; а доброто е спечелило, като се е издигнало на по-горната 
степен, а на по-долната остава злото. Ако не съществува болка, човек 
няма да усеща наслада, а тъй също ако не съществува грозното, 
нямаше да има и хубавото; значи ако не съществува злото, нямаше 
да съществува и доброто. Тази е мисълта, с която иска да обясни 
съществуването на злото. Това е изказано в изречението: „Хубавото 
на века е съставено от противоположните неща”, „Contrariorum op-
positione saeculi pulchritudo componitur”; от контраста между нещата 
има хубаво: между доброто и злото, ниско и високо, хубаво и грозно 
и др. Ето защо е трябвало една част от ангелите да изпаднат; също и 
Адам, чийто грях се предава на цялото потомство – целият човешки 
род е пострадал. Вследствие от това грехопадение както тялото, тъй 
и духът са неспособни да постигнат сами доброто: човек, оставен 
сега на собствената си природа, не може да произведе нищо 
съвършено нравствено. Човешката природа може да се поправи 
само с божия помощ. И именно с тази цел (за да избави човека от 
първия грях) е дошъл и Христос на земята. За да стане такова едно 
спасение чрез божия син, Бог е допуснал да стане грехопадението, 
макар че е могъл да го предпази. Тъй след грехопадението човек не 
може да се освободи сам, а само божията милост може да направи 
това, ако човек слуша и изпълнява божиите заповеди, както слугата 
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изпълнява заповедите на господаря си. Тъй според тази нравст-
веност, която е в свръзка с християнството или с Божия Син – Исуса 
Христа, не съществува никаква друга природна нравственост. 
Всичко нравствено вън от християнството, както е нравствеността в 
миналите времена в Гърците, Римляните и др., не е действително 
нравствено; добродетелите на езичниците са бляскави пороци. Без 
християнската милост няма истинска нравственост, която да има 
известна цена пред Бога. Напълно обаче няма да се премахне злото 
и да възтържествува доброто, а ще си остане една част от злото. От 
самото начало Бог е определил кои от хората ще бъдат спасени и 
кои не. Добрите, спасените в другия свят ще образуват Божията 
държава – civitas Dei и ще блаженствуват заедно с Бога; а лошите, 
грешните ще стоят при дявола, дето ще се мъчат. 

Тези са възгледите на един от най-важните представители на 
църквата, онзи, който е упражнил най-голямо влияние за реформи-
рането на средновековното църковно общество. Постепенно под 
влиянието на тези възгледи църквата завладява умовете на хората в 
средните векове: покорност пред църквата, подчинение под 
обредните предписания и почти всичко взема да получава набожен 
характер и благочестив живот. Тази крайна покорност и тези 
убеждения във верующите отишли дотам, че захванали да обръщат 
внимание само на външната обредна страна: породило се убеж-
дението, че чрез външните религиозни действия човек може да 
получи опрощение на греховете си и да влезе в царството небесно. 
По този начин постепенно нравствената дейност и вътрешното 
убеждение захванало да отстъпва назад и да се дава преимущество 
на външните религиозни действия. 

Против това религиозно направление на етиката явяват се 
противници от самото църковно общество, които искали да дадат на 
свободната воля нравствена стойност, а не на външните действия. 
Пръв такъв е бил Пиер Абелар в 12-и век (1079-1142), който е 
наблягал особено на нравственото значение на съвестта. Той вижда 
разликата между доброто и злото не във външността на делата, а в 
мотивите, които лежат в деятелността на човека. Систематично 
изложение на това направление на етиката предприема най-
великият от средновековните философи Тома Аквински, роден е в 
1225 г. в Aquino, близо до Неапол, от което приел и названието си 
Аквински. Той е бил член на Доминиканския орден и после е 
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действувал като учител в Кьолн, Париж, Рим, Неапол и пр.; умрял в 
1274 година. Той довежда схоластиката до върха на развитието ú, 
като приспособява Аристотеловото учение към църковното. И 
неговата философия върви по стъпките на Аристотеловата при 
определянето на понятието добродетел; и той дели добродетелите 
на: 1/ дианоетически и 2/ етически. Обаче над Аристотеловите 
добродетели той поставя теологическите добродетели: вярата, на-
деждата и любовта. Докато първите добродетели на гръцкия морал 
(мъдростта, самообладанието, храбростта и справедливостта), които 
като придобити добродетели водят към природно щастие, а вторите 
– теологическите, като вдъхнати от Бога, водят към надприродно 
щастие; значи с вторите (вярата, надеждата и любовта) се постига 
истинското щастие – надприродното, свръхестественото. За да 
бъдем добри и нравствени, трябва да се стремим да достигнем това 
надприродно щастие; а затова ни е нужна божествената помощ. 
Даже и за упражняване на природните добродетели (онези, които 
човек може да упражнява по собствени усилия след грехопа-
дението), ако не му доде на помощ божията милост. Значи трябва да 
се стремим към упражняване на теологическите добродетели и 
тогава само можем да постигнем висшето щастие; а то се състои в 
съзерцаване на Бога (contemplatio Dei) А като средства за това служат 
теологическите добродетели: вярата, любовта и надеждата. А 
понеже това щастие надминава човешките сили, затова то може да 
се постигне само чрез божията помощ. Тези са етическите размиш-
ления на Тома Аквински. Той се почита в католическата църква като 
пръв църковен философ и са нарича Doctor angelicus. 

 
АНГЛИЙСКИЯТ ЕМПИРИЗЪМ 

Християнската вяра още отначало се разпаднала в разни секти, 
които се различавали една от друга. Но всичките те, колкото и да се 
различавали, имали една обща прилика: всичките вярвали и 
поддържали това, че без вяра (без да принадлежи човек към 
известна черковна община, които общини са представителки на 
религиозната истина) човек не може да придобие нравствена 
заслуга, не може да очаква опрощение на греховете си, не може да 
достигне истинското щастие. Този е основният възглед, присъщ на 
всички християнски вярвания. И това нещо е естествено: ако беше 
признала черквата, че човек може да постигне нравственото 



 91

съвършенство, без да принадлежи към някоя черковна община, то 
излишно би било всяко черковно посредничество; основите тогава 
биха ú се разклатили, щом признае, че и вън от нея може да се 
постигне щастието. Ето защо етиката тогава мъчно беше да се 
избави от зависимостта на религията. За да стане това разделение на 
етиката от религията, трябваше от църквата да се отнеме огромната 
сила, с която беше завладяла умовете. Това продължава до тогаз, 
докато не се яви мнението, че нравствеността има самостоятелна 
(реалност) важност и тя не зависи прямо от религиозните убеж-
дения. Такова мнение пръв изказа основателят на английския 
емпиризъм Франсис Бекон Веруламски, роден в гр. Верулам, 1561 г., 
умрял 1626 г. Нравствената философия на Бекона иска да ни посочи 
една система за практическо постъпване на човека, дето да се не 
обръща внимание на религията. Тази нравствена система обещава 
да доведе човека до щастие, без да вземе във внимание средствата, с 
помощта на които църковните писатели мислеха да се постигне тази 
цел. Тъй виждаме, че Бекон отделя религиозната област от 
философската и специално от нравствената. Според това схващане 
доброто, което е предмет на етиката, е релативно, относително, а не 
абсолютно и то се занимава само със земния живот на човека, а не и 
с бъдещия живот. Висшето добро лежи в онзи свят и средствата за 
постигането му се посочват не от философията, а от вярата. Вярата 
се занимава с доброто в онзи свят, а етиката се занимава с доброто в 
този свят. Тъй че Бекон прави разлика между земното добро и 
висшето добро и той не ги съединява, а ги държи съвършено 
разделно едно от друго. И следствието от това раздвоение е, че 
практическата нравственост, която трябва да бъде целта на земния 
живот, остава независима от религиозните възгледи – тъй че и 
безбожникът може да достигне до подобна нравственост. Но ако 
тази земна нравственост е достъпна за всекиго, то истина е, че до 
висшето съвършенство човешката природа не може да достигне, ако 
при нравственото съвършенство не се прибави и религиозното 
вярване. Ето защо да отнемаш вярата от божеството е да му отнемеш 
същинското нравствено величие на човека. Но ако отнемането на 
вярата има такова значение, то не по-малко са вредни и прекалява-
нията на религиозните убеждения – суеверието и фанатизмът – за 
същинската нравственост. Суеверието и фанатизмът подкопават 
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основите на нравствеността и държавата, когато за атеистите не 
може да се каже, че подкопават държавния строй. 

Етиката значи се занимава с природната нравственост. А 
основният извор на тази нравственост лежи в онези вродени 
правила, които се наричат природна светлина или закони, Lux natu-
ralis. Тази природна светлина се намира във всекиго; тези правила 
съставляват и природния нравствен закон. Това определение обаче в 
Бекона е доста тъмно (че природните правила са присъщи от самото 
начало в человека17 и в тях се състои нравственият закон). По-ясно се 
изказва това като се каже, че природното добро съвпада с полезното. 
Полезното добро кара човека към действия и въз основа на тези 
мотиви действието се оценява като нравствено. Но ползата може да 
бъде за отделното лице или към цялото човечество, а влечението 
към общественото добро е по- достатъчно, по-добро и това влечение 
е по-съобразно с природата, защото и тя се стреми към запазване на 
целия род и то често отива в ущърб на отделната личност: приро-
дата често жертвува отделната личност, за да запази общото. Тъй 
като имаме предвид това, излиза, че доброто, добродетелта и 
истинската деятелност се състоят в общата полезна деятелност. 

Почнатото от Бекона дело в нравствената област продължава 
Томас Хобс (1588-1679), един от забележителните личности в 
историята на новата философия. Хобс се поставя решително на 
Беконовото утилитарно мнение, но той отхвърля разделението на 
религията от нравствеността. Какво собствено наричаме добро, 
благо? – то е онова, към което се стремим, а злото е това, от което се 
отвращаваме. Според това няма абсолютно добро или абсолютно 
зло, а те са само относителни. Едно нещо е добро за нас, защото се 
стремим към него, а за други е зло, защото не се стремят към него; 
едно може да бъде зло в едно време, а в друго време добро. За разни 
лица и разни времена разни неща са добрини – блага. Тъй като не 
съществува абсолютното добро, не съществува и абсолютното 
обективно мерило за добро и зло – особено ако вземем предвид само 
отделния човек, защото отделно хората различно оценяват доброто. 
Известно мерило за доброто срещаме тепърва в държавата. Тук 
добро и право наричаме това, което позволяват законите, а неправо 
това, което не позволяват. А законите позволяват това, което е 
насочено към общото добро на обществото; доброто, значи, в 
държавата е общополезното. Дотогава, докато не съществувала 
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държавата, когато човекът се намирал извън обществото, дотогава за 
човека нямало закон, който да му запретява18 едно нещо, а друго да 
му позволява; дотогава човек е имал право над всичко. 

Какво е накарало човека да напусне това първо природно 
състояние и да отиде в държавата, обществото, гдето той бива ог-
раничен? От природа човек не е наклонен към образуване на такова 
обществено състояние; човек не клони към дружелюбен живот. От 
природа човек води уединен, особен живот, защото той е егоис-
тичен, защото има предвид винаги своето добро. Що го е накарало 
тогаз да постъпи тъй? Според Хобса това свързване е изкуствено 
произведение, в основата на което лежи страхът и хитростта. Основ-
ното добро за човеците е самосъхранението: всеки гледа да запази 
личността си и това, което е около неговата личност и във властта 
му. Всички други неща като знание, сила, богатство и прочее 
получават стойност само като служат на основното добро – 
самосъхранението. Но за да запази човек себе си, за да води спокоен 
живот (към който всички се стремят от природата), трябва неговият 
живот да бъде сигурен от безпокойството на другите хора. А тъкмо 
това липсва в природното състояние: понеже всеки се стреми за 
присвояване на нещо, към което и други се стремят, затова става 
често и сблъскване между някои воли; затова всеки се намира в 
постоянна борба, защото това, което иска той, искат го и други. А 
понеже в това състояние никой не признава граница на своята воля 
и власт, затова се явява и „война на всички против всички” – „bellum 
omnium contra omnes”. Всички тук се стремят към своето щастие и 
гледат да отблъснат притежанията на другите; това отива някога и 
дотам, че за да осигурят за себе си нещо, убиват другите. В такъв 
случай всеки вижда в другите зверове, вълци; и всеки се стреми по-
скоро да изяде другите – неприятелите си, докато те него не са 
изяли. От това излиза, че „човек за човека е вълк” – „homo homini, 
lupus est”. В такова едно състояние никой не е сигурен дали няма да 
бъде убит или изяден. Ето защо разумът внушава на хората мисълта 
да премахнат тази несигурност и да установят живот мирен 
помежду си. И като следствие от това внушение се поражда 
уреденото общество. Условията, които правят възможно това об-
щество, са нравствени и правни или юридически закони. Тъй се 
образува държавата. Страхът от несигурността и благоразумието 
(хитростта) е внушило на хората да напуснат първобитното състоя-
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ние и да образуват държава. По този начин разумът, който е вну-
шил на хората това, изисква щото първото безусловно право на 
всеки да се ограничи, за да се запази главното – самосъхранението 
на всички. Това всичко е диктувано на хората от разума, и правото, 
което се установило, не е друго освен искрено и постоянно 
стремление да се уреди човешката деятелност според това правило 
на разума: да се не ръководи човек от друго, а от това, което му казва 
разумът. А разумът учи, че за да се постигне нравственото благо, 
потребна е първобитната необуздана власт да се измени и да дойде 
в съгласие с това, което е нужно, за да има мир и спокойствие. А това 
внушава страхът от наказанието; и само този страх от наказание 
може да достави сигурност на отделните хора за извършване на 
действията, които са насочени към доброто на отделната личност. А 
такова положение може да се въведе в обществото, ако всеки 
подчини властта си на една-едничка власт. Тая едничка власт може 
да се прояви или в една личност, или в цяло събрание. Но тази власт 
трябва да се смята, тъй като че е произляза от цялото общество и да 
бъде положителна на всички отделни лица. По такъв начин 
истинската нравственост и добродетелният живот е възможен само в 
държавата; защото в природното състояние всеки върши това, което 
му се диктува от егоизма, а в държавата всеки върши това, което му 
диктува разумът и законите. 

Разумът е значи накарал хората да напуснат първото си 
състояние, да отстъпят от неограничените си права и да влезнат в 
новото си състояние, в което се отказват от голяма част от благата си; 
по този начин се образува държавата, дето можем да посочим 
мерило за добро и зло; каквото забранява държавата, това е зло, а 
каквото позволява – добро; каквото е общополезно в държавата, е 
нравствено, а безнравствено е това, което е вредно за всички. В но-
вото състояние в обществото отделното лице няма право да решава 
какво е добро и какво зло. Това право тук се дава на законодателя, 
който установява чрез законите кое е добро – позволено и кое е зло – 
непозволено. Тази мисъл се разяснява от това, че за Хобса главната 
цел в обществото е преди всичко установяването на мира; а мирът е 
непостижим, ако се остави на отделното лице да решава какво е 
право и какво не, какво е справедливо и какво несправедливо, какво 
е нравствено. Тези неща се установяват от общата власт, като се има 
предвид общата полза в обществото; тя установява тези правила 
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като непоколебими. А поддържането е първото и главното правило 
на общия мир. Ето защо гражданските закони не могат да заповяд-
ват неща, които са против природните закони; поддържането на 
гражданския закон не може да бъде равносилно с престъпването на 
природните закони. Понякога, ако се яви противоречие между 
гражданския и природния закон, тогава гражданският закон 
посочва правото, защото гражданският закон е непогрешим в това 
отношение. 

Освен природният закон, който всекиму се внушава от разума, 
и гражданският, който има изхода си в държавата, съществува и 
трети закон – той е религиозният, който се съдържа в нравственото 
учение на свещеното писание. И религиозният закон преследва 
същото, което преследват и другите два закона, т.е. ползата на 
хората. Но религиозният закон не може да съществува като 
самостойно правило отделно от гражданския; затова религиозният 
закон трябва да се подчинява на гражданския. Това ще каже, че вън 
от държавата не съществува религия или не съществуват признаци, 
по които да се отличава истинската религия от лъжливата. Всяка 
друга вяра, която не е потвърдена от държавата, Хобс счита за 
суеверие и като такава тя трябва да се преследва. Виждаме от това 
каква важност Хобс приписва на гражданския закон за уреждането 
на обществото, като го поставя по-горе от другите два закона. И 
само това, което е установено от гражданския закон, е право; и всич-
ко, което в религията е противно на гражданския закон, не е абсо-
лютно вярно. Щом религиозният закон противоречи на гражданс-
кия, то последният има правото. 

Друго становища по отношение нравствеността заема друг 
един английски мислител – той е Ричард Кумберланд (1631-1718). 
Наистина, както видяхме, Хобс поставя като нравствена цел на 
човека общото добро, но при това той излиза от доброто на отдел-
ното лице: към общото добро трябва да се стреми човек, защото с 
това се постига частното добро. А Кумберланд счита за цел на 
нравствената деятелност непосредствено общото добро: всичко, 
каквото е насочено към обществото, е добро; а разумът ни показва, 
че чрез нашето щастие може да се постигне общото благоденствие. 
Значи първото нещо трябва да бъде общото добро, а частното 
дохожда след това само по себе си. Значи по природа човек трябва 
да се стреми към общото добро. Но какво кара човека да се стреми 
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към общото добро? Това се върши от самата природа, по природа 
човек се стреми към общото добро. Дружелюбието е качество, при-
също неразделно на човека, свързано с неговото устройство. Тъй че 
човек по природа е дружелюбен, наклонен да помага на другите. В 
това отношение Кумберланд се противопоставя на Хобса – че човек 
по природа е дружелюбен, а не егоистичен, себичен. Първобитното 
състояние е общият мир, понеже всеки по природа обича дру-
желюбния живот и подпомага другите. Първобитното състояние е 
спокойно и мирно, а не военно; войната е възникнала отподир19. 
Природното състояние е резултат от божествената воля: Бог ни е 
внушил дружелюбието и нравствения закон. А понеже Бог е вну-
шил нравствения закон, то не е мислимо, че той е внушил враж-
дебността. Тъй че първият човек не може да бъде егоистичен, за-
щото Бог не е внушил егоизма, а е внушил доверие и доброже-
лателство; затова и първите хора не са били врагове, вълци един към 
други, а са биле доверчиви. 

Друг забележителен философ по своята теория на нравст-
веността, който вървеше по стъпките на Бекона, е Джон Лок (1632-
1704) Лок е онзи философ, който даде на Английската и донейде и 
на френската философия за дълго време определена посока. Той е 
пръв обърнал внимание на един твърде важен етически въпрос: то е 
дали съществуват вродени идеи или не – въпрос, до който той дойде 
въз основа на Декартовата философия. В пълно съгласие с общия 
отговор за вродените идеи, срещаме в Лока разисквания и критика 
против вродеността на висшите понятия. Той се противопоставя и 
срещу мнението на известни мислители в областта на нравстве-
ността. Такова мнение за съществуванието на вродени идеи беше 
изказал Кембриджският теолог Ралф Кедворт (1617-1688). Според 
Кедворта нравствеността се основава върху вродени идеи, които 
съществуват в разума, върху правилното разбиране, върху пра-
вилния разум – recta ratio. Човешкият разум е излияние от божест-
вения разум и нравствените идеи са вродени истини на човешката 
душа. Понеже в това учение главно се напира на това, че нравст-
вените идеи се основават на разума (интелекта), затова този възглед 
получава названието интелектуализъм. Същото мнение е изказано и 
от един предшественик на Кедворта – именно лорд Хърбърт от 
Чербъри (1582-1648). 
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Против учението на тези двама нравствени философи въстава 
Лок, специално по въпроса за съществуванието на вродени идеи и 
особено за съществуванието на вродени нравствени идеи, в 
съчинението си „Опит върху човешкия разум” („An Essay concerning 
Human Understanding”). Тези възражения не са нови. Още Монтен в 
съчинението си Essais (1588 г.), след него Хобс и още преди това 
скептиците от древните времена твърдяха, че нравствеността не е 
нещо готово дадено от природата на човека; но че тя се състои в цял 
един заплетен процес от действия и резултат от равни явления. Но 
Лок е първият, който дава на това научна точност. Тъй Лок твърди, 
че не съществуват вродени идеи, а следователно не съществуват и 
вродени нравствени правила. Не може да се приеме съществу-
ванието на нравствените идеи: 1/ Защото няма ни една практическа 
нравствена истина, която да се признава от всички, без да се породи 
против нея някое съмнение; 2/ Защото е немислимо да съществуват 
някакви нравствени правила, за основанието на които бихме могли 
да питаме, без при това да ставаме смешни. Тъй например, ако 
кажем за някое теоретическо начало, че то е равно само на себе си 
или на друго, не ще станем смешни, ако питаме защо; но ще станем 
смешни, ако питаме защо 2 + 2 = 4, което е общопризната аксиома. 
При практическите истини не съществува никаква нравствена ис-
тина, която да не иска доказателство. Ако се каже „почитай роди-
телите си” няма да бъде смешно, ако попитаме „защо да ги почи-
таме?” – не можем да посочим ни едно такова нравствено практи-
ческо правило, което да се приема без съмнение. 3/ Защото всички 
нравствени начала, които се смятат за вродени, постоянно се 
престъпват от хората без никакво угризение на съвестта. Ето защо 
въз основа на тези три съображения не бихме могли да приемем 
съществуванието на вродени нравствени начала, защото те не [биха] 
били възможни, ако да имаше действително нравствени начала. 
Затова според първото може да се каже, че няма ни една практи-
ческа истина, която да е общопризната от всички. Тук, казва Лок, че 
може някой да каже, че може да се посочат случаи, които да пот-
върдят враждебността на някои практически начала. Тъй например 
доверието и верността на дадена дума се почита и пази даже и в 
разбойниците, в които е застъпена цялата нравственост; тъй също те 
признават и пазят спогодбите си; с това може да се заключи, че това 
практическо правило – верността, е вкоренено вродено в тях. Но 
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Лок на това отговаря: че ако се проявява вярност между разбой-
ниците, това не показва, че е вродено това правило; те почитат това 
от интерес, като знаят, че с това непочитание ще си напакостят, 
цялата им дружина би се разтурила и те ще останат безпомощни. 
Значи това съблюдаване произлиза не от вроденост, а от ползата, 
интереса. Сетне, разбойниците остават верни, пазят спогодбите си 
само към своите другари – само към тях са справедливи, а към 
другите, външните хора, те не са ни най-малко справедливи, към 
тях и най-големите престъпления вършат с най-голямо спокойствие. 
Ако беше вродена справедливостта, те щяха да бъдат справедливи 
не само към своите другари, но към всички хора. Значи тях ги кара 
интересът, ползата, затова поддържат това, което е за тяхна полза – 
те се водят от лични съображения, личен интерес, а не от вродени 
нравствени правила. Но не са само разбойниците, които престъпват 
и най-очевидните нравствени правила. Тъй например когато неп-
риятелската войска превземе някой град, то ú се позволяват вся-
какви грабежи, насилничества, убийства и други подобни крайно 
противоположни престъпления. Значи има случаи, когато и в най-
образованите културни народи се позволяват грабежите, убийст-
вата, насилничествата и други подобни неща. Но не само във 
военно време се срещат подобни крайно безнравствени простъпки. 
В Римляните и Гърците имало е случаи, когато са оставяни децата 
си да умрат от глад; ето едно ужасно престъпление против морала. 
Ако това нещо срещаме в Гърците и Римляните, които са били пър-
вите културни народи, то колко повече тези неща трябва да се сре-
щат в по-дивите, некултурните народи?! Те даже погребвали живи 
децата си, когато майка им е умирала при раждането им. На други 
места децата убивали родителите си, когато остарявали. Според 
някои пленници Каридите гоили децата си и ги изяждали. Всичко 
това не е съобразно с моралните идеи. А понеже това се поддържа в 
много народи, затова Лок пита: де са всички онези неща на спра-
ведливост, право уважение и почит към родителите и всички 
практически начала, които минават като общопризнати? Де е това 
универсално убеждение, което да може да се каже, че е признато от 
всички хора? 

Тук може да се яви ново възражение против престъпването на 
практическите нравствени правила, тогава как е възможно да се дава 
такъв един укор, ако хората не признават справедливостта? 



 99

Наистина, хората пристъпват известни нравствени правила, но 
вътрешно те чувствуват, че са пристъпили това и това се проявява 
във вътрешното неспокойствие, което е силно угризение на съвестта. 
Как може да се обясни това вътрешно силно неспокойствие или 
угризението на съвестта, ако се не приеме началото за вродеността 
на нравствените правила. На това отговаря Лок: това може да се 
обясни, без да се прибягва към вродеността на нравствените идеи. 
Какво ни пречи да додем до познанието на справедливостта и 
честността посредством опита и разсъдъчното мислене? Разсъдъч-
ното мислене ни показва, че известни правила трябва да се под-
държат в обществото като задължителни; като прибавим при това 
възпитанието, примера, нравите, обичаите и други подобни, ще 
разберем защо хората намират, че едно нещо е добро, а друго лошо, 
едно справедливо, а друго не; и тогаз ще видим още по кой път 
обществото е достигнало до тези установени правила. Тази спо-
собност да съдим за задълженията си, като взимаме във внимание 
какви правила важат за нас, в етиката се казва съвест. Но в одоб-
ренията и укорите на съвестта не се крие някоя вроденост; и това 
може да се каже, че е възникнало през течението на дълги времена и 
в разни условия, при които ние сме израствали. 

Ето някои разсъждения на Лока, въз основа на които той от-
рича вродеността на нравствените (теоретически) идеи. С това се за-
нимава III-та глава от 1-та книга на съчинението му „Опит върху чо-
вешкия разум”, под заглавие „Няма вродени практически начала”20: 

„§ 2 Не всеки признава верността и справедливостта като начало 
Аз се позовавам на всички, които са се запознали поне малко с 

историята на човечеството и които са погледнали по-далеч от дома 
на своя комин дали има морални закони, в които всички хора да се 
съгласяват. Де е онази практична истина, която би се признавала без 
съмнение и колебание, тъй всеобщо, както би трябвало да бъде при 
една вродена истина? Най-много изглежда, че повечето от хората се 
съгласяват в справедливостта и във вярно изпълнение на договорите 
си. Това начало се простира дори и в пещерите на крадците и върху 
съдържанията на най-изпадналите хора, даже ония, които отиват 
най-далеч в отричане на всяка човещина, все пак си оставят взаимно 
на думата и проявяват един спрямо други справедливост. Аз 
допускам, че дори отхвърлени от обществото субекти съблюдават 
туй помежду си, но не защото ги признават като вродени закони на 
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природата. Те ги следват в своята дружина като правила на целе-
съобразност и благоразумие; ала невъзможно е, щото да сматря21 за 
практично начало справедливостта оня, който спрямо своите братя 
по грабеж постъпя съобразно с нея, а пак в същото време обира или 
убива първия честен човек, който му се изпречи на пътя. 
Справедливост и правдивост са общата връзка на обществото и 
заради това дори и нехранимайковци и разбойници, които инак са 
скъсали всяка връзка със света, ще поддържат вярност и спра-
ведливост помежду си, защото инак не могат да съществуват в дру-
жина; ала може ли само заради това да се каже, че ония, които 
живеят от измама и от грабеж, че имат вродени начала на спра-
ведливост и истина, които начала те да признават и да им се 
съгласуват. 

§ 3. Отговаря се на възраза, че хората наистина отричат тия 
начала на дело (практика), ала все пак вътрешно ги признават 

Може би ще се възрази, че тяхното мълчаливо съгласие 
одобрява онова, на което противоречат техните действия. Аз най-
напред ще отговоря на това, че аз винаги съм взимал делата на 
хората за най-добър израз на техните мисли. Ала сигурно е, че 
мнозина хора със своите действия и някои чрез открити изявления 
или са се съмнявали в тия начала, или са ги отричали. Заради това 
не може да се утвърждава общо съгласие и одобрение (даже ако 
взимаме във внимание само възрастните), а без това не можем и да 
ги признаем за вродени. Второ, било би чудновато и неразумно да 
се приемат вродени практични начала, които да се ограничават 
само върху това да се признават само мислено. Практични начала, 
които да се извличат от природата, важат за действуването и трябва 
да докарват съгласуване в действуването, а не само теоретично 
одобрение на тяхната истина. Природата, както аз признавам, е 
вложила в хората стремеж към щастие; това са истински вродени 
начала, които (както и трябва при такива) действуват непрекъснато 
и отделно безспир във всички наши действия; това можем забеляза 
постоянно и винаги у всички лица от всяка възраст; ала това са 
наклонности от стремеж към доброто, а не отпечатъци от истина в 
разума. Аз не оспорвам, че в човешката душа от природа са 
отпечатани известни стремежи и с початъка22 на схващането и 
съждението някои неща минават като приятни, други като 
неприятни, че към някои сме наклонни, от други отбягваме; ала 
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това не води към писмена (белези) в душата, които като начала на 
познанието биха управлявали (ръководили) нашето действие. 
Подобно нещо толкова малко потвърждава съществуването на при-
родни отпечатъци върху разума, щото по-скоро говори против тях; 
защото ако наистина да беше имало такива отпечатъци, подобни на 
началата на познанието, то би трябвало да забелязваме в себе си 
тяхното постоянно действуване върху познанието, както това става с 
ония върху волята и щастието; защото тези безспир съставят 
подтиците за всичко(то) наше действуване и ние ясно чувствуваме 
как те постоянно ни подтикват към действуване. 

§ 4. Моралните предписания имат нужда от доказателство, заради 
това те не са вродени 

Друга основа, поради която аз се съмнявам в подобни вродени 
практични начала, е тая, че е мъчно да се постави едно морално 
предписание, за което не можем с право да искаме известно 
основание. Това би било съвсем опако и смешно, ако те биха били 
вродени в нас или ако биха били нещо тъй понятно, каквото би 
трябвало да е с всяко вродено начало, което нито има нужда от 
доказателство за обосноваване своята истина, нито има потреба от 
някакво основание да получи общо одобрение. Биха сметнали за 
съвсем неразумен оногова, който би поискал основание в една или 
друга посока за началото, че същото нещо не може и да бъде и да не 
бъде. Това начало носи със себе си своята светлина и своята верност 
и няма нужда от никакво друго доказателство; който разбира ду-
мите, той вече така признава това начало, нищо друго не би могло 
да го накара за това. Ала ако кажем, че най-сигурното нравствено 
правило и основата на всяка обществена добродетел е именно да 
вършим на другите онова, което искаме те да вършат спрямо нас – 
ако кажем това правило някому, който не го е чул никога, а пък 
може да го разбере, не ще ли той има право да пита за неговото 
основание, а оня, който поставя това правило, не е ли длъжен да му 
изложи неговата истинност и разумност? Това ясно показва, че това 
положение не е вродено, защото ако да беше то вродено, тогава 
нито могли бихме да искаме, нито да получим доказателството за 
това, ами напротив – положението (поне при първото му чуване и 
разбиране) би трябвало да се приеме и веднага да се одобри като 
една несъмнена истина, при която никой не може да има съмнение. 
За това истината на всички морални правила зависи от други 
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предидущи, от които те трябва да се извлекат; това не би могло да 
бъде, ако да бяха те вродени или от само себе си понятни. 

§ 5. Случаят със съблюдението на договорите (спогодбите) 
Че хората трябва да съблюдават своите спогодби, сигурно е 

важно и неоспоримо правило на морала. Ала попитаме ли някой 
християнин, който има свое мнение върху щастие и бедствуване в 
друг свят, защо човек трябва да държи дума, тогава като основание 
той ще посочи: защото Бог, който има власт над вечния живот и 
вечната смърт, изисква от нас. А пък ако питаме някой привърже-
ник на Хобса, ще отговори: защото публиката (обществото) изисква 
това и защото Leviathan23 ще накаже оногова, който би застанал 
против това; ако би пак бихме могли да попитаме някой от древните 
философи, той би отговорил: защото е непристойно за човека и е 
под неговото достойнство и е противно на добродетелта като висше 
съвършенство на човешката природа, ако би постъпвал човек иначе. 

§ 6. Добродетелта изобщо се одобрява не защото ни е вродена, ами 
защото ни е полезна 

От това и произлиза, че възгледите върху правилата на морала 
са тъй различни в хората според разните видове щастие, което 
очакват или към което се стремят. Това не би било възможно, ако 
началата на действуването биха били вродени нам и отпечатани 
непосредствено от Божията ръка в нашата душа. Наистина, същест-
вуването на Бога е по толкова много начини очевидно, и послуш-
ността, която му дължим, е тъй съгласна със светлината на разума, 
щото мнозина хора ни служат за свидетели на тоя закон; ала при все 
това преди да признаем, че много морални правила намират общо 
признание в хора, които нито познават, нито допускат истинското 
основание на морала, което може да лежи само във волята и в 
заповедта на един Бог, който вижда човека в тъмнината, държи в 
своята ръка награда и наказание, и е доста могъщ да привлече към 
отговорност и най-дръзкия нарушител. Защото тъй като Бог нераз-
делно е свързал заедно добродетелта и общото щастие и заради това 
следствието на тези правила е необходимо за запазване на 
обществото, и понеже са очевидни техните добротворни следствия 
за всички ония, с които има работа един добродетелен човек, заради 
това не бива да се чудим, ако всеки не само признава тия правила, 
ала и ги препоръчва и хвали, защото той има да очаква от тяхното 
съблюдаване сигурна полза за себе си. Той както от интерес, така и 
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от убеждение ще обяви за свещено онова, което еднаж стъпкано и 
опозорено, го лишава самия него от неговата облага и неговата 
сигурност. Макар това и да не отнема нищо от моралната и вечна 
задължителност, но все пак то показва, че вънкашното признание, 
което хората им отдават в своите думи, още не е доказано, че те са 
вродени, даже че хората вътрешно ги одобряват като неприкосно-
вени (непристъпни) правила на своето действуване; собствената 
полза и обстоятелствата в живота напротив, карат мнозина да приз-
нават ясно, че тях малко ги е грижа за законодателя, който е издал 
тия закони, и за пъкъла, с който е заплашил нарушителите. 

§ 7. Действията на хората показват, че правилата на добродетелта 
не са начала в тяхната вътрешност 

Ако не вярваме от вежливост твърде много на уверенията на 
повечето хора, ами ако вземем техните действия като израз на тех-
ните мисли, тогава няма да намерим в тях такова вътрешно почи-
тание и такова пълно убеждение за тяхната сигурност и задължи-
телност. Великото морално начало – да вършим спрямо другите 
онова, което бихме искали те да вършат спрямо нас – се препоръчва 
повече, отколкото да се следва. Ала нарушаването на това начало не 
се смята като такъв голям порок, колкото би било безумие, ако 
бяхме поучавали другите, че това изречение не е морално правило и 
че то няма задължителност и че не е насочено против собствената 
полза, заради която често все се нарушава това правило. Може би 
ще ни се възрази, че съвестта ни наказва за такива нарушения и че с 
това се запазва вътрешната задължителност и уважението на това 
правило. 

§ 8. Съвестта не доказва, че някое морално правило е вродено 
На това отговарям, че без съмнение мнозина, без да им е 

поискано, в сърцето дохождат до одобряването на известни мо-
рални правила по същия път, по който дохождат до познанието на 
други неща, и по същия начин се убеждават в тяхната задължи-
телност. Други дохождат до същото настроение чрез възпитанието, 
чрез сношение с други хора и чрез нравите на своята земя. Както и 
да е придобито това убеждение, то служи, за да докара съвестта в 
деятелността, защото тя не е нищо друго, освен собственото мнение 
за моралната правота или лошевина на нашите действия. Ако 
съвестта да беше белег на вродени начала, тогава биха били вродени 
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противоположни начала, понеже единият се стреми от същото 
побуждение24 на съвестта към онова, което друг отбягва. 

§ 9. Примери от ужасни неща, които се извършват без угризение на 
съвестта 

Как би могъл някой да нарушава тия морални правила с пълно 
доверие и спокойствие, ако да биха били вродени и отпечатани в 
душата? Нека погледнем една войска, която граби някой град и 
нека потърсим дали се съблюдават ония морални начала, или има 
чувства за тях, или дали се явява угризение на съвестта в 
последствие от извършените толкова жестокости. Грабеж, убийства, 
изнасилване са удоволствията на ония, които са сигурни, че няма да 
срещнат укор или наказание. Не е ли имало цели народи, дори и в 
най-образованите страни, у които излагането на децата, изоставяни 
на полето, на глад или на диви животни е по обичай, който е бил 
толкова малко осъждан, колкото и произвежданието на децата? Не 
се ли туря в някои земи новороденото дете в същия гроб с майка му, 
ако тя е умряла при раждането? И не се ли то премахва, ако някой 
мним звездоброец обяви, че звездите не са му благосклонни? Няма 
ли страни, дето родители като остаряват, сами се излагат или се 
убиват без всяко угризение на съвестта? В една част от Азия 
болните, щом е съмнително тяхното оздравяване, се изнасят още 
преди смъртта им и се слагат на земята, дето предоставени на 
вятъра и времето, ги оставят да издъхнат без състрадание и помощ. 
Между мегрелийците25, народ, който изповядва християнството, е 
обичай да се заравят децата живи, без да се чувствува за това някое 
колебание; на други места изяждат собствените си деца. Касамбите 
имат обичай да угоят децата си, за да ги сготвят и сетне ги изяждат. 
Грасиласо делла Веда26 разказва за един народ в Перу, който угоявал 
и изяждал децата, родени от пленени жени, с жените се сношавали 
и ако тия жени оставали живи след раждането, то и тях убивали и 
изяждали. Типинамбите вярвали, че само с тая добродетел, именно 
да си отмъстят на своите врагове и да изядат колкото се може 
повече, могли да спечелят рая. Те дори нямали даже дума за Бога и 
нито вяра, нито богопочитание. Ония, които турците обявявали за 
светци, са водили такъв живот, който би било неприлично да се 
опише. В пътешествията на Баумгартен27 в една рядка книга 
намирам за това нещо един пасаж, който ще предам тук в езика на 
автора (т.е. латински). Той казва: „В Балбек в Египет видяхме един 
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саракински светец, който седеше между купища паяци тъй гол, 
какъвто е излязъл от майчината си утроба. Както узнахме, у 
мохамеданите било обичай да се смятат полуумните и лудите за 
светци и да се почитат като такива. И ония, които дълго време са 
водили безпътен живот и сетне доброволно се отдават на покаяние 
и сиромашия, се считат достойни за почитание поради тяхната 
святост. Такива светци се ползуват с необуздана свобода; те по 
желание могат да влизат по домовете, да ядат, да пият там, дори и да 
спят с жените и ако се появи от това потомство, и то се смята за 
свещено. Докогато тия хора живеят, отдава им се всичка почит, а 
след смъртта им се въздигат храмове и скъпи паметници и хората 
смятат мястото за щастливо, където се занесе трупът им и се 
погребе. Ние чухме подобно нещо от преводача. Впрочем оня 
светец, когото ние видяхме, се славеше като божествен и особено 
праведен човек, защото той не удовлетворяваше своята чувственост 
с жени и момичета, а само с магарици и катърици”. – Още повече, 
такива работи върху подобни скъпи светци се срещат у Пиетро 
делла Вале28 в писмото му от 26 януари 1616 г. Де остават тука 
всички ония вродени начала на справедливост, набожност, 
благодарност, честност и целомъдрие? И где може да се намери 
онова общо съгласие, което би трябвало да ни увери в подобни 
вродени правила? Убийства в дуели, дето модата ги е прогласяла за 
дело на чест, се извършват без угризение на съвестта и в някои места 
се смята невинността в такива случаи за най-голям позор. Ако 
разгледаме хората каквито са си, тогава ще видим, че те чувствуват 
на едно място биене на съвестта вследствие на действие или на 
бездействие, което на друго място се смята за похвала. 

§ 10. Има практични начала, които си противоречат 
Който чете грижливо историята на човечеството и се поогледа 

между разните племена и разгледа техните действия без 
предразсъдък, може да се убеди, че не може да се посочи нито едно 
морално начало или да се намери едно правило на добродетелта, с 
изключение на ония, от които не може да се откаже обществото 
заради своето съществуване, макар и те да не се спазват между ня-
колко общества, които да не се осъждат или укоряват по един или 
по друг начин от общата мода на цели обществени класи, практич-
ните възгледи и жизнените правила на които да не са съвсем 
противни на онези от други класи и общества. 

 106

От всички тези доводи излиза, че в теоретическата и нравствена 
област не съществуват вродени правила; всички правила, както и 
всички идеи са придобити от опита, тъй че и нравствеността трябва 
да се обясни от опита. За фундамент (основа) на нравствеността 
служи ползата. Добро е това, което служи за произвеждане и 
увеличаване на насладата и за намаляване или премахване на 
болката; а зло е това, което служи, за да намали или премахне никоя 
наслада; затова насладата и болката определят какво е добро и какво 
зло. А щастието е най-голямата наслада, а нещастието е най-
голямата болка. Като обявяваме щастието и нещастието за крайни 
цели на стремление и отбягване, то и тях свеждаме към насладата и 
болката. А моралното добро и моралното зло е съгласие и несъгласие, 
което може да съществува между нашите дела и законите, които по 
волята (властта) си извличат доброто и злото, вследствие на което 
наричаме награда или наказание. Когато нашите действия са съгласни 
с такива заповеди или закони, те са морални, а когато не са съгласни 
– те са неморални. Тъй че моралното добро или зло се явяват 
вследствие на известни закони от законодателя, които ни налагат 
извършването на известни действия. Според това ние сме задъл-
жени да вършим известни неща, затова че са следствия и прибавки 
на известни действия, които са свързани с наслада и болка. За-
коните, които свързват с награди и наказания, се предполага да 
произлизат от един законодател; тъй че без законодател не може да 
съществува и задължителността, а без задължителността не същест-
вуват нравствени действия; тъй че без законодател няма нравстве-
ност”. 

Лок посочва три закона: Божествения, гражданския и закона на 
общото мнение или репутация. Божественият закон е онзи, който Бог 
е предписал на хората да бъде правило на действията им, 
предписани или чрез природата, или чрез разума, или чрез откро-
вението; този закон почива на най-здрави основи, затова и според 
него трябва да съобразяваме нашите действия. Вторият закон е 
гражданският; той произлиза от държавата, която разполага с нуж-
ните награди и наказания, за да накара хората да ú се подчиняват. 
Третият закон е законът на общественото мнение, който служи за 
допълнение на гражданския закон; силата и средствата, с които 
разполага този закон, са укорът и похвалата на обществото, които 
човек най-много следва в обикновения живот. Моралните хора, 
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които са се съединили в известно общество, са предоставили на една 
гражданска власт да разполага с тяхната сила, за да накара или 
предварително да заплаши тези, които са против публичната 
безопасност. Като са отстъпили хората тази власт (с която държавата 
наказва престъпниците), те са си задържали друга власт, именно 
одобряването на известни действия, които не попадат под положи-
телните закони. Осъждането или одобряването на тези действия 
става въз основа на възгледа на обществото за добродетел и порок. 
Тази санкция на репутацията на общественото мнение често пъти е 
толкова силна, че превишава санкцията на другите две власти, 
Божествената и гражданската. Често пъти, когато Божественият и 
гражданският закони не могат да запретят известно действие, то 
репутацията го запрещава. И тя кара хората да се отказват от някои 
действия, макар и да мислят, че няма да последват лоши следствия 
от Божествения или гражданския законодател, но се отказват, за да 
не получат лоша репутация в обществото. Похвалата и укорът са 
средствата, с които си служи обществото, за да определя едно 
действие като добродетелно или като порочно; те са мерилото, с 
което оценяват действията, а това мерило се основава на развитието 
на обществото според времето, мястото, обстоятелствата, темпера-
мента и възпитанието; хората в различните места свързват укора с 
разните действия, – също и похвалата; тъй съобразно с това, което 
влияе тук за развитието на понятията, на едно място се одобрява 
едно нещо, а на друго се одобрява друго; от това се явява разликата 
между нравствени и безнравствени действия (позволени и непоз-
волени). Но ако пресметнем потребността (подчинеността), която е 
последната причина, за да се подчинят хората на тези правила, 
които обществото е наредило, то ще намерим интереса, който лежи 
в основата на нравствените действия. Интересът кара хората да се 
подчиняват на тези три закони. Затова и въпреки тази разлика 
между тези закони, пак може да се посочи известна еднаквост или 
всеобщност в нравствеността. В основата и на трите закона лежи 
интересът, затова има и всеобщност; от това произлиза еднаквостта 
и всеобщността на нравствените идеи, защото подчинението под 
тези закони е най-сигурното условие за постигане на собственото, а 
чрез него и общото добро; а непослушанието (неизпълнението) на 
тези закони води към нещастието. Ето защо хората се подчиняват на 
тези три закона и затова имат различие в нравствените възгледи. 
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Това, което е променливо правило на справедливостта и несправед-
ливостта, е интересът. 

Трите закона, като налагат такова подчинение на онези 
действия, които се препоръчват от тях и избягване от другите 
непозволени действия, не са обаче съвършено независими един от 
друг. Според Лока човек знае само едно нравствено начало: да след-
ва своя интерес. Това начало заповядва на човека да слуша общите 
заповеди на трите закона. Гражданският закон и общественият 
закон (репутацията) са подчинени на божествения закон, защото 
само Бог е всемогъщ и защото хората само от него могат да получат 
това, което заслужават. Тъй че гражданският и общественият закони 
теоретически са подчинени под Божествения закон, защото Бо-
жеството е най-висше. Обаче практически, на дело, Божественият и 
гражданският закони са по-маловажни, защото хората се под-
чиняват повече на общественото мнение. И наистина, повечето хора 
в действията си се съобразяват с това да им е похвално и укорно от 
обществото това или онова действие; малцина, когато вършат нещо, 
мислят какво ще стане в онзи свят; даже и онези хора, които имат 
случай да си спомнят това, и те, още когато им предстои да вземат 
решение, се надяват, че ще могат после да изгладят това лошо 
действие и да се сдобрят с върховния законодател. А колкото се 
отнася до наказанието, с което разполага гражданският закон, човек 
се надява, че ще може да избегне лошите последствия и да се укрие 
от него. Тъй че и гражданският закон не влияе тъй силно на 
действията на хората, както и божественият, и човек се надява да 
избегне санкцията и на двата тези закона. Но всеки смята, че укорът 
и презрението на цялото общество не може да се занемарят и 
забравят. Затова именно хората най-много се възпират от този закон 
при извършване на лоши действия и се насърчават за извършването 
на добрите. 

Според този възглед виждаме, че нравствеността е съобразяване 
действията на хората с един от тези три закона. И при това, вместо 
да променяме някои вродени правила за добро и зло, според Лока 
ние се водим от опита, а в основата на опита лежи нашият интерес, 
който ни показва какво е добро за нас и какво зло. Разумът усвоява 
постепенно правилата за практично постъпване и с тях сравнява 
известни действия и се произнася според това дали известно 
действия е забранено или не. Правилата, които в действията си 
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признаваме за ръководни, на които се подчиняваме, са сложни 
неща; едно правило не е една проста идея, а то е съставено от 
няколко идеи. Например правилото „почитай родителите си” не е 
само просто нещо, а е съставено от разни отношения на родители 
към децата и обратно – значи от разни идеи. А идеите според 
учението на Лока произлизат от сензации29 и рефлексии. Чрез 
сензацията ние узнаваме, че хората хвалят или корят, че законите 
наказват за известни неща; тъй също чрез нея узнаваме и божия 
закон. А чрез рефлексията ние намираме, че съществува известно 
отношение между известни практически правила и идеите, които 
съставя за едно съвършено същество. По този начин нравственият 
закон ни представя известен образец, по който трябва да се 
съобразяваме в действията си, който се крие във волята на 
законодателя, и като мерим според това действията си, считаме ги за 
добри или лоши според това дали се приближават към този образец 
или се отдалечават. Тъй че и нравствените правила трябва да се 
обосноват, както и другите. 

Между мислителите от новите времена цяла редица английски 
философи се опитват да разрешат въпроса за нравствеността. Ето 
защо в началото на новата философия вървят мненията на 
английските мислители. Такъв един мислител, който дава особено 
разрешение на въпроса за нравствеността между другите, е и 
Антъни Шефтсбери (1671-1713). 

Шефтсбери излиза от знатна фамилия и е бил заместник на 
Лока. Той е бил добре запознат с цялата древна философия, особено 
с философията на Аристотеля и Стоиците, на които влиянието се 
проявява в неговия възглед върху морала. Основната му мисъл се 
съвпада с Аристотеловата; и той определя нравствеността като пър-
ва мярка, съразмерност и хармоничност. Такава първа мярка може да 
съществува между афектите. Три групи афекти различава той: в 
първата влизат природните наклонности, те са влечения, насочени 
към общото добро; втората група афекти обема себичните наклон-
ности; и най-после има и такива, които не са насочени нито към 
природните, нито към себичните – такива той нарича неестествени 
афекти – такива са: гневът, злорадството, порокът и въобще всички 
страсти. Нравствеността се състои в правилната съразмерност между 
природните и себичните и по възможност отсъствие на неестест-
вените афекти. Правилната съразмерност между двата вида наклон-
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ности, без която не може нравствеността, може да се развали както с 
прекаляването на едната група наклонности, тъй и с прекаляването 
на другата: не само чрезмерното30 изтъкване на себичните, но и на 
природните наклонности предизвиква нарушение на нравстве-
ността. Такова нарушение може да стане с прекалената нежност на 
родителите към децата, с присъствието, с прекаленото партизанство 
и др. Ако сравним нравствените възгледи на Шефтсбери с онези на 
Хобса, ще видим, че има противоречие между двата възгледа. Дока-
то Хобс беше песимист, Шефтсбери е оптимист: човек не е звяр, а е 
миролюбив, благосклонен, проявява по-скоро приятелство, а не 
враждебност. Понеже човек проявява доброжелателство, затова 
нравствеността е дадена заедно с човешката природа, а не се обра-
зува, както казва Хобс. Но тази природна нравственост не е явна от 
самото начало, затова тя трябва постепенно да се развива и усъвър-
шенствува. Именно това развитие се постига чрез нравственото 
възпитание. 

Човек е разумно същество и като такъв той може да мисли за 
своите афекти, влечения; от това се явява одобрението или нео-
добрението на действията си. Тъй човек може да направи наклон-
ностите си предмет на по-висока способност от страна на разума. 
Тази способност за нравствено отличие на право и неправо, или 
което за Шефтсбери с все едно, за грозно и хубаво (което е влияние 
от древните гръцки философи), е вродено в човека. Вече от самата 
природа, не по навик, ние одобряваме и хвалим добродетелта, а 
презираме и корим злото. И от това първобитно чувство за добро и 
зло се развива онова, което наричаме нравствен вкус или такт. Тъй 
че добродетелта ни се харесва сама по себе си не затова че принася 
полза, че има някаква печалба. Затова доброто трябва да обичаме 
само за доброто (за това, че е добро), а не за някакви бъдещи наг-
ради. А добродетелта се състои в хармоничното съгласие между раз-
ните афекти. Който упражнява добродетелта (възстановява хармо-
нията между ефектите), той същевременно постига и истинското 
щастие. Опитът ни показва, че недружелюбните, безсърдечните 
хора са нещастни; а любовта към обществото е най-богатия извор на 
щастие. Иначе с упражняването на нравствените действия е 
свързано щастието или нещастието на хората – одобрението или 
отричането нравствеността на известно лице. Добродетелта ни спе-
челва не само одобрението на другите, но ни спечелва и одобре-
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нието на съвестта. Ето защо упражняването на добродетелите 
доставя на човека действително щастие. Тъй че нравствеността ни 
доставя сама по себе си задоволство; значи щастието е същинска 
част от нравствеността, а не е следствие от нея. Който упражнява 
истинската добродетел, той е и щастлив. 

Етиката на Шефтсбери се освобождава от всякаква зависимост 
и от религията. И наистина, не може да има моралът нужда от 
религията, когато човек от природата е добър, както приема той. Не 
може да съществува по-голямо противоречие между тези възгледи и 
църковната нравственост, която вярва, че човек не може без 
свръхестествена помощ да бъде напълно нравствен. Църковната 
нравственост обявява човека от природа лош, а Шефтсбери казва, че 
човек от природата е добър. Според Шефтсбери не нравствеността 
има нужда от религия, за да достигне до съвършенство, а напротив, 
всяка религия трябва да се оправдава, за да покаже, че учението ú е 
съгласно с природните заповеди; и Божиите заповеди трябва да се 
мерят с мерилото на нравствеността, защото нравствеността е по-
сигурна за нас (повече е пред очите ни, по- разбираема е), отколкото 
Божиите заповеди. Тъй че и стойността на вярата зависи от това 
дали подпомага за развитието на нравствените чувства или не. Ето 
защо и Шефтсбери подържа мнението на Бекона, че невярването 
или атеизмът е по-добър от суеверието, Шефтсбери особено от-
блъсва вярата, която иска да употреби награди и наказания, за да 
подкрепи нравствеността. Той е против подобна вяра, защото прие-
ма, че нравствеността е нещо основно (вкоренено) вътре в човеш-
ката природа и че тя не може да влезе отвън чрез никакви надежди 
за бъдещи награди или липсване на наказание; такава е външна 
нравственост, а Шефтсбери приема вътрешната нравственост. При 
всичко това че Шефтсбери разделя вярата от нравствеността, той 
пак признава, че вярва в едно Божество, което се смята за образец на 
справедливост, което се намира всъде31 във вселената, че такова едно 
вярване кара и нас да действуваме съобразно с този образец. Имен-
но такова едно нещо (образец на справедливост) липсва на атеизма. 

Някои от тези нравствени възгледи на Шефтсбери се опитва да 
попълни ученикът му Франсис Хътчесън (1694-1746). Хътчесън е 
действувал като професор на университета в Глазгоу. Той поставя 
нравствеността в добродетелните и благосклонните наклонности и с 
това се отличава от Шефтсбери, който поставяше нравствеността 
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между социалните и себичните наклонности. При това той прави 
разлика между наклонностите, които са спокойни и трайни, и 
страстите, които действуват като слепи и са преходни. А в основата 
на добродетелта изобщо лежи едно нравствено чувство, което ни 
дава възможност да одобряваме онова, което е насочено към общото 
щастие, и да презираме противното. Човеку е присъщо едно нравст-
вено чувство в природата, и това му дава възможност да оценява 
действията, които са насочени към общото добро като нравствени. С 
такива действия, които са предизвикани от добродетелни наклон-
ности, непосредствено се възбужда в нас приятно чувство – и въз 
основа на това ги оценяваме като нравствени. Непосредствено от 
това морално чувство ние чувствуваме и удоволствие. А напротив, 
когато се намаляват добродетелните наклонности, тогава чувству-
ваме неудоволствие; според това оценяваме действията на хората. 
Към действие ни кара преди всичко добродетелта, безкористната 
любов, а тя е незаинтересованата любов. Такава любов съществува 
от самата природа между чувствителните същества и между хората. 
Тъй както в общата природа съществува общата гравитация за 
небесните тела, тъй и между одушевените същества съществува 
такава любов и тя внушава на хората действията. Самата любов се 
определя в такъв смисъл като част от общата любов: когато обичаме 
сами себе си, ние се обичаме като част от общото. Върху това 
чувство, което изтъква Хътчесън, напира особено много Давид Юм 
(1711-1776). 

Последните мотиви, от които се обяснява според Юма всяко 
действие, са насладата и болката и въз основа на тях получаваме 
представление за добро и зло. Когато оценяваме човешките 
действия, ние ги оценяваме като такива, които излизат от неговата 
вътрешност, от неговата добра воля. Действията одобряваме не 
просто по външните следствия, не защото проявяват добро (или зло) 
към другите, а защото излизат от неговата вътрешност. Затова 
външните действия не могат да имат нравствена заслуга; ако някой 
извърши външно добро, то не притежава нравствена стойност. За да 
познаем нравствената стойност на човека, трябва да вникнем в 
неговата вътрешност. Ако хвърлим поглед на целокупността на 
човечеството, тогава ще намерим групи, върху които се приспо-
собява нашето одобрение или неодобрение, и именно тези групи ни 
представят областта на нравственото добро и нравственото зло. От 
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тези групи на първо място стоят социалните добродетели; такива 
социални добродетели са: доброжелателството, благоволението, 
человеколюбието и справедливостта. Социални наклонности са 
всички онези свойства, които са насочени към доброто на другите. 
Покрай тези вътрешни свойства отличаваме цял ред други свойства, 
които са полезни за самия притежател. Най-после има и известни 
добри страни в човека, които са отчасти полезни за притежателя и 
отчасти полезни за другите. С това се поставя Юм против Хътчесън, 
който даваше нравствено значение само на социалните добро-
детели. Напротив, според Юма добродетелта се състои не само в 
развитието на социалните добродетели, а изобщо в хармоничното 
развитие на цялата човешка природа, а в нея има и такива, които са 
насочени към доброто на притежателя. Казахме, че при нравст-
веното оценяване играе главна роля насладата и болката; насладата 
е ползата, а болката – вредата. Разбира се, че разумът ни показва кои 
действия могат да произведат полза – наслада и кои – вреда или 
болки. Но не е само разумът едничкия извор, от който можем да 
узнаем кои действия произвеждат полза и кои – вреда. Той не е в 
състояние да ни накара да изкажем похвала или укор над известно 
действие, а в основата на това лежи пак чувство; само чувството 
може да ни накара да дадем предпочитание на едно дело пред 
друго и да похвалим онзи, който извършва благодеяние. Това 
чувство не е друго освен радостта, която чувствуваме над щастието 
на хората, или възмущението, което чувствуваме при бедствието на 
хората. А такава радост над чуждото щастие и възмущение при 
чуждото нещастие наричаме симпатия. Когато забележим радост в 
другите, и ние заедно с тях се радваме неволно, също неволно 
скърбим, когато забележим скръб в другите. Значи симпатията лежи 
в основата на човешката природа и на нравствеността. Именно с 
нашите чувства на симпатия ние можем да вникнем във вътрешното 
състояние на другите и като се поставим на тяхно място, да 
преживеем същите онези чувства, които чувствуват те: да страдаме 
или да се радваме според тяхната скръб или радост. Също това, 
което прави другите радостни или печални, същото нещо и на нас 
внушава тези чувства. По този начин се явява привичката да 
оценяваме чуждите действия посредством тази симпатия. А въз 
основа на тази привичка се основава и друга една привичка, т.е. да 
надзираваме постоянно и собствените си действия и да гледаме на 
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собствените си действия от становището на другите. Тази привичка 
да надзираваме постоянно собствените си действия и да гледаме на 
тях от становището на другите се нарича съвест. При оценяването 
на собствените постъпки съвестта оценява и самите действия – дали 
с тях се постига чувството добро. Предшественикът на Юма беше 
споменал в морала само разсъдъчната симпатия и той не можа да 
обясни всички добродетелни наклонности. Юм пръв със симпа-
тията иска да обясни добродетелните наклонности; но тук в него 
симпатията има егоистична основа. Юм казва, че не съществува 
афект, свободен от лични съображения. Ние според Юма не можем 
да симпатизираме, ако не можем да се поставим на мястото на дру-
гите, които извличат известна полза от добросъвестните действия. 
Значи затова ние чувствуваме радост, защото чувствуваме, че 
техните добри действия (които са възбудили в тях радостта) ако са 
извършени над нас, и ние ще чувствуваме същото, което и те 
чувствуват, а това е себично. Ако симпатизираме, то е защото 
чувствуваме същото, което чувствуват и другите – значи ръководим 
се от егоизма. Затова тази симпатия се различава от чистия афект на 
добродетелта – това, което приемаше Хътчесън; според него човек 
от природата е наклонен към обикване на другите, от природата 
притежава известна гравитация към другите. Обаче крайната цел на 
Юмовата симпатия е същата, която иска и Хътчесън: и двамата 
искат незаинтересованост. 

Социалните добродетели Юм разделя в две групи, именно те 
могат да бъдат или природни, както е человеколюбието или 
доброжелателството, или изкуствени добродетели, каквато е 
справедливостта, тъй че между социалните добродетели има 
природни и изкуствени. Природните добродетели произлизат от 
симпатията: ако ние се явяваме като хуманни, то е защото при-
тежаваме чувството на симпатия, което е насочено към общото 
добро. Справедливостта не може да се извлече от такова чувство на 
симпатия и тя не може да се брои към природните добродетели, 
защото не почива на егоизма. Докато ни карат природни чувства, 
ние сме пристрастни към себе си, даже и да са симпатически 
чувства. А дето има пристрастие, не може да има справедливост. 
Даже и симпатията не може да измени работата, защото и при нея 
нашето „аз” образува центъра. А при справедливостта работата стои 
другояче: който симпатизира, той се води от егоизъм, а който 
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постъпва справедливо, той не се ръководи от егоизъм. Ето защо 
справедливостта не е природна добродетел, а е изкуствена: тя се 
явява вследствие на известни размишления. Тя е като откритие, 
което произлиза от това, че нашият егоизъм спечелва повече, ако 
обуздаем страстите и наклонностите си, отколкото ако бъдем 
напълно егоистични. Човек е наклонен да живее в общество, а за да 
съществува или трае обществото, с което да се удовлетвори неговият 
егоизъм, трябва да има в него справедливост. Ето от такова 
разсъждение произлиза справедливостта. Затова като виждаме, че в 
обществото нашият егоизъм печели повече, отколкото в уединено 
състояние, ние поддържаме обществото и проявяваме справед-
ливост, но тя се ражда не от чувство, а от разсъждение, че само в 
обществото може да се удовлетвори нашият егоизъм, затова хората 
образуват общества и ги поддържат. Значи поддържането на 
обществата не е от человеколюбие и естествено, а от егоизъм и 
изкуствено. Ето защо и правилата на справедливост могат да се 
нарекат изкуствени, защото са образувани от разума. Но не може да 
се каже, че тези правила на справедливостта са произволни: те, 
макар и изкуствени, са неразделни от човека. Правилата на 
справедливостта са един вид природни закони на човека. Този 
произход на справедливостта доказва, че първобитните човеци не са 
се намирали във военно положение, както описва Хобс, но също така 
то не е било и златен век, както си го представя Русо. Военното по-
ложение не е възможно да трае много време, защото още отначало 
човек е бил член от някоя челяд, а дето има съдружие, трябва да има 
и справедливост. Първоначалното състояние не може да бъде и 
златен век, защото в такъв случай не може да се яви справед-
ливостта, защото, ако човек се е водил миролюбиво, тогава не би се 
явила справедливостта. Справедливостта не е нещо, както казахме, 
направено произволно отвън, нито е готова дадена на човека, а тя се 
е развила заедно с развитието на обществото. Отначало е имало 
малко справедливост, а после се е развила (увеличила). Тъй че тя не 
е нещо дадено готово отначало, а се е развила после от 
първоначалното правило. Това развитие на първоначалните 
правила става чрез посредството на държавата, авторитета, 
домашното възпитание и др. Тъй например, домашното възпитание 
се стреми да внуши на младото поколение основните правила на 
нравствеността и им представя следването на нравствените правила 
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като нещо похвално, а нарушението им като нещо срамотно. По 
този начин тези чувства хващат такъв дълбок корен в младия разум, 
че мъчно могат да се различават от първоначалните правила 
(първобитните начала). Ето защо тези начала се мислят като 
вродени, тясно свързани с човешката природа. 

Що се отнася до религията, Юм се поставя спрямо Хътчесъна 
на скептично становище. Човек, който мисли самостоятелно, няма 
нужда от религиозни настроения, за да действува нравствено. Ако 
религията е чиста, тогава тя напълно съвпада в практическо 
отношение с нравствеността, а ако е примешана32 със суеверие и 
фанатизъм, тя е по-лоша за нравствеността, отколкото ако я нямаше 
съвсем. Ето защо трябва да се отделя религията от нравствеността. 

Видяхме как Юм намери между добродетелните наклонности 
една, която не може да се обясни от чувствата и затова каза, че тази 
наклонност, т.е. справедливостта се основава само върху разума; 
именно разумът показва, че ние печелим много повече, ако се водим 
по правилата на справедливостта. Затова и той я нарече изкуствена 
наклонност, защото тя се не основава на природните чувства, както 
другите наклонности, а изкуствено на разума – чрез размишление. 
Тази слабост в теорията на Юма се стреми да поправи Адам Смит 
(1723-1790) Адам Смит е особено известен   по  съчинението си   
„Богатство   на   народите   и   изследване   естеството” (Wealth of 
Nations), издадено 1776 г., с което се счита за основател на 
политическата икономия. Забележителен е покрай това съчинение 
и с друго в областта на морала, то е „Теория на нравствените 
чувства” (Theory of Moral Sentiments) – 1759 г. Между другото в 
моралната си система Юм беше казал, че нравствената оценка се 
основава върху това, че ние вникваме в чувствата на дееца, като се 
поставяме на местото му. Тази мисъл улавя Смит и се стреми да я 
определи по-добре. Нравствената сценка се появява, когато ние се 
поставим на местото на дееца и чувствуваме радост или скръб, 
според чувствата на дееца. Смит тук забелязва, че можем да 
разгледаме от две страни нравствените действия: от една страна 
различаваме умереност на поведението, от друга – действителна 
заслуга; казва се, че поведението е уместно и действието има особена 
заслуга. А тъй като оценката произлиза от това, че ние се поставяме 
на местото на дееца, то ние, които оценяваме, може да 
съчувствуваме на полезността на следствието от едно действие или 
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на мотивите, които са предизвикали това действие: дали действието 
е принесло известна полза или във втория случай – дали 
побужденията са нравствени. Юм беше посочил главно на първото – 
на полезността на действието. Според Смита трябва да се обърне 
внимание и на побужденията на действията и ако те са добри, 
тогава действието Смит нарича уместно. Уместно е едно действие, 
когато зрителят съчувствува на мотивите на действието, а заслуга 
има действието, когато съчувствуваме и на целта. Наистина 
заслугата играе голяма роля, обаче при все това тези чувства според 
Смита се различават по произхода и естеството от своеобразното 
вникване в ползата или вредата. Но ползата или вредата не 
определят чувствата, а само ръководят: ние във всеки отделен 
случай обръщаме внимание дали нашите ефекти се съгласяват или 
не се съгласяват с мотивите, които лежат в основата на действието. 
Тези чувства, които предизвикват действието, те са мотивите. Когато 
се съгласяваме с мотивите, тогава чувствуваме чувството на радост 
или благодарност, а когато не съчувствуваме на мотивите, усещаме 
чувството гняв. Когато оценяваме нравствено действията на хората, 
не обръщаме толкова внимание на успеха на действието, колкото на 
мотивите, които лежат в основата на действието. За да можем да 
чувствуваме чиста симпатия и да намерим според това едно 
действие за добро, не стига само да чувствуваме радост или 
благодарност (както казва Юм), но ние трябва да можем да усвоим и 
всички мотиви, които са вълнували дееца. Едно действие ни се 
представлява за безнравствено, когато не сме съгласни с мотивите 
му, а не когато е принесло вреда. Тъй че по-голямо значение има 
симпатията за чувствата на дееца, отколкото за ползата или вредата 
на действието. Тъй че изворът на нашето съждение за добро лежи в 
чувството на благодарност или в чувството на гняв, които се 
появяват, когато се вмъкваме ние в чувствата на онзи, който 
извършва действието. Тези двете съставляват заедно чувството на 
отплата. Тъй че изворът на нравственото чувство лежи в чувството 
на отплата или възмездие. Тъй възниква чувството на гняв. Докато 
при Юма главно външното следствие решаваше оценката на 
действието (дали принася полза за обществото или не – значи 
полезността), Смит полага центъра на нравствената оценка във 
вътрешността, в намерението, в мотивите и убеждението, което е 
предизвикало действието: дето не симпатизираме с мотивите на 
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действующия, там собствено не се явява и нравствено съждение в 
смисъл на одобрение. 

Тази теория, която полага основите на нравствеността в 
мотивите, в чувството на възмездие, има голямо значение за 
поправяне учението за произхода на нравствеността на Юма и 
частно за справедливостта. Юм напусто търсеше чувствена основа 
на справедливостта и като не можа да я намери, обяви я за дело на 
разума. Обаче такъв произход, понеже нямаше естествена основа в 
разума, затова я нарече изкуствена основа. Тази грешка премахва 
Смит, който намира и за справедливостта чувствена и естествена 
основа; и той казва, че справедливостта почива на природното 
чувство за възмездие. Тази способност (природното чувство за 
възмездие) е присъща на човека от самата природа; човек като 
наблюдава чуждите действия от природа, в него се явява чувството 
на гняв или отмъщение, или чувството на благодарност; в първия 
случай ние не одобряваме, а във втория одобряваме – а това 
съставлява чувството на отплата или възмездие. Справедливостта не 
е нищо друго освен разширено чувство на възмездие; справед-
ливостта изисква справедливо да се въздава всекиму, а това лежи и в 
основата на възмездието. Тъй че и в основата на справедливостта 
лежи чувството, което лежи във всяка нравствена оценка, и то 
действително много по-прямо33, отколкото едно разсъждение за 
някое действие. Според Юма излиза, че човек по-рано преценява 
ползата, която ще приеме деецът, и тогава се появява в него 
чувството на отплата да постъпи справедливо; а според Смита не е 
разсъдъкът, който ни кара да действуваме справедливо според това 
дали има полза или вреда, а човек чувствува преди всичко (преди да 
е размишлявал за ползата или вредата) прямо чувството на 
справедливост – и одобряване, ако деецът е постъпвал, тъй както е 
трябвало. Тъй че много по-силно и прямо действува самото чувство 
на справедливост, отколкото някакви измервания на ползата или 
вредата за себе си или за другите. Затова основата на нашите 
чувства за право и справедливост не образуват размишленията за 
ползата или вредата: малцина са мислили за това и върху 
съществуването на обществото; малцина поддържат справед-
ливостта, затова че е необходима за траенето на обществото и 
малцина са мислили каква голяма полза принася тя. Напротив и не 
безразсъдно хората се отвращават от изменчивостта, неверността и 
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др. Значи тя се поддържа не защото ни диктува разсъдъкът, а 
защото я чувствуваме необходимо природно; всеки, даже и онзи, 
който не може твърде много да разсъждава, непосредствено 
чувствува, че трябва да се поддържа справедливостта. Тъй че не е 
ползата, която съставлява основата на нравствеността; не на първо 
място стои ползата, която лежи в основата на нравствеността, а 
съществува преди всичко нравственост; а че съществува, то се явява от 
предварителното явяване на нашите чувства при оценката: когато 
извършим някое действие, ние веднага чувствуваме приятност или 
неприятност. Значи ние оценяваме действията на другите, от които 
едни одобряваме, а други не одобряваме. Собствено от съществу-
ването на нравствеността (което са схваща непосредствено) се явява 
като следствие оценката или ползата за обществото и индивида. 
Съблюдаването на правата, които ни се внушават от чувствата, води 
от своя страна към усилване на първобитните нравствени чувства: 
като виждаме, че от тези правила се извлича полза за обществото, то 
тези неща възбуждат още повече нравствените чувства. Първо идат 
нравствените чувства, а сетне иде ползата, която е свързана с нея; и 
това забелязване усилва още повече нравственото чувство. Също тъй 
не съществуват предварително отвлечени правила, както „не 
убивай”, „не кради”, които да ръководят действията на хората и от 
тях да се появява оценката, но напротив, предварително оценяване 
на действията: щом видим действието, веднага се явява в нас 
чувството на отмъщение, без предварителни разсъждения; тъй че и 
убийството може да предизвика благодарност, например при 
убийството на крайно развалена личност. От такива отделни 
случаи, наблюдавани отделно, като се вижда, че се повтаря едно и 
също: при известни случаи явяват се все еднакви чувства, например 
при всякакви кражби явява се чувството на отмъщение и гняв; от 
такива много повторения явява се правилото „не кради”, защото е 
безнравствено. Тъй че първо съществува оценката, а после 
правилото; и от различни такива оценки като виждаме, че те се 
съгласяват, и от тях се образува постепенно общото правило, 
нравственото начало. И те имат голямо значение за усилването и 
бързото оценяване на действията: когато се яви нравственото 
чувство, което може да не сме разбрали добре, с помощта на 
нравственото правило, което е образувано от много такива отделни 
случаи, можем по-лесно да оценим действието веднага без 
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разсъждение на основание на правилото. А тъй също тези правила 
могат да ни ръководят и в нашите постъпки: като знаем правилото 
„не кради”, то всяка подобна постъпка ние отбягваме. Когато един 
път са образувани тези общи правила, ние можем да апелираме (да 
се отнасяме) към тях, когато има да се разрешават заплетени 
действия. Значи общото правило, нравственото начало се прибавя 
отподир34; а основата на оценяването лежи в симпатиите, в 
мотивите на дееца и чувството, което се появява в оценителя – 
чувство на благодарност или чувство на гняв. На втора степен влияе 
наистина и ползата, която се появява от действието – защото не е без 
значение дали то (действието) не може да принесе голяма вреда, па 
макар и от добри мотиви да се води, затова и на следствието се 
обръща внимание: например някой (за) да си направи нова къща, 
осигурява старата, после я подпаля, за да вземе парите от 
осигурителното дружество и да си направи нова. Тук осигуряването 
е ръководено от желанието да се получат повече пари, затова то е 
безнравствено. Значи на първо место стоят мотивите – съчувствието 
на тях, после ползата и най-после се явява правилото, образувано от 
няколко опита. Това е, когато оценяваме действията на другите. 
Оценяваме действията на другите, когато се поставим на тяхно 
место и ако чувствуваме радост, то е нравствено, а ако чувствуваме 
скръб или гняв, то е безнравствено. 

Кое ни кара да постъпваме нравствено и как можем да 
оценяваме собствените си постъпки? Какво ни кара да оценяваме 
своите постъпки? Според Смита същата симпатия лежи и в нас, с 
което ние чувствуваме афектите на другите и според която 
оценяваме чуждите действия, същата способност на симпатия ни 
дава възможност да узнаем чуждите оценки или съждения върху 
нашите действия. А именно ние сме в състояние да се поставим на 
местото на другите и от тяхно становище да оценяваме. Човек може 
да постъпва нравствено дето има общество, дето има други хора, 
дори в обществото човек захваща да гледа с очите на другите върху 
своите действия; докато не съществува общество, човек не може да 
оценява ни чуждите, ни своите действия. Щом сe яви обществото, 
явява се и нравствената оценка. Човек захваща да одобрява или да 
се отвращава най-напред и после според това дали симпатизира или 
не, дава оценката на действията, а нашите действия оценяваме, като 
се поставим на чуждо гледище, за да си представим как хората 
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оценяват нашите действия и дали от тяхно гледище бихме 
одобрили или не одобрили тези действия. Чувствата, които 
възбуждат оценките, се пренасят чрез симпатията в нас: ние живеем 
в обществото, дето другите оценяват нашите действия, както и ние 
оценяваме техните; и ние навикваме да обръщаме внимание, че и 
другите ще оценяват нашите действия. Вследствие на този навик, 
щото и ние да оценяваме чуждите действия и да обръщаме 
внимание на чуждата оценка, даже и тогава, когато сме сърдити от 
другите, по този начин се образува в нас един безпристрастен 
зрител. Постоянно като се поставяме на местото на другите, 
образува се чужд зрител в нас и като вътрешен той е добре запознат 
с всички мотиви; този безпристрастен зрител в нас е съвестта. Ние 
забелязваме, че и другите хора обръщат внимание на нашите 
действия, вследствие на това и ние оценяваме нашите действия от 
чуждо становище; тъй се явява безпристрастният зрител – тук лежи 
и изворът на нравствеността. По този начин се явява възможността и 
ние да оценяваме нашите действия. Тъй че не общите чувства на 
человеколюбие, на доброжелателство, на голяма полза са, които ни 
карат към нравствени действия, а други, много по-силни чувства, а 
именно любовта към честност и благородство, величие и 
достойнство на нашия характер. Нравственият закон затова не е от 
самото начало готов, а е произведение на опита въз основа на тези 
чувства, които се явяват във всекиго при наблюдаването на 
действията. Тези чувства, които оценяват нашите действия, се 
образуват (усъвършенствуват) постепенно. Гласът, който ни кара да 
оценяваме тези действия, трябва да се образува от всекиго отделно. 

За религията Смит се отделя от Юма и той ú дава голямо 
етично значение, защото в нея се крие главната възможност да се 
даде по-голяма сила на нравствените заповеди и да се усили повече 
чувството на дълга в нас. И в най-долните религии на езичниците 
не отсъствува това чувство, защото и те считат боговете за крепители 
и наблюдатели над нравствените заповеди. 

След като разгледахме по-главните етически системи на 
английските философи, нека преминем към континенталните 
философи. 
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КОНТИНЕНТАЛНАТА ЕТИКА 
Основателят на новата философия Рене Декарт (1596-1650) се 

докосва само повърхностно до етическите въпроси. Нравствените 
заповеди той обявява за божествени заповеди; и човек, на когото 
волята е свободна, може и да следва и да не следва тези заповеди; 
когато ги следва, той постъпва нравствено, а когато не ги следва, той 
постъпва безнравствено. Безнравствеността, злото, произлиза от 
свръзката между душата и тялото; именно афектите и страстите са 
онова, което като първоначално телесно състояние влияе на духа, 
тъй че насочва човешките действия към безнравствени постъпки. 
Тези афекти помрачават ясното (бистрото) съзнание, тъй че най-
после ние се стремим към недостойни неща. Ако не бяха човешките 
страсти, афекти, то волята би следвала нравствените заповеди, 
защото и те принадлежат към това, което познава ясното битие. Ето 
защо, ако не става това от афектите (ако не помрачават ясното 
битие), тогава волята би съвпадала с бистрото съзнание, което би 
станало предмет на нашето щение и ние тогава щяхме да следваме 
тези нравствени заповеди. Помрачаването на познанието произлиза 
от деятелността на тези афекти. Но тъй като афектите не са нещо 
противоестествено, а са вложени в човешката природа (върху 
естествената връзка между душата и тялото), то властта над тялото 
не може да се постигне с пълно отчуждение на афектите, защото 
това е противоестествено; а това може да стане, като преобладават 
онези афекти, които не са в състояние да подчинят под себе си 
волята, и тогаз се дава възможност на нравственото постъпване. 
Такъв афект има един, който не подчинява волята; той е афектът на 
чистото умение, истинското удивление – admiration. Този афект 
насочва волята към познанието и по този начин волята може да 
получи власт под неблагородните афекти. Тези са по-главните 
етически мисли, изказани от Декарта. 

Най-дълбокомисленият философ от тези, които развиват 
картианизма, е католишкият свещеник Никола Малбранш (1638-
1715). Малбранш е най великият философ метафизик в новата 
философия. Според него Бог е едничката причина в света и всичко, 
каквото става в света, е продукт на Бога. С това Малбранш премахва 
свободата на човешката воля. Всички неща са само изменения 
(модификации) на Бога, затова и всяко стремление към каквото и да 
е насочено, най-после е стремление към Бога; даже когато се 
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стремим към сетивното добро, и в това се стремим и обичаме Бога. 
Покрай отделното добро не трябва да забравяме и общото добро, от 
което отделното е само едно видоизменение, модификация. Тъй че 
главно трябва да се има предвид любовта към Бога, а тази любов се 
постига чрез познанието на Бога. Безнравствеността се състои 
следователно в такова стремление към такива предмети, чрез които 
се отдалечаваме от Божеството, а това отдалечаване е следствие от 
помрачаването на нашето познание. Бог наистина ни е внушил 
познание към него, но тъй като нашето познание не може да бъде 
винаги ясно, затова често се стремим към други незначителни бо-
гатства. Разумът обаче ни показва, че истинското познание е 
познанието на Бога; тъй че разумът ни води към познанието на Бога 
и любовта към Бога; познанието към Бога и любовта към Бога вървят 
заедно; ние не можем да обичаме Бога, без да го познаваме и не 
можем да го познаваме, без да го обичаме. 

Това учение на Малбранша има голямо сходство с учението на 
неговия съвременник Бенедикт Спиноза (1632-1677). И фило-
софията на Спиноза не е друго, освен познание на Бога. Във 
философията на Декарта се поставяше само една безкрайна 
субстанция – Бог – и две други крайни субстанции: телесната и 
душевната; тези две субстанции се намират в зависимост от 
безкрайната субстанция. Богът е помежду им, те са пък независими. 
Тези две крайни субстанции Спиноза съединява в една безкрайна, 
т.е. Бог; тъй че Бог е равен на природата – той прониква природата. 
Тази субстанция е безкрайна и има много атрибути, но понеже ние 
сме ограничени, то и нашето познание може да бъде само 
ограничено. Ние познаваме само тези атрибути, които се проявяват 
в нас, а те са мислене и разпространение; те се проявяват в нас, 
затова и ние само тях познаваме, но това не ще каже, че само тези са 
атрибутите на Бога. Нещата в света според Спиноза са модуси-
видоизменения; те са променяване състоянието на Бога или на 
природата. Според това те не могат да се смятат като отделни от 
Бога: като отделно от Бога не съществува нищо. Те са видоизме-
нения на Бога, те са вечни променения на тази субстанция, а Бог 
лежи в основата на всички крайни неща – той е вътрешната, 
иманентната причина. Като вътрешна причина Бог или природата 
Спиноза нарича творческа природа – natura naturans. А целия свят е 
съставен от безкрайно количество тела или духове, които Спиноза 
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нарича създадена природа – natura naturata. Деятелността на Бога 
произвежда съобразно с вътрешната необходимост на Бога; всички 
неща следват по необходимост от божието същество. Бог твори 
съобразно с волята си; тъй както следва да твори неговата природа, 
тъй твори Бог. Тъй като по необходимост следват нещата от Бога, 
затова те могат да се извлекат с една математическа точност от него. 
Понеже всичко, а също и човек следва по необходимост от Бога, 
затова не съществува и човешка свобода, независима от Божията 
необходимост; и човешката воля зависи от божията воля. Следствие 
от това е, че не съществува за човека морално задължение, което да 
го задължи да върши известни неща. Не съществува задължение, а 
съществува принуждение. Ето защо добро и зло, нравствено и 
безнравствено в такава система нямат действителна стойност; тук 
тези понятия изразяват свойства, които не принадлежат на нещата, 
но както отговарят на известни впечатления или настроения в 
нашето мислене. Именно според разни становища едно и също 
нещо може да ни се представи като добро или зло, полезно или 
вредно. Според това нравствеността има само относителна стойност, 
а не абсолютна; по отношение към самите неща нравствеността и 
безнравствеността нямат значение – то е отношение между 
влечението и познанието. Това ще рече Бог сам не е нито добър, 
нито лош. Според това злото не е нещо положително реално; то е 
отсъствие на съществуване, което ние очакваме. Тогава и нравст-
веността има значение не по отношение към самата субстанция, не в 
творческата природа (natura naturans), а нравственост има само в 
крайните неща, в създадената природа (natura naturata). Тази 
нравственост е необходимо следствие в човешката природа, а не е 
продукт на свободата; свободата е продукт както всичко друго в 
природата. А основата на нравствеността лежи във влечението към 
самозапазване; никой не може да постъпва нравствено, ако се не 
стреми към самозапазване. И разумът не може да ни заповядва неща 
противоестествени; затова и той иска всеки да обича себе си, да 
гледа ползата си и да се стреми към всичко, което може да го 
направи по-съвършен. Значи всичко полезно е позволено, а полезно 
е, което уголемява нашите сили, което въздига нашето познание. 
Душевният живот се състои в мисленето, а злото е това, което пречи 
на човека да усъвършенствува своя разум. Тъй че да постъпваме 
добродетелно ще каже (тъй като душевният живот съставлява 
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същността на човека) да имаме разума за ръководител; затова трябва 
да бъдем напълно деятелни. А такава деятелност, която следва с 
необходимост от нашата душа, е разумното мислене или разумното 
познание; а то се състои в това да вникнем в истинската връзка на 
нещата, което в нещата е общото, трайното и вечното. Ние гледаме 
нещата да схванем не като случайни, а като необходими явления, 
които следват от божието същество; тъй че от съществото на нашия 
разум излиза, че ние трябва да схващаме нещата като трайни, вечни 
форми на общата вечна деятелност. Или, както казва Спиноза: sub 
specie aeternitatis. Като схващаме нещата като вечни, трайни, тогава 
ние вникваме в тази необходимост, която излиза от божията 
природа; по такъв начин достигаме до познанието и на самия Бог. 
Като проникнем всичко, ще познаем Бога, а познанието на Бога 
съставлява върха на добродетелта или на нравственото познание. 
Добродетелният се стреми по необходимост към познанието на 
Бога. Като познаем Бога, то трябва по необходимост да се радваме, 
защото такава деятелност е свързана с удоволствие и радост. Когато 
човек има такава радост, трябва да счита правилното познание на 
нещата за нещо добро – затова трябва да напредва в това познание; 
докато, напротив, не е постигната тази стъпка на познание 
(познанието на Бога) духът страда, не се радва. Ето защо Спиноза 
нарича всички душевни явления страсти. Когато ние се намираме в 
неадекватно познание, не сме свободни: нас ни ръководят нещата, а 
не разумът, тъй като те ни се представят в неясно познание; свобо-
дата на нашето познание не се основава на неясното, смътното 
познание, а на ясното познание: като познаем добре нещата, постъп-
ваме свободно, според необходимостта на нашата природа. Тъй че 
щом познаем ясно нашата природа (нашите страсти), ние ги 
подчиняваме. Ето защо този человек, който е достигнал това позна-
ние, не чувствува болка, а само радост и удоволствие. А познанието 
има върха си в познанието на Бога; тъй като с всяко истинско 
познание е свързано, затова с най-висшето познание е свързана и 
най-висшата радост; а такава радост е любовта. Познанието на Бога 
е свързано с любовта към Бога, а това се постига с умствената любов 
към Бога. Който постигне това познание, той обича Бога, той 
достига любовта на Бога; който познае Бога, той трябва да го люби – 
Amor Dei Intellectualis. А понеже тази любов има основата си в 
познанието, затова тя е умствена, интелектуална. Тази любов – 
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висшата наслада (висшата наслада е продукт на висшата любов) е и 
висшето добро; а деятелността, която води към това, ще бъде и 
висшата добродетел; с това е свързано и висшето щастие. Тази 
любов е част от безкрайната любов, в която Бог като цялост се обича 
сам себе си; и тази любов, с която ние обичаме Бога, съставлява част 
от тази любов, с която Бог обича себе си, а тя е и част от любовта 
(обичта) на Бога към хората. Тъй че нашата любов съвпада с 
любовта на Бога към природата. Като постигнем тази любов, ние 
ставаме съвършени и безсмъртни; само в ясното познание ние сме 
безсмъртни. „От душата на мъдреца една по-голяма част е 
безсмъртна, отколкото в душата на невежия”. 

В такава една система е необяснимо защо съществува несъвър-
шенство в света и се поражда въпросът защо Бог не е създал всичко 
съвършено, та да няма несъвършени неща? На това Спиноза 
отговаря – защото не му е (на Бога) липсвал материал и могъщество, 
за да създаде всичко от най-долната степен на съвършенство до най-
горната; или защото законите на неговото естество са считали това 
за нужно: да се осъществи всичко, което може да си представи един 
безкраен разум за осъществимо, затова всички възможни степени на 
съвършенство са стъпили в действителност. Ако не беше тъй (ако не 
бяха и най-долните степени на съвършенство реализирани), тогава 
съвършенството изцяло не можеше да бъде пълно, затова е трябвало 
в света да се яви даже и порокът. 

Известни противоположности на философското учение на 
Спиноза се посочват най-много от немския философ Готфрид 
Лайбниц (1646-1716). С философската си система Лайбниц иска по 
възможност да удовлетвори и изравни различните философски 
направления, които заслужават такова изравнение. Той се стреми да 
примири философията с религията и със своята философия иска да 
подготви почвата за сливане на различните християнски църкви и 
вероизповедания в едно. От това негово стремление към прими-
ряване на съвсем несъвместими учения излезе, че неговото учение 
не е лишено от противоречия. В полемиката си против Лока относи-
телно вродените идеи Лайбниц казва, че съществува висше нравст-
вено начало, което лежи в основата на човешкия дух още от самото 
му начало, който съставлява природния закон на човешкия дух, 
внушен от върховното същество. В сравнение със Спиноза Лайбниц 
предприема дълги опити, за да покаже, че неговото върховно 
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същество, както го схваща Спиноза, не е като цялост или сбор на 
всичко, каквото съществува. Лайбниц се опитва да покаже, че това 
негово върховно същество или „монада над монадите” (защото според 
учението му целият свят се състои от монади и най-висшата монада 
е Бог) притежава (в противоположност на Спиноза) всички етически 
качества, които съставляват понятието нравственост в човека – и то в 
най-висша степен на съвършенство – когато при Спиноза това 
съвършено същество не е ни добро, ни лошо. Като такова това 
върховно същество Бог се явява като крепител и наблюдател на 
нравствения строй в света. Но Бог е крепител на нравствения строй 
и има всички етически качества. Появява се въпросът как така може 
да съществува в един такъв строй, който се крепи от такова едно във 
висша степен съвършено същество, да съществува зло в света, когато 
Бог, който е създал света, е всезнающ, всемогъщ и всеблаг. И тук 
Лайбниц употребява всички усилия, за да оправдае злото в света, 
при всичко че Бог има всички добри качества, за да премахне злото. 

Според възгледите на Лайбница този свят е най-добрият, а това 
доказва Лайбниц по следующия начин. Бог като върховно същество 
е всезнающ, всемогъщ и всеблаг; тези свойства трябва да се 
припишат на Бога, защото тези свойства, които притежава човек от 
Бога, трябва да ги има Бог във висша степен. От тези съвършенства 
на Бога следва, че този свят трябва да бъде най-добрият, защото ако 
съществува друг по-добър свят, това би противоречило на тези 
свойства на Бога. Иначе Бог или не би знаел, че може да съществува 
по-добър свят, или не би могъл да го създаде, и най-после и да знае, и 
да може, не би искал да създаде по-добър свят, а всичко това 
противоречи на всезнанието, всемогъществото и всеблагостта 
Божии. Понеже Бог е всезнающ, то може да знае, че съществува по-
добър свят, като всемогъщ той може да [го] създаде, а като всеблаг не 
може да се предположи, че той не иска да го създаде най-добър. 
Следователно този свят е най-добрият. А понеже злото съществува в 
този свят, то трябва да бъде необходимо нещо на света. От това 
следва, че светът не може да съществува без зло. Бог не е могъл да 
създаде друг свят без зло, защото светът без зло не може да 
съществува. Метафизически е възможно да си мислим друг такъв 
свят, но морално и в действителност не може да има такъв свят. По 
такъв начин се оправдава съществуването на злото. Освен това 
Лайбниц посочва, че злото е важно и затова че доброто получава 
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истинска или по-голяма стойност, като се противопостави срещу 
злото. Като се постави в сравнение доброто със злото, тогава изпъква 
стойността му; ако не съществува злото, не може да се вижда тъй 
ясно и доброто, както и насладата не се чувствува толкоз ясно без 
болката и както хубавото не личи без грозното. А често пъти злото е 
и средство за постигане на доброто. Злото е недостатък, лишение, а 
недостатъкът е съставна част на всяко развитие, а за да има 
развитие, трябва да има и недостатък, който да се премахва. Злото е 
такъв един недостатък – затова злото трябва да съществува в света. 
Нещата в света са създадени, а неща, които са създадени, не са 
съвършени, следователно не може да бъде този свят безгрешен – 
значи злото трябва да съществува. Но ако злото трябва да 
съществува в света, не следва, че трябва да има същества само зли – 
напротив, няма нито едно същество, което да е абсолютно зло или 
само лошо. Затова на Бога не може да се припише за вина, че има 
същества, създадени изключително зли и ако се премери доброто и 
злото в света, то ще се види, че добрините са много повече от зли-
ните. Богу не може да се припише никаква вина за злото, от което 
човек не е лишен още преди да е създаден. Бог е знаел, че человек 
ще греши, но това не освобождава човека да върши зло, тъй че 
вината за злото пада върху човека – грешника. Че злото е потребно 
и за доброто, това често пъти се потвърждава и от историята на чо-
вечеството; тъй например от престъплението на Секста Тарквиния35 
поникна една велика държава с велики хора, т.е. Римската държава. 

Казахме, че Лайбниц се противопостави на Лока относително 
съществуването на идеите. Лайбниц признава, че съществуват 
известни основи за нравствеността в човека и тези основи той 
намира в целокупната организация на човека. Както и другите 
идеи, също намираме, че са вродени и най-висшите способности във 
вид на инстинктивни влечения, които ни водят към известни 
посоки. От тези първобитни инстинкти се поражда собственият 
разум, а после чрез разума става истинско направление и тогаз се 
явява истинската нравственост, а не тази, която ни се диктува от 
разни неща. Тъй че съществува в човека една нравственост, която си 
пробива безсъзнателно път в неговото действуване. Както законите 
на логиката се появяват безсъзнателно във всеки човек при 
говоренето, без да ги знае, или както законите на механиката се 
проявяват при ходенето, стоенето и пр. и човек им се подчинява, без 
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да ги чувствува, тъй също (както тези и тям подобни закони) и 
законите на нравствеността действуват, макар и да не са в пълно 
съзнание в човешкия дух – действуват инстинктивно, сляпо. Тъй че 
утвърждението на Лока, че ако биха били вродени тези правила 
(нравствените), трябваше да се знаят непременно от всички хора, се 
оборва от това, че както съществуват в човека и други закони, които 
той следва, без да ги съзнава, също тъй е в нравствената област: от 
това, че някой човек не знае логическите начала, не следва, че той 
не се подчинява на тях, когато разсъждава – тъй и за нравствените 
начала. Като такива първоначални инстинкти според Лайбниц са 
чувството към хуманност или добродетелство към другите, влечение 
към задружен живот, което се проявява още в младините; такъв 
нравствен инстинкт е и чувството към благоприличие. Всичките 
тези влечения са такива природни нравствени инстинкти в човека, 
които ги има човек преди да му са внушени от самия опит. Тези 
инстинкти често срещат противление от страна на страстите, пред-
разсъдъците и лъжливите навици, от което те явяват противо-
речивите възгледи и престъпването на тези нравствени инстинкти. 
Вследствие противлението на страстите самите природни спо-
собности не са достатъчно силни отначало, щото да накарат 
человека да се съобразява с тях; за да надвият на страстите, те имат 
нужда от подкрепа, от помощта на разумното размишление, от 
възпитанието, от постоянния навик и др. 

В основата на човешкия живот лежи според Лайбница влече-
нието към щастието: то образува основата на всяко действуване. Но 
отначало стремлението е право насочено към щастието на 
индивида, което наричаме благо или добро. Значи първоначално то 
не е насочено към общото щастие, а към отделното благо. Добро 
или благо наричаме онова, което причинява наслада, а зло или 
вреда наричаме, което причинява болка. Насладата може да се каже, 
че е чувство за поддържане на нашето същество, а болката е пречене 
на това поддържане; онова, което поддържа нашия живот, се явява 
като чувство на удоволствие, а което пречи – като чувство на болка. 
Затова тук донякъде нашата болка и наслада са в правото си, тъй че 
преследването и на моменталната или настоящата наслада е в 
известен смисъл в правото си. Но человек не трябва да гледа винаги 
само на моменталното удоволствие, защото човек не живее само за 
един момент, а и за продължителен живот. Ето защо трябва често да 
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се намалява важността на една сегашна наслада, ако се види, че тя 
ще възбуди после някоя болка, и обратно, една болка може да не 
бъде лоша, ако повлече бъдеща наслада. Ако се сблъска едно 
сегашно добро с друго бъдещо добро или зло, също и някое сегашно 
зло с бъдещо добро или зло, то трябва да се дава предпочитание на 
някое от тях – затова трябва да се прави избор между действията 
приятни или неприятни и да се вземат тези, от които ще произлезе 
винаги наслада. По този начин се явява общото щастие: то не е само 
една наслада, но то е сбор от всички наслади. Щастливостта не може 
да се състои и от една висша наслада, а тя е съставена от отделни 
нравствующи наслади – постоянно напредване към нови удоволст-
вия. Отделната наслада е една крачка, една стъпка към щастието, 
което е съставено от цял ред удоволствия. Онова, което ни посочва в 
какво е щастието, е мъдростта. Мъдростта е наука за щастието. 
Голямо значение в това отношение за нравственото образование 
има разумното осветление или просвещаването, защото разумът ни 
посочва как трябва да се прави избор: погрешните разсъждения и 
погрешните оценявания на действията, поддържани от общите 
съждения, могат да бъдат богат извор за нравствено заблуждение. 
Във всеки отделен момент, когато человек се решава на действуване, 
той следва най-силното побуждение на волята; за да бъде това 
действие нравствено, трябва да има за цел главно да осветлява 
побужденията и да ръководи волята. Тъй разумът може да повлияе 
не върху отделните актове на волята, но той може да влияе върху 
целия душевен живот или върху трайното настроение на нашата 
душа, от което произлиза направлението на волята. Ето защо 
познанието не трябва да има за цел да влияе на отделния акт, а то 
трябва да гледа да остане постоянен мотив на волята, и задачата на 
науката е това: да направи постоянен мотив познанието на волята. 
Тъй и с най-голямо напрежение на волята не сме в състояние да 
произведем действие противно на нашата природа. Затова трябва 
да изменяваме (да поправяме) характера си, а не да мислим, че в 
известен момент той ще може да ни покаже и въздържи от някое 
вредително действие. Който е допуснал да се развие в него една 
страст, то разумът после мъчно може да се бори против нея; ето 
защо пияницата не може да се освободи от пиянството, колкото и да 
му рисува разумът лошите последствия от него; също тъй и играчът 
на карти. Само дълготрайното работене над нас в едно правилно 
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направление може да преобърне нашите лоши наклонности в 
добри; разумът може да си постави такава една цел, щото постоянно 
да влияе над нашата природа и да се отвикваме постоянно от 
пороците. Познанието следователно трябва да се обърне в 
постоянно мотивиране на волята, а умът трябва да следва винаги 
своите действия. Добродетелният като се стреми към щастието си, 
той по необходимост трябва да подкрепва и щастието на другите; 
ето защо человек по необходимост обича другите. Да обичаме 
другите е все едно да подкрепваме тяхното (чуждото) щастие и 
съвършенство. 

Човек от природа следва редовно тези посочвания на 
природата. Като е тъй, че природата ни показва по такъв сигурен 
начин какво да вършим и какво да не вършим (с болка запрещава36, 
а с наслада насърчава), защо да не може и законодателят да свърже 
известни действия с болки, а други с наказания – позволените 
действия да свърже с наслада, а непозволените с болки. Именно 
стремлението на хората да придобиват наслада и отбягването им от 
болката дава тази възможност на законодателя – и той по този начин 
може да насочи действията им към общото добро. Ако не следваме 
посочванията на законодателната воля, че законодателството не е 
такова, каквото трябва да бъде, а не е, че човек е безнравствен, 
виждаме често пъти, че непозволените действия са свързани с 
наслада, а позволените (нравствените) с болка. Голямото изкуство на 
законодателя е да отдели насладата от безнравствените действия и 
болката – от нравствените. И наистина при едно отлично законода-
телство, което нарежда работата, тъй че с предписаните действия да 
има наслада, а с непозволените – болка, само лудите биха били 
безнравствени. Според това възпитанието, властта и законода-
телството могат да постигнат всичко в света. Човек дохожда37 в света 
без всякакви страсти. Наклонностите към наслада и способността за 
възпитание и разни примери дават възможност да се поправя 
характерът. 

По отношение към вярата мнението на Клод Адриан Хелвеций 
(1715-1771) /от етична стойност/ се свежда към следующето: вре-
дата, която дава религията, е действителна, а ползата, която произ-
лиза от нея, е въображаема. Защото предписанията на религията 
или са съгласни с предписанията на разума, или не са. Ако не се 
съгласяват предписанията на религията с природните закони или 
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предписанията на разума, те са вредни и затова трябва да се 
отблъснат; а инак (ако са съгласни) те са излишни. Значи полза за 
нравствеността от религията не съществува никак. 

Сега преминаваме към излагане етическите мнения на най-
видния от философите – Имануел Кант (1724-1804), родом от 
Кьонигсберг (Прусия). В етическите си съчинения Кант излиза от 
две гледища. Нравствените закони излизат от заповеди. Кант казва, 
че има два вида заповеди: едни се дават с известно условие, а други 
се дават без всякакво условие; например, ако искаш да станеш лекар, 
трябва да учиш медицина – тук „учи медицина” е условна заповед, 
защото предполага условие. При подобна заповед човек може да се 
откаже от необходимостта и задължителността, с която се налага тя, 
стига да се откаже от целта; ако се откажеш от целта да станеш 
лекар, няма защо да изпълниш заповедта „учи медицина”. Тук ако 
отблъснеш целта, и средствата се отблъсват. Такива заповеди, които 
зависят от известна цел, Кант нарича хипотетични императиви. Ако 
искаш да бъдеш търговец, не лъжи купувачите – тук „не лъжи 
купувачите” е хипотетичен императив. Такива хипотетични импе-
ративи според Канта са всички, които основават нравствеността на 
ползата, интереса. Никое предписание, което гледа полза, не е 
безусловно, не е абсолютно, защото интересът е целта, която се 
поставя: върши еди-какво си, за да получиш еди-какво си – с 
условие; почитай родителите си, за да ти бъде добре на онзи свят – и 
тази заповед е хипотетична. Има обаче предписания, които се 
изказват от разума без всяко условие. Тъй например „не лъжи”, „не 
кради” – тези заповеди са абсолютни императиви, защото тук 
предписанията не дават на предвид на някоя цел; това предписано 
не е свързано с условие, за да действуваме нравствено. Трябва да 
отбягваме лъжата без всяко условие; като разумни същества ние сме 
длъжни да изпълняваме нравствените предписания, без всяко „за 
да” или „ако”. Такава е заповедта на нравствения закон: такива без-
условни заповеди Кант нарича категорични императиви. Нравстве-
ният закон не зависи от някоя цел, която преследва; задълженията 
му са заповеди без всяко условие. За нравствения закон не важи дали 
задълженията му се изпълняват от всичките хора, или само от някоя 
част се изпълняват, или пък от никого не се изпълнява: може хората 
да крадат, но от нас се изисква да не крадем. Това добро, което ни се 
налага от нравствения закон, се различава значително от обик-
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новеното благо. Обикновените блага служат като средства за 
придобиване на известна цел: тъй например здравето, силата и 
умението са блага за известна цел. И всяко от обикновените блага 
може да се употреби и добре, и зле: например умът, силата и 
богатството освен добре могат да се употребят и зле, защото имат 
разни цели. А това, което ни заповядва дългът, нравственият закон, 
е цел за себе си, то е добро само по себе си, затова има и абсолютна 
стойност, когато обикновените блага – умът, богатството, знанието и 
др., имат релативна, относителна стойност. Нравствеността не може 
да се употреби в зло – доброто не може да се употребява за нищо 
зло. Може човек да си помисли (а има мислители, които утвърж-
дават това), че насладата, щастието може да бъде последна цел. Но 
хората тук се намират в разногласие: едни виждат в едно насладата, 
а други в друго, на едного е приятно едно, а на другиго – друго. По 
емпиричен начин не можем да намерим дълга, който трябва да 
преследва човек; дългът изисква равни постъпки от всички, но 
хората не са съгласни до толкоз в какво се състои насладата. Ако да 
беше щастието крайна цел на разумното същество, то ние зле бихме 
били подготвени към това, защото природата не ни е дала един общ 
основен инстинкт, който да ни показва какво е щастието; а затова ни 
служи слабият и непостоянен разум, който с културата и худо-
жествата е принесъл на човечеството повече мъки, отколкото 
щастие. Ето защо не може да се каже, че хората имат пред вид 
добруването или благоденствието, а те трябва да имат една по-
висока цел, т.е. усъвършенствуването на добрата воля. В добрата 
воля се крие това, което не можем да употребим за зло: то е 
едничкото нещо, което носи в себе си целта и придава стойност на 
всичко, което заслужава уважение. „Нищо няма нигде в света, даже е 
немислимо нещо вън от света, което без ограничение би могло да се 
мисли (счита) за добро, освен добрата воля”. С тези думи се захваща 
едно от основните съчинения на Канта „Основа към метафизика на 
нравите”, гдето се почва въпросът за нравствеността. Всичко може 
да се употреби в зло, но добрата воля може тъй щото и разумът, и 
славата, и умереността, и всичките духовни дарби и похвалните 
неща на човека, както е храбростта, знанието и др., могат да бъдат 
добри в известно отношение, но могат да станат и зли: даровитият 
човек може да постига и безнравствени неща. Значи и тези 
природни дарби могат да бъдат и зли, стига волята, която ги 
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употребява, да не е добра. Който има добра воля, не употребява 
дарбите си за лоши неща. 

Кога волята можем да наречем добра или кога я одобряваме? 
Простонародното морално одобрение – онзи, който се въздържа по 
каквито и да е мотиви да върши неща, противни на дълга, той се 
похвалва като външен непорочен – той е само външно нравствен. 
Например продавачът, който не лъже купувачите, е само външно 
нравствен, защото вижда, че честността му е по-изгодна и с нея 
повече печели, а ако не беше печалбата, той може да постъпва и 
безнравствено; такъв човек не можем да похвалваме дотолкова. 
Повече хвалим оногоз, когото към прилежание подбужда челове-
колюбието, към благодеянието се води от добродушие, който 
помага на другите от състрадание; тогоз хвалим повече от другия, 
макар и да се води от лоши мотиви. Но и той не постъпва действи-
телно нравствено. Само онзи спечелва нашата висока почит, който 
извършва дълга си като чувствува, че трябва да го извърши. А който 
от природата е състрадателен, добър – има природни наклонности 
към нравствени действия – не стои толкова високо в нравствено 
отношение колкото тоз, който постъпва по убеждение. Дето самата 
воля се съгласява с нравствения закон, дето доброто се върши с пъл-
но съзнание като дълг, само там има истинска нравственост. Онзи, 
който върши от природа добро, той не е истински нравствен; такъв 
постъпва легално, законно, но не и нравствено. Нравствено 
постъпва онзи, който без да гледа на ползата, която ще да бъде 
извлечена или без да го карат наклонностите, той върши едно нещо, 
за да изпълни своя дълг, който чувствува. Значи единственият мотив 
за нравствените действия е дългът, съзнанието му, че трябва да го 
върши. Едно действие е истински морално, ако може да покаже, че 
покрай практическите нравствени начала не са играли роля 
никакви наклонности на человека. Тъй например ако някой, който 
не се нуждае от пари (който е богат), не злоупотреби от поверените 
му пари в една каса, то той не може да се каже, че не е користо-
любив или че е напълно нравствен, защото той е природно запазен 
от всякакви изкушения; тук няма природните наклонности да го 
карат към злоупотребяване – такъв не постъпва морално. Но такъв 
човек, който обича да живее разкошно и няма пари и в същото 
време му се поверява една каса с пари и той не злоупотреби с тях, 
той в този случай постъпва напълно нравствено, защото действува 
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напълно въпреки своите наклонности, като следва предписанията 
на нравствените начала. Затова такъв, който върши против наклон-
ностите си, е истински нравствен; затова Кант приема, че нравстве-
ност има там, дето по принцип постъпват против своите наклон-
ности. Неговото мнение му е предизвикало много подигравки от 
страна на неговите съвременници, понеже е смешно, ако се обяви за 
безнравствено едно дело, което ако и да е произлязло от природно 
добър човек; тогаз всички добри по природа хора няма да са 
нравствени; и за да действуват нравствено, трябва да си изменяват 
добрите наклонности в лоши, та после да действуват по убеждение. 

Какво нещо изисква нравственият закон? Нравственият закон 
изисква безусловно подчинение и се налага на всяко разумно 
същество с пълна необходимост. Нравственият закон ни заповядва 
извършването на неща, които имат безусловна стойност. Тази 
всеобщност и необходимост на нравствения закон показва, че тези 
заповеди, които излизат от нравствения закон, нямат нигде основата 
си, освен в разума, защото само разумът може да дава нравствени 
заповеди. Ето защо нравственият закон, за да се налага еднакво на 
всички, трябва да произлиза от разума. Който извлича нравствения 
закон от други угоди – например от угодата на Бога – той го под-
чинява пак на едно условие, тъй че Бог да не може да ни заповядва и 
друго; тъй щото тази Божествена воля трябва да бъде непроменлива, 
за да ни не заповядва и противни неща. Затова и този теологически 
морал е условен – условието е непроменливостта на Божията воля. А 
който счита щастието за извор на нравственото законодателство, 
той подчинява разумната воля или нравственото начало под 
природните закони на сетивността. Глупост е според Канта да се 
заповядва чрез един нравствен закон неща, които важат от само себе 
си; значи нравственият закон не може да преследва щастливостта, 
към която и така се стремят хората: глупост е да се каже „търси 
удоволствие”. И в търсене на удоволствие в действията си няма 
нравственост, защото ние по природа се стремим към това; и 
нравственият закон не заповядва неща, които по природа ги след-
ваме. Затова теориите, които основават нравствеността на насладата, 
не са верни. Тъй също не са верни и онези теории, които основават 
морала на социалните наклонности, защото те зидат нравствеността 
върху несигурната почва на чувствата. Тъй също и принципът на 
съвършенството, който Лайбниц счита за цел на нравствеността, се 
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показва недостатъчен, понеже ограничава човека около себе си: 
значи човек трябва да гледа само себе си – това е егоистично, а не и 
нравствено. Всички тези морали – теологическият, егоистическият и 
моралът на добродетелта и съвършенството – са такива, които имат 
пред вид собствената щастливост, затова те са евдемонистични. А 
понеже заповедите идат от нещо друго, а не от разума (те идат от 
щастието или от Бога), затова подобни морали Кант нарича 
хетерономни, защото в тях заповедите идат от нещо чуждо. 
Практическият разум, волята (способността за действуване по 
известни правила) не може да приема заповеди нито от Бога, нито 
от природните влечения, а трябва да черпи тези правила и закони 
от себе си, от собствената си дълбочина. Тъй щото само там може да 
съществува истинска нравственост, дето нравствените закони 
излизат от самия разум, дето има пълна автономия. Тъй също 
нравствените закони нямат и определено съдържание, както 
например преследване на щастие или усъвършенствуване. 
Категоричният императив не поставя определена цел, защото в 
такъв случай няма да важи еднакво за всички, и не може да се узнае 
тази цел априорно (a priori). Тъй, ако махнем всяко съдържание от 
нравствения закон, остава чистата формула на този закон, която 
гласи: „Действувай така, щото максимата на твоята воля да може 
винаги да служи същевременно за принцип на всеобщо 
законодателство”; постъпвай тъй, щото правилото, което следваш, 
да могат да следват всички хора. Например правилото „не кради”: 
трябва да се попитаме дали може да се наложи на всички хора – 
дали аз искам да го следват всички хора – и ако го желая да се 
наложи на всички, то е нравствено. Значи възможността да си 
мислим правилото за общ закон е мерило на нравствеността. Онова, 
което може да се наложи на всички, е нравствено. Тъй че ако в 
известен случай сме в съмнение дали едно правило е нравствено 
или не, трябва да си поставим въпроса какво може да стане с 
човечеството, ако постъпват всички хора тъй: ако хората захванат да 
си не вярват на думите, ако захванат да си не помагат един на други 
– тогава не може да има никакъв задружен живот. Ето защо всички 
такива действия, които биха възникнали от такива неща, като 
непомагане на другите, посягане върху живота, които сами себе си 
унищожават, трябва да се обявят за безнравствени действия, защото 
не могат да бъдат общи. Даже и една разбойническа дружина не 
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може да съществува, без да почита известни закони като 
непрестъпни длъжности, които да важат еднакво за всички. Значи 
мярката за нравствеността е дали правилото може да бъде общо, 
което да се почита от всички. 

Ето някои примери, които навежда Кант в „Критиката на 
практическия разум”: 

1/ Един человек, докаран до отчаяние от нещастия, чувствува 
отвращение от живота; ала той е достатъчно господар над своя 
разум, щото да може да се попита дали е противно на дълга спрямо 
себе си да посегне човек върху живота си. И той дири дали 
максимата на неговото действие може да бъде всеобщ закон на 
природата.  Веднага той вижда, че такава природа, която би имала 
цел да унищожи живота (да унищожи сама себе си) чрез същата 
наклонност, чиято цел е именно да го запази, би била в 
противоречие със себе си; от тук следва, че подобно едно правило е 
противно на върховния принцип на всеки дълг. 

2/ Друг някой се вижда от нужда принуден да заема пари. Той 
знае много добре, че не ще може да ги върне; също така знае, че 
няма и да намери заемодавец, ако не обещае формално да заплати в 
определено време. Той е наклонен да даде такова обещание, но 
преди да направи това има доста съвест да се попита дали не е 
забранено и противно на дълга да прибягва човек до такова 
средство, за да се избави от известно неприятно положение. Да 
предположим, че той при все това се решава да постъпи така. Тогава 
максимата на неговото действие би гласила тъй: когато мисля, че 
имам нужда от пари, ще гледам да заема от някого, като дам 
обещание, че ще ги върна, макар и да зная, че няма никога да ги 
върна. А такава една максима не може да получи характер на 
всеобщ закон на природата, без да противоречи и сама да се 
унищожи. И действително по такъв начин бихме направили 
всякакво обещание невъзможно, защото никой не би давал вече вяра 
на обещанията и би се присмивал на такива пусти уверения; няма 
да се заемат никому пари и правилото би се унищожило само по 
себе си. 

3/ Трети един чувствува в себе си талант, който, ако се развива, 
би могъл да направи от него в много отношения полезен човек. Ала 
той се намира в добро положение и предпочита да се предаде на 
удоволствия, отколкото да се труди, за да развие своите щастливи 
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природни способности и още мисли, че няма нужда да развива 
природните си способности. Той се пита дали природата, в която 
тази максима би била всеобщ закон, би могла да съществува (както 
например у Островитяните в Южното море); и дохожда до 
заключение, че не иска щото това да бъде всеобщ закон; наистина, в 
качеството си на разумно същество, той непременно иска щото 
всички негови способности да се развият. Затова първото му 
решение – да не развива способностите си – трябва да са признае за 
безнравствено, понеже и сам той не желае да се следва от всички. 

4/ Друг человек, който сам е щастлив, но който вижда около 
себе си хора в борба с бедствия, на които той може да помогне. Той 
казва на себе си: какво ме е грижа – нека всеки бъде толкова 
щастлив, колкото е угодно на небето или доколкото той сам може да 
се направи щастлив, аз няма в нищо да му се бъркам, даже няма да 
му завиждам; нямам никаква охота да му спомагам за неговото 
благоденствие и да му помагам в нужда. Няма никакво съмнение, че 
такъв начин на мислене би могъл най-сетне да стане всеобщ закон 
на природата, без от това да пострада непременно съществуването 
на човешкия род ... Ала невъзможно е да искаме, щото такъв един 
принцип да бъде всякога допуснат като закон на природата. Такава 
воля, която би желала това, би противоречила сама на себе си, 
защото могат да се представят много случаи, дето човек да има 
нужда от симпатията и от помощта на другите и дето сам би се 
лишил от всякаква надежда за помощ, ако въздигне тази максима до 
общ закон на природата. И никой няма да приеме подобно правило 
за всеобщо. 

Тези примери показват, че формулата, която се дава от Канта, е 
когато тя може да се приспособи от всекиго във всички случаи, 
затова принципът на нравствения закон гласи: Действувай така, 
щото твоето действие да може да стане общо правило на всички. Но 
покрай тази формула на нравствения закон можем да посочим и 
друга една. 

Нещата, предметите, които употребяваме ние, ни служат като 
разни средства за постигане на известни цели, затова те имат 
известна стойност. Стойността на тези предмети зависи от целта, на 
която служат. Значи стойността на нещата е относителна: едно 
парче метал може да струва и повече, и по-малко според 
предметите, за които може да се употреби то. Цената на предметите 
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е относителна, релативна и тя зависи от цената, а цената зависи от 
ползата или приятните действия, които могат да ни доставят 
предметите. Като имат предметите релативна стойност, те могат да 
се заменяват с други предмети, за да се постигне същата цел; те се 
заменяват или с пари, или с предмети, или с работа. За да добием 
прехрана, можем да работим много (разни) работи. Ето защо 
нещата имат пазарна цена и са средства за известни цели. Но 
покрай тях има едни предмети в природата, които съществуват вън 
от цената. Онова, което стои над всяка цена, което не може да се 
сравнява с нищо, понеже има вътрешна стойност или достойнство, 
то е човешката личност. Човек не може да има пазарна цена, не 
може да се употребява за постигане на други цели. А човек не може 
да се употребява за постигане на известни цели както животното, 
затова защото човек е разумно и нравствено същество; разумът и 
нравствеността дават на человека такава стойност, която не може да 
се сравни с целта на обикновените предмети. Човек като разумно 
същество има достойнство; ето защо нравственост и човещина е оно-
ва, което има единствено достойнство в света. Тогава нравственият 
закон може да се изкаже: постъпвай тъй, че човещината да се 
употребява, било в твоите или в чуждите постъпки, винаги като цел, 
а не като средство. Според този закон ако искаш да се убиеш, ти ще 
употребиш човещината в себе като едно средство за избягване на 
известни неприятности; или като излъжеш някого за нещо, 
употребяваш другите като средство за постигане известни цели: в 
лицето на другите употребяваш човещината за постигане на щастие 
или удоволствие. 

Видяхме какво ни заповядва нравственият закон; а нрав-
ственият закон е категорически императив. Но появява се въпросът 
как е възможен такъв един императив? Кант казва, че той е 
възможен, само ако приемем, че съществува свобода – трябва да 
приемем, че човек е свободен да постъпва тъй или инак. Само едно 
свободно същество може да задължава себе си да постъпва тъй или 
иначе; а за да може да се задължава човек, той трябва да бъде 
свободен. Както в политическо отношение човек създава сам на себе 
си закони, тъй и в нравствено отношение само това същество е 
свободно, което си дава самò законите, които се задължава да следва. 
Би било безсмислено, ако се задължава човек за нещо и да няма сила 
и свобода да го изпълни; ако аз не съм в състояние да го извърша, то 
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не съм и отговорен: аз трябва да съм свободен да крада или да не 
крада, затова съм и отговорен. Значи аз мога да върша всякак 
действията, защото съм свободен. Наистина свободата е една проста 
идея – а в опита няма такава свобода; нравствеността изисква 
съществуванието на свобода, като теоретически е недоказуема, а 
субективно е необходима свободата; ние чувствуваме, че трябва да 
бъдем свободни, защото сме отговорни – а на животното не можем 
да наложим задължение. Тази свобода, която е необходима за 
разумните същества, в опита я няма – там всяко нещо си има и 
причина, която си също има своя причина и т.н. – ето защо 
теоретически не може да се докаже тази свобода. Аз съм сигурен, че 
съм свободен, защото се чувствувам задължен, но не мога да кажа, че 
е сигурно да сме свободни. Теоретически не може да се докаже 
свободата, а тя е трябване или постулат на практическия разум. Аз 
трябва да бъда свободен, понеже искам да изпълнявам нравствената 
си задача (да върша винаги нравствени действия); това чувствува 
всеки от нас като дълг. Който иска да изпълнява своята нравствена 
задача, той не може да се съмнява в съществуването на условия, 
нужни за нейното изпълнение – като чувствуваме дълга, трябва да 
вярваме, че съществува свобода на волята. Но разсъдъкът казва, че 
всичко, което става в света, си има своя причина – всичко е свързано 
каузално; в областта на явленията няма свобода, защото има пълна 
каузалност. Но зад света на явленията лежат нещата в себе си 
(ноумените), които се схващат само с разума – там може да има 
свобода. Като виждаме един предмет, ние му придаваме свойства 
според нас, както и различните огледала: плоско и изпъкнало, и 
вдлъбнато – отражават различно предметите. Ние схващаме 
предметите според нашите пет сетива; ако освен тези пет сетива 
имаше и други, то може би щяхме да схващаме и още свойства на 
телата. Схващането на телата зависи от нашата направа – това ни 
показва фактът, че едно и също явление с петте си сетива го 
схващаме различно, например галваническия ток или гърма с 
ушите ги схващаме чрез шума, който произвеждат, с очите – чрез 
светлината, с носа чрез миризмата; тук в тези явления забелязваме 
шум, светлина, миризма и топлина, а в основата си явлението 
трябва да съдържа едно нещо – кое е то ние не можем да го схванем 
със сетивата си, а можем да си го мислим, предполагаме. Този свят, 
който можем само да си мислим, е светът в себе си или светът на 
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ноумените – това е интелигибелният свят. А светът на явленията е 
феноменалния мир. Във феноменалния мир трябва да има друга 
каузалност, която е каузалност на свободата, там може би да има 
явление с първо начало. Човек принадлежи към двата мира: като 
сетивно същество той принадлежи на феноменалния мир – 
неговите действия трябва да са следствие от известни причини по 
природна необходимост, а като разумно същество човек може да 
бъде свободен. За научното обяснение действията на хората са 
необходимо следствие от предидущи явления, а моралната оценка 
на действията на хората изисква от човека да се подчинява на 
нравствения закон и да се не владее от разни явления; животното не 
считаме за отговорно, че е извършило някое действие, а още по-
малко камъка, но човека считаме; в първия случай (когато дейст-
вията се обясняват научно) извличат се действията от емпирическия 
характер; но човек не трябва да бъде, какъвто е – не трябва да 
крадем, при все че кражбата може да е следствие от разни неща; 
трябва да бъдем други, а не според емпирическия характер – да се 
не повличаме от природни нужди. Ето защо трябва да предпо-
лагаме, че макар човек да има определен характер, като човек 
трябва да бъде в състояние да си създаде друг характер. Основното 
променение на емпирическия характер е задачата на човека и тази 
задача се изисква от нас; ние в морално отношение трябва да бъдем 
други – това го изисква моралната оценка. А щом изисква това 
моралната оценка, това показва, че човек може да бъде друг – значи 
човек може да изменява характера си, той трябва да бъде свободен; 
като емпирическо същество той не е свободен, а трябва да бъде 
свободен като интелигибелно същество. 

Ако съществува свобода, в което ни уверява нравствеността, то 
тя трябва да съществува в задемпирическия мир. Кант с това се 
занимава в „Критиката на чистия разум”. Там се казва, че ако 
приспособим разума за неща, които са (дадени) зад опита, то 
изпърво се натъкваме на такива положения, които, макар да утвърж-
дават противоположни неща, изглеждат като че еднакво могат да се 
доказват. До такива противоположни утвърждения дохождаме, ако 
разсъждаваме за неща извън опита, както са въпросите за Бога, света 
и свободата на човека. Тези теореми, понеже си противоречат и 
понеже еднакво могат да се доказват, Кант нарича антиномии, което 
название се употребява за противоречиви неща извън опита. При 
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разрешението на тези антиномии човек се вижда между две 
положения, които еднакво могат да се доказват; това положение на 
разума (да утвърждава и да отрича едно и също нещо) може да 
накара разума да се усъмни във верността и на двете и да избегне 
всякакво утвърждение. Тези положения могат да се приемат, ако се 
отнасят до неща различни: едното положение да утвърждава, че 
съществува свобода изобщо – че съществува едно такова начало, 
което не предполага друго; а другото положение да утвърждава, че 
не съществува свобода тук в света, дето владее пълна каузалност. 
Значи за да се докажат тези две противоположни утвърждения 
(свободата и каузалността), трябва да се предположи, че се отнасят 
до различни неща: свободата се отнася до задемпирическия мир. 
Тезата (едното от противоположните утвърждения) утвърждава, че 
каузалността не е едничката, от която могат да се извлекат 
явленията в света изобщо, а съществува покрай каузалността и 
свобода; а антитезата (другото противоположно утвърждение) казва: 
не съществува свобода, а всичко става по законите на природата. 
Както тезата, тъй също и антитезата еднакво са доказуеми. Тъй 
например, ако приемем антитезата, че не съществува свобода: всяко 
едно явление предполага друго предидущо явление като причина, а 
и това предидущо явление предполага трето, което да е ставало в 
известно време (защото ако е съществувало от винаги, то и 
последующото трябва да съществува от винаги), третото предполага 
четвърто и т.н. Значи всяка причина предполага друга, която да е 
станала в известен момент. Ако предполагаме за всички причини 
тъй (по простите закони на природата да следват едно от друго), 
тогава няма да получим цяла верига от причини, за да се яви 
известно явление. Например ако имаме едно явление а, то 
предполага друго б; ако е а от винаги, то и б ще бъде от винаги. Ако 
причината, която предизвиква гърма и светкавицата, е от винаги, то 
и те – гърмът и светкавицата – ще бъдат от винаги. Също за да 
произведем цигулкин тон, трябва да вземем цигулката и лъка; ако 
цигулката, лъкът и търкането бъде от вечност, за да има такъв тон, 
трябва да има цигулка, лък и човек; за да има цигулка, трябва да 
има дървета, струни; за да има струни, трябват животни, от които да 
ги приготовлява човек и т.н., значи трябва да ни е дадена и първата 
причина, от която захваща цялата верига на тези явления, та да се 
яви най-после тонът. Ако липсва едно от явленията в тази верига, то 
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няма да се яви тонът, например, ако няма дърво или човек да не 
вземе лъка, тогаз няма да се яви и тонът. От това следва, че за да се 
яви едно явление, трябва да са дадени всички условия, потребни за 
това явление, ето защо трябва да приемем, че на едно место трябва 
да захваща само едно явление, което да бъде първично на цялата 
верига, което да няма предидущо. Това първично явление е 
свободно, значи дадена е свободата. Това е доказателство за 
съществуването на свободата. Според това излиза, че каузалността 
не може да бъде пълна и че тя противоречи сама на себе си. Значи 
покрай каузалността има и свобода. 

Ако приемем другото доказателство, т.е. тезата за съществу-
ването на свободата. Да предположим, че явленията в природата 
могат да настанат и без едно първично състояние, от което да може 
да захване цялата редица от следствия – значи трябва да приемем, 
че не трябва нищо да предшествува явленията. Но всяко едно 
начало предполага една причина, която още не е действувала, а тя 
друга и т.н. – значи първата причина е недопустима. Следователно 
трансценденталната свобода е противна на каузалността. И такава 
една свобода не допуска единство в опита, затова тя е невъзможна в 
опита и тя е пусто произведение на нашия ум. Следователно ние 
нямаме нищо друго освен природата, в която съществува връзка 
(каузалност) между всичко; ако се забелязва свобода, тя не е 
освобождение от законите, а принуждение. В природата не може да 
се каже, че могат да настъпят закони свободни, защото тя действува 
по едни определени закони. Природата и трансценденталната 
свобода се различават една от друга като законност и беззаконие. 
Доказателството против съществуванието на свободата е, че няма да 
съществува единство в опита, ако бихме приели свободата, т.е. 
прекъсване (уважението) на каузалния закон. Ако приемем 
фигурата на света, в който стават разни явления: ако приемем за на-
чало не явлението б, а явлението а, то трябва да приемем за начало 
на явлението д явлението е и т.н., значи разни начала трябва да 
приемем. Ако приемем това (да приемем много начала), то няма да 
има единство в света, защото всяко явление ще си има своя причина 
и закон. Освен това за някои явления ще се прилага каузалността, а 
за други не – и с това би се накърнило единството в природата; 
вследствие на това няма да са възможни никакви опити и би имало 
противоречие между природа и законност; в една част на природата 
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ще има свобода, а в другата – не, а това унищожава както опита, тъй 
и цялата природа. Затова не може да съществува законност покрай 
свободата и обратно. От това виждаме, че строго логически не може 
да се докаже нито едното положение, нито другото. 

Как може да се избегне от това противоречиво състояние на 
разума? Това може да се избегне според Канта, ако приемем, че 
едното се отнася до едно, а другото до друго нещо – че те се отнасят 
до две разни неща: законът на каузалността се отнася до 
емпирическия мир, а законът на свободата – до задемпирическия 
мир. За нравствеността свободата е необходима, защото сме 
задължени да постъпваме тъй или иначе. Ний сме убедени, че 
съществува свобода, а че може да съществува, то се приема в 
задемпирическия свят – и това се изисква и е потребно за 
практическото постъпване. Ние имаме известен характер, но можем 
да го изменяваме, защото като се считаме отговорни, то лошият 
характер трябва да можем да го изменим, да го поправим: крадецът 
докато си не измени характера, той винаги ще краде – затова 
именно и той е отговорен, защото си не създава друг характер. Тъй 
че свободата е едно искане на практическия разум, но съществува и 
нравствен закон във волята. 

Друго трябване на практическия разум е безсмъртието на 
душата, което се извлича въз основа на понятието за висшето благо. 
Всички мислители признават, че ние се стремим към едно висше 
добро; при все че в разни неща виждат това висше добро, те се 
съгласяват в това, което е и главното – че съществува висше добро, 
благо, към което се стремим. За да се постигне това висше благо, 
трябва да бъде човек нравствен, изисква се човек да бъде 
добродетелен; добродетелта е условие за постигане на щастието. 
Който е добродетелен и нравствен, той трябва да е щастлив; ако 
някой безнравствен човек е щастлив, то неговото щастие не е 
заслужено, а само щастието на добродетелния е заслужено – това ни 
се диктува от вътрешния глас. Според това добродетелните трябва 
да са щастливи, а безнравствените да страдат. Но само с 
добродетелта не се постига висшето добро; то (висшето добро) се 
състои в пълно съвпадение на добродетелта с щастието. Не е 
възможно едно разумно същество, което заслужава щастие, да не 
бъде щастливо. Не винаги в този свят добродетелните, които по 
право заслужават щастието, са щастливи, а порочните да страдат. 
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Не постига висшето добро онзи, който е добродетелен, но е 
нещастен, също не постига висшето добро онзи, който е щастлив, но 
порочен; за да постигне човек висшето добро, той трябва да бъде 
добродетелен и щастлив. Щастието обаче е винаги нещо, което 
наистина е приятно на лицето, което го притежава, но само по себе 
си то е нищо; то (щастието), за да бъде нравствено, човек трябва да 
го заслужи – значи щастието предполага морално постъпване. От 
това виждаме, че две страни има във висшето добро: добродетел и 
щастие – първото служи за доказателство за безсмъртието на ду-
шата, а второто – за да докаже съществуването на Бога. Съвърше-
ното съгласие на нашата воля с нравствения закон не се среща в 
този свят: ние колкото и да постъпваме нравствено, пак не можем да 
бъдем напълно нравствени; това произлиза от това, че ние не сме 
само разумни същества, но ние сме и сетивни същества. Като 
сетивни същества ние се повличаме и към сетивни щения38 – 
сетивността ни дава повод към изкушения. Нашата воля никога не 
може да бъде свята – напълно нравствена, а нравствеността изисква 
това безусловно от нас. Нашата воля в този мир може да бъде само 
добродетелна, т.е. да се стреми към постоянно подчинение на 
нравствения закон, но без да може напълно да го изпълни; 
нравственият закон изисква да съвпадне волята с нравствения закон, 
но това не може да стане тук, защото ние често се поддаваме и на 
други побуждения, освен на нравствените. Ето защо трябва да 
предположим, че ние ще съществуваме безкрайно в друг свят, дето 
да можем да изпълним изискванията на нравствения закон – иначе 
безсмислено е да се изисква нещо, което не може да се постигне. Към 
пълно съвършенство можем да отиваме чрез постепенен напредък, 
чрез постоянен прогрес към висшето добро; а понеже този прогрес 
не можем да извършим тук (на земята), затова трябва да приемем, че 
нашата душа е безсмъртна, за да може да постигне нравствения 
закон или пълното съвършенство. Още, понеже нравственият закон 
ни се налага настоятелно да го постигнем, а в този мир не можем да 
постигнем това, затова трябва да предположим, че има друго 
съществувание занапред, дето ще може да се изпълни нравственият 
закон. Следователно съществуванието на добродетелта (онова, което 
ни кара да се подчиняваме на разума), служи за доказателство за 
безсмъртието на душата. 
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Втората част от висшето благо – съществуванието на щастие – 
доказва съществуванието на Бога. В този свят не е добродетелният, 
който се наслаждава на щастие, а често безнравственият е щастлив; 
а нашият морал изисква справедливо да се отдава на всекиго. За да 
може да се даде на всекиго според заслугата му, трябва да 
съществува едно безкрайно същество, което да може да съедини 
физическия мир с нравствения; физическият мир не се намира в 
съгласие с емпирическия мир и за да се изравнят те, трябва да има 
едно висше същество, което да ги изравни. Ето защо трябва да 
приемем едно безкрайно същество с всемогъща сила, за да дава 
щастие според нравствената заслуга. Теоретически не се доказва 
съществуванието на Бога, но от нравствения закон необходимо 
следва неговото съществувание, тъй както заключаваме въз основа 
на моралното съзнание, че всеки трябва да приеме награда според 
заслугата си. Практическият разум ни показва съществуванието на 
нравствения закон, а от това дохождаме до заключение, че трябва да 
съществува свободна воля, безсмъртие и Бог. Ето защо тях 
(свободната воля, безсмъртието и Бога) наричаме постулати или 
трябвания на практическия разум, а теоретически не могат да се 
докажат. В „Критиката на чистия разум” тези въпроси разглежда 
Кант от метафизическа гледна точка и намира, че те са несъстоя-
телни, но в „Критиката на практическия разум” се доказва, че тези 
неща са изисквания, потребности на практическия разум. 

 
ПЕСИМИСТИЧЕСКАТА ЕТИКА 

От немските метафизици в ХIХ век, които са развили особени 
системи в областта на етиката, ще споменем песимиста Артур 
Шопенхауер (1788-1860). 

Шопенхауер е роден в Данциг39, Германия. Неговата морална 
теория се основава върху неговия песимистически възглед. Според 
него животът е страдание, защото в света съществуват много повече 
болки, отколкото наслади; изобщо този свят е най-лошият от всички 
възможни светове (тази мисъл е противоположна на Лайбниц, който 
казал, че този свят е най-добрият възможен свят). Волята, която се 
проявява в основата на този свят, не може да постигне никога 
съвършено удовлетворение; според Шопенхауера основата на света 
е воля и светът не е нищо друго освен воля – и съобразно с това той е 
дал название на едно от главните си съчинения – „Светът като воля 
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и представление”: от една страна светът е воля, а от друга пред-
ставление. В света се натъкваме постоянно на безцелни стремления 
– това забелязваме в аномалната природа, а също забелязваме и 
стремление към наслада, удоволствие: това са стремленията на 
волята към щастието. А понеже не могат да се удовлетворят всич-
ките стремления на волята, затова щастието е непостижимо в този 
свят. Насладата, която волята гони постоянно, не е нищо друго, 
освен премахване на неудоволствието. Положително удоволствие 
собствено не съществува, защото като се премахне страданието, 
насладата изчезва; щом се удовлетвори едно щение, на негово място 
се явява ново щение или болка, към която е насочено стремлението. 
Ето защо трябва да се признае, че в света съществуват само бедствия, 
понеже волята е стремление да се мине от едно състояние към 
друго, а щом искаме да избегнем първото състояние и да минем в 
друго, трябва то (първото) да е състояние на бедствие или стра-
дание, защото ако е щастливо състояние, няма волята да го напуща. 
При такова едно неописуемо бедствие не е глупост да е човек 
оптимист, отколкото е престъпно убеждение; затова вярно е старото 
изречение, че несъществуването е по-добро, отколкото 
съществуването.  Бедствието в този свят е справедливо наказание за 
първобитната вина на индивидите, затова че са си дали сами 
съществуването. Волята, която лежи в основата на всичко, е която е 
произвела отделното същество; тъй че индивидът сам си е дал 
съществуването и за справедливо наказание, затова той трябва да 
страда. А отделното съществуване (индивидуалното) е в същото 
време и присторно40 съществуване; в основата си индивидите са по 
същество еднакви. Само чрез това двойно познание: 1/ че всяко 
стремление в природата е пусто, т.е., че насладата, към която се 
стремят всички, е непостижима, защото щом се постигне едно 
ценно, явява се друго, сетне трето и т.н. и 2/ че всички отделни 
същества в основата си са едно и също проявление на първата воля, 
праволята – който достигне до това двойно познание, той може да се 
освободи от егоистичните стремления, които са удовлетворение на 
собствената личност. Индивидът трябва да се освободи от егоистич-
ните стремления, защото отделната личност не е отделена от 
другите същества, толкоз повече като виждаме, че тези стремления 
не водят към пълно удовлетворение. Човешките действия изобщо са 
обусловени от мотиви; мотивите, които предизвикват действията, се 
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отнасят или до наслада, или до болка. А насладата и болката, които 
лежат в основата на всяко действие, се отнасят или до лицето, което 
извършва действието, или до тоз, към когото е насочено то, който 
стои пасивен. Всички действия, на които крайната цел е насладата 
на действующето лице, трябва да изключим от нравствеността; там, 
дето говорим за нравственост, не трябва да говорим за собствени 
удоволствия, защото те са егоистични, безнравствени: егоизъм и 
нравствена стойност на едно действие са неща съвършено различни 
едно от друго. Напротив, отсъствието на тези егоистични мотиви е 
мерило за моралността на едно действие; а такова отсъствие на 
егоистични стремежи се проявява там, дето последният мотив лежи 
изключително в доброто или злото (насладата или болката) на 
друго лице, което стои пасивно спрямо действието. Нравствени 
действия са тези, на които насладата се отнася до лица, които 
претърпяват действието, а не до тези, които извършват действието – 
това предполага, че деецът трябва да бъде тъждествен в известен 
случай с онзи, който претърпява действието. Затова насладата и 
болката трябва да бъдат мотиви на нашите действия, но действия, 
които имат за предмет не нашите наслади и болки – защото те са 
егоистични, а чуждите. Етиката изисква щото нашите действия да се 
отнасят към доброто на другите. Шопенхауер казва, че това е 
възможно, защото ние сме идентични с другите – деецът е иден-
тичен с онзи, който претърпява действието. Затова ние се 
съгласяваме с наглед чуждите наслади и болки, които са същински 
наши; тъй че когато се стремим да премахнем страданията на 
другите, то се стремим да премахнем нашите страдания. А тъй като 
насладата като положителна наслада не съществува, а съществува 
като отрицателна, затова се стремим само към отрицателната 
наслада, т.е. премахване на болката. Затова да се стремим към 
наслада е да премахваме страданията на другите – а това наричаме 
състрадание. В основата на нравствеността е състраданието и то е 
едничкото нещо, в което се проявява нравствеността; само ако едно 
действие произлиза от състрадание, има истинско нравствено 
достойнство. А покрай състраданието не може да има сърадване; 
затова деятелността към доброто на другите е деятелност на 
състрадание, а не на сърадване. Състраданието е епическо 
първобитно явление – човек в действията се води от състрадание, то 
е вложено отначалото в човешката природа; то е първобитен факт, 
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който не зависи от никакви представления или убеждения – 
религиозни или други. Човек по самата природа е каран да се води 
от състрадание към другите, защото неговите действия се ръководят 
от мотивите на наслада и болка; действията, за да бъдат нравствени, 
трябва да се водят от състраданието. Ето как се обяснява 
състраданието. По два начина могат чуждите страдания да станат 
непосредствени мои мотиви, т.е. да ме подбуждат към действие или 
към бездействие: първото е отрицателно – когато състраданието 
противодействува на егоистичните или злите мотиви и ме въздържа 
от тях – то е изказано в положението „Neminem laede” – „Не 
увреждай другите” или „Не повреждай никому”; и второто, което е 
висшето, положителното. Когато състраданието ме подбужда към 
деятелност, с която да принеса помощ на другите, то се изказва с 
прибавление към първото във формулата „Omnes quantum potes 
juva” – „Стреми се колкото е възможно да помагаш на другите”. 
Тези две форми на състраданието, изказани в тия две формули, са 
най-добрите наставления в нравствеността. От първата формула 
произлиза справедливостта в етически смисъл (свободна от всякакви 
егоистични примеси), а втората формула произлиза от това, щото 
ние да бъдем освен справедливи, но и человеколюбиви; първата 
формула изказва принципа на справедливостта, а втората – прин-
ципа на хуманността, доброжелателството, человеколюбието. Ние 
виждаме, че человеколюбието превишава състраданието, защото то 
се дава тогава, когато няма страдание; докогато първото изискваше 
от нас да не повреждаме другите – тук се предполага страдание – 
втората заповед предполага страдание като нещо съществующo. С 
втората заповед се заповядва да способствуваме за повдигането 
добруването на другите, а то е намаляване на страданието. Животът 
се състои само от страдания и всяко удоволствие не е нищо друго, 
освен премахване на страданието – и то всичко, което може да се 
извърши за другите, е да спомагаме за намаляването на страданието 
им; когато се ръководим от человеколюбието, ние се стремим да 
смекчим страданието на другите, а не да им дадем удоволствие. 
Състраданието, което е основният факт в нравствеността според 
Шопенхауера, не съставлява и върха на неговата етика. Нито 
справедливостта, нито человеколюбието не означават края, към 
който трябва да вървим ние; и двете проявления (справедливостта и 
человеколюбието) се основават на това, че съществува единство в 
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съзнанието на всички: понеже в другите виждаме себе си, затова 
усещаме техните страдания и болки; онзи, който дохожда до това 
състояние, че съзнае другите като себе си, той чувствува доброто 
или бедствията на другите като свои бедствия. Тук Шопенхауер 
посочва как тази мисъл е изказана още в древните времена от 
индийските мислители, които са казвали, че като виждаш другите, 
трябва да имаш предвид, че това си ти – че ти, което вършиш към 
другите, вършиш го спрямо себе си. Изречението, което гласи: „Tat 
tvam asi” („Това си ти”), съставлява същата мисъл, която 
Шопенхауер изказва в етиката си – когато вършиш действие, имай 
предвид, че го вършиш спрямо теб. Този свят съдържа болки в 
изобилие, като вижда човек света с толкова много страдания и като 
вижда (човек), че не може да удовлетвори никога волята си (понеже 
след всяко удовлетворение на старо щение явява се ново, което е 
страдание), и че собствено не е в състояние да смекчи тези 
страдания – като съзнае това човек, неговата воля се отвращава с 
ужас от такъв живот, който е пълен със страдания, от които човек не 
може да се избави. Като познае човек същността на нещата, което е 
страданието, това съзнание внушава на человека отвращение от 
волята за живот. Това убеждение или настроение се проявява най-
добре в покаянието, което води към удушване на всички воли и 
искания; това е било причината да се появи аскетизмът, което е 
съвършено отказване на световните неща и пълно удушване на 
всички щения. Тази мисъл на Шопенхауера е съгласна със същата 
мисъл на индийските и християнските мислители и заедно с тях в 
това вижда върха или венеца на нравствеността, най-важното и най-
забележителното явление в света. Това отричане от света (живота) е 
същевременно и блажено състояние, защото противното (волята) е 
свързана със страдание и безволие: онзи, който е удушил всякаква 
воля, той се наслаждава и той живее в същинската действителност, а 
това за нашето познание е едно нищо, понеже няма воля. Който се 
отрече от волята, той изпада в нищото – онова, което индийците 
наричат nirvana (угасване, изчезване), което е съвършено спокойст-
вие. Тази мисъл, че човек трябва да се стреми към покаяние, като се 
откаже от волята си, приближава Шопенхауера към известни 
религии, както с християнската, така и с индийската (Брахманизма 
и Будизма). Голямо число светци и кающи се от тези религии се 
предават еднакво към това, което представя и Шопенхауер, т.е. към 
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аскетизма, при все че тези светци живеят в най-разнообразни 
обстоятелства, места и времена; те всички виждат, че човек е най-
добре да се предаде на такъв аскетически живот. Това чудесно 
съгласие в живота на тези религиозни мислители от разни религии 
е най-силно доказателство за идентичността на това съзерцание и 
схващане на света, което е сходно с мислите на Шопенхауера за 
отрицанието на живота. Тези мисли виждаме в действителност 
реализирани в най-разнородни религии; Шопенхауер в това вижда 
потвърждение на неговите мисли, според които главната цел трябва 
да бъде отричане от живота. „Онова, което е истински значителното 
и което има най-голяма важност в тия религии, е именно 
покаянието, затова то съставя и ядката на тези религии”. Религията 
и философията имат същата основа – и двете проповядват същото 
отричане на живота. Но понеже голямата тълпа няма възможност да 
доде до това убеждение, затова религията е взела на себе си всичката 
роля, за да направи достъпни на народа основните философски 
истини, като е облякла тези истини в религиозна форма и ги 
подкрепила с покровителството на един върховен авторитет, т.е. 
Бога, който издава тези заповеди, истини. Философията има за за-
дача да изложи същите истини, но не в аналогична форма, както 
религията, а в отвлечени понятия, на които дава разумни основания 
– философията дава разумни основания на отричането на живота. 
Дето не се схваща истинският характер на религията, който е 
символически (аналогически), а се схваща в буквален смисъл – тъй 
както се изобразява едно нещо, така и да се схваща, а не в преносен 
смисъл – там религията става най-лош враг на философията. Това се 
среща много често във всички религиозни системи. В християнст-
вото Шопенхауер по същия начин си обяснява догмите за 
грехопадението и за спасението, както и аскезата41. Учението на 
грехопадението е систематично изложение на тази философска ис-
тина, че всичката вина за съществуването е дадена заедно със 
съществуването: човек е грешен, защото Адам е съгрешил – това ще 
каже, че човек е грешен, защото сам си е дал съществуването. В 
религията тази мисъл е изказана тъй: човек е грешен, защото Адам е 
сгрешил, за да може да разбере простият народ, а във философията 
това се изказва както си е: човек страда, защото сам си е дал 
съществуването. А за да не страда человек, трябва да изчезне и да 
отиде в нищото, дето няма индивидуална воля; щом изчезне волята 
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като индивидуална воля, явява се нищото. От нашето съществуване 
следва и във философското учение мисълта, че от нас следва всяко 
действуване, а то е свързано със страдание. 

Най-добрата религия според Шопенхауера е Брахманизмът 
(Будизмът), защото тя е единствената песимистична и атеистична 
религия, понеже тя не признава никакво божество; а също и у 
Шопенхауера отсъствува всяко понятие за божество, затова именно 
той я одобрява. Най-лоши от всичките религии за Шопенхауера са 
Ислямът и еврейската вяра, защото тези вери са оптимистични, 
защото рисуват в хубави бои бъдещия живот – чрез рая. Освен това 
еврейската вяра е лоша за Шопенхауера и за това, че представлява 
Бога тъй, че е достъпен за схващане от масата. 
 

ФРЕНСКИЙ СПИРИТИЗЪМ 
В Английската философия срещаме редица философи, които в 

едно направление развиват нравствените въпроси и тъй образуват 
цяла система; също в немската философия, макар да няма такава 
систематичност, но се срещат философи, които самостоятелно и 
сериозно се захващат с въпроси за нравствеността. А във френската 
философия френските мислители като че случайно попадат във 
въпроси за нравствеността и пак ги разрешават под влиянието 
(според разрешаването) на някои английски или немски мислители, 
а не самостоятелно. 

Между френските мислители от новите времена, които се 
занимават с въпроси от нравствеността, на първо място стои Виктор 
Кузен (1792-1867) 

Виктор Кузен е пръв, който след революцията поднови 
философските размишления във Франция, като им даде етическо 
направление, което беше заглъхнало от времето на Декарта; той 
пръв във Франция научно обработи и изложи историята на етиката; 
Кузен във Франция има същото значение, както Хегел в Германия. В 
моралната философия Виктор Кузен излиза от факта, че ние 
правим нравствена оценка на известни явления; тогаз може да се 
попитаме в какво се съгласяват тези явления или съждения, за да ги 
наречем нравствени? Той намира, че тези нравствени съждения са 
прости, първобитни и не могат да се анализират, те се изказват с 
необходимост. Според това излиза, че нравствените съждения не 
създават нравствени действия, а в самите действия се съдържа 
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белегът на нравственост или безнравственост – първо са нравст-
вените действия и към тях се приспособяват нашите съждения или 
оценки. Според това съществуват предварително нравствени 
истини и към тях приспособяваме нашите съждения. Тези истини се 
различават от теоретическите по това, че те са правила, на които се 
подчиняват нашите действия – и ни се налагат веднага, щом додат 
до нашето съзнание. Разумът ни показва, че тези правила са необ-
ходими на нашата воля, на която те се направо налагат; така 
наричаме задълженията (obligations). Задължителността, с която се 
налагат нравствените истини, е всеобща; само онова може да се 
обяви за дълг, което задължава еднакво всички, от което не може да 
се избави никой с никакви причини или условия. Кант казва, че 
онова действие е добро, което ний считаме за задължение, а Кузен 
казва, че нашият дълг е към добрите действия и само което е добро 
действие, ние трябва да го извършваме: действието не е затова 
нравствено, защото е наш дълг, а наопаки, неговата вътрешна 
собствена доброта или нравственост служи за основа на нашия дълг. 
Тъй че действието има добрината в себе си; защото доброто е добро, 
затова ний сме задължени да го вършим. Ето защо не трябва да се 
прави дългът за принцип на етиката, защото самото понятие дълг 
трябва да има основание – никой не иска да му се налага нещо, без 
да знае защо. Разумът ни показва какво е добро и какво е законно; 
разумът е най-висшата безлична сила, той е същинската субстанция, 
която съдържа общите и необходими истини, било във физическия 
или в моралния мир. Този разум Кузен обявява за принцип на 
всичко; той е начало на всяка справедливост в законодателството, 
идеал на красотата в изкуството и първообраз на истините в 
науката. (В 1818 г. Кузен е издал съчинението си „За истината, за 
доброто и за хубавото” – „Du vrai, du bien et du beau”). Този разум е 
посредник между човека и Бога. Според този възглед Бог се поставя 
за принцип на нравствените истини, както е принцип и на всички 
други истини: нравствените истини не произлизат от нас, а ни са 
наложени от законодателя – Бога, същността на който е доброто и 
справедливостта. 

Видяхме, че нравствените истини и заповеди ни се налагат с 
необходимост, – това показва, че ние трябва да сме в състояние да се 
противим на това, което пречи за изпълнението на нравствените 
заповеди, т.е. на страстите, желанията, щенията и др. – иначе ще 
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има противоречие в това, че да се заповядва от една страна едно 
нещо, а от друга да не може да се извърши. Значи ние трябва да 
бъдем свободни (в състояние) да се освободим от злите ефекти, 
значи човек е свободен. Доказателство за съществуването на свобода 
е задължителността, с което ни се налагат нравствените истини. 
Разумът ни казва, че ние като желаем известно нещо, ний сме в 
състояние да извършим и противното на това, това показва, че ние 
сме свободни да постъпваме както искаме. Тъй че човешката воля е 
свободна, а най-свободна е тя, когато се подчинява на закона за 
дълга; и по това се именно отличава личността от нещата в света, че 
тя счита себе си задължена да се подчинява на своя дълг, и счита 
себе си отговорна, ако не се подчинява. Личността значи има 
отговорност – достойнство, което не притежават нещата. Мерилото 
за нравствеността на нашите действия лежи в това дали мотивите на 
нашите действия могат да бъдат правила на общо законодателство; 
тази мисъл Кузен заема от Канта. Следствието от добрите дела могат 
да бъдат само приятни; нещастен добродетелен човек и щастлив 
порочен човек – има противоречие в това. Ето защо трябва да 
заключим, че добродетелният ще получи награда ако не тук, то в 
другия свят. 

Вторият от френските мислители, който се е занимавал с 
етическите въпроси след Кузена, е Теодор Симон Жуфроа (1796-
1842). 

Според Жуфроа етиката трябва да определи какво е добро за 
нас и какво ни кара да предпочитаме едно нещо пред друго. А 
именно, добро и зло, наслада и болка са истинските мотиви, от 
които следва всяко практическо постъпване на човека. Кое е сега 
върховното добро, по което трябва да се ръководим в нашето 
действуване? Жуфроа търси това добро в предназначението на 
човека: в природата на едно същество е вложена известна цел и тази 
цел посочва предназначението на това същество. Всяко същество си 
има известно предназначение, което следва в своето съществувание. 
Като има предназначение всяко същество, то за изпълнение на това 
предназначение трябва да има известно влечение, което да го води 
към това изпълнение. Личното добро, което е свойствено на всяко 
същество (всеки гледа да удовлетвори себе си), е влечението, което 
го води към изпълнение на неговото предназначение. А това става 
инстинктивно: повечето от съществата инстинктивно удовлетво-
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ряват това влечение – инстинктивно се стремят към своето добро. 
Чувствителните същества при това узнават онова, което способ-
ствува на тяхното предназначение; а именно, те узнават това чрез 
насладата, която ни показва, че това действие (което е придружено с 
наслада), води към предназначението, а болката показва, че 
действието не е насочено към предназначението. Следователно 
насладата е чувствуваното добро, а болката е чувствуваното зло; 
доброто и удоволствието, злото и страданието се отнасят едно към 
друго като причина към следствие, затова те (доброто и насладата, 
злото и болката) по този начин са неразделими. Те не са разделими 
едно от друго (например доброто от насладата), но не са и едно и 
също нещо, както твърдеше Епикур. Това е при чувствителните 
същества и те по това знаят кога да изпълнят целта си. В човека се 
прибавя още една нова способност – разумът. Всички същества се 
стремят към своето предназначение (това, което съставлява и 
тяхното добро, някои и чувствуват това), а човек е в състояние да 
схване и разбере това: дървото живее и ражда подобните си, 
животното даже чувствува това, а човек освен че чувствува това, но е 
и в състояние да разбере с разума си кога известно действие е 
насочено към неговото предназначение. Тъй човек от чувствуването 
на доброто се въздига до идеята за доброто, от инстинктивното 
чувствуване на доброто се въздига до съзнаване (понятието) на 
своето предназначение. Разумът е в състояние да ни посочи нашето 
добро и той ни показва, че всяко същество си има собствено добро, 
което съставлява част от общото добро. Като ни дава да разберем 
това (че нашето добро е част от общото добро), разумът ни показва, 
че доброто на другите може да бъде мотив на нашето искане – 
именно в това се явява нравствеността, която е насочена към 
доброто на другите. Човек достига до това нравствено съзнание – че 
доброто на другия трябва да бъде мотив на неговите действия – и 
това нравствено състояние, до което достига човек, се отличава от 
състоянието, което срещаме в другите същества, които инстин-
ктивно се стремят към собственото си добро, а то е егоистично. 
Човек значи с това се отличава, че главният мотив на действията му 
лежи не в личното му добро, а в общото добро. За едно такова 
същество доброто става жизнен закон, на който всяко разумно 
същество се счита за длъжно да се подчинява: дето и да срещаме в 
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природата това добро, трябва да го поддържаме – да изпълняваме 
общото предназначение на всички същества. . 

Тези са главните философски размишления в кръга на 
френските мислители, които заслужават да се споменат в една 
история на нравствените системи (в етиката). 

Да се върнем обаче към английския морал, където се явяват 
нови – утилитарни – възгледи. 

 
УТИЛИТАРИЗМЪТ В АНГЛИЯ 

На първо място тук се натъкваме на утилитарните възгледи на 
Джереми Бентам (1748-1832). 

Нравствената философия на Бентама е изложена в две негови 
съчинения: „Introduction to the Principles of Moral and Legislation” – 
„Въведение към принципите на морала и законодателството”, и в 
съчинението, издадено в 1839 г. след смъртта му „Deontology or Science 
of Morality” – „Деонтология или наука за нравствеността”. „Въве-
дение към принципите на морала и законодателството” захваща с 
думите: „Природата е поставила человечеството под волята на два 
върховни господари: болката и насладата; тези върховни господари, 
тези вечни чувства на човека са именно и главният предмет на 
изучаване от страна на моралната наука. Бентам намира, че 
насладата е едничката цел на живота и нашите действия трябва да 
са подчинени на нея. Доколкото насладата в своя максимум може да 
се обяви за цел на нашите действия, тя се нарича полза; полезност 
има дотолкова, доколкото води (известно нещо) към наслада – 
полезно е това, което дава наслада. Насладата е едничкото добро – и 
ако съществува някое върховно добро, то е насладата, която (е) 
достигнала до върха си – или максимумът наслада (максимираната 
наслада). От принципите на полезността се избира онзи принцип, 
който одобрява или отрича всяко действие според неговото 
настроение да увеличи или умали щастието на човечеството, или да 
поддържа или пречи на това щастие; тъй че идеята за полезност е 
неразделна от идеята за наслада и щастие. Едно нещо не е 
действително полезно за определена цел, без да увеличава общата 
сума щастие в света. Като изказва такова едно учение, Бентам 
въстава против известни морални системи, които счита като 
противни на своето учение, те са аскетизмът и учението, което 
поставя принципа на симпатията и антипатията в основата на 
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нравствената оценка. Аскетизмът е такъв възглед, който одобрява 
това, което е насочено към намаляване на щастието, а това про-
тиворечи на неговия утилитаризъм. А другите учения, които 
почиват на принципа на симпатията или антипатията, одобряват 
или карат действията посредством едно чувство на симпатия или 
антипатия, като не дават друга основа за нравствеността. Към онези 
системи, които полагат чувството в основата на нравствената 
оценка, са всички системи, които зидат на самостоятелни чувства 
(както е съвестта), или на нравствени закони, или на морални 
задължения. Напротив, според Бентама всеки в действията се 
стреми към свое удоволствие, което съставлява неговия интерес, 
полза; значи всеки е егоист – това е изходната точка на Бентамовото 
учение. Обаче този (личният) интерес е свързан с интереса на 
всички други посредством две обстоятелства; тези принципи, които 
изменяват първобитния егоизъм, са принципът на санкцията и 
принципът на симпатията. 

Под санкция се разбират наградите или наказанията, които са 
свързани с известни закони, за да осигурят тяхното изпълнение. 
Тази санкция (наградите и наказанията) първа изменява природния 
егоизъм, като заплашва с наказание тези лица, които се водят само 
по своя егоизъм, и това е твърде естествено. 

Ние сме хора и за нас важи това, което докосва нашата личност, 
а всичко, което лежи вън от нас, е индиферентно – това е основното, 
естественото ни влечение. Но тук се вмесва страхът и казва, че ако 
ние не почитаме живота и доброто на другите, то и те няма да 
обръщат внимание на нашия живот и добро; ето защо ние бихме 
имали лоша сметка, ако обръщаме внимание само на своето добро. 
Страхът значи кара хората да обръщат внимание на другите – да 
изменяват първобитния си чист егоизъм; този страх кара хората да 
се въздържат от всичко, което може да им навлече наказанието на 
санкцията – това ги кара да са справедливи. Такива санкции или 
източници на награди и наказания на справедливостта Бентам 
различава четири: физическа, политическа, морална и религиозна. 
Физическата е онази, която обгръща наградите и наказанията, 
които възникват от обикновеното течение на природните явления. 
От известни природни явления произлизат известни следствия: от 
едно произлизат добри, а от други лоши; ако не се съобразяваме с 
това, то ние вместо добри ще си докараме лоши следствия: 
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например ако човек се предава твърде много на пиянство, при-
родата дохожда да го накаже, като му разстройва здравето. Поли-
тическата санкция е тази, която произлиза от върховната власт в 
държавата: тук спадат наказанията, които се налагат от държавната 
власт съгласно законите. Третата санкция (моралната) произтича от 
влиянието на обществото и на индивидите, с които човек дохожда в 
съприкосновение – тази санкция е общественото мнение. Често си 
навличаме укори от обществото за лошите постъпки; тук об-
щественото мнение наглежда онези действия, които не попадат под 
законите: има престъпления, които не са против законите, напри-
мер безчестието – такива престъпления наказва общественото 
мнение. Най-после религиозната санкция произтича от непосредст-
вената ръка на едно невидимо върховно същество, което налага 
наказанието в този или в онзи свят. От тези три наказания в 
същинския смисъл за наказание може да се говори в третия смисъл – 
в морален смисъл (когато природата ни наказва, то това не е 
истинско наказание); значи само в морален смисъл може да става 
дума за наказание. 

Тъй че санкцията първа изменява първобитния егоизъм. Но 
страхът или санкцията не е едничкото нещо, което ни отвращава от 
първобитния егоизъм. Нашата наслада докато е лична (наслада), не 
е съвършена; за да бъде моето щастие силно, то трябва да обгръща и 
щастието на другите: онзи, който само за себе си гледа, той се 
лишава от най-тънката наслада – то е симпатията. Симпатията ни 
внушава най-добрата наслада; ето защо човек по необходимост 
трябва да се стреми да придобие и тази наслада. За да получим тази 
наслада, трябва да проявяваме в действията си доброжелателство 
(благодетелност), а даже и безкористие, и незаинтересованост – в 
действията си да се отказваме от своя интерес в полза на другите. По 
такъв начин (чрез отказване от своите блага в полза на другите) се 
образува и поддържа обществото, в което възникват общите 
добродетели, за които Бентам казва, че те са жертва, която полага 
човек за другите, и в замяна на която да получи повече наслада за 
себе си. По такъв начин виждаме как Бентам отъждествява общия 
интерес с нашия частния: ние трябва да търсим нашето щастие, но 
то е съгласно със справедливостта; нашето щастие не може да 
повреди никога щастието на другите, затова нашата наслада няма 
да е в ущърб на чуждата наслада. От това следва, че когато нашето 
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щастие нараства с известна величина, то заедно с това със същата 
величина (количество) нараства и сборът на общото щастие. Сетне, 
нашето щастие като обгръща щастието на другите, и щастието на 
другите (общото щастие) обгръща нашето щастие – и ний като 
увеличаваме щастието на другите, с това ний увеличаваме и нашето 
щастие. Като се стремим към щастието на другите (общото), увели-
чаваме своето щастие и обратно, като се стремим към своето щастие 
– увеличаваме общото щастие; по този начин се отъждествява 
нашето щастие с чуждото и ние можем да кажем, че с действията си 
преследваме най-голямото щастие на всички. А понеже всички не 
могат да се възползват от това щастие, затова трябва да про-
възгласим, че преследваме най-голямото щастие на най-голямото 
количество хора чрез своето щастие, и обратно, като увеличаваме 
щастието на най-голямото количество – увеличаваме и своето 
щастие. Затова като последна цел трябва да се обяви най-голямото 
щастие на (по възможност) най-голямото число индивиди, или 
максимацията на щастието е последната цел. 

Втората санкция, която изменява личния интерес, е симпа-
тията. Ако човек се стреми само към собствения си интерес, той ще 
получи наслада, но тази наслада, спечелена чрез егоистични 
стремления, не е пълна, ако не вземе със себе си и доброто на 
другите; това е принципът на симпатията – да се ръководят хората 
от интереса на другите. Тъй постепенно на мястото на личния 
интерес се явява интересът на другите; в свръзка със своя интерес се 
явява и интересът на най-голямото количество хора; тъй постепенно 
се изменява първобитният егоизъм в подкрепване интереса на по-
голямо количество хора. Тъй целта на човека става по възможност 
най-голямо количество щастие, или както казва Бентам, че целта на 
човека е максимираното щастие. Ако човек действува с пълно съзна-
ние, за да получи най-голяма сума от щастие, то той ще достигне 
най-голямото щастие. Бентам в съчинението, дето разглежда този 
въпрос, казва: „Като пиша това съчинение („Деонтологията”), аз 
имам пред вид щастието на човечеството, твоето щастие, читателю – 
въобще щастието на всички хора”. Но симпатията не трябва да се 
простира само над хората, но и над животните, които са също 
чувствителни за наслада и болка; затова човек при действията си 
трябва да има предвид и животните. Според този възглед, за да се 
нарече едно действие нравствено, то трябва да преследва най-
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голямото щастие по възможност на повече същества, като се излиза 
от индивидуалното щастие. Тук се поражда въпросът по какво едно 
действие може да се познае, че е нравствено? Действително, за да 
бъде нравствено едно действие, трябва да бъде насочено към най-
голямото щастие на най-голямото число хора, и то като минава през 
собственото щастие; но тук, разбира се, че не могат да се изброят 
всички случаи на действуване и от тях да са определи кои са 
морални и кои не са; не може човек да изброи всички възможни 
действия, да ги класифицира и да укаже за всяко действие дали е 
нравствено или не. А затова трябва да се търси общо мерило за 
всички действия и според него да се оценява всяко действие. В ос-
новата на моралността лежи насладата (щастието), затова трябва да 
имаме мярка за измерване количеството на насладата, която е 
свързана с известно действие; по този начин мерилото на насладата 
ще бъде и мерило за моралността на известно действие. Но с какво 
може да се оценява количеството на насладата? Всички хора нямат 
еднакво мерило за насладата, тъй като всеки човек за себе си 
определява какво му е наслада и какво болка. Затова трябва да се 
укаже на средството: как може всеки за себе си да мери количеството 
на насладата, за да избере после това, което може да му достави най-
голямо количество щастие, а с това и увеличаване на общото 
щастие. Наистина, насладата и болката, които могат да бъдат цели 
на нашите действия, са крайно различни – едни са по-силни, а 
други по-слаби, но пак всички (те) имат известни белези, по които 
са непроменливи и по които може да сравняваме насладите. Тъй 
например една наслада може да бъде по-голяма или по-малка 
според това дали е по-силна или е по-слаба; първият белег на 
насладата е силата. После – насладата е по-голяма според това дали 
трае повече или по-малко; втори белег е трайността; за големината 
на насладата влияе и това дали е сигурна или не; трети 6елег е 
сигурността; четвърти белег на насладата е дали тя настъпва скоро – 
бързината или далечината на насладата. Колкото и да са различни 
насладите, те всички имат известна сила, трайност, сигурност и 
бързина. Тези четири свойства се отнасят до самата наслада, но те не 
са само белезите на насладата. Освен тях с всякоя наслада е свързано 
и известно число последствия, и те трябва да се вземат във 
внимание: не е все едно дали една наслада принася една или 
няколко ползи, или дали принася ползи или вреда. Една наслада 
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може да влече и болка; също една болка може да бъде последвана 
пак от болка, а може да последва и наслада. Когато една наслада 
води след себе си друга наслада, тогава казваме, че тази наслада е 
плодовита, а когато насладата води след себе си болка, тогаз се казва, 
че тя (насладата) е нечиста. От тук виждаме, че се явяват още две 
нови свойства на насладата: плодовитост и нечистота. Всички тези 
шест (6) свойства се приспособяват само към отделното лице (дали 
към отделното лице насладата е силна, близка, плодовита и т. н.). Но 
може насладата да досяга и интереса на другите лица; в такъв 
случай (когато насладата досяга и други лица) се явява ново, седмо 
свойство, което е разпространението. Тъй че трябва да вземем и това 
във внимание, когато имаме да оценяваме количеството – силата на 
насладата: доколко от известно действие са досегнати и други лица. 
Тези седем вида свойства могат да се открият при всяка наслада и 
според тях можем да определяме нравствената стойност на всички 
действия. Да вземем например пиянството. Бентам казва, че самò по 
себе си то (пиянството) не е (не може да се докаже, че е) нещо 
позорно, но като се пресметне по математически начин, ще се види, 
че то е позорно действие – именно – като приспособим към него 
тези седем свойства, ще видим, че то повлича след себе си повече 
болки, отколкото наслади. Действително, да се попитаме каква 
наслада и болка може да докара пиянството и според това да се 
определи дали е морално или не: ако принася повече болки, е 
безнравствено. Да вземем по ред. Първият 6елег на насладата е 
силата – дали е силна насладата от пиянството? Да, силна е, значи 
първият белег говори в полза на пиянството. Вторият белег: дали е 
трайна насладата от пиянството? Тук ще се отговори с „не”, защото 
скоро след напиването настъпват лошите следствия; но пак при 
всичко е нетрайна насладата; все пак има някаква наслада, значи 
вторият белег наполовина говори в полза на пиянството. Третият и 
четвъртият белези – сигурността и бързината (близостта) пак 
говорят в полза на пиянството, защото пияният отначало сигурно 
усеща наслада и я усеща веднага – още при самото пиене. 
Досегашните свойства говорят в полза на пиянството (с половина 
изключение на второто) и ако нямаме други противни свойства, 
тогаз пиянството щеше да се причисли към моралните действия. Но 
да видим сега лошите страни (свойства) на пиянството. Видяхме, че 
второто свойство – трайността – говори против пиянството, защото 
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насладата му не е никак трайна. Петият белег – дали насладата от 
пиянството е плодовита (дали влече след себе си пак наслада) – тук 
се отговаря съвсем отрицателно: никаква наслада не влече, значи 
пиянството няма плодовитост. Шестият белег – нечистота – на този 
белег се отговаря напълно утвърдително, защото насладата от 
пиянството има голяма, крайна нечистота. Лошите последствия от 
пиянството са неизброими: след като почувствува човек малка 
наслада при самото пиене, явяват се веднага болките, човек става 
неразположен, а след това и за здравето настъпват лоши последст-
вия; тези болки влекат след себе си нови: може да се появят разни 
стомашни, нервни или болки в главата; освен това човек като се 
предава на пиене, с това губи време, което може да го употреби в 
полезни работи, а също губи и материално – пари. Също и седмият 
белег – разпространението – говори против пиянството, защото то 
причинява мъки и на ближните: никой пияница не е мил на своите 
ближни – не чувствуват никакво удоволствие от пиянството му. 
Сетне, с пиянството е свързано и недоброто мнение: хората нямат 
добро мнение за пияницата; още човек рискува да си навлече и 
наказание от страна на властите за престъпления, извършени в 
пияното (безсъзнателното) му състояние. Най-после, на пияницата 
се внушават и бъдещи страхове от наказания – че той ще бъде 
наказан в бъдещия живот от Бога за тези му безнравствени 
постъпки. Понеже тези вероятни болки надвиват на малкото сгоди 
на пиянството, затова то трябва да се причисли към крайно 
позорните, неморалните действия. Тъй според Бентама трябва да се 
постъпва, когато искаме да определяме нравствената стойност на из-
вестно действие. По този начин, ако приспособим тази сметка към 
всички действия, можем да ги отделим в две групи, от които едната 
ще съдържа добрите, а другата – лошите или безнравствените 
действия. Разбира се, обаче, че не винаги (при всяко действие) тряб-
ва да извършваме тази сметка при определянето на нравствената 
стойност; човек постепенно от навик и опит привиква скоро да 
направи тази сметка върху добрите и лошите последствия от едно 
действие, без да се впуска подробно в тази оценка; значи човек по 
навик привиква към бързо преценяване на действията. 

Бентам е на мнение, че по този начин най-лесно и сгодно може 
да се доказва нравствеността на известно действие, когато се оставят 
настрана всякакви препирания за нравственост и безнравственост. 
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Напротив, според него много мъчно могат да се съгласят двама, 
които искат да определят нравствеността според някакви (нравст-
вени) чувства, защото те могат да оценяват според собствените 
чувства, които са индивидуални, а единият не може да вникне в 
чувствата на другия; затова те, ако тъй оценяват, не могат никога да 
се съгласят върху едно действие дали е то нравствено или 
безнравствено: „препирнята на такива двама, казва Бентам, няма да 
престане дотогава, докато по-силният не улови за гушата другия и 
да го удуши, а от нашите (утилитаристите) двама лесно ще се 
съгласят, като видят от коя страна ще се поставят повече добри 
последствия.” Да тури човек това за своя сметка в предписанията на 
един кодекс, значи да бъде благоразумен; а да турнеш на практика 
същите тези действия за другите, значи да бъдеш доброжелателен. 
Бентам признава само тези две големи добродетели: благоразумието 
и доброжелателството. Към тези две добродетели (благоразумието, 
което има предвид своето щастие и доброжелателството, което има 
предвид чуждото щастие) се свеждат всички добродетели. Когато се 
появи стълкновение между доброжелателството и личния интерес, 
то първото (доброжелателството) трябва да отстъпи пред личния 
интерес, който е винаги по-силен. За щастие обаче, забелязва Бен-
там, никога не се появява стълкновение между тях и те винаги 
заповядват едно и също нещо: онова, което диктува доброжела-
телството, същото диктува и благоразумието; но човек трябва да се 
ръководи повече от личния интерес и да не пренебрегва чуждото, 
значи човек трябва да бъде благоразумен и доброжелателен. 

Това учение на Бентама се разпространило в Англия от двамата 
Милевци – баща и син: бащата Джеймс Мил (1773-1836) и сина Джон 
Стюарт Мил. 

Бащата – Джеймс Мил – е първият англичанин, който разбра и 
усвои възгледите на Бентама както в етическата, тъй и в 
законодателната страна, и който се завзе да подкрепи мнението му 
между учените кръгове и да утвърди влиянието му в Англия. 

От кръга на Бентамовите последователи никой не остави по-
трайни и дълбоки следи в утилитаризма, както сина на Джеймс 
Мил. Джон Стюарт Мил (1806-1873). Възгледите на Мил са изло-
жени в краткото му съчинение „Утилитаризъм” („Utilitarianism”, 
1864 г.), то е като защитителна реч на утилитаризма против тези, 
които не са съгласни с принципа на полезността. Тук Мил си 
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поставя въпроса какво е утилитаризъм. Според него то е мнение, 
което поддържа, че действията са нравствени, справедливи, прави, 
доколкото те се стремят да предават и подържат щастието или че 
действията са лоши, безнравствени, доколкото са насочени до 
противното на щастието. Под щастие се разбира наслада и 
отсъствие на болка, а под нещастие – болка и отсъствие на наслада. 
На това утвърждение противниците са казвали, че такова едно 
учение, което счита насладата за главна цел на човешките 
стремления, е по-годно за свинете, отколкото за хората. Но Мил 
отговаря, че не са утилитаристите криви, за да ги обвиняват в това 
грубо схващане на целта на човешките стремления, а самите те, 
които под наслада разбирали само телесната; а утилитаристите 
считат умствената наслада за по-голяма, по-ценна, отколкото 
телесната. Според Мил това учение никак не пречи и не е против 
това да се схващат (приемат) известни видове наслади като по-
достойни, по-благородни, по-ценни, отколкото са други, и тези по-
благородни наслади са онези, които се смятат от всички лица за по-
предпочтителни от другите наслади. Онези наслади, които с по-
голямо съзнание и удоволствие се изпитват от хората и са поставени 
от всички, те са по-ценни и по-високостоящи наслади. Както при 
оценката на всеки предмет, тъй също и при оценката на насладите 
освен количеството трябва да се има пред вид и качеството; значи не 
трябва само по количество да се мерят насладите (както някои стари 
утилитаристи, например Епикурейците) – но и по качество. Затова 
именно и в обикновения живот хората не предпочитат насладата на 
лудия и свинята, при всичко че техните наслади количествено са по-
високи от онези на разумните хора. „Малко хора ще се намерят, 
казва Мил, които заради пълна чаша животинско наслаждение да се 
съгласят и променят човешкия си живот за някакъв животински. 
Умният човек не се съгласява да се превърне в глупак, образованият 
– в простак, чувствителният и честният – в себелюбив и подъл, при 
всичко че те знаят, че глупакът, простакът и подлецът се повече 
наслаждават в живота, отколкото тях”. Това чувство, което кара 
хората да предпочитат онези наслади, които не по количество, а по 
качество са по-горни, т.е. по-благородните, по-възвишените наслади 
– е чувство на собствено достойнство; това чувство на достойнство 
ний намираме във всички хора в една или друга форма. 
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Но това не е същественото за определяването на утилитарния 
принцип, защото той (утилитарният принцип) поставя на человека 
не личното, а най-голямата сума на общото щастие; сега, ако може 
някой да се усъмни в това дали навярно благородството на 
характера прави човека (притежателя) повече щастлив, то не може 
да се усъмни в това, че той прави другите щастливи. Мил казва, че 
утилитаризмът оценява щастието според блаженството на хората, 
затова изходната точна на това оценение е егоизмът, защото той ни 
дава възможност да оценяваме насладата. Но в самото стремление 
към лична наслада Мил намира нещо, което надминава границите 
на егоизма – това е желанието на човек да се намира в съгласие с 
ближните си, неговите действия да са одобрявани от другите. Затова 
именно общественият живот е тъй обикновен и обичан, че човек в 
твърде редки случаи може да го напусне; затова човек не се 
чувствува иначе, освен като един член от цялото – и понеже в човека 
е асоциирана неговата личност от обществото, затова той е 
невъзможен без общество, и тази асоциация толкова повече заяква в 
него, колкото повече човек се отдалечава от първобитния си 
дивашки живот. Съобразно с тази асоциация човек навиква да не 
може да прави нищо друго, освен онова, което е наистина приятно 
нещо, и това, което е в хармония с мнението на другите; тъй щото 
постепенно личното самолюбие става невъзможно, защото човек 
като се развива в обществото, той се чувствува като член на това 
общество, като социално същество, а не като индивидуално. Тъй 
всяко същество привиква да намира повече наслада и да се 
чувствува повече добре между своите подобни; това именно кара и 
човека да съобразява чувствата си с щастието на другите. По този 
начин доброто на другите за човека става необходимо, както е 
необходим въздухът и светлината за съществуванието на човека: 
човек не може да съществува, освен като има предвид доброто на 
другите в своите действия. Този начин – да вижда себе си в тясно 
сношение с другите – става от ден на ден по-естествен за човека тъй 
постепенно се развива общественият живот. И наистина, човек 
отначало не може да иска друго нещо, освен най-голямата своя 
наслада или полза, но после постепенно своята полза свързва с 
общата полза. Затова човек в обществото повече пъти захваща да 
иска и общата полза (но повече пъти, а не както Бентам мислеше, че 
винаги). Ако повече пъти чуждият интерес е съгласен с моя интерес, 
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тогава това постоянно или непостоянно съвпадение на двата 
интереса ще се асоциира в ума и аз по-после не само мисля, че тези 
два интереса са неразделни, но и не мога даже да не мисля това, не 
ще мога да си представя как моето добро може да бъде отделно от 
чуждото добро. По този начин за критерий на нравствеността става 
най-голямото добро на най-многото хора. 

Видяхме по какъв начин като излиза от егоизма, Мил дохожда 
до утвърждението, че онова, към което трябва да се стреми человек, 
е общото щастие – според общото щастие трябва да се оценяват 
човешките действия. Но Мил се запитва дали общото щастие е 
едничкото, към което се стремят хората? Очевидно е, че хората 
покрай щастието желаят и нещо, което е различно от личното 
щастие – те се стремят и към добродетелта и се отвращават от 
порока, а добродетелта и порокът (стремлението към първото и 
отбягването от второто) са отрицателни величини на щастието. 
Хората ценят добродетелта по самата добродетел. Но добродетелта 
не е естествена и първична, а част от щастието, а тя се образува или 
явява постепенно с развитието на моралността в человека като 
средство за постигане на целта. Първоначално тя е била само 
средство, което води към щастието (целта), после тя е станала част от 
тази цел, а сега за някои тя е самата цел, понеже хората се стремят 
към нея заради самата нея. Това може да се поясни със следующия 
пример: първоначално хората не са се стремили към парите само 
заради тях, а за удоволствието, което може да се получи от 
употреблението им, значи те са били средство; но подир хората от 
средство са ги обърнали за цел на това стремление и сега някои се 
стремят към парите само заради тях (например користолюбците). 
Тъй също и добродетелта, понеже първоначално е била сгодна за 
придобиване на щастието, хората после вследствие годността ú 
забравили, че тя е средство и я провъзгласили за цел на 
стремленията си. Значи стремлението към самата добродетел се 
основава на известна асоциация – и понеже хората са забравили 
тази асоциация, затова захванали да се стремят към добродетелта 
като към последна цел. Ние първоначално желаем своята наслада, а 
после тя се асоциира с насладата на другите; вследствие влиянието 
на задружния живот възниква моралната способност или съвестта, 
която ни кара да оценяваме действията си. Към желанието на моето 
щастие се асоциират и средствата, които водят към това щастие, 
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между тези средства се намира и едно главно средство, най-сигурно, 
което наричаме добродетел, и като най-сигурно то трябвало да се 
извършва – от това възникнал дългът към добродетелта. По такъв 
начин се съставила нравствеността, която утилитаризмът 
определява тъй: нравствеността е сбор от правила за ръководство на 
човека при действията си, чрез съблюдението на които се доставя на 
човечеството най-свободно от страданията и по възможност по-
много наслаждения, и при това не само за човечеството, но 
доколкото позволява природата на нещата, и на всяко същество, 
което също има чувство. За да определим нравствената стойност на 
известно действие, трябва да знаем не само количеството на 
удоволствието, но трябва да знаем и какво е удоволствието 
(качеството му). Бентам обръщаше внимание само на количеството 
на насладата, но за Мил не е тъй: щастието зависи не само от 
количеството, но и от качеството и тази наслада е по-горна, която е 
от по-добро качество. А за оценяването на една наслада трябва да се 
отнасяме до тези, които са изпитвали и двата вида наслади 
(количествените и качествените) – и която наслада е по-ценна, тя ще 
бъде и качествено по-висока пред другите. В действителност за 
разлика и мерило на действията има чувство на достойнство, силата 
на което зависи от развитието на висшите способности, които има 
човек, и това чувство на достойнство съставлява в тези, в които е 
силно, съществена част на тяхното щастие. В следване диктовката на 
човешкото достойнство – вършене на добри действия и избягване 
на лоши, се състои благородството на характера и това кара хората 
да предпочитат известни наслади като по висши, по-благородни, 
отколкото други. Ето думите на Мил: „Аз напълно признавам тази 
истина, че развиването и усъвършенствуването на известно идеално 
благородство във волята и постъпването за индивидуалните 
човешки същества е цел, пред която трябва да отстъпи в случай на 
сблъскване преследването на собственото им щастие или на онова 
на другите, доколкото то е вътре в тяхното. Ала аз поддържам, че 
самият въпрос в какво се състои тая възвишеност на характера 
трябва да се реши с оглед към щастието като ръководен принцип. 
Характерът би трябвало да бъде за индивида върховна цел, само 
защото тая съвършена или почти съвършена благородност на харак-
тера при голямо число лица би подпомогнало повече от всичко 
друго да направи живота щастлив – щастлив от една страна поради 
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наслади и отсъствие на болки, и от друга в по-възвишен смисъл: 
посредством живота, който не би бил такъв, какъвто е сега – почти 
изобщо нищожен – ами такъв, какъвто го биха желали човешки 
същества, способностите на които са се развили до висока степен”. 

Ако се поставя благородството на характера като нещо 
достойно за човека, то е защото и то води към щастието на 
обществото, а в същото време доставя удоволствие и на самия човек; 
значи щастието в основата си е удоволствие: 

Какво ни задължава да извършваме онова, което знаем, че е 
добро, и какво ни кара да избягваме лошите неща? Задължението за 
избягването на лошите неща произтича от страха от наказание, 
било от Бога или от хората, и сетне това задължение си има основа в 
желанието ни да придобием благоразположението на хората и 
милостта на Бога; най-сетне ни кара към извършване на добри и 
отбягване на лоши неща едно известно душевно чувство, което се 
нарича съвест. След свършването на някое лошо действие това 
чувство се явява да укорява лошата постъпка, това е гризенето на 
съвестта. Но този страх, който отначало ни ръководи да извършваме 
добрини и да отбягваме злините, трябва да престане и човек да 
дойде до това състояние, че да извършва доброто по естествен 
начин. Тогаз човек ще върши добро и ще отбягва злото не под 
влиянието на страха или санкцията, а естествено, без да мисли за 
страха. Гризенето на съвестта е известна силна болка, от която се 
боим преди извършване на лошо действие, като знаем, че тя ще се 
появи след извършването му. Това чувство се усилва дотолкова, 
щото кара хората да отбягват вършенето на някои неща като нещо 
невъзможно. 

Една стъпка напред в това направление прави Чарлз Дарвин 
(1809-1882). Неговото капитално съчинение „Произходът на човека 
и подборът на видовете” („The Descent of Man and Selection in Rela-
tion to Sex”) проследява човека както във физическо, тъй и в 
морално отношение не само в човешкото, но и в животинското 
царство. Той разглежда човека в животинското царство като 
последен член от това развитие. 

Онази борба, която съществува, върлува във физическия мир, 
трябва да продължава да се развива между моралните условия на 
живота; както навсякъде става известен отбор, тъй също и тук трябва 
да се приеме, че има отбор. Както във физическия мир в 
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постоянната борба надвиват по-силните, тъй и в нравствено 
отношение надвиват по-силните нравствено и те като надделяват 
над другите, продължават рода – тъй те предават нравствеността на 
бъдещите поколения. По този начин нравствеността се усилва и 
человечеството става все по-нравствено. Но ако проследим човека до 
границите на човешката област, дали не можем да търсим мо-
ралното чувство и вън от човека? Борбата за нравствения живот не 
може да се ограничи само в човешката област, когато борбата за 
физическия живот отива много по-нататък; физическа борба 
забелязваме и в най-нисшите същества, затова и моралната борба 
трябва да търсим в тези същества. Според Дарвина и животните 
притежават известни нравствени основи и те според него се 
проявяват в известни социални инстинкти, тези инстинкти се раз-
виват чрез природния подбор – той действува на всичка същества и 
ги изменява. Най-важни елементи на социални инстинкти са 
любовта и симпатията. В началото действията, които диктуват тези 
социални инстинкти, са механически и неопределени, при по-
висшия живот се развиват повече и стават по-силни – и тъй се об-
разува дружелюбният живот и съдружията, в които животните се 
подпомагат взаимно. Примери от такива случаи с животни, които 
показват, че и те проявяват наклонности в цялото общество от 
подобните си, Дарвин цитира много; такива са храбростта при 
защита на ближните си, която достига до самопожертвуване. Всяко 
удовлетворение на един инстинкт доставя на надлежното същество 
удовлетворение – наслада. Тази наслада, която възниква от удовле-
творението на известен инстинкт, е най-силна, защото е за запазване 
на вида и той се стреми колкото може повече да се развие у 
животното и колкото е по-силен той, толкова повече оцелява 
индивида и рода, към който принадлежи тоя индивид. 

Доколко силен може да бъде тоя инстинкт (социалния) вижда 
се от това, че птицата, която е навикнала на подвижен живот, когато 
дойде да върши действия, които са за запазване на рода, тя се 
отказва от постоянния си подвижен живот и заседва, ляга на яйцата, 
гдето стои, докато ги излюпи. Това се обяснява вследствие на социа-
лния инстинкт, който е много силен. Очевидно е, че нарушението 
на този инстинкт причинява големи болки на птицата, затова тя се 
отказва от обичния си подвижен живот, докато изпълни този 
инстинкт. Ако предположим, че този социален инстинкт стъпва в 
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борба с някое силно щение, то кое ще надвие? Например, явява се в 
животното глад, който го кара да го удовлетвори, а затова трябва 
известен социален инстинкт, но един път това удовлетворено (като 
се нахрани птицата), престава насладата от него, а болката, която го 
кара към удовлетворение социалния инстинкт, продължава със 
същата сила – затова животното пристъпва пак към изпълнение на 
социалния инстинкт. Ако при това се прибави и умът, че може да се 
припомни това, което е извършено преди и сравни извършеното с 
исканото, което се налага от социалния инстинкт е отстъпил на едно 
щение, желание. Например, човек може да бъде принуден от глад 
да открадне, но след като уталожи глада, явява се чувството на 
съвест и захваща да го гризе. Както се явява гризенето на съвестта 
след извършването на едно щение, което е заело мястото на известен 
социален инстинкт, също тъй може да се яви предварително (преди 
извършването на известно действие) и да се размисли дали дейст-
вието, което ще извършва, не противоречи на известен социален 
инстинкт. В този случай то приема формата на дълг; при 
сравняването, като виждаме [че] в социалния инстинкт за нас е по-
голямо добро, ние му се подчиняваме и считаме себе си задължени, 
че трябва да го следваме. По такъв начин явява се съзнанието, след 
като се яви размишлението. А това не се явява в животното – и ако 
може да се яви у животното размишлението, то ще се яви и съвестта. 
Тъй че съвестта се явява, когато в съзнанието се явява нещо и следи 
оставя, за да се яви припомнянето. По-нисшите животни действуват 
само под силното влечение на социалния инстинкт; тъй например 
прелетните птици през есента, а не през зимата, защото тогаз не би 
могло да прелетят и биха погубили себе си тук от студа, а също 
малките не ще могат да живеят. Ако направи някоя от прелетните 
птици това отклонение и после да си го припомни, то и в нея ще се 
яви гризене на съвестта, а в човека освен силното социално 
влечение, явява се и припомнянето. 

В тази теория новото, което характеризира едно морално 
същество, е само способността да сравнява миналите с бъдещите 
действия и от мотивите на тези действия да одобрява едни и да 
отблъсва други. Човешкият дух е такъв, че той не може да се 
задържи да не погледне назад и да си представи впечатлението от 
минали действия, също човек гледа на бъдещите и сегашни 
действия и може да си представи какви впечатления може да 
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произведат нататък. Случва се някога, че в човека надвива някое по-
долно чувство, но след това дохожда друг момент, когато човек 
захваща да размишлява върху това действие и изпитва вътрешно 
едно неудоволствие и за в бъдеще ще вземе решение да не постъпва 
вече тъй. Значи човек чувствува онова, което ние наричаме съвест и 
тя го кара да взима за в бъдеще решение да не се повтарят нашите 
действия. 

Кой е принципът, който трябва да се определи като принцип 
на моралност? Дали лежи този принцип в търсенето личното 
щастие или общото щастие? Видяхме, че великата нравственост има 
за принцип социалния инстинкт. Възможно ли е животното, което 
следва социалния инстинкт, да преследва съзнателно своето или 
общото щастие? Разбира се, животното не следва съзнателно 
впечатлението на тези си чувства. 

В природата владее повече сляпата борба за живот, отколкото 
съзнателните чувства, затова не можем да наречем тази борба лично 
или общо щастие. А принципът в морала трябва да се нарече общо 
добро, а то обема както физическото, тъй и моралното добро на 
човечеството. Затова за главна цел, която да бъде обща както за 
човешкото, тъй и за животинското царство, не трябва да бъде 
щастието, което е съзнателно стремление (решение), а общото 
добро както във физическо, тъй и в морално отношение. Към това 
ни кара и най-крайният егоизъм; социалният инстинкт, който про-
никва човешката природа, ни кара към преследване на общото 
добро. 

Хърбърт Спенсер (1820-1903). Видяхме как Дарвин поставя 
произхода на моралното чувство дори в животинското царство. 
Спенсер отива още по-нататък, като го поставя в цялата вселена (и 
човека). Всичко във вселената – и доброто, следват законите, които 
владеят света; тъй че напредъкът на човека е част от общото 
развитие на цялото, затова моралът не трябва да се определя от 
космологията. Спенсер казва, че утилитаристите са считали ща-
стието като близка цел, към която трябва да се стреми човек и те са 
казвали, че щастието може да се постигне напълно. Утилитаристите 
приемат, че щастието – целта – е отделна от нас и то както поли-
тическата [цел] ни служи за ръководство при днешните действия. 
Според Спенсера любовта е, която ръководи нашите действия. 
Моралът трябва да определи защо известни случаи на постъпване са 
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вредни – лоши, а други добри. Добрите или лошите действия – те 
трябва да са следствие от живота. Затова моралът трябва да има за 
цел да определи законите на живота, като издири доброволно 
всички условия на съществуването и законите, които действуват в 
природата и от тях ще извлече законите на живота. Това е мнението 
на Спенсера за морала и е изложено в едно писмо до Мил. Ето 
самото писмо на Спенсера: „Въпросната бележка много ме учуди, 
като ме поставя наедно с антиутилитаристите. Аз сам никога не съм 
се смятал за такъв. Моето разногласие с учението за полезността, 
както се разбира то обикновено, не досега предмета що има да се 
постигне от човека, ами метода за постигането му не признавам 
(разбирам). Докато аз допущам, че щастието е последна цел, която 
трябва да се има предвид, аз не признавам, че тя трябва да бъде 
ближната цел. Философията за полезността като заключава, че 
щастието е нещо, което трябва да се постигне, признава, че моралът 
няма друга работа, освен емпирически да обобщи резултатите от 
поведението и да постави за ръководство на поведението тези 
емпирически обобщения. А пък възгледа, за който аз ратувам е, че 
моралът, т.е. науката  за правото поведение има за предмет да 
определи как и защо известни начини на постъпване са вредни, а 
други износни. Тия добри и лоши резултати не могат да бъдат 
случайни, а трябва да бъдат необходими сетнини на нещата и аз си 
представлявам, че е работа на моралната наука да дедуцира от 
законите за живота и условията на съществуването кои видове 
действия необходимо са насочени да произведат щастието и кои – 
нещастието. Като извършва тя това, на едните дедукцията трябва да 
се признае за закон на постъпването и ние трябва да се съобразяваме 
с тях, без оглед на това те принасят [ли] непосредствено щастие или 
бедствие”. 

„Може би една аналогия ще покаже по-ясно моето мнение. 
През първите времена на планетната астрономия [тя] не се състояла 
от друго освен от натрупани наблюдения само, там се е случило 
емпирично с известно приближение до истината, че някои от 
небесните тела необходимо завземат известно положение в известно 
време. Сега отношението, което съществува между старата и новата 
астрономия, е аналогично с отношението, което според моето мне-
ние съществува между морала и полезността, и собствено моралната 
наука. И възражението, което правя против обикновения утилита-
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ризъм е, че той не признава по-развити форми на моралност – не 
вижда, че той е достигнал само до началното стъпало на моралната 
наука”. 

„За да направя съвсем понятно своето положение, струва ми се 
е потребно да прибавя, че съответствено с основните положения на 
една развита морална наука имало е и още се развиват в племето 
известни морални интуиции; и да са резултат набрани опити от 
полезността постепенно организирани и наследявани, те са станали 
съвсем независими от съзнателния опит тъкмо по тоя същия начин, 
както мислим, че е възникнал наглед, сиреч интуицията за прост-
ранството, което притежават всички живи индивиди: от органи-
зувани и закрепени опити от предишни индивиди, които са 
предали нему полека-лека развити нервни организации. Също тъй 
както вярваме, че тези нагледи, които изискват да бъдат направени 
само поотделно и подпълнени в личния опит, е станала практи-
чески известна физика на мисленето, наглед съвсем независима от 
опита; тъй вярвам аз, че опитите от полезността, организирани и 
закрепени през всички минали поколения на човешките племена, са 
произвели съответното нервно изменение, които през продъл-
жително предаване и натрупване са оставали у нас известна 
способност за морална интуиция като известни емоции. Отговорът 
на добро или лошо поведение няма никаква очевидна цел в 
индивидуалния опит на полезността. Аз също тъй смятам, че както 
пространственият наглед отговаря на точните демонстрации на ге-
ометрията и тълкува, и проверява с него своите първични заклю-
чения, също тъй моралните интуиции отговарят на демонстрацията 
на моралната наука и тя ще тълкува и проверява своите първични 
заключения чрез тях”. 

Това е писмото, с което се защитава Спенсер пред Мил. Както 
виждаме от него (писмото), Спенсер не приема, че всичко може да се 
извлече от опита. 

Последна цел е щастието, но то не може да се приеме и за 
ближна цел, следователно то не е и непосредствената цел. 
Истинският морал трябва да се изведе по необходим начин от 
законите на вселената, а това може да се извлече от законите на 
еволюцията. Целта, която преследва моралът, е доброто на отделния 
индивид и на обществото. Абсолютната нравственост е онази, която 
кара индивида постоянно да осигурява най-голямото щастие за себе 
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си и на всички. Когато няколко индивида живеят в едно сдружение, 
те образуват известни начала – закони, по които трябва да 
ограничават (съобразяват) своите щения както за себе си, тъй и за 
другите. Тези принципи той нарича абсолютно нравствени. Аб-
солютно нравствен възглед е онзи, който се строго съобразява с тези 
начала и такъв възглед, който постъпва съгласно тези начала, е 
абсолютно нравствен и то не защото чувствува друг начин на 
постъпване, а защото неговата природа е станала такава, че той 
трябва да се съобразява с тях. Абсолютно нравствен е този, който се 
подчинява на тези начала, които владеят в обществото и то затова, 
защото е станал такъв да постъпва тъй (според основните закони в 
обществото), а не по принуждение. Тази абсолютност е границата, 
към която се стреми еволюцията на живота. Всеки трябва да се 
съобразява с правилата, що владеят в обществото. Според това за да 
определим крайната цел на моралната наука, трябва да се определи 
в какво се състои еволюцията? Вселената е произвела човечеството, 
тя го образува по свое подобие, по законите си от впечатленията, 
които управляват, от вънкашната природа трябва да бъдат и 
законите, които трябва да се налагат на постъпките на човека. Значи 
и в морала трябва да се върви от цялото към частите, от вселената 
към човека. 

Неговата наука показва, че всички (неща) същества трябва да се 
приспособяват към средата, в която живеят, а тази среда е вселената. 
И затова моралът е наука, която ни показва как человечеството се 
приспособява към вселената и в нея владеят законите на еволю-
цията. Тя е отиване от първобитна еднообразност към по-голямо 
разнообразие, което се намира в хармония с индивида, вследствие 
на което постепенно все повече и повече се развива и индиви-
дуализмът, по такъв начин тук (във вселената) се явява индиви-
дуализацията. Също тъй и человечеството следва по-голямо раз-
витие на индивидуалност. Такъв процес Спенсер нарича специфи-
кация, т.е. всичко се специфицира. Първоначално е било пълен 
хаос, после се разпределят от него разните съставни части, явяват се 
организациите, после постепенно захващат все повече и повече да се 
различават едни от други, после те стават все по-определени 
индивиди, а и самите индивиди захващат да се специфицират. 
Индивидите в дивашкото състояние не се различават тъй много, 
както се различават индивидите в цивилизованото общество. Този е 
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вървежът на природата – ний трябва да го последваме, за да опре-
делим нравствения вървеж или нравствените закони. Моралният 
закон е онзи, при който тази индивидуализация става свършена. 
Когато промяната (вървежът към съвършенство) се довърши, тогава 
и човек ще достигне до това състояние, гдето никак няма да срещне 
пречки на развитието си. Тогава всеки като поддържа правото си, 
ще уважава правата и на другите. В такова състояние законите няма 
да се налагат насила или да ограничават някого, защото всеки сам 
ще се съобразява с тях. Тогава за пръв път ще има в человечеството 
съвършена индивидуалност, която е идентична с индивидуали-
зацията и ще се осъществи в този окончателен вървеж. 

И тъй, според Спенсер най-голямото щастие на човека е в 
способността да увеличи потребите си за правата на другите или 
тази нравственост се състои в строгото приспособление на човека 
към средата, в която ще живее. Тази морална еволюция, към която 
върви вселената, е един необходим прогрес. Моралните и социал-
ните идеали ще се осъществят съгласно законите, които правят 
необходимо приспособлението на човека към средата, гдето живее. 
Човек трябва да живее в обществото, затова и той трябва да се 
приспособи към това общество, също тъй птицата, която живее във 
въздуха, и рибите във водата са се приспособили напълно според 
условията, в които са принудени да живеят. Този прогрес не е нещо 
случайно, а е необходимо – цивилизацията е природен и необходим 
прогрес. Има един закон, който важи за цялата природа и същест-
вуването е част от този закон – той е стремлението на всичко към 
крайно равновесие. Между индивидуалната и социална среда, в 
която трябва да живее индивидът, съществува сега колебание и 
няма между тях – индивида и обществото, пълно равновесие; един 
път надвива индивидът над обществото, а друг път обществото над 
индивида. Но най-сетне между индивида и обществото трябва да 
настане съвършена хармония и тогава ще има пълно изравнение 
между индивидуалния и социалния живот. Индивидът тогава ще 
бъде такъв, какъвто е нужен за щастието на обществото и общест-
вото ще бъде такова, каквото е нужно за индивида – тогава ще има 
абсолютна нравственост. Това крайно равновесие е върхът на 
съвършенството и именно това е крайното щастие. Това е предметът 
на морала. 
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Моралът е наука, която ни насочва средствата, чрез които се 
постига това последно състояние – крайното равновесие. 

Тъй виждаме как Спенсер извлича нравствеността от опита и 
действията, нужни за това, от общите закони на вселената. 

Науката, която ни показва кои действия водят към тази цел 
(крайната), е моралната наука и тя извлича законите си от общите 
закони на еволюцията. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целия този ред моралисти можем да разделим при всичките им 

различия на два лагера, които относително последната цел стоят на 
две противоположни становища. От една страна стоят мислителите, 
които за главна цел поставят търсенето на най-голямата сума 
щастие или наслади; другите са философите, които казват, че не 
насладата и щастието са последната цел на човека, че нашата 
деятелност не е отправена само към постигане на наслади, но че тя е 
насочена към друга цел и че тя може да се ръководи от други 
мотиви, а не само от насладата. Първите се наричат утилитаристи, 
егоисти и интелектуалисти, а вторите се казват реалисти, идеалисти. 
Към първите моралисти принадлежат от древните Епикурейците, 
Лукреций (най-виден римлянин от тази школа), а от новите 
философи – Бекон, Хобс, Лок, Юм, Бентам и Миллевците, Дарвин и 
Спенсер, а към идеалистите принадлежат Платон, Аристотел, 
стоиците, християнските мислители – това са от старите – и от 
новите – Шефтсбери, Кант, Лайбниц и др. 

Утилитаристите казват, че добро е онова, което всички търсят в 
действията си и което всички искат да го имат, а то е насладата – туй 
е общо в природата: всички животни търсят насладата, а избягват 
болката. Това начало ръководи животните в природата. Тъй и 
детето е чувствително към насладата, а също и възрастният няма 
друга цел в действията си, освен насладата. Наистина насладата се 
взема от разни утилитаристи в разен смисъл: едни под щастие 
разбират щастието на отделното лице и после щастието на обще-
ството, а други поставят начело общото щастие и после това на 
отделното лице. Но и тук се свежда щастието към определеното му 
лице. Разбира се, че просто насладата като такава не може да се 
постави за начало на нашата деятелност, защото не можем да 
измерим силите на две наслади, за да направим избор. Бентам дава 
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един начин на измерване на насладите, за да се направи избор, 
обаче той представя голяма мъчнотия, защото трябва да се обръща 
внимание на силата, трайността, разпространението – на всичките 
свойства на насладата. Какво може да ни послужи за мерило на две 
наслади, от които едната е силна, а другата трайна – коя да 
предпочетем? В такъв случай се явява известна мъчнотия при 
оценяването на насладата. Още по-мъчно би било оценяването, 
когато има две наслади от различен вид. Например кое ще бъде 
мерилото при двете наслади – една сетивна, а друга умствена. Ако 
обърнем внимание само на количеството на насладата, тогава не 
можем да кажем защо човек предпочита умствената, а не телесната 
наслада. Това дава повод на Мил да въведе понятието „качество на 
насладата”. Той вижда, че много често хората при две наслади 
предпочитат тази, която по количество наслади не може да се 
обясни от Бентамовия начин за измерване на насладите, затова Мил 
дава на насладите и друго свойство освен количеството, т.е. 
качеството на насладата; но с това Мил напуска строгата логика на 
Бентамовата система. Ако насладата е добра, ако тя е последен 
елемент, тогава две наслади не могат да се различават една от друга 
и да се предпочита едната пред другата, освен ако едната съдържа 
повече наслада от другата. Когато мерим насладите според 
добрината им, то не ги мерим по количество: като кажем, че една 
наслада е по-добра от друга, то тук прибавяме при насладата нeщо 
друго, което нещо не е наслада. 

И Мил като въведе качеството на насладата, премахна 
изобилието и каза, че има наслади, които, ако и да са слаби, но са 
по-добри. Но вече добрината на насладата не се състои в самата нея 
– качеството на насладата е понятие, което лежи вън от нея: 
например някой има малка сума пари, която иска да изпие, но той 
вижда пред себе си един нещастен човек и предпочита да му даде 
парите. Той във втория случай пак си е създал наслада, но тя е по-
слаба от другата, т.е. насладата от пиенето, но втората наслада е по-
благородна. В една строго утилитаристична система не може да се 
разбере това, затова и Мил е направил отклонение от строгия 
утилитаризъм, като е въвел качеството на насладата. 
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I. ПРИНЦИПИТЕ НА МОРАЛА 
Етиката е наука за нравствеността. Думата „етика” произлиза 

от гръцката дума ἦθος, която означава етически неща. Тя обема оне-
зи разсъждения, които се отнасят до областта на добродетелта, раз-
съжденията, които взеха да играят особена важна роля в Гърция, 
след като Сократ насочи човешката мисъл към проявите на човеш-
кия живот наместо към външния мир, както правеха неговите 
предшественици. Тази дума произлиза от (?), която от своя страна 
иде от думата οἶκος, която означава жилище и от това инструмент, 
който задържа знанието и обичая. 

Думата „етика” употребява от гръцките мислители пръв Арис-
тотел, а именно за означаване известна група добродетели – доб-
родетелите на сърцето и характера – за разлика от втора група доб-
родетели, годности, които имат основата си в умствените способ-
ности на човека. Добродетелите на сърцето Аристотел нарича ети-
чески добродетели и ги отличава от добродетелите на разума, които 
той нарича дианоетични. 

Тази философска дисциплина носи още названието „морална 
философия”, защото разглежда морала, нравствеността, която има в 
основата си човешките нрави. Тази наука се занимава с издирване 
принципите на нравствения живот, а последните се явяват като на-
чала на волевите прояви и действия (на волята), а от друга страна 
като мерила за оценка на стремленията и действията, значи на 
практическата деятелност на човека. Затова често етиката се означа-
ва и като практическа философия. 

Факт е, че хората не само се стремят да достигнат до познание 
на действителността, но те подлагат известни предмети и прояви от 
тази действителност на известна оценка, като наричат едни предме-
ти и прояви хубави, а други – грозни, едни – добри, други – зли, 
едни – полезни, други – вредни, едни – приятни, други – неприят-
ни, значи като приписват на тези прояви и предмети известна цена, 
стойност, която прави, щото едни да харесват, други да не харесват. 
С този факт, че ний на известни прояви и предмети приписваме 
стойност, стои в необходима свръзка това, че тази оценка може да 
стане причина за изменение на действителността. На такава оценка 
ний подлагаме и човешките стремления, волевите актове, човешки-
те действия, на които приписваме известна стойност. Тази оценка се 
проявява в това, че ний прикачваме на тези вътрешни прояви качес-
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тва „добри” и „лоши”, „нравствени” или „безнравствени” според 
туй дали харесваме проявата или не я одобряваме. Тези съждения, с 
които извършваме това, се наричат етически или морални съжде-
ния. Тези съждения ний схващаме в общи правила за нашето дейст-
вуване, правила, по които ний изискваме, щото всички да се ръко-
водят в своите стремежи и действия. Това предполага, че нашата 
преценка няма само субективен характер, а важи всеобщо, или поне 
излиза с такова притежание, че оценката трябва да бъде общоприз-
ната и да стане правило за действие на всички. 

Задачата на етиката е да изследва доколко такова притежание е 
оправдано, да посочи онези начала, които имат такава всеобщност и 
като такива трябва да бъдат признати от всички за норми, практи-
чески правила или закони на действията, както и да служат за ме-
рила за оценката на тези действия. Кои действия наричаме собстве-
но нравствени, морални? На кои действия прикачваме качествата 
добро или лошо? В практическия живот ний отличаваме много доб-
ре тези действия, които оценяваме като нравствени. Така например 
не смесваме нравствените действия със законните действия. Който 
се съобразява със законите поради страх от наказание, казваме, че 
постъпва законно, но не и нравствено. Сетне, може човек да извър-
ши вредоносно действие, което обаче да не бъде в същото време 
безнравствено. Например спасяването живота на един тиранин с 
риск на собствения живот е действие високо нравствено, макар че 
такова може да води лоши последствия. Но да вземем такова дейст-
вие, на което нравствената стойност на пръв поглед мъчно се опре-
деля. Например виждаме, че едно лице действува в полза на други-
те. Бихме ли нарекли тези действия нравствени, ако знаехме, че това 
лице постъпва тъй за постигане на егоистични цели? Откриването 
на такава егоистична норма ни възмущава, макар че действието 
може да принася полза. Такова постъпване никой не би нарекъл 
нравствено. Значи макар едно действие да принася полза на други-
те, ако то се върши или мисли за собствено добро и полза, ний не го 
оценяваме като нравствено. Напротив, ний бихме нарекли онова 
действие нравствено, при което деецът е турил настрана своето соб-
ствено добро, щастие или нещастие, гдето той не обръща внимание 
на своето самосъхранение, на своето индивидуално добро, значи, не 
то го кара да извърши действието, а други мотиви. Ний значи приз-
наваме нравствено действуване там, гдето индивидът признава като 
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задължително за него едно добро, един закон, който надминава не-
говото индивидуално съществувание и когато в своите действия 
следва този закон. 

От тези размишления става явно, че онези действия, които 
произтичат от чистото влечение към собствено добро, па макар и да 
са полезни за другите, не ни се представляват като нравствени, а 
напротив, оценяваме като нравствени такива действия, които без 
оглед към собственото добро принасят полза на другите. 

Тук се изпречва пред нас един проблем, който изисква своето 
разрешение. Човек в повечето случаи именно когато действува съз-
нателно, върши тези действия под влиянието на известно чувство на 
наслада или болка. Ако е тъй, тогава как е възможно, щото човек да 
може да иска и да действува изобщо, даже и да мисли, че може да 
действува, без да обръща внимание на своето лично добро, щастие 
или нещастие, което не е друго, освен сбор от наслади и болки? Ако 
човек в своите действия е подчинен на болката и насладата, как то-
гава може да върши действия, в които да презира собствената нас-
лада и със собствена наслада и със собствена болка да се грижи за 
чуждо добро? Не е ли абсурдно това твърдение, че човек с известни 
действия може да презре своето добро? Възражението не е безоснов-
но и то е едно от онези, с които известни мислители си служат про-
тив неугодни тям възгледи. Има ли всъщност такива действия, в 
които човек действува против своето добро, като жертвува собстве-
ните си облаги за чужди на това добро цели? И ако такова действие 
съществува, каква е нашата оценка за него? Защото не е достатъчно 
да посочим съществуванието на такова действие, но трябва да ви-
дим и какво е нашето мнение за него. Да вземем някои примери. 
Известно е, че Сократ по мнението на атинските демократи бе се 
провинил против наредбите и нравите и бе осъден на смърт. Сократ 
предчувствуваше края на процеса. Той знаеше, че ако се покажеше 
по-малко горд пред съдиите, можеше да ги умилостиви и да избегне 
грозящата го участ. Той можеше да направи това, като чувствуваше 
своята правота и злобата на обвинителите. С едно малко унижение 
той можеше да запази живота си, но той предпочиташе да се лиши 
от живота, нежели да унижи своето достойнство пред заслепените 
съдии. Също тъй той отхвърли и предложението на Критона1 да 
избяга от затвора, като предпочете да умре, както учеше през целия 
си живот, верен на закона, нежели да спаси живота си по един не-
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достоен начин. Очевидно е, че с тези си постъпки Сократ предпоче-
те своите убеждения пред своето лично благо и си заслужи удивле-
нието на потомството. И ний не бихме желали, щото Сократ да бе-
ше постъпил иначе, макар неговата смърт да бе следствие на заб-
луждението на съдиите. Ний не бихме го и укорили, ако той избег-
неше смъртта, както не укоряваме и Аристотеля, че той навремето 
успя да избегне подобна участ. 

Друг типичен пример представлява съдбата на най-великия 
философ от епохата на Възраждането – Джордано Бруно (1548-1600). 
Той се провини пред римската инквизиция, че със своите постъпки 
и учения се е поставил против католическата църква, на която при-
надлежал отначало. Инквизицията, която го съдеше, му посочваше 
осем положения, извлечени из неговите съчинения, които тя счита-
ше за еретични и предлагаше на Бруно да признае тези положения 
като такива и да се отрече от тях. Но всички старания на инквизи-
цията, която го държа седем години в затвора, останаха напразни. 
Бруно обяви, че не желае да измени своето мнение, защото няма 
основание да стори това и защото не знае как да го измени. Даже и 
след произнасянето на смъртната присъда на Бруно се дава още 
един срок, но той остана непреклонен в решението си да жертвува 
живота си, нежели да промени под външен натиск убежденията си. 
И без въздишка Бруно претърпя геройски огнената смърт. Не тъй 
постъпи той обаче при процеса във Венеция, гдето той проси коле-
нопреклонно прошка от инквизицията. Ако хората трябва да се 
ръководят от съображения за своето лично добро, защо отблъсваме 
поведението на Бруно във Венеция като недостойно за високонравс-
твен характер, а защо неговата постъпка в Рим смятаме за най-
висока похвала, когато инквизицията по нашето схващане не е била 
в право да налага на Бруно смъртно наказание и когато с малко 
унижение той би могъл да достигне това, което трябваше да очаква 
от нея? Пък и да бихме могли да оправдаем тогавашното действува-
не на църквата, при все това мъжественото поведение на Бруно в 
Рим би възбудило в нас удивление като постъпка от най-висок нрав-
ствен характер. Че сериозни мислители и до ден днешен се опитват 
да оправдаят известни ужасни процеси на средните векове, може да 
ни послужи следния пасаж от Паулсена2: „Гълчим на средните веко-
ве, че преследвали еретиците и престъпниците и избивали с хиляди 
отстъпници. С пълно право ще намерим такъв начин на постъпване 
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суров и варварски, но това не ще каже, че една сурова епоха не е в 
правото си да си служи с тях. Може би е било необходимо да се 
действува тъй и може би дисциплинирането на сърцето чрез черк-
вата да е било неизбежно за по-нататъшния развой на историята. 
Може цялата средновековна практика със своите сурови средства да 
е била необходима, за да се направи преходът в по-сложния общест-
вен живот на средновековните градове. Че нашите полицаи и съди-
лища са по-ловки и изкусни, е известен факт, но на средните векове 
не е било възможно запазването на реда с наши средства”. 

Това може да се приложи и за епохата, когато католическата 
църква с въвеждането на инквизицията искаше да противодействува 
на опасността, която я заплашваше. И действително един модерен 
историк на философията казва тъй: „Трябва да признаем известно 
право в това, гдето църквата отмъсти на Бруно за неговото поведе-
ние”. Но и да бихме могли да оправдаем напълно инквизицията за 
постъпката ú спрямо Бруно, и да бихме признали, че Бруно с вре-
менното отричане от своите идеи би могъл да се подчини на не съв-
сем неуместното укоряване на своите съдии и по такъв начин да би 
могъл да спаси живота си в полза на човечеството, пак не можем да 
му отречем своето удивление за неговото твърдо устояване на свои-
те убеждения с риск на ужасна смърт. Това удивление отдаваме на 
Бруно, затова защото той се бори за едно свещено дело, но не защо-
то той се бори против онези сили, които са спирали напредъка на 
човечеството, а защото Бруно като се бори за това свещено дело, 
жертвува своето лично благо за една велика идея, която стои по-
високо от всяко лично щастие; защото неговата постъпка, извърше-
на в един момент, е в състояние да даде подтик на много по-
плодотворна деятелност, отколкото би могъл да даде целият негов 
бъдещ живот. Дори и когато в името на велики идеи се вършат по-
добни дела, жертва на които стават лица, чиито идеи не ни са тол-
коз привлекателни, ний не можем да се не поклоним на твърдия 
характер на онези, които с тези свои постъпки показват, че поставят 
много по-високо своите убеждения, колкото и да не би заслужвали 
те подобни жертви, отколкото своето щастие. Великата френска 
революция, предизвикана вследствие ужасното положение на френ-
ския народ, също е грешила пред историята, като е изнасилвала 
съвестта на гражданите. И при всички хуманни убеждения, от които 
са се ръководили нейните двигатели, ний не можем да не отдадем 
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дял от удивление и на онези, които погинаха под нейните удари, 
като предпочетоха да имат за свои макар грешни убеждения, неже-
ли да се откажат от тях за лично добро. 

Дето ще рече, ний подлагаме на известна оценка всички чо-
вешки действия и стремления, и им придаваме известна стойност. 
Въз основа на тази оценка ний отличаваме в активността на волята, 
и в действията добро, нравствено, от лошо, безнравствено. Първото 
харесваме, а второто не харесваме. Тази оценка на стремежите и 
действията, която се намира в моралното съждение, се явява требо-
вание3 да бъде призната не като субективна оценка, а като такава, 
която би се намирала в зависимост от някое друго по-висше поня-
тие. Тук нито признаваме, че оценката е субективна, както е случаят 
с приятното и неприятното, нито пък признаваме, че тази оценка 
зависи от друго по-високо понятие, както е случаят, кога отличаваме 
полезното от вредливото. Значи моралната оценка се отличава по 
това: 1/ че тя излиза с претенция, давана за всички разумни същест-
ва и 2/ че има претенция да се не намира в зависимост под други, 
посторонни4 ней понятия. Ето защо моралното съждение от тази 
оценка служи за основа на общо правило за нашите постъпки, за 
обща норма или закон, под който искаме да се подчинят действията 
на всички и който да служи за мерило на оценката на действията. 
Като признаваме факта на моралната оценка, явява се въпрос собст-
вено кои действия наричаме нравствени и кои – отлични от тях, 
безнравствени? Един повърхностен поглед ни показва, че нравстве-
ни действия са тези, които ползват другите, нежели дееца, докато 
действията, които са продиктувани от чистия егоизъм, в много слу-
чаи ний не си представяме като нравствени. Но този факт се намира 
в известна дисхармония с друг един факт, именно с факта, че човек 
в повечето случаи върши действия под влиянието на чувството на 
наслада или чувството на болка. Ето защо се поражда въпросът как 
човек може да върши действия в полза на другите, ако не е подтик-
ван от собствената наслада или болка. Възможно ли е човек да дейс-
твува, без да обръща внимание на своите лични чувства? Има ли 
такива действия, които да не са внушени от чувството на наслада и 
болка и дали и онези действия, които наглед са насочени към дейст-
вително добри дела, не са продиктувани също от егоистични чувст-
ва? 
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Не са малко мислителите, които са твърдели, че в действител-
ност човешките действия и стремежи произтичат от егоистични 
побуждения5. Наистина, не можем да отречем, че голяма част – мо-
же би най-голямата – от нашите действия имат своя произход в его-
изма, в чувството на наслада и болка на дееца; дори по-тънко изс-
ледване на много от тези действия, които се показват като извън-
редно нравствени, показва, че тези действия са насочени не към 
чуждото добро, а към личното добро. Значи и при такива действия, 
които наглед се представят като високо нравствени – уж преследват 
чуждо добро – можем да открием много пъти личен интерес, егоис-
тична основа на техните мотиви. Но нима всички действия са таки-
ва? Нима опитът не може да посочи и такива дела, които са дикту-
вани от оглед към нещо друго, освен собственото „аз”? И действи-
телно, ний намираме в историята на човечеството дела, които ни е 
свидно да сведем към егоистични мотиви. Такъв е случаят с героич-
ната смърт на Сократа, на Джордано Бруно, които със свръхчовеш-
ко спокойствие жертвуваха своето лично благо за известни идеи. 
Джордано Бруно даже изтърпя една ужасна мъка за една идея, коя-
то няма нищо общо с неговото лично щастие. Па и ний, които не 
сме лично заинтересовани с тази смърт, които можем спокойно да 
съдим за нея, макар да не бихме намерили нищо позорно в това, ако 
този мислител беше се избавил от участта си с постъпки, които в 
същото положение са извършили мнозина, и ний не можем да му не 
въздадем нужната похвала. И не само когато човек поддържа твърдо 
своите убеждения, що заслужват жертвата на живота, но и дори ко-
гато човек сторва жертви за не толкоз похвални убеждения, и тогаз 
даже упоритостта, с която той се бори за своите убеждения и риску-
ва своя живот, и тогаз този човек изтръгва у нас оправдано удивле-
ние. Убежденията могат да бъдат погрешни и при все това ний 
признаваме като високонравствени постъпките на тогова, който, 
убеден в правотата на своето мнение, жертвува за него своя живот. 

Тези няколко примера ни показват значи, че вън от действията, 
които са диктувани от егоистични чувства, има също и действия, 
мотив на които са представления и чувства, които прекрачат грани-
цата на индивидуалното „аз”. Тези примери ни показват, че покрай 
егоистичните мотиви има и, тъй да кажем, супраегоистични (извън-
егоистични) мотиви, които предизвикват действия у хората и ръко-
водят тези действия. Според това индивидът не е вече затворен в 
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тясната сфера на своя егоистичен живот, а се чувствува в по-
обширни сфери, поставя си за цел не само личното свое благо, а 
целта на този обширен, универсален строй, на който той се подчи-
нява като на по-висша сила, която е в състояние да му наложи дейс-
твия, действително право противоположни на личното добро. Ако 
съществува такъв по-обширен морал, който минава границите на 
егоизма, тогава животът ни ще се представи не както по-напред, а 
като насочен от по-високи идеали. Значи човек се вижда принуден 
да признае по-висши закони, които му се налагат вън от егоистич-
ните подбуди. Тези закони, които налагат на човека неегоистични, 
незаинтересовани действия – според известни мислители действи-
телните морални закони, те са законите, които трябва да ръководят 
нашите стремежи и действия. Тъй Кант твърди, че нравствеността 
предполага борба против личните природни побуждения, които 
имат основата си в егоизма. Нравствеността ни предписва да вър-
шим известни действия, но ако те биха били егоистични, тогава би 
било излишно да ни се налагат тези действия като дълг, защото са-
мата природа ни е внушила да се стремим към такива действия. 
Безсмислено е значи да ни се налагат морални действия, ако те имат 
своята основа пак в нашата природа. А нравствеността изисква от 
нас известни действия. Това може да ни покаже, че нравствените 
действия не могат в основата си да бъдат внушени от егоизма. Ето 
защо според Канта борбата против егоистичните побуждения – това 
е нравствеността. Нравствеността предполага не подчинение на 
егоистичните побуждения, а борба против тях. 

Но тази истина не винаги се е признавала. Имало е и има мис-
лители, които отричат, че човек може да върши действия, в основата 
на които да не лежи егоизмът. Те не само че не признават този факт, 
но и одобряват всяка добродетел, всяка нравственост само дотогава, 
докато принася удоволствие на притежателя, а всяка нравственост, 
която не принася удоволствие, те считат за блян, за заблуждение. 
Тъй френският мислител от миналото столетие Ламетри (1709-1751) 
твърди: „Добродетелта и истината струват само дотолкоз, доколкото 
ползват оногова, който ги притежава. Без тази или онази доброде-
тел, без тази или онази истина биха страдали обществата и науките. 
Може би. Ала ако аз му ги не отнема, тогава аз ще страдам от това. А 
разумът заповядва аз да бъда щастлив”. Но още преди този мисли-
тел френският моралист Ларошфуко (1613-1680), известен по своите 
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„Максими” (Maximes) открива във всички човешки действия на дъ-
ното личен интерес: „каквото светът нарича добродетел, обикнове-
но не е нищо друго, освен блян, образуван от нашата фантазия, на 
който дават името на нещо действително, за да могат да вършат 
после каквото искат. Каквото считаме за добродетел, не е друго ни-
що, освен сбирщина от нашите интереси. Добродетелта се изгубва в 
интереса, както ръката в морето. Тъй щото интересът е едничката 
цел, а едничкото добро е сетивното добро”. 

Тези несистематизирани мисли обнема6 в свързано цяло френ-
ският енциклопедист от XVIII век Хелвеций (1715-1771), който излиза 
от същата основна мисъл, че самолюбието, егоизмът обяснява всич-
ки наши действия. „Добре разбрания интерес (L’intérêt bien entendu) 
– това е основният морален принцип на Хелвециуса. „Чувството на 
самолюбие е едничката основа, върху която могат да се поставят 
темелите7 на един разумен морал. Според това начало човек трябва 
да върши онова, което му диктува благоразумието, което е най-
изгодно за личния интерес и щастие. Например в нашия личен ин-
терес лежи да бъдем състрадателни, да вършим благодеяния на дру-
гите, защото ние винаги печелим от такова действие. Ако пресмет-
нем добре моментите на благоразумно действуване, ще намерим, че 
и в наш личен интерес е да вземаме във внимание чуждото добро. 
Например кражбата трябва да избягваме не затова, че сама тя е не-
що лошо, а защото не е в наш интерес да я вършим, защото с това 
повече губим, отколкото печелим”. Изобщо всяко лошо действие е 
противно на нашия личен интерес; именно и заради това собствено 
трябва да се избягват лошите действия, а не че сами по себе си са 
лоши, осъдителни, без оглед на нашия интерес. Според този възглед 
безнравствен е онзи, който в своите действия не се ръководи от доб-
ре разбрания интерес, а от минутни побуждения и наклонности, 
внушени от неговия егоизъм, значи, който не преценява добре пос-
ледствията от своите постъпки. 

Но ако наистина такива мислители имаха право, ако егоизмът 
диктуваше всички действия, дори и онези, които ни се виждат съв-
сем незаинтересовани, тогава защо вярваме въпреки всичко това, че 
съществуват незаинтересовани постъпки, каквито предполага обик-
новено истинскияj морал, защо се боим, защо се срамуваме да приз-
наем откровено, че всички ние в своите действия се ръководим от 
чист егоизъм? Ако значи нашата вътрешност е действително такава, 
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каквато е и преценката, то тогава защо е това лицемерие между хо-
рата, защо се лъжем един други, защо интересът, който е нещо при-
родно, се крие и се срамува, защо не иска той да действува открито, 
ако не съществува покрай него нещо друго, което може да подбуди 
човека към действие? Нам се струва, че любовта, приятелството и 
пр. губят от това, като кажем, че те се диктуват от личен интерес. 
Защо осъждаме поведението на инквизицията против Бруно и Га-
лилея, дали се страхуваме, че и ние ще станем нейна жертва? Защо 
майката обича тъй горещо детето си? Нима защото очаква облага от 
него? Защо тя е готова да жертвува и живота си за него? Нима това 
се диктува от личния интерес? Любовта, приятелството, самопожер-
твуванието се показват само тогава като истински добродетели, ко-
гато произтичат не от личния интерес, а от нашата вътрешност, без 
оглед на суровия интерес. Тъй щото, ако погледнем без предубеж-
дение на живота, виждаме се принудени да признаем, че не е лич-
ният интерес, егоизмът, който може да обясни цялата наша деятел-
ност и че за известна наша деятелност не можем да намерим обяс-
нение в принципа на егоизма, ами в принципа на безличната дея-
телност. 

От всички тези разсъждения става явно, че ние се намираме ту-
ка пред една дилема, а именно: мотивите на нашата морална дея-
телност лежат или у нас, в нашите лични действия, или вън от на-
шата личност. Ако приемем първото положение, тогава както моти-
вите на нашата деятелност, тъй и нейната действителна цел ще бъде 
нашата личност и тогава тази морална деятелност ще бъде насочена 
към това, щото само да запазваме, да поддържаме своята личност и 
да я развиваме. Но в такъв случай несебичната деятелност, каквото 
обикновено се разбира под името „морална деятелност”, би била 
невъзможна. 

Ако се поставим откъм второто утвърждение, да признаем, че 
побуждението към морала лежи вън от нас, тогава се явява въпросът 
какво може да ни накара, да ни задължи да действуваме тъй, щото в 
своите действия да забравяме своята личност. Какво може да ни 
накара да вършим несебични действия, ако последствията им не са 
свързани с нашата личност? Пита се как тогава действията могат да 
бъдат задължителни за нас? Защо трябва да постъпваме така? 

От тази дилема се вижда, че основният проблем, с който се за-
нимава етиката, именно да се определи каква трябва да бъде целта 



 189

на нашите действия, както и да се определи мерилото, което трябва 
да туряме в основата, когато оценяваме нравствените или безнравс-
твените действия, виждаме, че този основен проблем на етиката е 
доста сложен. От това се обяснява защо и до ден днешен моралисти-
те, колкото и да са съгласни в практическата област на морала, 
именно кои специални действия да се считат за нравствени и кои за 
безнравствени, не се съгласяват, щом се касае да се даде теоретична 
основа на тези практически постъпки. Относително теоретичната 
мотивировка моралистите не са могли да додат до съгласие, макар 
моралните размишления да датуват вече от повече от 2000 години, 
макар че двете главни форми на решението на основния проблем 
да са толкоз стари, колкото е стара и етиката. Разногласието в този 
основен проблем съществува и до ден днешен, също както и в древ-
ни времена, когато първи Киниците и Киренайците дадоха първо 
изражение на тези две мнения в своите системи. Че този спор от-
носително главната цел на човешките действия и мерилото за оцен-
ка е един от най-важните, един от онези въпроси, които живо инте-
ресуват мислителите, става явно от това, дето предметът на този 
спор засяга твърде важни страни на нашата вътрешност и че от ре-
шението на този проблем зависи много и устройството на нашия 
практически живот. Не е все едно за нас дали принципът на нравст-
веното постъпване лежи в самата личност, дали е присъщ от самата 
природа или [е] вън от нашата личност. Друг образ получава наши-
ят живот, ако за принцип на нашите действия приемем егоизма, па 
било и в най-моралната му форма, друг – ако в пренията и в делата 
си трябва да се водим от неегоистични убеждения. Другояче би 
трябвало да се устрои възпитанието, което заема целта си от етика-
та, ако за един човек мотив на действията се приема стремежът към 
щастие, към лично добро, отколкото ако край този мотив приемем, 
че на човешката деятелност влияят и други съображения от по-
висок род. Друго обяснение получава наказателното право, друго 
ще бъде и неговото значение, ако сме убедени, че човешките дейст-
вия гонят за едничка цел щастието, нежели ако се уверим, че тези 
действия гонят и трябва да гонят по-високи цели. 

Именно поради това голямо значение на етическите проблеми 
въпросите, с които се занимава етиката, са заемали много видно 
място във философията на человечеството8. 
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Тук може да се породи въпросът нима не можем да намерим 
някакви здрави основи, за да разрешим окончателно този основен 
проблем на етиката? Не може ли да ни даде такава основа например 
религията, проблемите на която често се преплитат с етическите 
проблеми? Не, религията не може да даде научна опора, защото тя 
сама се бори за своето съществувание, защото сама тя се бори с нау-
ката. Също тъй и науката, докогато тя се основава на опита, не може 
да служи за такава опора. Каквото обикновено ни се представя в 
опита, то е, че човек често в своите действия се ръководи от своето 
щастие, но както видехме, той извършва и такива действия, които 
наглед пренебрегват всяко щастие, които са насочени против лич-
ното щастие. Но не е това същественото в морала, да признаем, че 
човек се стреми към щастие. Нека даже приемем, че щастието е 
обект на нашите действия. Имаме ли право да заключим от това, че 
се стремим към своето щастие, имаме ли право да мислим, че сме 
длъжни да се стремим към него? От простия факт, който доставя 
опитът, не можем да заключим без скок, че трябва да се подчиним 
напълно в своите действия на този факт. А това задължение ни по-
сочва известен идеал, към който трябва да се стремим, идеал, който 
не се намира в опита, защото опитът съдържа действителността, а не 
идеала. И до толкова ние сме убедени, че моралното искане няма 
защо да се придържа о фактите на опита, щото дори бихме искали 
от хората да постъпват еди-как си, макар такова постъпване да се не 
постига никога в света. Ето защо Кант изрично твърди, че в етиката 
се касае за онова, което трябва да се върши, което сме длъжни да 
вършим, но макар и никога да не би се изпълнило това задължение. 
И да не се среща в опита незаинтересовано самопожертвувание, 
моралът изисква от нас непременно такова самопожертвувание. 

Но не се ли съдържа поне в нашата вътрешност един сигурен 
белег, по който да можем да знаем кога нашите действия са морал-
ни? Не е ли такъв онзи вътрешен глас, който ний наричаме съвест? 
Не. И този вътрешен глас не се е признавал винаги за сигурно ме-
рило на нравствеността. Много велики и видни мислители не са 
признавали съвестта, не са имали дори понятието съвест като неиз-
бежно понятие. 

От тези размишления виждаме как се изпречват ред нови 
проблеми, които искат своето разрешение. Главен проблем на ети-
ката е кой е принципът на морала, т.е. кое е онова последно добро, 
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което би трябвало да прогласим за основа на всяка морална постъп-
ка, за основа на нашия морален живот. Като установим този прин-
цип на морала, трябва да признаем този принцип като задължите-
лен за нас, с други думи, как може човек да се задължи да признае 
тоя принцип като такъв, който се налага на неговата воля, за да пос-
тъпя нравствено. Най-сетне можем да се опитаме да посочим каква е 
последната цел и значение на морала за индивидуалния и кул-
турния живот. 
 
Ръководства, които могат да послужат за помагала: 
1. В. Вундт - „Етика” 
2. К. Кавелин - „Задачи этики” 
3. Н. Дебольскίй - „О высших благах” 
4. Г. Геффдинг - „О принципах этики” 
5. Дж. Макензи - „Етика” 
6. Ф. Паулсен - „Введенíе въ философíю” 
7. Вл. Соловьов - „Оправданíе добра” 
8. Вл. Соловьов - „Право и нравственость” 
9. А. Фулье - „Критика новейших систем морали” 
10. Фр. Юдл - „История этики в новой философíи” (превод от немс-
ки) 
11. Дж. С. Мил - „Утилитаризм” 
12. F. Paulsen - „System der Ethik” 
13. H. Höfding  -„Ethik” 
14. P. Janet - „La morale” 
15. E. Veron - „La morale” 
16. G. V. Gizucki - „Moralphilosophie” 
17. M. Guyau - „La morale utilitaire”, излязло в две съчинения: a) „La 
morale D’Epicure” и b) „La morale anglaise contemporaine”. Това 
съчинение е написано по повод на една работа, зададена от 
Академията, и е наградено с премия. Написано е, когато авторът им 
е едва 19 годишен. Той е заслужил похвалата на онези, които 
критикува, между другите на Спенсера. 
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II. КРАТЪК ПОГЛЕД НА НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ЕТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ 

Както казахме, от ранни времена човешката мисъл се е 
занимавала с проблема на нравствеността. Когато Сократ насочи 
своите размишления върху вътрешността на човешката природа, а 
не върху външния свят, той по необходимост се спира и върху 
моралната страна на човешката природа. Изречението „Познай 
себе си” се отнася преди всичко към практическата страна на 
човешкия живот. От негово време етическите размишления съставят 
вече важна част в системите на всички видни гръцки мислители 
дори до края на гръцката философия. Даже има такива системи, 
които най-почетно място дават на онази част от философията, 
която има за предмет морала. Такива системи са преди всичко тези 
на стоиците и епикурейците. Тези етически възгледи много пъти са 
противоположни едни на други, обаче винаги при това могат да се 
посочат известни черти, които са общи на тези системи и по които 
гръцкият морал се отличава от онези мирогледи, които приема 
наследникът на гръцката древност, именно християнското 
мировъзрение9. Гръцките мислители наистина не схващат мо-
ралния проблем във всичката му дълбочина, което извършва 
християнският морал и модерната етика, но при все това не малко е 
и извършеното от тях. 

Основния проблем, който си поставя гръцката мисъл, е 
въпросът за последното, крайното, върховното добро. Дори всяка 
дейност, всеки стремеж гони известна цел, известно добро, което 
иска да постигне. Тъй също и човешкият живот, за да не бъде той 
пуст, трябва и той да гони една последна цел, т.е. една цел, към 
която да се стреми не заради друга някаква цел, а за самата нея, една 
цел, която да не служи за средство на друга цел. Тази последна цел 
гърците наричат върховно добро, висше благо, щастие, евдемония 
(εὐδαιμονία - благоденствие). Гръцкият морал, въпреки известни 
разногласия, които съществуват между отделни мислители и школи, 
вижда това върховно добро в умственото развитие на човека, във 
философската деятелност. Още Сократ обявява, че нравствен и 
добродетелен е онзи, който притежава истинско знание. Доброде-
телта според него е знание. Тъй щото, за да бъде човек нравствен, за 
да постигне висшето благо, трябва да се проникне от истинското 
познание на нещата, или който знае що е добро, нравствено, не 
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може да постъпва зле; който съзнава своя дълг, той ще го изпълни. 
Тази мисъл се среща в малко или много преиначена форма във 
всички гръцки мислители. Тъй особено Аристотелово изречение 
прогласява за върховна дейност чисто разумната дейност на 
философа, защото разумът е най-висшето и най-доброто нещо в 
нас. Философията според него доставя на човека едно чисто 
удоволствие. Толкоз повече, философската дейност трябва да се 
обяви за върховно добро, защото тя е едничката, която не се намира 
в зависимост с външни условия. Тъй например храбрият, за да 
постигне целта си, има нужда от известна сила, благодетелният 
човек – от известни средства, докато мъдрецът има това, каквото му 
трябв, в себе си и неговата дейност не зависи от външни влияния. 
Ето защо Аристотел обявява като цел на живота мислителната 
дейност, която той нарича теория за висшето добро; това е щастие, 
евдемония. И в това отношение Аристотел ни представлява не едно 
своеобразно свое мнение, а възгледа, който беше владеющ в 
гръцката древност. Доколко гръцкото общество беше проникнато от 
тази мисъл, се вижда и от това, че и онези гръцки мислители, които 
изглежда да не излизат от такъв възглед – Епикурейците – основаха 
школа, която приема насладата за върховно добро, че даже и те в 
своите практически съвети се произнасят, че философията доставя 
истинско щастие. Значи с пълно право можем да кажем, че гръцките 
мислители прогласяват за върховно добро занятието на философа, 
от мислителната дейнина10 на когото се влияе и практическата 
дейнина на човека. От този основен възглед следва, че висшето 
добро, щастието, целта на човешката дейност, лесно може да се 
постигне от човека. Висшето добро е нещо напълно съобразно с 
природата на човека и заради това човек е в състояние да постигне 
тази крайна цел, висшето добро. Стига да се стремим да развиваме 
умствените си способности, можем да се надяваме, че ще постигнем 
висшето добро. Умствената дейност значи е щастието, а трябва 
всеки да се стреми към това, защото всекиму е в интерес да си 
достави такова положение на задоволство. Принципът е умствената 
деятелност, а задължението лежи в това, че всекиму тя е в интереса. 
В гръцкия морал много малко роля играе злото, безнравственото. 
Наистина то съществува в живота, но то не притежава такава мощ, 
щото да не може да бъде надвито от природните човешки 
способности и сили. Човек е в състояние да надвие над злото, 
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природата му е дала доста сили за това да постигне висшето добро, 
да надвие на злото. 

От този възглед се отличава рязко християнският морал от 
гръцкия. В християнския морал най-важна роля играе понятието 
добро и зло, и особено злото. В този морал злото представлява 
такава сила, щото човек не е вече в състояние да преодолее над него, 
сам не може да победи злото, а за тази цел той има нужда от 
божията помощ. Тука никакви природни способности на човека не 
са в състояние да го освободят от злото. А злото е просто следствие 
на грехопадението на Адама. Злото има своя корен в контраста 
между умствената и сетивната природа на човека в обстоятелството, 
гдето умствената природа не може напълно да се освободи от 
сетивната природа, която гледа да подчини умствената природа на 
човека. А Бог, който със създаването на Адама е допуснал 
грехопадението, е желал да спечели от контраста между добро и зло, 
защото, ако не съществува злото, доброто няма с какво да се сравни 
и да излезе нещо по-високо. Бог е допуснал злото, за да спечели 
доброто, и сетне, за да може да прояви своята милост. Един път 
злото допуснато в света, то вече не може да се махне; само божията 
милост може да помогне, щото доброто най-сетне пак да се възцари 
и человечеството да се избави от злото. Но затова човек трябва да 
слуша Бога, да не постъпва тъй, както беше постъпил Адам, а да 
изпълнява божията воля. Който слуша божията воля – а тя ни 
представлява нравствения закон, той постъпва нравствено, той ще 
постигне щастие, блаженство. Това щастие обаче не може да се 
постигне в земния живот. През земното си преживяване човек може 
да се направи достоен за бъдещето блаженство, но не и да го 
постигне тук. Той става достоен за бъдещето блаженство, като се 
отказва от всякакви земни блага, които са преходни и престорени. 
При това християнският морал прогласява всички хора, които са 
чада божии, за равни и за членове на едно и също семейство. Ето 
защо християнският морал изтъква, щото любовта – първата от 
християнските добродетели – трябва да обгръща всички хора без 
разлика на положение и народност, ето защо всички хора се 
наричат от този морал ближни. „Обичай ближния си”, т.е. всички! 
Който обича Бога, той трябва да обича всички негови чада и тази 
своя любов той трябва да проявява в милосърдие към другите, в 
облекчение на техните страдания и даже в самопожертвувание, щом 
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това се изисква от доброто на другите, от нашите ближни. Това е 
един важен момент в християнския морал, който се вмъква в новия 
мироглед, момент, който за разлика от егоистичния момент, който 
гледа само на себе си, е наречен отпосле алтруистичен. 
Християнският морал въвежда алтруизма, самопожертвуванието за 
другите. И тъй, виждаме, че в християнството нравственият прин-
цип се крие в божията воля; тя ни диктува нравствения закон. А 
този закон изисква удушаване на сетивата, на природата човешка, 
отказване от земните блага, любов към другите, която отива до 
самопожертвуване – това е принципът на морала. А задължението 
да се подчиняваме на този принцип лежи в това, че само тъй ний 
можем да постигнем повече блаженство; напротив, щом не 
постъпваме така, постига ни вечно проклятие. 

Модерният мироглед се образува под двойното влияние на 
гръцката древност и християнското мировъзрение. Това двойно 
влияние се отразява в модерната етика. И действително, новата 
етика съдържа от една страна елементи, които имат своя корен в 
гръцките етически възгледи; а от друга страна такива елементи, 
които минаха в тази етика от християнския мироглед. В модерната 
етика можем да различим две главни течения, от които едното 
повече обръща етическите учения на английските мислители, а 
другото – повече моралните възгледи на континенталните фило-
софи. Разбира се, че не всички английски мислители принадлежат 
към едно и също направление, нито пък същото може да се каже за 
континенталните моралисти. 

Особено место между континенталните етици заема хо-
ландският евреин Барух Спиноза (1632-1677). Според Спиноза всяко 
действие има своята основа в самозапазването, тъй щото действие 
без оглед към себе си е невъзможно. Човек не може да се откаже от 
поддържане на своята личност, тъй щото и всяка научна, нравст-
вена, религиозна дейност не ни води към това да се отречем от себе 
си, а напротив – да възвисим себе си. И самоубийството даже трябва 
да си обясним от самозапазването. Не се чувствуваме добре, затова 
се решаваме да се лишим от живота. И отечеството, и челове-
чеството, па и Бога обичаме, затова защото те принадлежат към 
нашето собствено битие. Самата същност на човека не лежи в 
неговия индивидуален живот, в неговото индивидуално давление, 
защото според Спиноза цялата природа съставя едно общо дело и 
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всички прояви в природата изразяват един-едничък всеобщ процес. 
Тъй както вълните в океана не са нищо сами по себе си, ами са в 
океана, който обгръща всичко, тъй и ний сме всъщност не 
самостоятелни индивиди, а сме като част от цялата природа, или 
както казва Спиноза: ний сме само модуси на едничката субстанция, 
на природата, едно видоизменение на тази субстанция. Тъй, щото 
истинското наше битие е природата, вселената, а от това следва, че 
истинското самозапазване не е собствено запазване на един 
индивид, а запазване на част от вселената. Ето защо истинският 
егоизъм, който вижда в своята личност отделно битие, е нещо 
съвсем опако, нещо противоестествено. Егоистичен живот, който от 
своята личност прави нещо самостойно, е неизвестен, такъв живот 
ни прави нещастни. А истинското щастие ни доставя само живот, 
проникнат в цялото битие. Това требование на морала да живеем 
заедно с цялото и в цялото, а не лично, се изпълнява при помощта 
на науката, при помощта на познанието. 

Науката ни дава познание за свръзката на нещата и сетне тя ни 
дава познание за единството, което съществува в природата. 
Истинското познание не е нищо друго, освен вникване в единството 
на вселената, разбиране на вселената в нейното единство. Знанието 
е изворът на всичко добро, докато незнанието, невежеството е източ-
никът на злото. Който схваща единството на нещата в природата, 
той живее и в това единство; той не се влияе от моментални 
наклонности и разположения, а гледа върху нещата от становището 
на вечността, или както казва Спиноза: „sub specie aeternitatis” – 
„под знака на вечността”. За такъв един човек, който вниква в 
единството на природата, моментите нямат никакво значение и 
заради това той не се поддава на моментални, временни наклон-
ности. Тъй например, науката ни дава възможност да схванем 
известни отношения между нещата в математически формули. Тези 
формули, в които се схващат отношенията между нещата, важат 
вечно, важат завинаги. Затова онзи, който познае вселената научно, 
той живее във вечността, той не се придържа о преходното и не се 
влияе от него. Тъй науката ни учи, че на мястото на индивидуал-
ното съзнание трябва да поставим един вид всемирното11 съзнание 
и в своите действия да се влияем от това съзнание, а не от 
индивидуалното съзнание. Когато човек слее своето индивидуално 
„аз” с всемирното „аз” – тогава той вече не действува под впе-
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чатлението на временни условия, а ще се ръководи от вечните 
съображения, трайните, а неговото действие ще бъде тогава 
свободно и ще му достави истинско щастие. Свободен е тогава 
човек, който е достигнал до такова познание на нещата, защото с 
такова познание той се отъждествява с целия свят, той вижда, че е 
част от вселената. Тогава той вече не подлежи на никакво 
принуждение, защото такъв човек не се поставя като нещо външно 
на природата; значи тогава ще постъпва свободно. Тогава каквото 
става в цялото, става в същото време и в мене, който съм се слял с 
вселената. Който живее научно, който води живот научен, съвместен 
с природата, той постига истинско щастие, защото не му бърка 
нищо, а цялата вселена съдействува за въздигане на неговото „аз”, а 
това е, което доставя щастие. Такова щастие е неизказано велико и 
не може никога да се сравни с щастието, което би могло да се 
постигне от човек, който живее индивидуално. Индивидуалният 
човек помага сам на себе си, а на човека, който живее като част от 
вселената, му помага цялата вселена. Който тъй забрави своята 
личност, той е изпълнил всичко онова, което може да иска нравстве-
ността от него, защото той не постъпва егоистично, а винаги има 
предвид цялата вселена. Това е нравствено. И тъй, виждаме как 
Спиноза основава своята етика върху познанието на вселената, на 
природата. И тази морална система със своята величественост е 
въодушевявала велики умове. 

Видяхме как Спиноза основава своята етика върху познанието 
на вселената. Преди всичко той изтъква, че ние можем да се инте-
ресуваме само от онова, което служи за нашето самоподдържане, 
самосъхраняване. И действително, онова, което може да ни 
привлече, възпламени и сгорещи, е онова, което има известно 
отношение към нашето същество. Ние не можем да се въодушевим 
от известен нравствен закон, освен ако той принадлежи към нашето 
познание, освен ако даден закон се съзнава от нашето съзнание за 
такъв. Такъв закон той намира, като размишлява върху вселената, а 
именно такъв е законът, че човек трябва да съобразява своите 
действия с изискванията на природата въобще. С тези свои мисли 
Спиноза се противопоставя особено срещу етическите възгледи на 
средните векове и тези на първите реформатори, които туряха 
основата на нравствеността не в нашата вътрешност, а вън от 
нашата вътрешност, а понеже такъв закон не съдържа в себе си 
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непосредствена задължителност, тези мислители принуждаваха 
хората да му се подчиняват, защото в противен случай ги заплашват 
лоши последствия – вечно проклятие в онзи свят. Послушността, 
която се постига по такъв начин, е обаче заинтересована послуш-
ност, предизвикана от страх от наказание и от надежда за бъдеща 
наслада, а такива мотиви са неморални. Тъй че Спиноза отхвърли 
този нравствен закон, основан на неща чужди на човешката 
природа, и иска да основе морал, законът на който става 
задължителен за човешката природа. Сетне Спиноза твърди, че 
истинската същност на човека не лежи в неговото „аз”, а в онова, 
което е общо с вселената, с природата, с Бога. Донякъде с това е 
съгласна и учената наука, защото и тя приема, че човечеството е 
продукт на целокупното общо развитие, че индивидът не стои 
изолиран в света, а е част от цялото човечество и като такъв взема 
участие в общия умствен живот на човечеството. Заради това човек в 
своите действия не може да не взема във внимание цялото 
човечество, под влиянието на което той се развива и образува своята 
индивидуалност. Ето защо този, който в своите действия има 
предвид само своята личност, той върши нещо противоестествено, 
нещо опако и затова ще срещне спънки от страна на другите. 

Спиноза поставяше още като средство за постигане последната 
цел познанието, науката. И наистина, не може да се откаже, че 
познанието има известна сила, че то внушава на човека несебични 
интереси. Човек, който се предава на науката, често пъти жертвува 
себе си в полза на другите, а това несъмнено е нравствено. Такова 
едно занятие води често към затулване на своите собствени възгледи 
и наклонности и на придаване изключително на познание на 
мисленото, на незаинтересованото стремление към истината. Тъй 
щото не може да се отрече известна морална стойност на научния 
труд. 

По такъв начин Спиноза открива в своята система по-широк 
простор на морала, като не го свежда само в прости отношения 
между хората, а го разширява в отношения по-широки, отношения 
на човека към природата. Този възглед на Спиноза за значението на 
науката е и едностранчив, тъй като той обявява науката като 
едничък извор на щастие и задоволство. Но ако наистина нашето 
щастие и нравственост зависи от научното познание на вселената, в 
такъв случай истинска нравственост и щастие биха достигнали само 
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малко членове от човечеството, а това е в противоречие с нашето 
нравствено чувство и изискване. Ние не приемаме и не признаваме, 
щото едно малко болшинство да се наслаждава с щастие. Покрай 
това, макар този възглед да е изказан и от видни мислители на 
древността (Сократ и Аристотел), които тъй също признават 
голямото значение на научното занятие за постигането на 
действително нравствен живот, ние не можем да признаем този 
възглед за абсолютно верен. Ние не можем да признаем, че с 
познанието се премахват всички пречки за установяване на морален 
строй във вселената. Такъв един възглед, който мисли, че само с 
науката може да се възстанови нравствен строй, забравя, че има 
освен този мотив и такива влечения в човека – страстите, които 
влияят на хората и техните постъпки и които не се премахват 
непременно с умственото развитие, каквото влияние и да се 
приписва на последното. Тъй щото виждаме, че при всичките добри 
страни, при всичкия напредък на нравствеността в системата на 
Спиноза в сравнение с другите предшествующи системи, и тази 
система не е лишена от слаби страни. В тази система отношението 
на човека към вселената съставя основата на морала. Спиноза 
изпуща из предвид отношенията на хората помежду им. Такъв един 
възглед, който взема във внимание само отношенията на човека към 
вселената (природата, Бога), такъв възглед можем да наречем косми-
чески или космично натуралистичен, или космично природонаучен 
възглед. 

Към тази посока принадлежи и Готфрид Лайбниц (1646-1716). 
Само че той отдава известна цена и на индивидуалността в областта 
на нравствеността, която индивидуалност изчезва в системата на 
Спиноза. 

Друга една посока, по-нагледна, по-проста и по достъпна, е тъй 
наречената антропологическо-психологическа посока, която особе-
но развиват английските мислители. Най-важните между тези 
мислители почти в последователна върволица развиват една, 
именно гореказаната, посока, докато между мислителите на конти-
нента не се забелязва такава последователност в развитието на 
техните учения из областта на етиката. И този вървеж върви в 
Англия към все по-голямо усъвършенствуване на тази теория. Тази 
посока не гледа да вплете човека с неговия морал във вселената, във 
великия всемирен проблем, ами като оставя в областта на 
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нравствеността настрана природата и вселената, стреми се да 
намери основата в същността на морала в самия човек, да извлече 
морала от душевните прояви и процеси на самия човек. Като смята 
нравствеността като един вид вътрешно проявление на човешката 
душа, тя мисли, че предметът на морала не може да състои в това 
дали човек да се отдаде на вселената, не може да се смята това за 
задача на човека, а вижда тази задача в правилното отношение на 
човека спрямо другите хора. По такъв начин тази посока намира 
произхода на морала в отделната личност и простира морала върху 
човешкото общество, а не върху цялата вселена въобще. Тя поставя 
цел на морала предвид само на цялото общество. Тъй щото по своя 
произход тука моралът е психологичен, а по своето разпростра-
нение – социален. 

След подготвителната работа на Бекона английският възглед за 
моралния живот се основава най-напред от Джон Лок (1632-1704), 
след когото цял ред мислители развиват този морален възглед. Тези 
моралисти проявяват известна трезвеност; понятията у тях са по 
ясни, по-определени и целият начин на мислене е по-съобразен със 
здравия ум на човека. Този английски морал, както го срещаме вече 
формулирана в Лока, се съдържа в следующето: 

Първо. Човек, като няма никакви вродени идеи, също тъй няма 
и никакви определени морални идеи и влечения. Моралът не е 
нещо вродено в човека, не е нещо, което остава еднакво, което 
постоянствува, трае, ами моралът е нещо, което се колебае, което се 
развива с течение на времето. Няма значи никакви вродени, 
непроменливи морални идеи, принципи – всички такива принципи 
трябва да се обясняват от опита, именно от задружния човешки 
живот. До такова убеждение трябва да додем, като гледаме как 
хората имат разни морални убеждения, разни начини на морално 
постъпване. Тъй например, няма нито едно престъпление, което 
негде12 и някога да не е минавало за нещо нравствено, нещо добро и 
морално, а имало е дори племена, които са считали убиването на 
престарелите родители за нещо похвално. Кой знае дали и ний не 
считаме за добри много неща, които в по-подирни13 времена ще 
смятат за лоши? Тъй че както много наши възгледи са се изменили 
спрямо предишните възгледи, тъй също могат да се изменят в 
бъдеще и сегашните наши възгледи. Напротив, да беше имало едно 
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вродено морално чувство, една вродена нравственост в човека, тя би 
трябвало да се прояви навсякъде еднакво. 

Второ. С този възглед стои в свръзка възгледът, че не 
съществува нищо изобщо добро, абсолютно добро. Имало е ми-
слители, които са твърдели, че съществува нещо, което само по себе 
си, без зависимост от нещо друго, е добро. Но понеже доброто 
трябва да се намира в природата, в света, гдето действува човек, това 
добро трябва да се оправдава по някакъв начин защо ний го 
наричаме и считаме за добро. И ако вникнем добре в това, което 
наричаме добро, ще намерим, че всъщност онова наричаме добро, 
което е полезно на човешкия ред, което подпомага на благо-
денствието на обществото – на обществото, а не на отделния 
индивид. Тъй например, Спартанците обявяваха кражбата като 
нещо похвално, защото намираха, че помага за вдъхване хитрина на 
младото поколение, а това те смятаха за нещо полезно за тяхната 
държава. Тъй щото добро е онова, което е полезно на обществото, но 
тази полза на обществото не е нещо постоянно, а може да се 
променява заедно с другите промени в обществото. Каквото за едно 
общество е полезно, за друго може да се вижда вредливо, каквото за 
едно време е спасително, за друго време може да се вижда като най-
убийствено. Тъй щото поради промяната на ползата променя се и 
моралът. Ако полигамията за едно общество е полезна, тя за него е 
нравствена. Според културното състояние на едно общество едно 
или друго нещо може да бъде за него полезно и морално, а друго – 
вредно, значи неморално. Според това известни морални възгледи 
владеят в едно общество, защото съобразените с тези възгледи 
действия принасят полза на това общество. Гръцкото общество 
мислеше, че има необходима потреба от робството, затова то не 
считаше робството за нещо неуместно. Робството се премахна 
тогава, когато целият културен живот беше се изменил, а не защото 
хората бяха станали по-нравствени. А именно, постепенно се 
премахва рязката противоположност между народите, която водеше 
към поробването на известни народи, изменят се културните 
условия, изменят се обстоятелствата, от които зависи благо-
денствието на человечеството, появява се необходимост от 
установяване на нов живот и в този нов живот вече не може да се 
поддържа институт като робството, поради което робството изчезва. 
Според този възглед моралът, нравствеността се образува и влияе в 
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борбата на хората за съществувание и според това явява се и цяла 
една история на морала. 

Трето. Отделният човек насочва своите действия към онова, 
което е полезно на обществото и се стреми към доброто поради 
известни социални влечения, известни чувства, които са присъщи 
на социалния човек, на обществения човек. В същински смисъл не 
може да се говори за дълг на човека към доброто, а човек, ако трябва 
да действува в полза на другите, трябва да има известен интерес, 
който да го кара да се стреми към общото добро. И действително, 
всеки един от нас в своето развитие, в своето съществувание се 
намира в зависимост, в свръзка с другите хора. Човек не може да 
живее напълно уединен, да живее сам за себе си, не може да се 
наслаждава от живота, ако живее уединено; той има нужда, за да 
живее, от помощта на другите. Нашият живот е обществен. А 
понеже в нашия живот дължим много на другите, то естествено е, че 
у нас ще се развият известни чувства на взаимна свръзка с другите, 
че нашият интерес ще се насочи в напредване към интереса на дру-
гите. По такъв начин възникват у хората социалните чувства, 
социалните влечения, човек захваща да усеща радост с другите и 
скръб с другите. Понеже хората живеят задружно, в тях възникват 
такива чувства на солидарност. Английският моралист посочва, 
значи, че от задружното живеене произтича и солидарността на 
чувствата и стремленията на хората да живеят задружно, те вършат 
задружни действия, а това възбужда и солидарност в чувствата. По 
такъв начин се получава в самия човек един принцип, който го кара 
да има предвид в своите действия общото добро. С това се развива 
радост и наслада, кога помагаме на другите и кога виждаме, че и 
другите се радват, значи кога принасяме полза и щастие на другите. 
Там, дето се явяват социални чувства и влечения, по един естествен 
начин се насочват към общото добро. Това особено добре изтъква 
Антъни Шефтсбери (1671-1713), макар инак той да не може да се 
причисли напълно към тази английска посока. 

Шефтсбери казва, че всеки човек има в себе си двояки видове 
влечения: егоистични (себични) и социални. Па не само човек, но и 
животните покрай егоистичните влечения имат и социални 
влечения. Тъй например, животните се отдават на страдания за в 
полза на своите малки, именно като се водят в тези действия. Те са 
даже в състояние да жертвуват своя живот за в полза на друг живот. 
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Тъй щото и в животните има такива социални влечения, а още 
повече в човека. Но това не ще каже, че егоистичните влечения 
трябва да се обявят за безнравствени, защото без егоистични 
влечения не би било възможно енергичното действуване на 
отделния човек. Само че тези влечения трябва да се докарат в 
известна хармония със социалните влечения. Тъй щото моралът се 
състои в това, щото да се доведат тези влечения в такова отношение, 
каквото е най-добро за обществото. А за да се намери това отно-
шение между разните влечения, е работа на разума, който трябва да 
посочи докъде да се простират социалните и докъде егоистичните 
влечения. И в социалните влечения може да има прекаленост, 
например прекалената нежност на майката, или прекалената 
ревност в партизанството. Тъй щото онова, което лежи в основата на 
морала, са според този мислител влеченията, които действуват у нас 
и ни карат да извършваме известни постъпки. Моралът се основава 
значи върху един факт: факта на нашия опит и науката за морала, 
етиката, става един вид емпирическа наука, поставя се върху 
почвата на психологията, избягва всякаква тайнственост, каквато 
лежи в отношенията, каквито поставя в основата на морала 
Спиноза, отношения на човека към общата природа, вселената. 
Според този възглед моралът трябва да се обоснове психологически, 
не космически или теологически, както поддържаше християнският 
морал. Човек не трябва да действува, защото чувствува себе си в 
свръзка с общата вселена и схваща себе си като част от нея; също 
човек не трябва да действува нравствено, защото бог обещава 
награди или заплашва с наказания, а човек трябва да действува 
нравствено от симпатия към другите, под влияние на 
симпатическите чувства. Значи моралният мотив у нас трябва да 
бъдат социалните, симпатичните чувства. Най-сетне, тъй като 
моралът не е нещо абсолютно, което постоянствува във всички 
времена, а нещо, което се развива в границите на нашата природа, 
на нашата власт, заради това той е подчинен на нашите влияния и в 
такъв случай ний чрез собствен труд сме в състояние да помогнем за 
подигането на нравствената култура. Ний постоянно спомагаме да 
добием все повече и повече блага за човечеството. Колкото повече 
настояваме да докараме в познанието на хората тази общност на 
техния интерес, толкова повече се развиват социалните, хуманните 
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чувства и влечения. Значи ний можем да помагаме за развитието на 
моралния строй. 

В тази английска школа има собствено две течения, от които с 
по-съвършена основа ни се представлява представляваното от 
Шефтсбери, който намира щастието в хармонията на отделния 
човек с неговите ближни и който счита човека по природа добър. 
Другата етика най-добре се представлява от Бентама, според който 
щастието на човека лежи в насладата на най-голямото число хора 
(това е груба етика). Като е така, човек трябва да си постави за 
задача да помага на възможно по-голямо число хора. 

Но колкото и да се отличава етиката на Спиноза от ан-
глийската етика, при всичко това между тези две нравствени 
системи пак има една обща черта: и двете нравствени системи 
поставят висшата цел, доброто в щастието и заради това препоръчат 
стремежа към щастието като нравствена цел. Защото и Спиноза 
туря в основата на морала стремлението към самоподдържането, 
към собственото добро, към щастието. Висшата цел е щастието: 
заради това и Спиноза, и английските мислители препоръчват като 
нравствена цел стремлението към щастие. 

Срещу тези морални системи се противопоставя учението за 
нравствеността на знаменития немски мислител Имануел Кант 
(1724-1804). 

Видехме как при Спиноза моралът се основава върху позна-
нието на вселената. Английските мислители оставиха настрана 
свръзката на човека с природата и Бога, ограничиха се с обществото 
и като основа на морала въздигнаха чувствата на човека. Тъй щото 
докато Спиноза дава космическо обяснение на морала, те дават 
психологическа основа на нравствеността. Кант се противопоставя 
на тези посоки. Той твърди, че моралът не може да се основава 
върху познанието на вселената, върху една всемирна наука, защото 
такава наука не притежаваме. Ако бихме искали да турим 
основание на морала върху познанието на вселената, би трябвало 
предварително да сме сигурни, че притежаваме или че поне можем 
да постигнем такова познание. А в това не сме убедени. Напротив, 
познанието на вселената, при всичкото усилие на човечеството, не е 
отишло твърде далеч. Този е един аргумент против системата на 
Спиноза. По-силен обаче е този аргумент: ако моралът зависи от 
такова научно познание, тогава не би била възможна свободата на 
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волята. Такъв един възглед, какъвто е Спинозовият, изключва всяка 
свобода на действията на хората, а свободата е необходима за 
морала. Значи тогава трябва да се търси друга основа на морала. Но 
тук можем да се попитаме защо такава една система като 
Спинозовата не може да даде основа на морала? Защото тя не оставя 
място на свободата, която е нищожна според схващането на Канта, 
за основаване на един действителен морал. Познанието на света за 
Канта не е нищо друго, освен стремеж да се докарат явленията в 
света в пълна каузална свръзка. Тъй че научното изследване е 
каузално свързване на явленията. Според това идеалът на науката 
ще бъде следният: вкарване на всемирния, целокупния процес в 
един общ строй, общ порядък, който да не оставя нищо несвързано. 
Ако сега и човек е част от тази обща каузална система, тогава 
неговите действия биха следвали от общото светско действуване, 
тогава и човек би следвал всеобщите закони. Но ако ний сме част от 
цялата каузална система, тогава всъщност ний не действуваме, ами 
нашето действие е също природен процес, каквито са другите 
природни явления. А тъй като такова е в системата си учението на 
Спиноза, в неговата система няма место за морала, защото моралът 
предполага волно действуване. В такава една система и всякаква 
нравствена оценка на действията е неуместна, защото и действията 
на един или друг човек следват със строга необходимост от 
условията в света, неуместна и неоправдана е такава оценка на 
действията, на нравите изобщо. Тогава изчезва моралът, свободата и 
всяка отговорност на дееца за неговите действия. Тъй щото, ако 
възгледът за вселената би бил едничката основа за морала, тогава 
моралът в строг смисъл не е възможен. 

Английските мислители пък полагаха морала на психоло-
гическа основа. Но според Канта моралът не може да се основава и 
на душевния акт, защото този опит е нещо непостоянно, нещо 
променливо, и още защото в такъв случай доброто би се вършило 
само за това, защото би следвало просто от нашите злоби, от нашите 
чувства и стремежи. В такъв случай ний бихме вършили доброто, 
защото то ни причинява наслада, но тогава ний не постъпваме вече 
нравствено, защото нравственото дело изисква непременно осво-
бождение от егоистичните, от себичните подбуди. Моралът, който 
би бил не друго, а развитие на собствените душевни заложби, не би 
бил по съдържанието си вече морал. Ако вършим добро на другите, 
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за да развиваме собствените си способности, тогава не постъпваме 
морално. Такова основание води наместо към морал, към егоизъм. 
Ето защо не може да се приеме и това основание на морала, а трябва 
да се потърси друг мотив на моралното постъпване. 

За тази цел Кант излиза от това, че истинска наука за вселената 
е невъзможна за човека. Не съществува всемирна етика в смисъл на 
метафизика, която иска да познае самата ядка на света, която би 
искала да открие самата дълбочина на света. Според Канта ний 
познаваме нещата само дотолкоз, доколкото те влияят върху нашата 
познавателна способност. Ако това е тъй, тогава няма истинско 
познание за нещата; ний познаваме нещата, доколкото те ни правят 
впечатления, познаваме само впечатленията от нещата, познаваме 
нещата, както те ни се представят, а не каквото те са всъщност. 
Както кривото огледало отразява предметите, които зависят от него, 
тъй и нещата се отразяват от нашата познавателна способност в 
зависимост от нашата направа. Тъй щото всяко наше познание се 
отнася до нещата не както те са всъщност, а както те се явяват нам, 
не до „неща в себе си”, а до „явленията на нещата”. По такъв начин 
не получаваме истинско познание на истинската вселена, а 
получаваме познание за отраженията на тази вселена. Образите, 
които получаваме с нашето познавателно схващане, ние схващаме в 
известно единство, в каузална връзка. Каквото действува на нас, то е 
винаги отделно, несвързано, а ний схващаме нещата в известна 
връзка, наредба. Връзката, единството на нещата не лежи в нещата, 
а може да доде само от нас, от нашата познавателна способност; ний 
нареждаме нещата в известна връзка, в известна каузалност, във 
взаимодействие и пр. Особено важна е в това отношение каузалната 
връзка, в която нареждаме явленията от света. Не явленията или 
нещата влияят на нас, тъй щото да представляват непременно 
проявление на такава идея за каузална връзка, като че тя лежи в 
самите неща, а ний нареждаме нещата в такава връзка, щото едното 
нещо да е за нас причина, а другото следствие. Тъй че каузалната 
връзка, а заедно с това цялата наука, не е точен образ на действи-
телния свят, а ний виждаме света в такъв образ на каузална наредба; 
ний, според законите на нашия ум, нареждаме впечатленията от 
инак неузнаваеми за нас неща в такава наредба, ний даваме 
законите на природата и ги налагаме на нещата. Значи законите на 
вселената не са вън от нас и ний не им се подчиняваме като нещо 
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чуждо нам, а ний сами предписваме тези закони, ний даваме 
законите на природата, а заедно с това и каузалния закон. Ето защ, 
тези закони не се простират по-далеч от нашето познание. Само 
дотолкоз важи каузалният закон, доколкото се простира нашето 
познание. Каузалният закон важи само за нашето мислене и 
следователно той не може да се обърне против нас. По този начин се 
получава възможността да се открие в нашата вътрешност един 
принцип, който да не е подчинен на каузалността. А това свободно 
место ни дава именно чистият разум, разумът, доколкото той не е в 
свръзка и в зависимост от опита. Докато действието е подчинено на 
законите, дотогава то не е свободно, но щом познаем, че законите на 
познанието не се простират по-далеч от познанието, тогава моралът 
може да се освободи от тези закони, на които са подчинени нещата, 
възможно би било каузалният закон да се не прилага към известна 
страна на нашия живот. Но тук трябва да си зададем въпроса има ли 
нещо в нас, което да ни дава право да приемем такъв морален 
строй? На това Кант отговаря, че съществува такъв един факт, който 
ни кара да признаем, че край природния строй съществува и мо-
рален строй, който се измъква изпод природните закони. Именно, 
всеки човек има съзнание, че в своите постъпвания е подчинен на 
известен закон, всеки чувствува какво неговите действия трябва да 
се извършват по известен принцип. И това съзнание за такъв един 
закон е основата на нравствеността. Чудновато е това дето ако и 
всичко в света да е подчинено на строги закони, пак човек не може 
да се остави от това да оценява било своите, било чуждите действия 
по един особен нравствен принцип. Ний наистина можем и да не 
постъпваме нравствено, но при все това пак не можем да се 
освободим да не оценяваме своите действия. Можем при такава 
оценка и да грешим, да се заблуждаваме, но важното е, че винаги 
докарваме своите действия в известно отношение към един закон, че 
ний винаги оправдаваме действията, докогато те са съобразни със 
заповедите на известен закон. Туй е именно чудесният факт, който 
не може да се разбере от обикновената каузалност на нещата. Стига 
само да си представим ясно този морален закон. Кант е поразен от 
този факт, който като че ни открива един задсетивен мир. С 
възторжени думи той говори за този нравствен закон, който той 
чувствува в себе си. 
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Но какво е собствено този нравствен закон, какво казва този 
закон? Така който твърди, че с нравствения закон не ни се пред-
писва да преследваме определена цел, не ни предписва нещо, към 
което да се стремим като към добро, а само ни посочва нещо, 
изисква от нас една определена форма на нашата деятелност, за да 
се съобразяваме с този закон. Именно този морален закон заповядва 
„действувай така, щото правилото на твойто действие (максимата) 
да може да важи всеобщо, или да служи в същото време и като 
принцип на общо законодателство!” Значи действието ще бъде 
тогава нравствено, когато в собственото ни настроение би се носила 
идеята за общото, когато в нашите действия бихме станали оръдие 
на общото, значи на разума. Тази заповед, която излиза от 
нравствения закон и се съдържа в него, е категорическа заповед, 
категорически императив. Заповедите могат да бъдат двойни: 
хипотетични или категорични заповеди. Хипотетични заповеди се 
налагат, когато настъпва или има да настъпи нещо друго, пред 
което заповедта се поставя в зависимост. В такъв случай заповедта 
важи дотолкоз, доколкото настъпва друго нещо. Категоричната 
заповед пък се дава без оглед на друга цел. Тука се заповядва `върши 
еди-какво си`, но не за да получиш еди-какво си или да станеш еди-
какво си. Такава е заповедта на нравствения закон; тя е безусловна. 
Тука не се казва върши добро, за да получиш щастие, а просто 
върши добро! Тази особеност на нравствения закон е един велик 
факт, който намираме в нашия разум. Дългът, който ни се налага от 
този нравствен закон, не може да се отнася към това, че ний трябва 
да се стремим към нещо определено, нещо неформално. Според 
Канта този дълг не може да се отнася към нещо определено, нещо 
материално, а към нещо формално. Значи нравственият закон ни 
предписва формата на действието, а не определено добро, 
определена цел, която трябва да се достигне. Нравственият закон не 
казва `действувай, тъй щото да си щастлив или хората да са 
щастливи`, а казва `действувай, тъй щото да имат право да искат и 
другите да действуват по същия начин. Значи принципът на 
нравствения закон не е материален, а може да бъде само формален. 
В него се съдържа формата на всеобщност. Определен предмет или 
някакво определено състояние не може да бъде задължително за 
морала. Например „Гони щастие!” Щастието не можем да вземем за 
цел, защото трябва да знаем от какво зависи щастието, а това можем 
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да узнаем само от опита. А щом зидаме върху опита, тука сме вече 
несигурни. Не можем да знаем предварително как трябва да 
постъпваме, а винаги да се допитваме до опита; но трябва да знаем 
по-рано, преди опита, как да постъпваме нравствено. Също тъй не 
може да се постави като цел на нашето действие съвършенството 
(както твърди Лайбниц). Тука би трябвало да знаем какво нещо е 
съвършенство, за което би трябвало да достигнем известно умствено 
развитие, а ние не признаваме, че само умствено развитите трябва 
да знаят какво нещо е нравствено, но че това трябва да знаят и 
умствено неразвитите. Щом поставим за цел на нашите действия 
някакво благо, някакво добро, изпадаме винаги в несигурност, 
защото не знаем в какво се състои това благо. Сетне, ако трябва да 
действуваме морално само за да достигнем известно добро, тогава 
моралът би бил само средство, а не цел. Нравствено би било тогава 
каквото помага, за да са достигне известно добро. Тогава щастие, 
съвършенство и други такива блага биха били съдържанието на 
действията, а моралът – само средство за добиване на тези блага. Но 
щом моралът стане средство, лесно в него може да се вмъкне 
егоизмът. А ако моралът се обърне в средство за нещо друго, тогава 
винаги ний ще можем да се питаме какво получаваме ние сами от 
такова действие, каква полза имаме ний от причиненото благо на 
другите. По такъв начин ще поставим стремлението си за щастието 
на другите в зависимост от собственото наше щастие. Значи винаги 
има опасност да изпаднем в егоизъм, в самолюбиво настроение. От 
това се вижда, че никакъв материален принцип не може да ръково-
ди действията. Тъй че задължението, което ни се налага от нравст-
веността, трябва да се отнася само до формата. Само тогава 
действието ще стане един вид оръдие, не на общата мисъл; будният 
разум, мисълта за общото ще преобладава в нас. По такъв начин ще 
се възстанови разумът като ръководно начало в нравствения мир. 

Човекът е двояко същество и на първо място той е сетивно 
същество – същество, което живее във време и се намира в прост-
ранство, но това не е всичко. Човекът не е само сетивно, но е и 
разумно същество. И като такова разумно същество той произвежда 
в себе си мисъл за нещо безусловно, за нещо безкрайно. И човек е в 
състояние през цялото си съществувание да е обладан от тази мисъл 
за нещо, което надминава обикновения природен мир. Човекът като 
такова разумно същество дава на човека като сетивно същество един 
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закон, именно закона на неговата разумна природа, която се налага 
на сетивната природа и разумът подчинява сетивната природа на 
този закон. Значи нашият собствен разум ни налага задължение. 
Този принцип, който Кант поставя, схваща цялата нравствена 
работа на човека като един вид борба, силна борба на разумната 
природа на човека против неговата сетивна природа. Който 
действува морално, той действува противно на своята сетивна 
природа. Даже и когато нашата природа естествено е наклонна към 
общото, към доброто, даже и тогава, ако няма борба, нашата 
постъпка не ще е всъщност морална. Човек ако върши добро само 
защото такъв е той създаден, а действително е състрадателен към 
другите и им помага, значи ако не се отказва собственото благо по 
съзнание на своя дълг, а действува тъй, защото такъв е по природа, 
такъв човек още не е морален. Моралът не може и не бива да се 
извлича из природните влечения, защото такива са присъщи на 
отделния човек, па бил той и един вид венец на сетивната човешка 
природа. Моралът не е венец на сетивната човешка природа, а 
откровение на нещо по-високо от сетивното. Ето защо който 
действува нравствено, той действува в противност със сетивната си 
природа, той се бори против тази природа. Като сетивно същество 
човек е вързан в своята личност, значи в своите влечения и на-
клонности, като сетивно същество той се поддава на тези влечения. 
Но там, гдето се явява дългът, там се изисква подчинение на 
сетивната природа и наклонностите под този дълг. Всяко действие, 
което произлиза от наклонностите, не е морално, макар и да не е и 
неморално. Значи дълга трябва да извършим не по наклонност 
само, а с пожертвувание, с вътрешна борба, за да се насилим и 
извършим своя дълг. Който би удушил своите влечения и извършил 
добро по съзнание на своя дълг, постъпва много по-нравствено от 
този, който извършва добро по природно влечение. Онзи например, 
който по природа не е навикнал на разкошен живот, ако не 
злоупотреби с поверени суми, не е много нравствен, но онзи, който 
е навикнал на разкошен живот, който се нуждае, ако не зло-
употреби, той постъпва нравствено. Кант смята нравствения човек 
проникнат от съпротивление към егоистичните наклонности, 
изобщо против природните наклонности. Това ни кара да мислим, 
че Кант гледа на човека като такъв, който по природа има влечение 
към лоши постъпки, значи в човека има нещо зло. Но затова пък 
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тази борба против тези наклонности на човека, борбата, която води 
към общото – не към личното, прави човека оръдие на разума и 
именно тази борба донася истинско щастие. Щастие за човека може 
да бъде само туй, че той може да се бори против тези природни 
наклонности. Само в това се крие щастието на човека, гдето той 
повдига разумната природа против сетивната природа и дохожда 
до съзнание, че ние трябва да подчиняваме последната природа на 
надсетивната, на разумната природа. Кант напира значи върху 
голямото значение, което има тук дългът, който винаги трябва да 
имаме пред очи, ако искаме да действуваме нравствено. 

С тези свои величествени възгледи Кант се приближава до 
първобитния християнски морал. И Кант със своето нравствено 
учение, което проникна в сърцето на германския народ, особено 
при посредството на поетите (като Шилера), художниците, даже 
военачалниците, сполучи да подигне духа на германския народ, 
като му внуши това велико съзнание за дълга. А това въздигна 
германския народ, особено във времето на Наполеона I-и. 

Кант твърди, че с нравствеността са свързани три велики идеи: 
1/ идеята за свободата; 2/ идеята за Бога и 3/ идеята за без-
смъртието на душата. Най-важна от тези идеи е идеята за моралната 
свобода. Ако моралният закон се открива в нас с наложителна 
заповед да постъпваме съобразно с него, то тогава би трябвало да 
бъдем в състояние да се съобразяваме с този закон; инак би било 
абсурдно да ни задължава законът да вършим нещо, а ние да не сме 
в състояние да го вършим. Значи там, гдето съществува нравствен 
закон, дълг, там трябва да съществува и свобода. Без свобода няма 
нравственост, а понеже ние имаме нравствено съзнание, за това 
трябва да има и свобода. От факта значи за нравствено съзнание 
следва свободата на човешката воля. Но Кант не можеше да не 
забележи, че в обикновения мир всяко нещо се предшествува от 
друго нещо. Тъй че човешките действия също изглежда да се 
оправдават било от външни, било от вътрешни условия, както се 
определят и произшествията в природата. Значи за обикновеното 
схващане изглежда да няма место за свободата и че и за човека важи 
каузалният закон. Но според Канта този закон важи само за мира, 
който схващаме във форма на пространство и време, за емпиричния 
мир. Но емпиричният мир е пак наше дело, наша воля. Именно 
този характер, който с всичките си действия влиза в общия мир на 
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явленията, е дело на нас като същества, които принадлежат и към 
по-висок мир, в мира на нещата в себе си, мира зад явленията, 
задемпирическия мир. Нашата познавателна способност изменява 
този свят съобразно със своята направа; тя нарежда явленията във 
формата на пространство и време, които са форми, които ние да-
ваме. Също тъй ние нареждаме нещата и в каузална свръзка, даваме 
им каузален закон. Мирът, дето нещата са наредени по този начин, 
е мир на явленията и зад този мир лежи мирът на нещата в себе си, 
мирът, който заедно с нашата познавателна способност произвежда 
мира на явленията. Както направата на огледалото заедно с нещата 
дава формата на отражението, което се явява у него, без самото 
огледало да произвежда отражение, също и ние схващаме нещата 
въз основа на нашата познавателна способност. Следователно 
нещата не са такива в себе си, каквито ги познаваме, а притежават и 
непознаваема природа. Този е мирът на нещата в себе си, зад-
емпиричният, интелигибелният мир. Ний сме същества, които 
познаваме и себе си във форма на пространство и време и дейст-
вията на които се нареждат в каузална връзка. Но ний принадлежим 
и към задемпирически мир. Нашия характер, който схващаме, е 
емпирически характер, но зад него лежи интелигибелният ни 
характер. Именно като такова същество, което принадлежи съще-
временно и към задсетивния мир, ние сме свободни. В обикновения 
опит нашите действия са подчинени на закона за каузалността. 
Значи ние можем да бъдем свободни, а тъй като нашият нравствен 
закон изисква това, то ние трябва да бъдем свободни. Наистина 
мирът на свободата е неузнаваем за нас, но нравственият закон ни 
задължава да приемем, че трябва да съществува свобода на човека. 
По такъв начин нравственият закон довежда до идеята за свободата. 

Идеята за Бога ни се налага също тъй от нравствения закон. Без 
Бога не би имало сигурност, че нравствеността ще възтържествува в 
света. А ние сме проникнати от съзнанието, че доброто трябва да 
възтържествува, злото – да пропадне. Но без съществуванието на 
един крепител на нравствеността не би могло да се удовлетвори 
това наше съзнание. Заради това за да бъде възможна нравстве-
ността, трябва да се управлява светът от един разум, който да 
докарва действителността в съгласие с нравственото искане. Този 
разум е Бог като крепител на нравствения мир. В земното си 
съществувание ние твърде малко можем да се доближим до това 
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съгласие на нравствения закон с действителността. Като сетивни 
същества ние тук не се подчиняваме напълно на разума; ние не 
можем да станем светци, колкото и да живеем на земята. Ако 
нашият живот би престанал след земното ни съществувание, 
всичките ни просветни стремления биха останали безплодни, а 
нравствено да се съобразяваме с моралния закон напълно се иска от 
нас. Затова със смъртта не може да се прекрати нашето съществу-
вание, а трябва да се продължава, за да достигнем до този нравствен 
идеал, да изпълним напълно исканията на нравствения закон. При 
това нашето нравствено съзнание изисква още всеки да получи, как-
вото заслужава. Но това не става на дело в нашия земен живот, а 
даже често става обратното. Значи и заради това нашето съществу-
вание трябва да съществува и след земния живот, за да получи всеки 
каквото заслужава. 

Тази е етическата система на Канта. 
Край тези три важни етически системи, на Спиноза, Лок и Кант 

можем да посочим още две течения, които се поставят против някои 
точки от разгледаните три системи. 

Разгледаните дотук системи, колкото и да се различават, имат 
това общо, че твърдят, какво ние с мислене можем да намерим и 
постигнем крайната цел, която трябва да си постави човешкият 
живот и че тази цел, като се намира с мисленето, важи за всички 
хора и за всички времена. Против такова мнение се явява едно 
течение, което твърди, че целта на човешките действия се намира не 
чрез философско мислене, а чрез исторични издирки14 и вникване в 
живота на човечеството въз основа на историята. Значи в областта 
на морала има не философска цел, а историческа задача, задача на 
сегашното състояние на обществото. Това е едното течение. 

Второто течение твърди, че нито философията, нито историята 
ни посочват целта на нашите действия, а природата, особено живот-
ното царство, която включва и човека. 

Първото течение можем да наречем исторично-социално. То не 
се представлява толкоз от видни мислители, колкото от цял ред 
писатели. Като най-видни представители на тази посока можем да 
посочим френския философ Огюст Конт (1798-1857) и белгийския 
астроном и статистик Адолф Кетле (1796-1874). 

Тази посока представя начело на всички размишления един 
забележителен факт, именно зависимостта на човешката личност от 
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обществото, от общественото състояние, от цялата околност, в която 
се намира и живее човек. Конт нарича тази среда обществена среда. 
Това е един вид обществена атмосфера, в която се движи и живее 
човек. Според Конта човек е съвършено зависим от тази среда, той е 
неин продукт, рожба, и заради това човек и в най-скромните си 
действия се намира в зависимост от тази среда. Тъй например в това 
отношение не малко влияние има езикът, който е тоже15 един 
момент от средата, който не е само средство за изражение, но и 
начин за усещане, начин и за проявяване на умствената способност. 
Обществото, в което живее човек, има съвсем определено етическо 
състояние и това етическо състояние от този период е доста 
постоянно. В това отношение Кетле дава и примери доколко 
етическото състояние в известен период е доста постоянно и показва 
например, че в известна страна в течение на годината стават еди-
колко убийства, с еди-какви средства и че може да се предскаже за 
следната година, че в английския бюджет като приходи се запис-
вали суми, докарвани от мъчението на съвестта, от съзнанието на 
дълга и т.н. Това показва, че етическото състояние в известна страна 
е най-определено, щото предизвиква известни събития винаги 
редовно, докато не се изменят условията, което не става тъй бързо. 
И това състояние е продукт от историческото развитие. Наистина 
ний това забравяме при отделния човек, но не бива да го забравяме 
при човечеството изобщо. Това се проявява и в езика, който се 
развива и допълня съобразно с понятията, които владеят в 
обществото през известна епоха. Тъй например, в известно време, 
когато захваща да се пояснява особената роля на съвестта в 
човешкия живот, появява се и думата за означаване на това явление, 
след което това явление се фиксира окончателно в човешкото 
съзнание. Според това сегашността е продукт на миналото и го 
съдържа. Нашите възгледи, идеи не произлизат от сегашността, а са 
последици от предишните трудове на человечеството и трябва тъй 
да се разбират. Но всяка епоха има свой определен характер, а 
според това и доброто в известна епоха се определя от положението 
на обществото в тази епоха, от възгледите, които владеят в тази 
епоха, от исканията на тази епоха. Онова, което е полезно за 
обществото в сегашното му положение, това е добро. Тогава доброто 
не може да бъде постоянно, вечно. Според този възглед не само 
мнението на хората относително това що е добро, полезно, но и 
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самото добро, самото полезно е изменчиво, но и самото добро, 
самото полезно е различно в разни периоди. Онова, каквото е добро 
за едно общество, не е добро за друго общество. Не само схваща-
нията за доброто са различни, но и самото добро е различно според 
състоянието на обществото. Ако известни действия се смятат за 
добри в известно време, тогава тези действия са били добри за това 
време, а не само са се сматряли16 за добри. Значи колебание същест-
вува не само в понятието за добро, но и в самото благо. Значи не 
само щастието е променливо, но и самото благо е нещо релативно, 
променливо. Например в гръцко време омразата против неприятеля 
се считаше, че беше нравствена, в средните векове монашеският 
живот се считаше за нещо особено нравствено и не само се считаше, 
но и беше такова. Значи с изменението на положението, с раз-
витието, се изменят и всички понятия. Тъй че трябва да признаем, 
че съществува релативност не само в понятията, но и в действи-
телното благо. Тъй че да установим какъв е моралът в известен 
период, трябва да определим какво е важило преди нас, какво важи 
около нас, значи да си уясним връзката на сегашността с миналото и 
околността. 

Тази теория има очевидно известни добри страни, които в 
някои отношения я турят по-близо до истината, нежели теорията на 
абсолютизма в морала, който приема едно вечно и непроменимо 
благо и мери всички със същата мярка. Абсолютистите обявяват 
едно вечно добро за всички времена и стават несправедливи спрямо 
предишните времена. Напротив, историческият релативизъм казва, 
че всяко време има своя възглед и че е погрешен, само кога се налага 
на други времена. Така гледаме някак по-човешки, по-справедливо 
спрямо миналите времена и сетне такъв релативистичен възглед ни 
кара да си уясним добре миналото, за да оправдаем нашите постъ-
пки и тъй да си послужим със здраво основание за своите постъпки. 
Това е особено важно за държавата и обществото, които в своите 
наредби трябва да вземат под внимание миналото и да знаят върху 
него. Когато зидаме върху почвата на миналото, ний оползотворя-
ваме неговите резултати за сегашното и не построяваме държавата и 
обществото един вид във въздуха. Сетне, според релативистите 
получаваме по-правилно отношение спрямо бъдещето. Идеалистите 
поставят велики цели, като не вземат във внимание миналото и 
затова не могат да се прокарат, както се поставят, а такова нещо 
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може да доведе обществото до отчайване. Затова трябва да вървим 
към бъдещето полека, постепенно, в свръзка с миналото, в свръзка с 
историята. Според това и онова, което се създава по такъв начин от 
сегашността, няма да се изгуби, ами като е построено върху здравата 
основа на миналото, то ще влезе в основата на бъдещето, тъй че 
нашият труд не е изгубен, а ще състави съществена част в делото на 
бъдещето. Тъй че със своята работа ний подготвяме бъдещето. А 
каква е според този възглед задачата на нашата сегашност? Тази 
задача според Конта [се] състои в това да се стремим да раз-
пространяваме общата мисъл, характеристичните страни на нашата 
епоха равномерно върху цялата ширина на живота и научното 
ръководене (според него развитието на разума е най-главният 
фактор в развитието на човечеството, затова той напира, че трябва 
да се разпростре характеристичният този признак на нашата епоха 
върху целостта на издирването). Значи изтъква се като цел 
умственото развитие на човечеството и задачата на сегашното се 
състои във всеобщо разпространение, универсализиране на благата 
на културата. Това универсализиране може да бъде външно или 
вътрешно. Вътрешно трябва да бъде то в тази смисъл, че всички 
умствени прояви да се основават върху човешката природа, че 
науката, художеството, нравствеността, религията, всичкият живот 
на човешкия ум да се извличат от общата човешка природа, да се 
сведат към общата мисъл. По такъв начин вътрешно ще се 
универсализираме. А външно се проявява това универсализиране 
на благото, като се направят тези умствени блага общи, като се 
разпространят на всички хора, значи като се демократизира 
умственият живот и неговите блага. Такава задача поставя Конт въз 
основа на своя възглед на човечеството в сегашния период и мисли, 
че мъдрият човек може да стане щастлив, ако встъпи с всички свои 
сили в този процес на универсализиране, ако си тури като своя цел, 
като свое добро доброто на обществото. Според този възглед ний 
вземаме живота на сегашността, не си поставяме задачи, които биха 
могли да се постигнат само в далечното бъдеще, а живеем с живота, 
преследваме своята задача, и с това подготвяме бъдещето. Тъй щото 
нашата работа по такъв начин не остава уединена, затворена от 
сегашността, а ще повлияе със своята работа и върху бъдещето. По 
такъв начин нашата деятелност като става основа на бъдещето, като 
става част от бъдещето, тя си остава безсмъртна. 



 217

Историко-социалното течение значи излиза от факта, че човек се 
намира в зависимост от околността и от това, че обществото е 
продукт на исторично развитие, на миналите общества. Според 
това целостта на обществото, а и нравствеността ще бъде в 
зависимост от миналите състояния на обществото и според това 
всяко добро в разните периоди ще да бъде различно съобразно 
условията, през които са минали разните възгледи и схващания. За 
да определим значи доброто, трябва да вземем под внимание 
миналото и околността. Според това моралът се схваща като 
релативен, т.е. като нравственост, която се намира в зависимост от 
условията, които или предшествуват, или съществуват в известен 
период. 

Второ етическо течение в модерно време е природонаучното. То 
схваща човека като част от природата, то разглежда човека (и 
моралния човек) като природно същество. Тази природонаучна 
посока получава подтик особено от дарвинизма. По-преди се 
приемаше като че съществува контраст между природата и човека: 
природата се представяше като че се намира в спокоен вървеж, 
докато в човека се виждаше борба. Но Дарвин показа, че и 
природата се намира в борба, борба за съществувание, борба за 
живот. В тази борба можеше да се открие връзката между живота в 
природата и живота в човечеството. В човечеството, както и в 
природата, виждаме стремеж към поддържане на живота, изобщо 
към живота. Този стремеж към поддържане на своето съществувание 
е присъщ не само на живата природа, но и на мъртвата природа. 
Защото законът за постоянствуването, за инерцията какво е, ако не 
стремеж на природните предмети да поддържат своето съществу-
вание. В живата природа този стремеж става стремеж към самопод-
държане, самозапазване. Всички живи същества се стремят към 
такова самозапазване. Това е общ закон, на който е подчинен и 
човекът като съществена част на тази природа. Според това туй 
запазване на себе си, туй поддържане и разширяване на своето 
същество трябва да се постави и като висша цел на човека, то трябва 
да се обяви като висше добро. Туй се внушава на човека от самата 
природа. Значи човекът трябва да поддържа своето съществувание, 
да гледа да го разшири по възможност. До такова заключение 
дохождаме от изучаването на природата. Но тук можем да се 
попитаме: не е ли такъв стремеж към поддържане и разширение на 
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своето съществувание чист егоизъм, не истински морал? И наис-
тина, и Дарвин признава, че моралът, нравствеността е неегоис-
тично постъпване, обаче това общополезно постъпване може да се 
обясни по природен начин пак въз основа на егоистичния стремеж 
към самопожертвуване. Природата кара човека да живее в общество, 
а този обществен живот по необходимост развива в човека морални 
наклонности, насочени към общото добро. В животните ний 
намираме подобна морална основа, която се крие в симпатията към 
другите същества, към близките. И животните, които живеят 
задружно, проявяват такава симпатия, която ги кара дори да 
жертвуват за другите своето лично благо. Тези симпатически 
чувства отпосле могат да се развият в човека дотолкоз, щото да 
получат това голямо значение, което те имат. Това става в борбата за 
съществуване, която владее в природата и изисква щото едно 
същество да гледа да извърши нещо добро на друго същество, което 
му е близко, да извърши нещо, което принася полза на другите 
същества, близки нему. Тъй например, да вземем живота в 
човешките общества. Народ, в който е развита такава симпатия, 
която свързва тясно отделните членове на народа, ще може много 
по-лесно да излезе победител в борбата за съществуване, нежели 
народ, в който преобладават егоистичните побуждения. Тъй че 
симпатията се явява като значително оръдие, което помага за 
поддържане на индивида, а тъй също и на целостта. По такъв начин 
симпатията – а това е моралът – е полезна за обществото и за 
индивида, а като такава може все повече и повече да се усили и да се 
разшири. По такъв начин симпатията, моралът, може да се усили 
дотолкоз, щото да се обърне в инстинкт, във влечение, което иде 
отвътре. В течение на развитието такава една морална посока на 
действията може да се вложи като съществена част в човешкото 
същество, защото се оказва като полезна на човека, а като инстинкт 
тази морална посока се предава по наследство от поколение на 
поколение. Моралните действия стават принадлежност към самата 
природа на човека. По такъв начин може да се обясни и онова 
чувство, което наричаме съвест и което особено силно се проявява в 
мъчението, гризението на съвестта. Именно когато ний не следваме 
известен инстинкт, що лежи в нас, тогава се произвежда неприятно 
чувство у нас. А когато моралът е станал такъв затвърден инстинкт, 
тогава игнорирането му непременно трябва да предизвика 
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неприятно чувство и това е онова, което наричаме гризение, 
мъчение на съвестта. Но за да се появи у човека истински морал, не 
е достатъчно да се загнезди в него такъв един инстинкт, а към това 
трябва да се прибавят известни умствени способности – способ-
ностите, които дават възможност на човека да обгърне със своя ум 
миналото и бъдещето и тъй да може да сравни своите действия от 
различни времена с инстинктивните влечения, които го карат към 
определени действия. В свръзка с тези умствени способности става 
възможен действителният морал, защото животното може да се 
влияе от такива инстинкти, които го карат да се жертвува за доброто 
на младото поколение, обаче това ний не наричаме морал, защото 
животното няма способности да размисли върху действия, които са 
извършени или подлежат да се вършат. Отсъствието на морал у 
животните произлиза именно от това, че им липсват такива развити 
умствени способности, макар че те притежават инстинкт, който 
може да послужи за основа на действия, които в човещината се 
казват морални. 

 
III. ЗА СЪВЕСТТА 

След беглия поглед, който направихме на главните етически 
възрения17 от най-древни времена до днес, пред нас се изпречват 
ред въпроси, от които на първо место въпросът съществува ли у нас 
някаква способност, която непрестанно да ни посочва дали нашите 
действия са нравствени или безнравствени, т.е. дали те се съгласяват 
или не с нравствения закон, каквото и да бъде неговото съдържание. 
Като такава една способност, която да ни показва, че в известни спе-
циални случаи има или няма съгласие на действията с нравствения 
закон, която способност непосредствено да преценява нашите 
постъпки, се е посочвало на съвестта. За това на първо место трябва 
да разгледаме въпроса за съвестта. 

В определението на това понятие не съществува единодушие 
между разните мислители. Разнообразието е толкова голямо, щото 
има мислители, които отричат, че е възможно да се дойде до 
съгласие и затова са предполагали да се изхвърли тази дума из 
областта на етиката, понеже за науката е годен един термин само 
тогава, когато означава точно определено логическо съдържание, 
значи ясно и отчетливо понятие, или пък са на мнение, че би било 
погрешно да се дава точна дефиниция на понятието съвест. Но този 
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укор, който известни мислители отправят към термина съвест, 
именно че той означава точно определено логическо съдържание, е 
укор, който с не по-малко право би могъл да се направи и наглед по 
определени термини, които обаче се употребяват в науката. Тъй че 
като оставим настрана възгледа, според който този възглед би 
трябвало да се махне от областта на етиката, нека разгледаме кои 
душевни прояви собствено най-точно бихме могли да означим с 
думата „съвест”. 

Известни мислители с тази дума означават всички умствени 
прояви, които се намират в свръзка с живота на човека като нравст-
вено същество. Това е нравственото съзнание изобщо и именно това 
нравствено съзнание се означава от известни мислители с думата 
съвест. Според това значи съвестта обгръща всички нравствени 
прояви. Други употребяват тази дума в по-ограничен смисъл, като 
означават с нея само една част от това нравствено съзнание, 
например онази способност, която притежава човек, когато той 
придружава борбата, която става в него между противни мотиви с 
особено чувствено вълнение, което е в състояние да усили една 
група от тези мотиви и да даде възможността щото да победят над 
другите. Например предстои да извършим някое себично действие, 
да кажем да скрием истината, за да се избавим от някоя неприят-
ност, като причиняваме с това някому неприятност. Тогава се поя-
вява борба между едни мотиви, които ни карат да кажем истината и 
други, които ни карат да я укрием. Двете групи мотиви тук се борят 
и човек има тази способност, че придружава борбата с известни 
чувствувания. Ако те са такива, щото да усилят онези мотиви, които 
го карат да извърши постъпка в полза на личното добро, то има и 
възможност да се усилят онези чувствувания, които са в полза на 
неегоистични действия. Колебаем се между тези мотиви според 
случая и възгледите ни, от които зависи борбата. Тези чувствувания, 
които ни карат да извършим едно действие или да го не извършим, 
са онова, което се нарича подканителна или законодателна съвест. 
Именно тези чувствувания от известни моралисти се означават с 
общата дума съвест. 

Най-сетне други моралисти с тази дума означават онова ду-
шевно явление, дето човек, който извършва самоопределено дейст-
вие, усеща неприятност, когато действието е противно на нравстве-
ните начала, или преданост, наслада, когато то е съобразено с 
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нравствените начала. Болката в първия случай носи обикновено и 
специално название биение, мъчение или гризене на съвестта; тоя 
вид съвест обикновено се нарича съдеща или последваща съвест. 

Значи различните моралисти дават различно тълкувание на 
думата съвест. Обаче най-обикновеното схващане на съвестта 
обгръща тези два момента: подканителната и съдещата съвест. Това 
се нарича и нравствено съзнание, доколкото се проявява само спря-
мо самия деец. Така съвестта не обгръща нравственото съзнание, 
което се отнася до другите хора. Има мислители, които употребяват 
думата съвест и кога се оценяват действията на други хора, но 
обикновено под тази дума не се разбира това нравствено съзнание. 
Тъй че съвестта ни представлява според това само собствен 
принцип, който кара нас към действие или който лежи в основата 
на оценката на нашите действия. 

След като посочихме в общи черти какво ще разбираме под 
думата съвест, нека преди да пристъпим към по-подробно 
разглеждане проблема на съвестта да проследим исторически 
развитието на понятието съвест и да видим по-важните възгледи, 
които се срещат върху нашия проблем в историята на филосо-
фията. 

Думата съвест, съставена от `съ`- и `ведети`, ще каже собствено 
съзнание, т.е. означава първоначално знание на собствения вътре-
шен живот. Най-напред срещаме тази дума в историята на 
философията у онази гръцка философска школа, която наблегна на 
голямото значение в морала на вътрешното настроение. Обикно-
вено в гръцкия морал се обясняваха за нравствени известни дейст-
вия, които са достигнали известна цел и значи нравствеността се 
поставяше в зависимост от успеха. По такъв начин не се обръщаше в 
обикновения гръцки морал толкоз внимание на вътрешните 
подбуди, върху убеждението, което е повлияло да извърши човек 
такова действие. В противоположност на този морал се противо-
поставя християнският, който дири нравствената стойност не 
толкоз в резултатите, колкото във вътрешните побуждения. Може да 
не постигне човек известен успех в своите действия, но стига побуж-
денията да са добри, действието е нравствено. Това становище на 
християнския морал се почва в гръцко време от школата на 
Стоиците, които първи изтъкнаха голямото значение на вътреш-
ното настроение, от което са произлезли действията. Както стои-
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ческият морал, тъй и християнският вече не обръщат толкоз 
внимание върху действията, които са постигнати, а върху мотивите, 
които са ги продиктували. 

Съобразно с това голямо значение на вътрешното настроение в 
областта на нравствения мир тази школа първа посочила онази 
дума, с която се означава този морален мир; тя първа посочва 
думата съвест (συνείδησις). Именно стоикът Хризип (р. около 280 г. 
пр. Хр. в гр. Соли в Киликия, Мала Азия), научният основател на 
тази философска школа, казва: „Свойствено е на всяко животно 
направата и съзнанието, съвестта за нея”. Значи всяко животно край 
своята природа притежава едно инстинктивно съзнание на собстве-
ния си живот като животно, което се стреми към нещо определено и 
се отвръща от друго нещо. Тази дума значи собствено съзнание и 
показва, че човек трябва да гледа да познае, да съзнае своята 
вътрешност, да бъде свидетел на своята вътрешност, да бъде 
свидетел на своите вътрешни мотиви, които предизвикват действия. 
Човек има и трябва да има такъв свидетел, който да го надзирава. 

Но ако стоиците първи употребяват думата съвест за 
означаване на този факт в нашата вътрешност, този факт е известен 
и по-рано. Например в гръцката митология тъй наречените еринии 
не са нищо друго освен олицетворение на мъчителната съвест, 
която гръцките трагици рисуват с най-ярки бои. Значи този факт е 
бил известен, само че не намерил дума за израз. По-сетне думата 
съвест минава в латинския мир. Така Цицерон говори, че никой не е 
открил съвестта по пътя на познанието или че тя е от вечен 
произход и сама е нещо вечно. Както споменахме, християнският 
морал особено наблегна на голямото значение, което има в 
нравственото постъпване вътрешното настроение, убеждението, от 
което последват действията, мотивите. Съобразно с това и съвестта 
трябваше да играе важна роля в този морал. В Свещеното Писание, 
макар във Ветхия Завет да липсва съвсем думата съвест, вече в Новия 
Завет, обработен от по-широка мисъл, срещаме тази дума повече от 
31 пъти. Това важно обстоятелство показва какво променение е 
настъпило в нравствените възгледи на човечеството с появяването 
на морала на християнството. В средните векове идеолозите се 
впускат често в тъмни разглеждания на проявите, към които се 
обръщат с думата съвест, но това се прави повече от теологическо, 
отколкото философско становище. 
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В началото на новата философия пръв, който обръща вни-
мание на тази способност и се опита да обясни нейния произход, е 
френският мислител и твърде тънък наблюдател Мишел Монтен 
(1533-1592) в своите „Essais”. В своите размишления той се натъква и 
на този проблем. Съвестта според него се смята от мнозина като 
онова основно обстоятелство у човека, което със своето одобрение 
или неодобрение показва какво е право, добро и какво е неправо, 
безнравствено. И действително, като извършим добро действие, 
чувствуваме вътрешна радост, като че някой съдия се произнася 
върху стойността на нашите действия и ни казва, че действието е 
било добро или че е било лошо. Когато се извърши лошо действие, 
колкото и да е полезно, не може да се достигне голяма радост, а 
напротив – такова действие ще докара неприятност, болка. Но след 
като Монтен описва този факт на нашата вътрешност, той е далеч 
да признае пълната безпогрешност на съвестта. И то затова, защото 
съвестта е произведение на навика, нещо, което не е присъщо на 
човека от самата природа, а придобито от известни условия. Още 
отначало ний тъй свикваме с нравите и обичаите на нашата страна, 
щото се виждаме принудени да ги следваме. Ако ги престъпваме, 
тогава от привичката към околните условия чувствуваме вътрешна 
неудовлетворителност, неприятно вълнение, биене на съвестта. 
Наопаки, когато в своите действия се подчиняваме на околните 
нрави и обичаи, тогава у нас се появява приятно чувство на 
вътрешно задоволство. Но който зряло обмисли произхода на това 
чувство и който открие неговия корен в навика, той лесно ще може, 
като види как то не е дълбоко сраснало с нашата природа, да открие 
неговата престореност и като го признае като един предразсъдък, 
той може постигна съвсем да се освободи от този съдия, който 
налага върху него своите строги присъди и да не взема под 
внимание тези присъди на съвестта. В този възглед на Монтена, 
макар и да не представлява основно разглеждане на въпроса, 
срещаме за пръв път ясно поставяне на проблема и един опит за 
неговото разрешение въз емпирическа основа. 

Оригинално обяснение на съвестта дава и бащата на по-
литическата икономия Адам Смит (1723-1790), който немалко 
заслуга има и в областта на нравствената философия със своето 
интересно съчинение „Теория на нравствените чувства”. Ние 
подхвърляме делата на нравствена оценка въз основа на едно 
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чувство на симпатия, именно като се поставяме на местото на дееца, 
като вникваме в неговата вътрешност и съдим върху действието не 
по неговия външен успех, ами по мотивите, които са предизвикали 
това действие; тогава ний вътрешно чувствуваме същото задо-
волство, каквото усеща деецът, когато постъпва добре, нравствено. 
Тъй също Смит напира особено върху вътрешното настроение, с 
което се извършва действието, върху мотивите, защото за да 
симпатизуваме на едно действие, трябва да си представим мотивите, 
които са подбудили дееца, и да одобрим тия мотиви. Покрай тая 
субективна симпатия, симпатия с мотивите на дееца, Смит 
различава и обективна симпатия, т.е. онова чувство, което възниква 
в наблюдателя, когато се поставя на местото на оногова, върху 
когото е насочено действието, и си усвоява неговите чувства, които 
биват или чувство на благодарност, ако действието е причинило 
добро, или пък чувство на отмъщение, когато действието е 
направило зло. Тия чувства на обективна симпатия са прояви на 
общото чувство на възмездие. Въз основа именно на тази двойна 
симпатия ние оценяваме нравствено делата на другите. А както ние 
се туряме на местото на другите и съчувствуваме с тях, така също 
чистата симпатия ни кара пък да оценяваме и своите действия от 
становище на другите; в такъв случай ние се поставяме на местото 
на другите и гледаме дали своята постъпка бихме одобрили и дали 
бихме съчувствували с нея; така се образуват правила за нашето 
постъпване. От това е явно, че нравственост се появява тепърва в 
обществото. Такова прехвърляне на чувствата на другите в нас става 
и тогава, когато даже не е явна за другите нашата постъпка, когато 
тя остава укрита. Тъй се явява един безпристрастен зрител в нас и 
оценява нашето действуване. Тоя вътрешен глас, който наистина не 
е нещо готово от самото начало, ами трябва да се създаде от всекиго, 
е съвестта, която с чудесна сила действува в нас. 

Против възгледа на Монтена, че съвестта е нещо придобито 
чрез навик, се застъпва най-ярко Жан-Жак Русо (1712-1778), според 
когото съвестта не е придобита, а е един вроден принцип на спра-
ведливост и добродетел, според който ние оценяваме своите и 
чужди действия като добри или лоши. Наистина, особено от страна 
на съвременните материалисти се възразява, че всичко онова, което 
тоя принцип прогласява за нравствено и велико и възбужда възторг 
у нравствения човек, са само заблуда на детинството и предразсъ-
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дъци на възпитанието; ала Русо отговаря, че не могат да бъдат 
предразсъдъци на възпитанието ония велики възгледи, които 
намираме признати навсякъде, у всички народи и всички съсловия, 
въпреки грамадното разнообразие в нравите и характерите на 
хората. Заради това и всякъде владеят същите основни възгледи за 
добро и зло, а известни несигурни и глупави обичаи, които 
противниците навеждат и които имат своя корен в местни условия, 
не могат да оборят очевидната общност на възгледите. Човек 
наистина няма в самото начало вродени познания за доброто, ала 
щом разумът му посочи какво е добро, тогава неговата съвест го 
кара да обича непременно това добро. Именно това чувство, според 
както казва Русо, е и вродено в човека. 

Също като вродена способност схваща съвестта и Имануел 
Кант (1724-1804). До Канта философската психология различаваше 
още от времето на Аристотеля две отделни душевни способности: 
познавателна и практическа (познание и стремеж). Едва Кант под 
влиянието на Русо, който мощно изтъкна влиянието на чувството в 
човешкия душевен живот, въведе още една душевна сила, именно 
чувствената способност, чувството. Според това Кант обяснява 
душевните явления въз основа на три душевни сили: познавателна, 
чувствена и практическа (стремителна) и свежда душевните прояви 
към познание, чувство и стремеж. Познавателната способност, до-
колкото тя съдържа принципите на самото познание, Кант нарича 
теоретически разум, а пък доколкото съдържа принципите на 
искането и действуването, тя се нарича практически разум. 

При излагането на учението на Кант за нравствеността ний 
видехме как според него в нас се намира като факт нравственият 
закон, който лежи у нас като нещо вродено, а не получено от опита 
и който закон ни предписва да постъпваме така, щото правилото на 
нашата воля да може да служи като принцип на всеобщо законо-
дателство. Да действуваме нравствено според Канта, това ни се 
внушава не от посторонни мотиви, а от почит към този нравствен 
закон, от съзнание, че сме длъжни да му се подчиняваме, значи от 
чувство на дълг. Само онези действия са нравствени, които са вну-
шени у нас от чувство на дълг. Ала отгде можем да знаем, че именно 
самият нравствен закон предизвиква известно наше действие, а не 
други неморални мотиви, че нашето действие е съобразно с дълга и 
е действително нравствено. Съвестта е онова, което може да ни 
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увери в туй. Тя строго съди върху всяко наше действие и се 
произнася дали сме извършили или сме пренебрегнали онова, което 
сме познавали като свой дълг. Когато съвестта оправдае нашата 
постъпка като съобразна с дълга, тогава като следствие се явява 
моралното чувство на успокоение, ако ли пък съвестта ни осъди, 
защото сме пренебрегнали своя дълг, тогава се явява моралното 
чувство на разкаяние, на мъчение. 

Съвестта е собствено функция на практическия разум; а 
именно тя е практическият разум, доколкото той във всеки отделен 
случай посочва човеку неговия дълг, да одобри или да осъди 
действието. Работата на съвестта не се състои в това да се произнесе 
дали известно действие е всъщност право или неправо, сиреч дали 
то отговаря или не на нравствения закон, защото това е работа на 
разсъдъка, не на съвестта. Ами съвестта е онази функция на разума, 
която бди, щото оценката на действията, т.е. присъдата дали те са 
прави или неправи, да става с всичката нужна предпазливост; значи 
тя води контрол над оценката на действията, щото тази оценка да се 
не извършва лекомислено, ами строго съобразно с нравствения 
закон. Съвестта е съзнанието за един вътрешен съд, който бди, щото 
борбата между нравствения закон и противни нему наклонности в 
човешката природа, която борба се води пред този съд, да става в 
пълна редовност и с всичката строгост на правото. 

Заради това и съвестта сама по себе си не може да греши. 
Погрешна съвест е собствено безсмислица. А не може да сгреши тя, 
затова защото само ни показва дали сме изпълнили или сме зане-
марили онова, което сме считали за свой дълг. Така че ние собствено 
можем сгреши в онова да схванем нещо като свой дълг, когато то 
всъщност не е наш дълг; но изпълним ли такъв един мним дълг, то-
гава съвестта ни никак не греши, ала ни оправдава, затова дето сме 
изпълнили нещо, което разсъдъкът погрешно е считал за дълг. Така 
например ако дивакът изяжда престарелите си родители, защото се 
мисли длъжен да им даде най-добра гробница, то тук не неговата 
съвест е погрешна, която одобрява такова едно действие, а 
разсъдъкът, който счита това действие за дълг, за нещо съобразно с 
нравствения закон. 

Както няма заблудена съвест, така също няма човек и без 
съвест, защото човек е нравствено същество и като такова има в себе 
си тая първобитна умствена и нравствена способност. Ако пък 
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някого наричаме безсъвестен, то с това не искаме да кажем, че той 
няма съвест, ами че е наклонен да не държи сметка за своята съвест. 
Заради това и никой не може да бъде длъжен да си създаде съвест, 
защото тя е всекиму вродена; ами всеки е длъжен да развива своята 
съвест и да употребява всички средства, за да ú пробие път. 

От онези мислители, които схващат съвестта като вродена, е и 
Йохан Готлиб Фихте (1762-1814), който обаче се отличава от Канта 
по това, че обявява съвестта не като функция на разума, а я смята за 
чувство. Неговият нравствен принцип гласи: „Изпълнявай винаги 
своето предназначение; действувай със своето предназначение”, а 
понеже това е наш дълг, заради това нравственият принцип може да 
се изкаже и така: „Постъпвай изобщо съобразно със своето 
убеждение за своя дълг”. Когато вършим действия, насочени към 
тази крайна цел, тогава у нас се появява чувство на хармония, за-
доволство. Именно това чувство ни показва, че нашето действие е 
наистина нравствено, че е съобразно с целта на нравствения закон. 
Ако се водим по нашата съвест, тогава винаги вършим своя дълг, а 
това във всеки отделен случай става явно от проявлението на 
чувството на хармония, от това следва, че съвестта никога не може 
да сгреши; тя не може и да се поправи, защото тя е последният 
съдия, над когото няма по-висока инстанция. Ето защо нравстве-
ният принцип според Фихте може да се изкаже и така: „Постъпяй 
съобразно със своята съвест”. Човек не бива да действува, преди да 
се е убедил, че действието му е съобразно с неговата съвест. Който 
постъпя иначе, той действува безсъвестно. 

По въпроса за съвестта голямо значение придобива в сегашния 
век учението на Дарвин за развитието на органическия мир. Сам 
Чарлз Дарвин (1809-1872) в своето съчинение „Произход на човека” 
специално разглежда развоя на нравственото чувство или на 
съвестта. Учението на Дарвина приема, какво човешките телесни и 
умствени особици18 не са постоянни, ами подлежат на променение, 
което зависи от условието на живота и че тия особици се предават 
по наследство от поколение на поколение. Главната причина за 
меняването на тия особици лежи в така наречения природен отбор, 
според който поради постоянната борба, що съществува в приро-
дата между разните същества, даже между индивиди от същия вид и 
която се явява главно като последица от органическите средства за 
живот, що са на разположение на живите същества, по-лесно 
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изчезват ония същества, които не са въоръжени за тая борба, а 
повече оцеляват ония, що са по-приготвени за тая борба. 

Начело на тия същества по своите душевни и телесни качества 
стои човекът. Главното различие между него и другите същества 
според Дарвина лежи в нравственото чувство или в съвестта. Туй 
чувство се обгръща в краткото, но могъществено слово „дълг”, 
„длъжен”, тъй пълно с високо значение. „Ние виждаме в него (в 
дълга), казва Дарвин, най-благородната от всички особици на 
човека, която го кара да рискува без най-малко колебание живота си 
за ближния, или след надлежно обсъждане да жертвува тоя живот за 
някаква велика цел, едничко по силата си дълбоко съзнание на своя 
дълг”. Това нравствено чувство се е развило у човека по необхо-
димост, щом той еднаж е притежавал ясно изразени социални 
инстинкти и е придобил известни умствени способности. Всяко 
животно би достигнало до същото положение, стига да бъдеше в 
същите условия. 

Главните фактори, що съдействуват за възникването на 
нравственото чувство или съвестта, според Дарвина са следните: в 
основата на това основно чувство лежат социални инстинкти, които 
са свойствени не само на човека, но и на животните. Такива 
социални инстинкти причиняват на надлежните животни наслада, 
когато те се нахождат сред своите другари и когато им оказват 
помощ. И тия приятни чувства са мотивът, който кара някои 
животни към задружен живот. „Що се отнася до подбудата, която 
кара някои животни да се съединяват в дружини и да си помагат 
едни други, то в повечето случаи тая подбуда може да се обясни от 
чувството на удоволствие или наслада, което те изпитват, като 
удовлетворяват своите инстинкти, или пък от чувството на неудо-
волствие, което обикновено остава подир тяхното неудовлет-
ворение. Дарвин навежда много примери, които подкрепят това 
негово мнение, как много от животните обичат задружен живот, как 
те задружно работят, задружно ловят и задружно се бранят. Такива 
животни чувствуват взаимна привързаност, споделят страданията и 
опасностите на своите другари и дори проявяват особици, които у 
хората бихме нарекли нравствени качества. Дарвин даже вярва, че 
кучетата обладават нещо подобно на съвест. „Аз напълно съм 
съгласен с Агасиса19 в това, че кучетата обладават нещо съвсем 
подобно на съвестта”. 
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И човек е социално същество. Само че у него вече твърде малко 
действуват инстинкти, а върху действията му влияят много 
резултати и опитът. И у човека инстинктивните подтици биват 
различни по сила. Така например у него само е развит инстинктът 
към самосъхранение, обаче над тоя инстинкт в много случаи 
надвива майчиният инстинкт, който [кара] майката да жертвува 
живота си за своите деца. Но при това човек има тая слабост, която 
липсва у животните, че той е в състояние да сравнява помежду им 
миналите действия и подтици и да ги осъжда или одобрява. Върху 
какво собствено се основава тая оценка на действията, която и 
субективно се проявява в чувствуване на наслада или болка, в 
задоволство или разкайване? Човек поради своите развити умствени 
способности задържа впечатления от своите предишни действия и 
не може волно да ги унищожи, заради това той по необходимост е 
принуден да ги сравнява с ония чувства, които му са винаги 
присъщи и постоянно деятелни в неговия мозък. Така например той 
под влиянието на едно силно моментално влечение, каквото е 
влечението към отмъщение, извършва известно действие; тогава 
чувството е удовлетворено и престава да действува или слабо 
действува, но затова пък у него действува постоянно чувство на 
симпатия към ближните, удушено по-преди от по-силното чувство 
на отмъщение, което сега вече е престанало или е отслабнало. Човек 
сега сравнява притиснатото преди чувство на симпатия с почти 
изгасналото вече чувство на отмъщение вследствие на удовлетво-
рението му и съзнава, че по-силният инстинкт (на симпатията) е бил 
потиснат от друго влечение, което след удовлетворението му се 
показва вече много по-слабо, и като последица от това сравнение 
появява се неприятно чувство, чувство на неудоволствие, свойствено 
и на животните, което ги кара да следват своя инстинкт и което 
вдъхва човеку решение в бъдеще да постъпва иначе. И това именно 
наричаме съвест. Съвестта значи е обърната към миналото, оценява 
извършени действия и внушава онова незадоволство, което когато е 
слабо, наричаме съжаление, когато е силно – разкайване. Под такова 
влияние човек придобива по навик умение да се обладава, тъй щото 
моменталните му, макар и силни подбуди, да не надвиват над 
трайните, макар временно по-слаби подбуди. Тогава човек няма 
например да послуша своето временно влечение към отмъщение да 
убие своя враг, ами ще се подчини на трайния инстинкт на 

 230

симпатия към своите ближни. Ако и животното покрай социалните 
инстинкти имаше и способност да сравнява минали подбуди с 
постоянните инстинкти, то и у него би се явило разкайване и съвест. 
Така например една прелетна птица под давление на инстинкта за 
препитание може да напусне своите късно измътени птиченца, ако 
предположим, че ги е изгубила временно пред очите си, и да отиде 
без тях в топла страна. Но еднаж тук инстинктът за прелитане би 
бил удовлетворен и вече не би действувал, и ако тогава птицата би 
могла да си спомни за своите малки, тя би почувствувала разкаяние 
за това, че е потъпкала майчиния инстинкт, който я кара да пази 
малките си до израстване. 

С постепенното развитие на човека, когато у него се е развил 
говорът и желанията на хората са могли да се изказват ясно, тогава и 
общественото мнение е станало важен фактор, за да се докарват 
действията, постъпките на членовете на обществото в съгласие с 
общото добро, защото който в своите постъпки не се е съобразявал с 
обществените наредби, той си е навличал неприятни последици; а 
мисълта за такива неприятни последици е влияела върху 
появлението на предупредителното нравствено чувство. 

Най-сетне, като последен фактор за ръководене действието на 
членовете на обществото трябва според Дарвина да се спомене и 
навикът, който значително подкрепя социалните инстинкти и 
подбуди; така например върху постъпките на хората влияе навикът 
да се подчиняваме на желанията и на съда на обществото. Под 
влиянието на своята съвест човек чрез продължителен навик 
придобива такова самообладание, щото неговите похоти20 и страсти 
най-сетне отстъпват веднага и без борба на неговите социални 
симпатии и инстинкти, както и на неговата чувствителност за 
оценката на съжителите му. 

Еволюционната теория, основата на която положи Дарвин със 
своето епохално съчинение „Произход на видовете чрез естествен 
подбор” (1859 г.), намери своя философ във великия съвременен 
английски мислител Херберт Спенсер (1820-1903), който въз основа 
на тая теория образува философска система, що обнима всички 
прояви на човешката душа. 

Що се отнася до нравственото съзнание и до произхода на 
нравственото чувство, Спенсер отива още по-далеч от Дарвина, 
който, както видяхме, поставяше началото на нравствеността в 
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животното царство. Спенсер взима човека като част от вселената и 
напредъка на човечеството ката част на едно развитие. Според това 
и развитието на човечеството съставя само особена част от целта, 
към която върви вселената; съобразно с това и моралната наука 
изпърво трябва да определи законите на живота изобщо и 
условията на съществуванието, за да може отсетне да извлече от това 
моралните правила, по които трябва да се ръководи човешкото 
действуване. 

Общият закон, който обгръща цялата вселена в нейното 
развитие, е законът за живота, т.е. законът на еволюцията. А законът 
на еволюцията се състои в преминуване от еднообразност към 
хармоническо разнообразие, от което следва индивидуализация, 
която Спенсер нарича още и диференциация или спецификация. 
Тоя закон, що се отнася до човечеството, води към все по-голямо 
развитие на индивидуалността. Условията, при които индивидуа-
лизацията става съвършена, съставят моралния закон. С тоя вървеж 
към спецификация във вселената е свързано стремлението на 
всичко към конечно21 равновесие или съответствие между нещата и 
тяхната среда. Към такова равновесие върви и човек в своето 
развитие. Сега в човешкото общество съществува несъгласие, коле-
бание, което произлиза от това, дето не е постигнато туй равно-
весие, та еднаж надвива индивидът, друг път средата, обществото, в 
което той живее; обаче, най-накрая индивидът и обществото трябва 
да дойдат до взаимна хармония, в която ще има равновесие между 
индивидуалния живот и условията на социалния живот. Тогава 
индивидът ще бъде такъв, какъвто е нужен за щастието на об-
ществото и обществото ще бъде такова, каквото е нужно за благото 
на индивида. Това състояние е състоянието на абсолютната нравст-
веност, дето индивидът ще постъпя така, щом със своите действия 
да осигури благото, щастието на всекиго и на всички. Тая абсолютна 
нравственост, която преследва моралът, е границата, към която се 
стреми еволюцията на живота. В тая крайна абсолютна нрав-
ственост човек ще бъде приспособен да живее в обществото, така 
както птицата е приспособена да живее във въздуха и рибата във 
водата. Така и нравственият закон става идентичен с природния 
закон, защото и двата закона преследват същата цел. 

Към тази пълна хармония води и еволюцията на човека. Ония 
действия, които са насочени към тая цел, са добри, и те именно 
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доставят щастието на хората, а противните действия са лоши. 
Моралната наука, като излиза от законите на живота и условията на 
съществуванието, извлича от това кои действия непременно сочат 
към произвеждане на щастие, кои причиняват нещастие. 
Извлечението по такъв начин трябва да съставя законите за 
действуване, които вече трябва да се слушат независимо от всякакъв 
прям оглед към щастие или нещастие. Така с напредъка на 
развитието постъпването все по-малко се влияе от моментални, 
приятни или неприятни чувства, а все повече се влияе от чувства по-
сложни и по-идеални, които не зависят от моментални съображения 
за щастие или нещастие. Туй се подкрепя още от разни нравствени, 
религиозни и обществени наказания, които тоже влияят върху 
нашето постъпване. Така от вънкашните лоши последствия на 
забранените и от добрите последствия на заповяданите действия 
постепенно възниква моралното съзнание. Тъй например, налагат 
ни се известни действия, занемаряването на които повлича подире 
си неприятни чувства като следствие на политически, религиозни и 
социални наказания, свързани с подобно занемаряване. Туй 
внушава известна задължителност на надлежните действия, която 
задължителност поради тясната връзка на нравствените ограни-
чения с политическите, религиозните и социалните се прехвърля и 
върху първите, и така възниква моралното съзнание за дълга, който 
ние в сегашното състояние, когато още не е постигнато конечното 
равновесие между индивида и обществото, чувствуваме като 
принуждение, но които с напредването към равновесието все повече 
отслабва, докогато най-сетне съвестта ще изчезне, щом се постигне 
равновесието. 

Придобитите по такъв начин морални възгледи и чувствата, 
свързани с тях, влияят върху организацията на нервите на индивида 
и тия унаследени и организирани опити образуват една способност 
за морални възгледи, която вече предписва на индивида правила за 
постъпване и без оглед към тяхната първоначална причина, 
щастието. Тъй според Спенсера съвестта е нравствена заложба (An-
lage), която се основава върху физическо разположение на нервната 
система, образувано в течение на времето от опитите на хората и 
станало на привичка, която се предава по наследство. 

Тези са по-главните опити, направени от разни мислители за 
обяснение на най-важния въпрос в етиката, въпроса за съвестта. 
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Нека в заключение посочим още един забележителен опит за 
обяснение на съвестта – опита на Паул Ре (1849-1901), изложен в 
съчинението му „Възникването на съвестта” (Die Entstehung des 
Gewissens, Berlin, 1885). В своя труд Ре търси елементите на съвестта 
в историческото развитие на човечеството и човешкия род изобщо и 
сетне се опитва да обясни възникването на съвестта в отделния 
човек. Съвестта преди всичко той определя като способност, с която 
различаваме действията в похвални и укорни. Съзнаване на 
собствена вина и доста осъдителност е формата на злата съвест, 
съзнаване на достопохвалност – формата на добрата съвест. Обаче 
не навсякъде и във всички времена хората са корили жестоки 
постъпки и са хвалили такива, които ний считаме за доброжела-
телни. Много често се случва, че тъкмо благи намерения на сърцето 
се смятат за осъдителни, а се одобрява жестоко, кърваво настроение. 
От всичко това Ре заключава, че обикновеното мнение, което се 
поддържа от мнозинството философи, както всички хора при-
тежават съзнание, което кори жестокост, а хвали доброжелателство, 
е погрешно. Ако в разни времена са владеели разни съвести, ако 
намираме дори и такива културни периоди, които не хвалят 
доброжелателството, не корят жестокостта, тогава можем проследи 
как в прехода от една културна степен към другата е възникнала 
съвестта. 

Елементите, от които съвестта се е образувала в историческото 
развитие, според Ре са: наказанието, наказателната санкция на 
божеството, нравствените заповеди и забрани. В периода на първо-
битния човек, когато хората са живели само в семейства и не са 
образували по-големи съдружия, общини, тогава още не е 
съществувало собствено наказание; тогава е имало само отмъщение 
от страна на пострадалия или на неговия род. Отмъщението пък 
има своя корен в естествената наклонност на човека да се не оставя 
да го унизи друг, а не както мислят мнозина – в някакво чувство на 
справедливост или отплата. Не чувството на правдина кара постра-
далия към отмъщение, ами чувството на болка кара към възстанов-
ление на потъпканото чувство на сила. Така могат възникна цели 
отмъстителни борби между членове на разни задруги, които борби 
се прекъсват най-накрая чрез откуп в полза на пострадалия. 
Постепенно обаче хората се умножават и образуват общини, 
племена. Появява се потреба от задружна работа, за да се обработва 
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земя, да се използуват реки и гори, та да може да се намери 
прехрана за голямото число членове на общината, трябва отделни 
лица да се не увреждат взаимно, за да не възникват нескончаеми 
отмъстителни борби. За да се премахне отмъщението, общината 
гледа да го замени с откуп и с тая цел подкрепя изравнението на 
кръвна обида посредством пари; а за своето посредничество, от 
което докачителят извлича главната полза, защото отклонява от себе 
си лошите последици от отмъщенията, общината така също 
получава от последния известна сума като награда за нейния труд. 
Тая сума полека-лека получава значението на наказание за 
виновния, което наказание има за цел да повлияе за в бъдеще върху 
докачителя, както и върху другите. Че тоя откуп придобива вече 
смисъл на наказание вижда се от това, дето такъв откуп се иска сега 
само при умишлена повреда, не и при неволна, както преди, и че 
откупът трябва да се плати само от виновния, не и от неговите 
ближни. 

Щом по-нататък общината стане силна, тя заместя отплатата в 
пари, която не е толкова ефикасна, с по-силно наказание, именно с 
телесно или смъртно наказание или пък със затвор. Наказанието е 
сравнително късно със затвор. Наказанието е сравнително късно 
измислено, но то е най-сгодното средство за възстановление и 
поддържане на мира в обществото и значи има своя корен в ползата, 
която произтича за обществото от неговото прилагане. 

Между това появява се религията. Човек си създава божества, 
подобни нему, и приписва и тям своята оценка на действията. Ако 
някой член от обществото извърши забранено действие, което се 
осъжда и наказва, тогава и боговете осъждат това действие и изливат 
своя гняв върху виновния, който се бои от тоя гняв и гледа да се 
примири със сърдития Бог. Това обстоятелство силно влияе върху 
съзнанието на хората, като подкрепя появяването на нравствените 
чувства, в помощ на които дохождат и видни моралисти, каквито са 
гръцките моралисти, Мойсей, Буда, Исус и др., които издават 
известни предписания и забрани с цел да усилят обществените 
уредби. 

Туй са елементи на съвестта, които намират своето обяснение в 
историческото развитие на човечеството. Вследствие на тези 
разнообразни влияния в течение на времето ние достигаме да 
хвалим известни действия, а именно ония действия, които са 
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насочени към благото на другите, и да осъждаме действия, що 
увреждат другите. Тъй кражба, като се наказва от държавата, с време 
получава покрай своето обективно значение и тоя субективен 
смисъл, който се състои в оценка на предмета, означен с думата. 
Така представленията жестокост, отмъщение са получили уко-
рително, представленията милосърдие, доброжелателство – пох-
вално странично значение, покрай същинското си значение. 

Ако сега човек се роди в един период, дето известни думи имат 
вече такова странично значение, тогава той още в детинство усвоява 
покрай самото им значение и оценката на техния предмет; така под 
буйство детето захваща да разбира не само „отнемане някому 
умишлено живота”, ами свързва с това и представленията „осъди-
телно пред Бога и хората и наказуемо”. Тъй в детското съзнание 
тези две значения се сливат в едно целокупно представление, и тая 
свръзка още повече се усилва в подирния живот, когато всички хора 
и книги, а така също и държавата и вярата, говорят за убийството 
като за нещо доста осъдително. Заради това щом сетне у нас се 
поява представлението за убийството, явява се с него по асоциация 
и оценката му, та дори ние мъчно вече да отделим едното от 
другото. От това става явно, че на нашето съзнание кое да е действие 
може да се представи като осъдително или похвално, стига само по 
надлежен начин да се свърже действието с оценката. Така например 
ако за нас милосърдието е похвално, за дивака похвално се 
представя отмъщението и той мъчно би могъл да отдели от 
отмъщението оценката „похвално”, както ний не можем пък да я 
отделим от понятието милосърдие. Похвалните действия се 
препоръчват от обществото да се извършват, а осъдителните да се 
избягват. Тъй се явява в нашето съзнание задължението да вършим 
известни действия, да избягваме друго задължение – което се е 
нарекло дълг, категоричен императив. 

Тъй възниква съвестта, т.е. онова съзнание, което обявява едни 
деяния похвални, други осъдителни. Онуй съзнание, което ни кори 
за известно действие, понеже с него е асоциирана преценка „осъди-
телно” и ни причинява болка, наричаме виновна съвест или гризене 
на съвестта. Когато пък извършим действие, с което е асоциирана 
мисълта „похвално”, тогава одобряваме своето действие и усещаме 
удоволствие. Според това и много безнравствени действия собст-
вено не са сами по себе си за осъждане, а трябва да се разглеждат 
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само като вредливи. Ето защо Ре дохожда до следното заключение: 
„Законодатели, основатели на религии са осъждали едно време 
егоизъм, жестокост, завист заради тяхната вредливост и са им 
прикачвани белег „осъдителни”. Като знаем това, като виждаме, че 
убийството само затова се наказва „самò по себе си” [и] е 
осъдително, защото ние не узнаваме причината, поради която то е 
осъждано; че то само затова изглежда да заслужва болка за отплата, 
защото не узнаваме, че болката собствено му е наложена като мярка 
за сигурност, тогава ще отблъснем като неоправдано съждението, 
според което убийството е самò по себе осъдително и заслужава 
наказание, макар неволно да ни се налага такова съждение. Съвестта 
остава както хероят в баснята дотогава при нас, докогато не 
попитаме отгде тя иде; тя ни напуща, щом поставим този въпрос. 
Жестокост и убийство не са зли, лоши, ами само вредливи”. 

След като направихме тоя преглед върху главните опити за 
разяснение на тия явления на нашето съзнание, които означаваме с 
думата съвест, нека накъсо посочим на тези явления, за да си 
съставим ясно представление за смисъла на тая дума. Основното 
явление, от което трябва да излезем, е фактът, че ние в нашето 
съзнание си правим известна оценка над своите или чужди 
действия, като едни измежду тях одобряваме, други не одобряваме, 
осъждаме. Това наше одобряване или неодобряване води към 
образуване на съждения, в които в първия случай определяме 
действията като добри, във втория – като зли, лоши. В целокупния 
феномен на съвестта са примесени елементи от всичките три 
основни прояви на човешката душа, именно представи, чувства и 
стремежи. Че в явленията на съвестта имаме елементи от кръга на 
представите, става явно вече от това, дето за да възникне едно такова 
явление, трябва да си представим известно действие, било че това 
представление показва наистина схванатото действие или пък само 
наумено действие, защото ние можем да подложим на оценка и 
представено само в ума действие. Представлението на подобни 
действия, както казахме, води към образуване на съждения, а от 
такива съждения се съставят правилата, под които отсетне 
подвеждаме известни действия и съобразно с това ги оценяваме. Ала 
основният елемент в нравствената оценка са чувствата и то чувства 
от особен характер. А именно, когато си представим известно 
действие, в свръзка с това представяне появяват се определени 
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чувства на наслада или болка, на удоволствие или неудоволствие. 
Тия чувства се отличават специфично от всички други чувства и не 
могат се описа в своята същина, защото чувството в своя характер не 
може се схване иначе, освен пак с чувства; също тъй както не можем 
описа и елементарните усещания, например кисело, сладко, синьо и 
пр., а можем само схвана тяхното естество направо с помощта на 
сетивата. Така че нравствените чувства, които съставят първичния 
елемент на съвестта, притежават известно качество, което ясно ги 
отличава от други чувства, каквито са интелектуалните или умст-
вените, естетичните, телесните чувства и пр. И именно такива 
специфични чувства неволно изникват в нас, кога схващаме, когато 
си представяме известни действия, а тия чувства биват или чувства 
на неодобрение или чувства на одобрение и според тях ние 
наричаме чувствата добри или лоши. 

Именно в два вида се явяват тия чувства на съвестта: или във 
вид на мотиви, които изискват осъществлението на одобрено или 
избягване на неодобрено действие, и тогава тая съвест наричаме 
законодателна или подканителна съвест, още и предхождаща 
съвест; или пък тя се явява като усилено нравствено чувство на 
одобрение или осъждане; тая съвест наричаме съдеща или 
последваща съвест, и тя може да вземе (когато се яви след осъдено 
действие) твърде неприятната форма на гризене или мъчене на 
съвестта, тъй често описвано от поетите. 

Що се отнася до произхода на тази съвест, който е един от най-
важните въпроси в етиката, има крайно противоположни възгледи, 
повечето от които вече посочихме. А именно можем различи три 
главни становища, които можем означи: 1/ супранатуралистичен, 
2/ натуралистичен или емпирически и 3/ рационалистичен или 
нативистичен възглед. 

Супранатуралистичният възглед, който особено се застъпя от 
теолози, приема обикновено съществуванието на особена спо-
собност, която се отличава със своята първобитност и на която той 
приписва божествено потекло. Според това мнение нейните явле-
ния са особен вид прояви, отлични от другите душевни произ-
шествия. А понеже съвестта винаги еднакво отличава действията, 
заради това тя има винаги еднакво съдържание, т.е. хората еднакво 
одобряват или осъждат действията. Срещу това крайно мнение 
противопоставя се емпиризмът, който обявява съвестта за продукт 
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от влиянието на външни произшествия върху човешката вътреш-
ност, без да признава, че за образуванието на тая способност има 
нужда и от някакъв елемент, който да лежи в субекта и от който да 
се развива съвестта. В подкрепа на това мнение навежда се между 
другото фактът за голямата пъстрота в нравствените възгледи на 
хората и народите от разни времена и културни степени. Третият 
възглед най-сетне, който нарекохме рационализъм или нативизъм, 
признава, че съществува разнообразие в нравствените възгледи на 
хората, ала приема, че способността, с която отличаваме доброто от 
злото, не е чист продукт на външни влияния върху човешката душа. 
Към всичко онова, което иде отвън, той прибавя и известен елемент 
от нашето „аз”, от субекта, така щото според тоя възглед съвестта е 
явление на нашето съзнание, което зима своето начало от нашето 
„аз” и възниква тепърва над влиянието на вънкашните произшест-
вия, т.е. на всичко онова, което се отличава от субекта. 

Супранатуралистичният възглед ще оставим настрана вече 
заради това, защото той явно противоречи на фактове в опита, 
поддържайки, че съвестта има вродено всегда22 еднакво съдържание, 
когато за всеки е очевидно, че от разни народи и в разни времена 
действията са се оценявали често пъти крайно различно. Обаче ако 
тоя факт говори против приемането на една съвест, която вечно да 
стои неизменно по своето съдържание, която да одобрява или да 
осъжда все едни и същи действия, от друга страна пък и емпи-
ризмът няма право да заключава от разногласието на оценяване на 
действията за чисто емпирически произход на съвестта. 
Разногласието в моралните възгледи не доказва, че не съществуват 
въпреки това разногласие и такива волеви отношения, такива 
прояви на волята, що се признават от всички, които добре вникват в 
тия явления. 

Но нека по-отблизо разгледаме тоя важен довод, върху който се 
сили емпиризмът. Ако разсъждават емпириците, че в нас има 
непогрешим съдия върху добро и зло, тогава трябвало всегда да 
владее еднакъв, общоприет морал и хората би трябвало в разни 
времена и места да са винаги съгласни в одобряване на действията. 
Ала какви противоречия не срещаме в моралните възгледи? Ако 
разгърнем свода на моралните закони на човечеството, не ще 
намерим нито един признат принцип, не ще срещнем нито едно 
човешко действие, което навсякъде еднакво да се счита за добро, 
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друго за зло. Има даже народи, които нямат никаква нравственост, 
които не различават добро и зло и вършат най-гнусни действия с 
пълно спокойствие, което за нас е непоносимо. Ала не само у диваци 
може да се срещнат нрави и обичаи, които се показват нам ужасни. 
И културни народи са имали морални възгледи, които ние сега 
намираме твърде погрешни. Следователно, заключават емпири-
ците, ако съвестта у разни народи е одобрявала и одобрява най-
разнообразни обичаи и постъпки, тя не може да бъде вродена, а 
трябва да е придобита от опита. В подкрепа на това утвърждение 
емпириците навеждат маса примери. Но и да бихме приели всички 
примери за верни, пак този факт не доказва още, че моралните 
възгледи са само случайни резултати на опита и че не съществуват и 
такива възгледи, относително които постепенно да вървим ние в 
своето развитие към едно общо съгласие, и то не случайно, а по 
необходимост. Наистина, не само от диви и древни народи, ами и от 
сегашни културни народи често се вършат действия, които 
потърсват избистрена съвест. Ето един пресен пример, разкрит 
преди 2 – 3 месеца в белгийската камара: търговци с каучук, гума 
дават на жителите на Конго платове и украшения и натоварват 
туземците да им събират всеки по 5 кг. гума. Но туземците не са тъй 
акуратни, често се връщат само половината от жителите на селото, 
които са получили платно. Тогава те се задържат в залог, а оста-
налите са бивали съсичани, а къщите им – изгаряни. Особено се 
отличил в това зверство един мисионер и бивш противник на 
робството. Той се отличил с това, че не само заповядвал да се за-
палват селата, но и поръчвал да посекат жените, децата, мъжете. 
Много пъти отрязвали ръцете и родните органи на хората. В една 
експедиция били отрязани близо 3000 ръце. 

Такива действия не могат да не покъртят отдън душата на един 
безпристрастен зрител, но нима пък това доказва, че този зрител 
осъжда тези действия по навик, под влиянието на известни 
случайни морални възгледи, а не защото такива ужасни действия 
заслужават сами подобна присъда? И нима възмущението, потърс-
ването, което причинява нам споменът от подобни ужасни събития, 
каквито бяха например арменските кланета, ще отдадем на едно 
чувство, което е резултат на случаен опит, на една съвест някак 
изкуствено или случайно образувана? Наистина, застъпникът на 
емпиризма от подобни примери заключава, че на авторите на тия 
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действия трябва да липсва съвестта, ако те могат да постъпват тъй 
възмутително. Ала нима и в теоретичните истини не можем посочи 
на такива противоречия? И при всичко това в теоретичната област 
никой не би отишъл толкова далеч да отрече, че истината е една, 
макар и да съществува противоречие в нейното схващане. Нима и в 
областта на астрономията например не сме минали през най-
разнообразни, често противоречиви възгледи, докле дойдем до 
сегашните истини? Ала никой от това не би заключил, че ония 
истини имат само емпирическа, случайна стойност и че човек не 
притежава способността да достигне познание на истината и да 
отличи от нея неистината. Аналогията тук е дори още по-голяма. 
Защото както и днес още има племена, които не одобряват нашите 
нравствени възгледи, така също в астрономическите възгледи 
съществува между нас и между дивите народи разногласие, па даже 
и между разните слоеве на нашето общество, защото и сега още 
необразованият в нашата среда си представя земята неподвижна, а 
слънцето подвижно. И теоретичните възгледи, както и моралните, 
не са паднали готови от небето! 

И според Вундта23 трябва да приемем еднакви нравствени 
заложби у хората, макар и да не съществува еднаквост в нравстве-
ните представи. „От еднаквите нравствени заложби в човешкото 
съзнание, казва той, най-накрая са се развили действително и 
еднакви нравствени възгледи. Противни утвърждения или почиват 
върху прекалени описания на преходните стъпала на нравственото 
съзнание, или върху чрезмерно изтъкване на ония специфични 
отстъпки на нравствения живот, каквито докарват със себе си 
променливите условия на вярванията и на националния характер. 
Никой непредвзет обаче няма да не признае, че разликите тук не са 
по-големи, отколкото в интелектуалната област, дето въпреки 
всякакво различие във възгледите и начините на мислене, пак 
мислителните закони важат всеобщо... Както всички наши нагледи 
и понятия, също и нравствените подлежат на развитие, ала 
зародишите на това развитие отначало са еднородни и самото 
развитие върви, ако и да владее голямо разнообразие в отделните 
случаи, по еднакви закони”. 

Наистина има чудовища, на които изглежда да липсва всякаква 
съвест; ала в ново време тъкмо тоя факт психиатри обявяват за един 
вид болест, която означават като морална полуда и която се 
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характеризува със съвършено отсъствие на нравственото чувство. 
Професор Крафт Ебинг24 описва тази болест като пълна морална 
нечувствителност. „Има индивиди, макар и да са порастнали сред 
културния живот на един цивилизован народ и да са имали 
достатъчен прием да извлекат облага от сгодите на цивилизацията и 
възпитанието, пак не са могли като нормално развития човек да 
придобият етически представи, да ги оползотворят за образуване на 
морални съждения и понятия и да ги употребят като противни 
мотиви в действието”. Такива индивиди наистина могат да усвоят 
заповедите на нравствения закон, значи да възприемат в своя 
разсъдък и в своята памет морални съждения, ала тия съждения 
остават непридружени от никакви чувства и афекти, значи не могат 
да образуват мотиви за постъпване. „Без интерес за всичко 
благородно и хубаво, пияни за всички трепети на сърцето, тия 
нещастни, душевно сакати хора, ни учудват още отрано с отсъствие 
на детска и роднинска любов, с липсване на всички дружелюбни 
влечения, със своето студено сърце и равнодушие спрямо доброто и 
злото на своите най-ближни и със своето хладнокръвие във всички 
въпроси на обществения живот. Разбира се, че липсва и всякаква 
възприемчивост за нравственото оценение на другите, всякакво 
вълнение на съвестта, всякакво разкайване. Те нямат смисъл за нра-
вите, закона има за тях смисъл само на полицейско предписание, и 
най-тежкото престъпление не им се представя иначе, освен както на 
един етически неповреден човек, нарушението на една полицейска 
наредба”. 

А разбира се, че такива субекти не могат да бъдат меродавни 
по въпроси на етиката, както и умствено повредените не са 
меродавни по въпроси на логиката. 

Явно е следователно, че колебанията в нравствените възгледи 
не могат да се вземат като необоримо доказателство в полза на 
емпиризма, както и разликите в теоретическите възгледи не оборват 
общото важене на теоретическото познание. Не само в областта на 
етическите прояви липсва ни едно напълно сигурно мерило за 
истината, ами и в другите области на нашите душевни прояви. 
Наистина, теоретичните познания и нравствените съждения не са 
напълно аналогични, но тая разлика има своята основа в разликата 
между логическото съждение и нравственото чувство. Съждението 
може да се обясни, да се изтълкува, а чувството няма тая ясност и 
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определеност; ето защо по-лесно се явява колебание и разногласие в 
чувствата и по-мъчно и по-бавно може да се дойде до единодушие в 
нравствената област, отколкото в областта на познанието. Ала 
никой, който признава развитие в природата, което е насочено към 
известна цел – защото развитие без цел не е развитие, а случайно 
лутане – не може да откаже, че и в областта на нравствеността 
човечеството, макар и бавно, все пак достига до известни възгледи. 

Сам Спенсер критикува стария емпиризъм, който мислеше, че 
може да извлече целия душевен живот от опита, без да приема 
никакви заложби в душата. „Да се придържаме о тоя невъзможен 
възглед, според който духът преди да придобие опит, представя 
хилави чада, значи да не виждаме самата същност на въпроса, 
именно отгде иде способността да образуваме опити. Ако в момента 
на раждането съществува само пасивна възприемчивост, защо тогава 
конят не може да получи такова възпитание, както човек? Ако се 
възрази, че езикът съставя разликата, тогава защо котката и кучето, 
които придобиват същия опит в домашния живот, не достигат до 
същата степен и до същия вид интелигентност? В своята обикновена 
форма експерименталната хипотеза твърди, че присъствието на 
една нервна система, организувана по известен начин, е об-
стоятелство без значение, факт, за който не бива да държим сметка. 
Обаче тъкмо тоя факт има предимствено значение. 

Ето защо Спенсер разширява емпиризма, като приема, че човек 
наистина се явява с известни заложби, но че тия заложби се 
обясняват от опитите на миналите поколения. Основните форми 
както на мисленето, така и на чувствуването са априорни, що се 
отнася до отделния индивид; с други думи всеки индивид дохожда с 
известни предразположения, с определени заложби, така че не 
всичко в индивида може да се обясни само от неговия опит – 
наопаки, опитът на индивида е обоснован от известни първобитни 
основи. Обаче тия форми, тия заложби се обясняват от набрания 
опит на безкрайна върволица предишни човешки поколения. 
„Наистина всички познания и всички форми на съзнанието (а към 
тях принадлежи и съвестта) произтичат от опита, но не от 
индивидуалния опит. Всеки отделен индивид не захваща абсолютно 
отначало, ами приема като наследство от своите общонабран 
закрепен опит, който е повел организацията на реда в известна 
посока и до известни форми. Има наистина нещо априорно, но то е 
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априорно само за индивида, както априорно за индивида е апосте-
риорно за рода въобще. Във вървежа на развитието, на еволюцията, 
външните условия влияят така върху человечеството, щото общите 
форми, пред които се представят нещата, придобиват съответен 
израз във вътрешната организация, особено в нервната система. 
Образуват се определени нервни свръзки, които се намират 
потенциално още преди раждането, които не зависят от никакъв 
опит и които още в първите актове на познанието се проявяват 
автоматично”. 

И така по мнението на Спенсера образували са се известни 
морални възгледи въз основа на опита на човешките поколения и 
такива възгледи образуват се и сега постоянно и се предават по 
наследство от поколение на поколение. Това унаследяване става във 
формата на физически предразположения в организацията на 
неравната система. Ала както твърди Вундт, необяснимо е как от 
заложби, от разположения на нервната система могат възникна 
морални възгледи. Наистина, може още да се разбере как в нервната 
система в течение на родовото развитие се образуват известни 
нервни свръзки, и как по този начин се наследяват разположения за 
рефлексии и автоматически движения с определен целесъобразен 
характер. Ала и ония филолози и психолози, които приемат 
фантастичната хипотеза, според която нервните килийки на мозъка 
са постоянни носители на представления, досега не са могли да се 
решат да разширят тази хипотеза дотам, щото да приемат и едно 
предаване на килийките заедно с представленията, които се 
съдържат в тях, от родители върху потомци. Това е толкова по-
невероятно, когато не може да бъде дума за предаване по наследство 
даже на такива елементарни фактове на съзнанието, каквито са 
простите сетивни усещания или пространствения възглед, при 
който опитът е почти непрекъснат, прост и без никакво 
изключение. Как би могло тогава да се говори за унаследени 
морални възгледи, които предполагат сума заплетени емпирически 
представи, що се отнасят до дееца, до неговите ближни и до 
неговите отношения спрямо вънкашния свят? „Наистина, свършва 
Вундт, в сравнение с тая нова форма на учението за вродените идеи 
старият по-наивен възглед, който считаше главното съдържание на 
морала, на метафизиката и на логиката като божествен дар, турен в 
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люлката на всеки човек при неговото встъпване в живота, поне има 
предимство, че е по-прост”. 

От тоя бегъл преглед виждаме как емпиризмът даже в неговата 
най-умерена форма, какъвто ни се представя в емпиризма върху 
еволюционна основа, не е в състояние да изведе фактовете на 
съзнанието само от влиянието на вънкашна основа, без да се 
прибави към тия условия и онова, каквото се поддава на тяхното 
влияние. В нравствената област, също както и в умствената и 
естетичната, това трябва да ни докара до известна основа, известна 
заложба, която се поддава на външните влияния, но която не може 
да липсва, защото иначе би трябвало и от всяко зрънце прах, от 
всеки атом под влиянието на вънкашните условия, макар и в 
течението на милиони векове – времето не важи за нашата мисъл – 
да може да се създаде същество с умствени и нравствени 
способности. Обаче и най-крайният емпирик не би посмял да 
изкаже такава мисъл. Животът, ако и резултат на влиянието на 
вънкашни условия, предполага винаги едно начало, което да се 
приспособява към тия влияния, и тогава то трябва да се схване, 
както казва Хьофдинг25, активно, докогато вънкашността дава само 
посоката, начина на развитието на индивидуалност. А вътрешното 
начало винаги има приоритета, преднина, колкото назад и да 
вървим. 

След като установихме, че човек в самото си същество трябва да 
притежава известна основа, известна заложба, която под влиянието 
на външни въздействия дава възможност да се развива нравственото 
действие, нека видим какво е всъщност това нравствено постъпване 
и как е възможно нравствено постъпване. Колкото и да съществуват 
разногласия по другите въпроси, всички моралисти са съгласни, че 
нравствено постъпване е онова, което е насочено не към самата 
личност. Обаче тука се изпречва въпросът де лежат тези мотиви, 
тези подтици в нашето същество, които ни карат да постъпваме тъй 
несебично, щото в своите действия да нямаме пред очи себе си, 
своето добро, а нещо, което лежи вън от нас. Такъв един възглед, 
който иска да наложи човеку отказване от своята личност в полза на 
нещо нему чуждо, изглежда твърде странен, даже противоестествен. 
Несебичното постъпване изглежда като ненормално действуване. В 
цялата природа ний виждаме стремеж към собствено добро, към 
самозапазване, към самоподдържане. Същото нещо забелязваме и в 
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човека, дето не можем да отречем факта, че егоизмът е главен, 
всеобемлен26 подтик, който лежи в основата на неговата дейност. 
Защо тогава ако в природата егоизмът владее като логичен закон, 
защо човек трябва да смята това като нещо опако и да се стреми да 
постъпва иначе, нежели27 природата иска от него? При все това 
обаче не можем да не признаем и друг един факт: че човек, колкото 
в много отношения и да е сроден с животните, се е отдалечил 
значително от тях в това, че той не живее само чисто физически 
живот като тях, които имат за цел себе си, собствената личност, ами 
че човек се въздига до такова развитие, дето вече не може да се 
ограничи само в индивидуален живот, но той търси задружен живот 
– не физически, а умствен живот, който намира своя израз в 
науката, в религията, в изкуството, в държавния живот. 

Съществуванието на такъв умствен мир е дело действително на 
човека. Именно в този умствен мир са се развили интереси, които 
вече не служат направо за благото на отделната личност, за 
индивидуалното щастие. Много постъпки в този умствен мир се 
показват като ценни, макар и да не принасят непосредствена облага 
на отделния човек, макар и да не служат на непосредственото благо 
на индивида – например занятието с науката. 

Именно този умствен мир води към два резултата: 
1/ От една страна човечеството се сдружава в крепки органи-

зации, които си поставят известни цели, образуват си връзки и 
образуват нещо, което действува един вид като нов индивид. 
Например държавата е един вид нов индивид, който си представя 
цели и преследва тези цели, без да гони непосредствено благото на 
отделната личност. Държавата защищава своята национална чест; 
това е цел, която тя си поставя независимо от всяко щастие на 
индивидите. Значи тук се поставят нови интереси на местото на 
личния интерес. Този е първият резултат, който се образува от 
умствения мир на човечеството. 

2/ В този мир възникват и нови връзки. Те са науката, 
художеството, религията. Особено в науката личните индивиди се 
съединяват в един голям съюз за обща задружна работа, макар 
иначе те да не стоят в свръзка. Тях ги събира общата работа, а не 
отделният личен интерес. Всеки учен има пред вид общия интерес, 
който гони науката, която той обработва. В такова съдружие човек 
вече работи не защото си усвоява общия интерес, а защото си 
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усвоява общия интерес на науката и гледа да следва този интерес, 
често пъти с големи лични жертви. 

Първата от тези две свръзки може да се разшири дотолкоз, 
щото най-сетне да обгърне цялото человечество. А втората може да 
се разшири дотолкоз, щото пак да обгърне една целокупна работа, 
която наричаме културна работа. Тъй щото явяват се връзки, които 
гонят вече не индивидуалното добро, ами общото напредване към 
онези цели, които следват от такова едно общо добро. 

Тъй щото човек е от една страна индивидуално същество, но от 
друга страна поради своя разум, който води към онези всеобщи 
връзки, които означихме като съдружие в човечеството и като 
умствени продукти, той е универсално същество. Нашата дея-
телност е поради това не само лична деятелност, която търси да 
постигне лично удоволствие, но тя търси да постигне лично благо, 
каквито са религията, науката, художеството или обективното 
добро. Със своите мисли ний гледаме да постигнем истината. А това 
излиза от собствения кръг, в който ни затваря егоизмът, и се 
стремим да се доближим до дълбочината на нещата. Поради тази 
двойна природа на човека (сетивна, която има общо с животинската 
и ни кара към наслаждение, внушава ни егоистични стремежи, и 
разумна, която ни тика към обективно добро) възниква етиката, 
моралът. 

Етиката, като вижда един своеобразен конфликт между 
егоистичните стремежи и обективното добро, опитва се да премахне 
този конфликт. Този проблем се заплита и с това, че човек по своята 
природа не се ръководи само от разума, а по-скоро по своята 
сетивна природа преследва повече лично добро. Егоизмът се 
показва като по-силна мощ, а симпатичните чувства отстъпват на 
заден план. Човек даже много пъти не само не гледа да укроти тези 
свои чувства, но ги усилва. Историческият опит ни показва, че 
егоизмът се е считал винаги за най-силен подтик в действията. 
Затова са се правили всевъзможни опити да му се противодействува. 
Основният смисъл на историческите религии се състои в удушаване 
на егоизма като корен на злото. Прибягвало се е към божествени 
заповеди за премахване на егоизма. Този факт показва силата на 
егоизма. Ако човек по своята природа беше бил добър, както го 
представят оптимистите (Русо, Лайбниц), тогава религията би 
изгубила своята главна задача – да направи човека. Ако човек сам по 
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себе си вършеше добро, религията става излишна. Напротив, 
песимистичният възглед има нужда от религията, за да не додем до 
пълно отчайване. 

Също цялото устройство на социалното общежитие, дър-
жавата, правните наредби, почиват върху егоизма и имат за цел 
неговото отслабване. Устройството на обществото предполага в 
човека като всемогъща сила повече самолюбието, нежели 
самопожертвуванието. Цялата наказателна наредба показва, че 
крайният егоизъм може да се възпре само чрез средствата, 
предвидени в тази наредба, и с пълно право. А това посочва, че ако 
се махнат всички наказания в държавата, тогава рухва всяка 
нравственост, всеки ред в обществото. Ний знаем винаги сигурно, че 
гдето има действия, които да удовлетворяват егоистичните чувства 
на хората, ще се явят много хора да се възползват от тези действия, а 
дето има да се извършва нравствена, человеколюбива работа, 
охотници28 не се надварят29. Нравственото не действува на хората с 
оная сила, с която действува ползата, изгодата. 

Между философите песимисти са бивали винаги най-добрите 
познавачи на човека. Такъв е например Шопенхауер в сравнение с 
Лайбница, Ларошфуко – в сравнение с Русо. Изглежда че песи-
мистите схващат природното състояние на нещата много по-ясно и 
по-точно от оптимистите. Всичко това може повече да ни убеди, че 
човек в своите действия се ръководи главно от своя егоизъм, че 
егоизмът е нещо природно, докато нравственото постъпване като да 
изисква от нас известно напрегание, героизъм, противодействие на 
нашата природа. 

Но въпреки това не можем да отречем, че в човека, при тази 
егоистична природа, има още и такава една страна, която посочва 
неговите действия към нещо по-широко, по-обемно, отколкото 
неговата органична личност. И тази страна ние считаме (въпреки 
това, че егоизмът е свойствен на човешката природа) като по-
благородна, по-висша, истинска идеална природа в човека. Но 
тогава се явява въпрос има ли в човека край егоизмът действително, 
такава една идеална страна, която действува в него и може да го 
въздигне над егоистичните стремежи и наклонности? И действи-
телно историята ни показва, че във всички исторични народи 
постоянно се е развивала известна нравственост, известен морал, 
който изисква от хората щото да не се ръководят в своите действия 
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от чисто егоистични стремежи, а да се съобразяват с известни 
закони, наредби, правила, които се показват задължителни за 
хората, но не са в полза само на техния личен интерес, егоизма. Този 
факт е нещо обикновено. В хората постепенно се развива съзна-
нието, че има нещо, което трябва да се върши без оглед към 
егоистичните стремежи и наклонности и че такива постъпки се 
изискват наложително от хората. Този факт не може да се обясни 
добре инак, освен ако се приеме, че в човешката природа край 
егоизма има и такава една страна, противоположна нему, която си 
пробива път във вътрешността на човека. Един народ не може да 
стане културен народ, без да се развива в него тази идеална страна, 
която насочва действията на неговите членове не към личния 
интерес, а към нещо, което ни се струва по-високо, по-общо, към 
доброто. Наистина отделните народи не са винаги съгласни в това 
какво те смятат за идеално, за нравствено, но това несъгласие не 
може да обори факта, че хората винаги търсят нещо по-високо от 
егоизма, само че намират не всички в едно и също нещо това, което 
стои по-високо от егоизма. 

Сетне не можем да оспорваме и факта, че много от човешките 
действия в по-напредналите народи, па даже и огромното 
болшинство на тези действия, са следствие просто на неморални 
мотиви, както са такива действията и при дивите народи. Но все пак 
и тези хора, макар и да не се водят по морални мотиви в своите 
решения, все пак те от другите изискват и очакват такова 
постъпване, каквото те сами не вършат, но на което не могат да 
откажат своето удивление. Тъй щото и онези, които в своите 
действия не се съобразяват с нравствените предписания, все пак 
признават тези предписания в своите морални оценки към 
действието на другите. Тази морална оценка се явява независимо от 
характера на собствените постъпки и то по един наложителен 
начин. Всички хора оценяват нравствените действия на другите 
хора. Всичко това може да се обясни само от това, че човек не само 
индивидуално съществува, като води чисто индивидуален живот, а 
като разумно същество той води и обществен живот, всеобщ живот. 
Този живот е намерил своя израз в онези велики продукти на 
културата като наука, художество, право, религия и пр. Човек не е 
само индивид, какъвто е животното (което наистина влиза понякога 
в по-големи съдружия, но които сдружения у животните имат за цел 
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само индивидуалното добро – запазване на индивида и поддържане 
на реда), а той преследва и известни общи идеи. Човешкото 
съдружие не е само съдружие, предизвикано от нуждата за по-добро 
запазване на индивида, а човешкото съдружие гони и постига и 
съвсем друга цел, именно създаване на един особен мир, който не 
би могъл да се яви, ако човек би бил само индивидуално същество, 
както не се явява такъв особен мир при животните. Фактът обаче, 
дето у човека се създава такъв един духовен мир, показва, че човек 
принадлежи край индивидуалното битие още и към универсалното 
битие. И това универсално битие, понеже развитието на човека се 
състои в създаването и разширяването на този мир, е истинското 
битие на човека. Истинският живот на човека не се състои само да 
живее за лични изгоди, но и да създаде този духовен мир. Човек не е 
само уединен индивид, ами по-скоро човек е фактор, който има зна-
чение за един общ процес, в който се развива един общ, умствен 
живот. Ние не можем разбра цената на културния живот, ако не 
приемем, че човекът не принадлежи само на един индивидуален 
живот, а принадлежи и към един по-обемен, по-общ мир. 

Тъй човек в познавателната си дейност, ако се стреми за 
постигане на истини, той не иска да постигне истината за себе си 
само, а за целокупното човечество – да прибави нещо с дейността 
си, което има значение за цялото человечество. 

Също и със стремежа при постигане на хубавото в худо-
жеството човек се стреми не за себе си, а да даде нещо, което има 
значение за цялото человечество. 

В установяването на правните наредби, на нравствено положи-
телния живот, както и в много други области, човек има предвид 
общия, универсалния духовен живот. Индивидът е преходен, а пък 
онова, което се изработва в този духовен живот, то е трайно, то 
остава. Ето защо Спиноза изискваше, за да действува човек съгласно 
със своята истинска природа, „да води живот, който да има предвид 
не индивидуалното битие, ами своята принадлежност към един по-
обширен мир, мир на вечното, на трайното”, мир, който намира 
своето изражение в духовния продукт на човешката деятелност – 
това мисли Спиноза, като изисква от индивида да води живот с 
оглед към вечността. И наистина, научната работа е почти винаги 
свързана със занемарение на преходното, на индивидуалното. Тя се 
явява най-обща, най-трайна. Ученият забравя себе си и действи-
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телно става безличен деец за постигане на общото благо, за 
постигане истината. Но не само в познанието се проявява тази 
универсална страна на човешкото съществувание, а също се намира 
и в областта на чувствата. 

Човек наистина първоначално обича само себе си, или 
постепенно влиза в съдружие, каквото е семейството. Сетне в по-
обширните съдружия се развиват все повече симпатическите 
чувства в състрадание, в любов, която най-сетне достига до връх в 
любовта към цялото человечество, която кара човека да вземе 
участие в съдбата на цялото человечество като към своя собствена 
съдба. Наистина не твърде често се среща такава една любов, но 
доста е, че човек може в своята любов да обгърне цялото челове-
чество. Именно и в това се състои планът на всички морални 
системи и разните учения – да се обгърне общата съдба на челове-
чеството от отделния индивид, общата съдба на человечеството да 
се обърне в съдба на индивида. Именно заради това защото над нас 
стои общата съдба на човечеството, затова е възможен и задружният 
живот и задружната деятелност в полза на обществото. Инак всеки 
би се затворил в кръга на своята собствена личност или най-много в 
кръга на своите ближни, а не би насочвал деятелност към общата 
съдба на человечеството. Ний не само се интересуваме за нещата, 
които засягат нашия личен живот, но и за нещата, събитията, които 
никак не засягат индивидуалното наше съществувание, какъвто е 
особено случаят с изследването на истината заради самата нея. Тъй 
само можем да си обясним защо усещаме такова неудоволствие, 
когато видим изопачена, потъпкана истината, макар това да не 
закача никак нашия интерес. Ако това изопачаване е умишлено, 
ний се възмущаваме, ако е неумишлено, прави ни неудоволствие, 
макар да не страда наший интерес. Всичко това е, защото ний не сме 
само личност, индивид, а защото вземаме участие като разумни 
същества в общия задружен живот на человечеството. 

Има предмети, произшествия, които ни интересуват като 
разумни същества, които ни причиняват радост или болка не-
зависимо от всеки личен интерес. Също тъй както познанието и 
чувствата, има и действия, ненасочени изключително към 
индивида, към собствения живот. Человечеството е извършило 
велики дела, които имат обща, универсална стойност. Тъй 
например великата френска революция е плод от деятелността на 
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хора, които са искали да създадат нещо, което има обща стойност 
преди всичко за един народ, а после за цялото человечество. Тъй 
щото в действията си човек има предвид и общото. Тъй виждаме как 
човек в трите главни страни на своята природа, в познанията, в 
чувствената страна и в действията си, се стреми към нещо, което е 
по-обширно, по-любимо от неговата ограничена личност, към 
нещо, тъй да кажем абсолютно. Човек се стреми към абсолютна 
истина, той проявява чувства, които важат абсолютно, той върши 
дела, които са абсолютно добри. А тъй като всичко това не може да 
се постигне освен чрез задружен живот, и то от няколко поколения, 
които следват едно след друго, затова и човек се явява като истинско 
социално същество, каквото не срещаме инак в природата. Защото 
само човек образува истински съдружия, които, макар и уединено, 
пак вършат обща работа. Естествоизпитателите, които вършат уе-
динена работа, вършат работа обща за човечеството. А животните 
такова нещо не вършат. Също такава е и работата на поколенията: 
тя не остава безплодна, а се предава. В животните такова нещо няма, 
те не работят за поколението. От работите на животните от едно 
поколение не остава нищо умствено, а се предава само типът, който 
се изменя само под влияние на външни условия, а не вследствие на 
съзнателна деятелност. Човечеството, напротив, се променя от 
поколение на поколение. Затова напредъкът на човечеството върви 
много по-бързо от напредъка, ако можем да говорим за такъв, на 
животните. Човек се явява като социално и исторично същество и 
тъй е възможно развитието. Философията на историята показва, че 
човечеството въз основа на работите на поколенията се въздига от 
стъпало на стъпало, като върви от първоначалния индивидуален 
живот към универсален живот. Това са схващали и най-великите 
мислители от всички времена, като са искали щото човек в своята 
деятелност да забравя своята личност и да се предава на делото. 
Философски изказва същата мисъл Спиноза в своето изречение: 
„Който бога обича истински, той не може да иска щото бог да обича 
него”, т.е. в истинската любов и деятелност индивидът се изгубва, 
тъй като отдава на цялото своята деятелност и не може вече да я 
възвърне към себе си. Но тези мисли не бива да се разбират като че 
индивидът трябва съвсем да изчезне, да изгуби всичко свое, всичко 
лично, да отхвърли напълно своята личност. Защото от друга страна 
видяхме, че човек е и индивидуално същество и когато той 
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действува за общото, може да действува само като индивид. И най-
строгият морал не може да изисква от човека щото той съвсем да 
обезличи себе си, да се откаже от личната си природа, защото с това 
би се махнал и най-могъщият лост за развитието на човечеството.  

Висшата цел на етиката е наистина целокупността, общото, 
срещу което би се поставила целта, която иска щото всички дейст-
вия да се насочат за благоденствието на индивида, но и общото не 
може да се постигне освен чрез деятелността на индивида. Ето защо 
индивидът не може да изгуби съвсем своето значение в морала, само 
че сам той не трябва да служи за център на морала. По такъв начин 
животът ни се представлява като една борба за постигане чрез 
индивидуални усилия една обща цел, за установяване на един 
универсален духовен мир. 

Но тука възникна въпросът чрез какви особени усилия и как е 
възможно човек, който се намира в известно положение на 
природата, да излезе чрез собствени усилия от това положение. А 
този въпрос ни довежда до въпроса за свободата на човешките 
действия. 
 

IV. СВОБОДА НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЙСТВИЯ 
Свобода приписваме и на неодушевени предмети. Така напри-

мер казваме: пътят е свободен. Свобода приписваме и на животните 
– кучето е свободно, т.е. не е вързано. Свобода приписваме и на рас-
тенията. Това показва само, че не съществува пречка относително 
състоянието на предмета. Например за пътя това показва само, че 
той е свободен само да се върви по него, не е преграден и т.н. За 
кучето, че то не среща съпротива и т.н. Това е само отрицателната 
страна на понятието „свобода”. Тук понятието „свобода” е просто 
отрицание, просто липсване на принуждение или пречка; а изобщо 
понятието за свободата има положителен белег, който гледа да се 
прояви безпрепятствено, да прояви известно стремление, което 
излиза от него. Като се говори за свободна воля, трябва да се прави 
разлика, разграничение между свободата на волята от една страна и 
от друга – свобода на действията. Често се смесват тия две действия. 
Свобода на действията ще имаме например в тоя случай: ако 
вътрешното стремление не среща препятствие, за да върши онова, 
което си е намислило дадено лице, да кажем което иска; в такъв 
случай е свободен например в търговията: търговецът трябва да 
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бъде свободен да прилага, да реализира своите планове в търговско 
отношение. Същото е и с учението: всеки да бъде свободен да учи 
каквото си ще, в печата да пише каквото си ще. Тези видове свободи 
са свободи на действието. Така, както е примерът в учението, тя се 
проявява, ако аз мога да уча, каквото поискам. Човек значи тука не 
среща ограничение и счита това за добро, а противното за зло. Но 
това е външна свобода. Гдето тя се явява, показва, че външно няма 
спънки. И понеже разумният човек иска само наложителното – 
възможното, а не и невъзможното, то може да се смеси тази свобода 
със собствена свобода. Разумният човек иска само възможното, но 
волята му е свободна в този случай само навън, обаче това не е 
свобода на волята: такава ще имаме, когато той [е] свободен 
вътрешно, когато е свободен в психическо отношение. Ето тук 
можем да се питаме дали има освен тази (външна) и друга – 
вътрешна свобода и дали има пречки – мотиви, които да го карат да 
иска нещо определено. Аз мога да си движа ръката във въздуха 
свободно накъдето си ща. Но защо аз правя това? Трябва да има 
психически причини. Те са влиянието, което е вследствие на 
вътрешни мотиви. Нашата воля свободна ли е навсякъде? Принуден 
ли съм аз при дадени мотиви и да не посегна на нещо? Принуден ли 
съм аз да правя туй искане или мога да поискам и противното? Ако 
моята воля е свободна, аз мога да поискам и противното. Въпросът е 
когато съм под влиянието на мотиви, дали мога да поискам и 
противното на тях. Сега, ако се спрем на изказаното, ще видим, че 
трябва да правим разлика между свобода на волята и свобода на 
действията, а доста пъти са се смесвали тези два въпроса. Именно 
може да съществуват върху проявлението на волята спънки, които 
да пречат на свободното ú проявление. Там дето не съществуват 
такива спънки за проявата на волята, там съществува свобода на 
действие, както е случаят при искането ни да изказваме мислите си 
писмено, което е възможно само ако не съществуват пречки, които 
да се съпоставят на това искане, значи при съществуването свобода 
на печата. Може аз да желая да търгувам, без да срещам пречки в 
проявата на туй свое действие. 

Там, дето не съществуват пречки, които да се противопоставят 
на това, съществува свобода на търговията. Може да искам свободно 
да се събирам с когото ща и ако не срещам пречки в това, тогава 
съществува свобода на събранието. Такива свободи: на събранието, 
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търговията съществуват именно там, дето не съществуват пречки в 
проявите на известно искане. Такава свобода е свободно действие. 
Значи свобода на действието е такава свобода, при която не 
съществуват пречки при проявата на искането. От нея се отличава 
истинската свобода на волята, която не се отнася до 
съществуванието или несъществуванието на външни пречки, а се 
отнася до самата вътрешност, именно към самото искане, което е 
плод на влиянието на известни мотиви. Може да се яви въпросът 
дали тези мотиви, които предизвикват известно искане в мен, са 
такива, щото налагат непременно само определено искане или аз 
съм в състояние въпреки тези мотиви, които ме карат да предавам 
известно искане, да представя и друго искане, те насочват моята 
воля само в известно направление, а дават възможност да проявим 
волята си и към друго направление. Значи въпросът за свободата на 
волята се свежда към въпроса дали има пречка да иска човек нещо 
по-определено. Мотивите, които съществуват и които карат човека 
към проявата на известни искания, дали могат и да не бъдат така 
могъществени, щото непременно да накарат човек да прояви 
известно искане. Значи въпросът за свободата на волята се свежда 
към въпроса дали има пречка да иска човек нещо неопределено, 
дали мотивите, които съществуват и които карат човека към 
проявата на известни искания, дали могат и да не бъдат така 
могъществени, щото непременно да накарат човека да прояви 
известно искане. Значи въпросът за свободата на волята се свежда 
към въпроса свободна ли е нашата воля по отношение към 
мотивите, които влияят върху човешките искания; дали [в]следствие 
на известни мотиви аз трябва да предявя непременно едно искане 
или мога да се отклоня от туй искане и да предявя друго искане. Но 
в такъв случай ако твърдим, че волята е свободна, тогава значи 
твърдим, че въпреки влиянието, което упражняват известни мотиви 
върху мен, аз мога да искам и противното на онова, на което ме 
карат тези мотиви. Ако волята е несвободна, тогава трябва да искаме 
само туй както ни се налага от тези мотиви. При това разни хора, 
които се намират в същото положение, може да не предявяват 
еднакви искания, може същите мотиви да им влияят, но да 
проявяват различни влияния, може разни хора да искат едно и също 
нещо, но мотивите, които ги карат на това искане, да не са същи. 
Една стара латинска поговорка казва: „Si duo faciunt idem non est 
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idem” – „Ако две правят едно и също нещо, не е също именно”, 
макар върху разни хора да влияят еднакви мотиви, и при всичко туй 
да бъдат исканията им различни, понеже техният характер е 
различен: може върху едного например да влияят известни условия, 
тъй щото да се предаде към извършването на престъпление, а 
същите мотиви да не влияят върху другиго по същия начин; тук 
влияе значи и характерът – вътрешността на човека. Двама могат да 
извършат едно и също действие, обаче това действие не е еднакво, 
ако вземем под внимание характера на хората. Ако такива 
характери са различни, тогава действието по своята същност не 
може да се оцени еднакво. Един може да се е водил от едно 
подбуждение, а друг от друго. Във всеки случай при оценката на 
известно действие трябва да се вземат под внимание и вътрешните 
подбуждения, които са предизвикали това действие. Значи при 
оценката на този въпрос трябва да се вземе под внимание 
влиянието, което упражнява върху искането и характерът, не само 
мотивите, но и самата вътрешност И ако вземем във внимание, че 
върху исканията на характера влияят не само отделни мотиви, но 
целият характер, въпросът за свободата на волята се свежда към 
това: възможно ли е щото едно лице, което е получило от природата 
определен характер, което е минало през определени жизнени 
условия, което се намира под влиянието на сбор от дадени мотиви, 
да иска нещо, или да го не иска; с една реч при дадени тези условия 
трябва ли да вярваме, че това лице е принудено да иска и действува 
тъй, както то е искало и действувало, т.е. дали не е му е възможно и 
да иска, и да действува иначе, отколкото му се налага от характера и 
мотивите. Ако признаем, че такъв човек може да иска повече, 
отколкото иска в действителност, тогава приписваме на човешката 
воля свобода; напротив, ако вярваме, че от неговата природа 
(характер) са дадени мотиви, то неговата воля в такъв случай 
казваме, че е несвободна. 

И наистина, съществуват две партии по този въпрос, които 
различно отговарят и които съществуват от древни времена: това са 
понятията „детерминизъм” и „индетерминизъм”, сиреч от латинс-
кото determinare – определям. Или волята на човека е определена от 
неговия характер и от мотивите, които му влияят в известен момент 
и тогава тия са несвободни, детерминирани, а тази партия е на 
детерминистите; или волята на човека при даден характер и при 
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дадени мотиви може да постъпи и по едно, и по друго искане: това е 
партията на индетерминистите. 

Значи детерминистите признават несвободна воля (опре-
делена), а индетерминистите са на мнение, че човешката воля не е 
необходимо еднобитно30 или едномислено определена, щом е даден 
характерът и мотивите, които влияят на всеки момент върху ду-
шата, или по-право върху човешката психика. Навсякъде в света, във 
външния мир винаги, когато са дадени условия, по необходимост 
следва следствието. Ако например условията в природата са да 
вали, непременно ще вали дъжд, а не друго някое явление. Така 
трябва да бъде и в човешката душа. Щом са дадени всички тези 
условия: характер и известни мотиви, които се намират във 
външния мир, тогава човешката природа непременно трябва да 
следва определено искане. Тъй че съществува не само материална 
причинност, на която са подчинени явленията във външната 
природа, но съществува причинност и в човешката вътрешност. 
Значи човешкото мислене не се отличава от природните процеси по 
друго, освен че нашето искане е придружено още от съзнание – ние 
знаем, когато става нашето искане, притежаваме съзнание, а във 
външната природа стават явления, без да има някакво съзнание за 
тях. Нашето съзнание осветлява онова, което става в нас, иначе по 
нищо друго не се различава нашето искане от природните явления. 
В същата необходимост, с която магнитната стрела се движи към 
желязото, когато го приближим, и крадецът трябва да открадне, 
когато му се отдаде случай, понеже той притежава известен харак-
тер и има известни мотиви за това действие. Значи проявите на 
човешката воля са също тъй психически принудени, щом е даден 
характер и мотивите: причините са дадени, трябва да последват 
следствията. Върху това се основава детерминизмът, когато защи-
щава своето учение. 

Индетерминизмът в защита на своето мнение посочва повече 
на онова, което ние вътрешно чувствуваме – ние чувствуваме себе си 
един вид отговорни за своите действия. Моралното съзнание, което 
се проявява, показва, че ние считаме себе си отговорни за това, което 
вършим. И туй чувствуване на отговорността се проявява, когато 
извършим лошо действие с гризене на съвестта, а когато извършим 
добро – с приятно чувство, сиреч онова, което се нарича съвест. 
Вътрешният опит ни учи, че човек, понеже счита себе си отговорен, 
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счита себе си за автор, за деец на своето дело, за последна причина 
на туй, че е извършил действието. Следователно не е някое 
психично принуждение, което се крие в целокупността на разните 
мотиви и е причина за действието, а самото „аз”. Човек мисли, че 
може онова, което е извършил, да го не извършва и затова чувствува 
себе си за отговорен, че не го е извършил, чувства себе си отговорен 
пред своята собствена съвест, която в случай, че действието е добро, 
го награждава с приятно чувство, а в противен случай го осъжда 
чрез гризене на съвестта. Как биха били възможни такива факти, 
пита индетерминизмът, да отговаряме за това, което вършим и да 
бъдем наказани, когато не сме отговорни, а сме принудени? В такъв 
случай осъждането или одобряването от страна на съвестта би било 
безсмислица. От туй разсъждение според индетерминистите следва, 
че вън от характера и мотивите, които влияят върху човешките 
искания, стои нашето „аз”, което може да се реши тъй или инак, а 
не само в определено направление. 

Този спор между индетерминистите и детерминистите е твърде 
остър. В него са взимали участие от най-напред философи, теолози, 
юристи, а и представители на положителните науки. В отдавнаш-
ните времена е било опасно да се води спор по този въпрос, защото 
често пъти държавата и църквата са се намесвали в тези спорове и са 
налагали наказания на тези, които са се изказвали решително за 
едното или другото мнение. Има мъченици и от двете партии. От 
индетерминистите можем да вземем Пелагия, един британски 
монах, живял в края на IV и началото на V столетие в Рим. Той учил, 
че човешката воля е тъй свободна, щото човек може сам да се реши 
на добро и зло. Това учение е противно на християнското учение за 
грехопадането, че човек не може без Бога да не греши. Защото то 
учи, че човек няма нужда от Божията воля – помощ и че той сам по 
своето решение може да тръгне по тоя или оня път. Туй учение биде 
осъдено на черковния събор в Картаген. Пелагий биде представен 
за еретик и трябваше да бяга. 

Страдалец за друго мнение е философът Християн Волф (1679-
1754), като твърдеше, че атеистите могат да имат добра нравст-
веност, например китайците – вследствие на това мнение, че не е 
необходимо човек да бъде християнин, за да прояви добър морал. 
Той бе оклеветен, че е привърженик на детерминизма, че отрича 
свободата на волята. Тази клевета бе причина да поканят Волфа от 
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страна на правителството да напусне Хале, дето е бил професор. В 
старите времена по този въпрос не можаха да дойдат до 
окончателно разрешение. Разрешенията, които се отнасят до този 
въпрос, се срещат в древните времена при най-древните народи 
като английския мироглед, който клони към строг индетер-
минизъм, но това мнение не е напълно прокарано във филосо-
фията, защото се срещат често пъти и мисли, които не могат да се 
съгласят с човешкото мнение. Има такива пословици: „Делото е 
определено още дълго време преди да е то извършено”, „Все-
мирната история е писана преди тя да се изпълни”, но се срещат и 
такива пословици: „С мъжествено дело надвива над съдбата пърга-
вата винаги сила на юнака”. Тук значи съществува колебание между 
различните мнения, съществува неясност по отношение към тоя 
въпрос. 

Същата неопределеност се среща и в ясната инак гръцка фило-
софия, която повече смесва свободата на действието със свободата 
на волята. 

Първите гръцки философи клонят повече към детерминизма, 
който може да намери достатъчно основа в религията, която 
считаше, че всичко в природата и човека зависи от това. Обаче 
първите философи не се занимаваха специално с тези въпроси, 
защото те се занимаваха повече с въпроси от космологията. Сократ 
е първият, който се е занимавал с морални въпроси, но не дохожда 
до окончателно решение по тоя въпрос. Неговият ученик Платон 
клони донейде към свободата, но счита тая свобода за добра, защото 
съвършеният човек се намира под влиянието на идеята за добро. 
Обаче и Платон не е свободен от разни противоречия. Даже на 
едно място в своята „Република” казва: „добродетелта е добро, от 
което всякой според както го цени (по-високо или по-ниско) ще 
притежава повече или по-малко”. На друго място казва: „Природно 
добрата душа с необходимост ще иска и действува добре, а 
природно лошата – зле” – възглед, дето проглежда детерминизмът. 

Аристотел бърка вътрешна свобода с външен произвол на 
действието. В „Никомаховата етика”, която е написана от неговия 
син Никомах, но която съдържа негови възгледи, той разсъждава 
върху вменяемостта на действието, отговорността, нравственото 
самовъзпитание и в тези свои разсъждения клони доста явно към 
свободата на волята. Обаче и в него се срещат мисли, които 
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противоречат на този възглед. Такава една мисъл се съдържа в 
изречението: „Както болният не може да оздравее само чрез своята 
воля, така и неправедният не може да престане да бъде 
неправеден.”  

Чрез просто едно разрешение и Епикур, основателят на 
„Епикурейския морал”, защитава свободата на волята, обаче смесва 
свобода на волята със свобода на действието, защото предписва 
дори и на животното свобода на волята. 

Противниците на неговия морал – стоиците, автори на най-
прочутото учение за морала в древните времена, са по убеждение 
фаталисти: те вярват в съществуването на някаква тъмна сила, която 
е предопределила предварително всичко, следователно и човешката 
воля е предопределена. Обаче същите стоици предписват като 
главно практично правило, което трябва да следва човек, това: 
„Съобразявай се в своята дейност с природата”, правило на римс-
ките стоици. От това следва, че е възможно човек да не действува 
съобразно с природата, че човек е свободен да постъпва както си ще. 
По-сетнешните стоици отстъпват от първобитния строг фатализъм 
и признават по-голяма свобода на човека, макар че пак си остават 
детерминисти, само че не фаталисти. По-наивен начин търси 
Цицерон да разреши тоя въпрос в съчинението си „De fato”, дето 
признава, че съществува свобода на волята. Но тук въпросът не е 
дали някои неща не зависят от нашата воля, ами дали проявата на 
нашата воля е в зависимост от нещо друго.  

Прочута е една алегория от древните времена, която се отнася 
до тоя въпрос. Това е известната приказка за Херкулеса на кръсто-
пътя, която софистите обичали да разправят. Херкулес се намира 
на един кръстопът и трябва да избере един или друг път. Богините 
на добродетелта и порока го придумвали да тръгне по единия или 
другия път. От Софистите Продик обичал да държи сказки по тоя 
въпрос, обаче избягвал от въпроса дали Херкулес може да тръгне по 
единия или другия път. Средните векове са вековете на фило-
софствуващите теолози, на светите отци с етиката и религиозното 
вярване. Те схващат въпроса за свободата на волята доста здраво, но 
се делят на две групи: детерминисти и индетерминисти. 

Пелагий и неговата секта приема свободата на волята. Срещу 
него въстава св. Августин, който написа едно от най-забележи-
телните съчинения по тоя въпрос: „De libero arbitrio” („За свободата 
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на волята”), дето отхвърля предположенията на Пелагия, обаче 
същевременно оборва и учението на Манихейската секта, основана 
от Мани или Манеса, която вярва в абсолютния детерминизъм. И св. 
Августин се противопоставя както против Пелагия, така и против 
сектата на Манихеите като решителни детерминисти, поради туй 
св. Августин сам дохожда в колебание, че е мъчно да се намери 
окончателно неговото мнение по въпроса. Пелагий отхвърляше 
учението на черквата за грехопадането. Св. Августин не признава 
тази свобода на волята; изглежда, че Августиновото мнение е 
следното: Адамовата воля била свободна и първоначалната свобода 
на Адама се състояла в нерешителността, в колебанието между 
добро и зло. Той се е колебал значи, бил е в състояние още да не 
греши – тази е така наречената свобода на сгрешение; после човек 
не притежава тая свобода: след грехопадането той е принуден да 
греши, чрез грехопадането тая първоначална свобода е изгубил 
човек, той не може да не греши да се върне към доброто, затова има 
нужда от спасение, от Божия помощ. Но тук се явява едно 
метафизическо двоумение, което трябваше да отиде в един труден 
философски въпрос. Кое е 6ило причина да съгреши Адам, не 
трябва ли да се тегли и самият Господ под отговорност, понеже е 
създал Адама способен да греши? Тая мъчнотия Августин вижда, но 
не може да отговори на въпроса. Изобщо средновековните теолози 
се колебаят между тези две мнения. Едни са в полза на свободата на 
волята, а други против. 

Измежду най-върлите противници на свободата е и Мартин 
Лутер (1483-1546), който е написал съчинението „De servo arbitrio” 
(„За подчинената воля”) в противовес на Августиновото съчинение 
„De libero arbitrio”. В това съчинение за защита на своето учение той 
посочва на Св. писание, което е цяло против свободата на волята. 
Ние не сме създадени от нас чрез нашата воля, а от Бога и действаме 
както Господ е решил сам – предопределил. Не може да става и дума 
за свобода на волята. Всички неща, които вършим, стават 
действително по необходим начин. Ако е вярно, че Бог знае всичко 
и че нищо не става без негова воля, свидетелството от страна на 
разума ни показва същевременно, че не може да съществува 
свободна воля нито в човека, нито в ангелите, ни в какво и да е 
същество. След грехопадането човек е изгубил съвсем тая свобода и 
човек ако е тръгнал в известно направление, ако известни хора се 



 261

спасяват, това става благодарение на Бога. Бог предварително е 
определил кои хора ще се спасят, кои ще бъдат блажени, кои 
проклети и човек не може да се реши по-нататък да тръгне по добър 
път. 

Със свободата на волята са се занимавали видни теолози, 
схоластици, като са разглеждали тоя въпрос от морално становище. 
В техните разсъждения се произвежда една прочута алегория, която 
крие в себе си една сериозна ядка – това е приказката за Бури-
дановото магаре, която се приписва на Жан Буридан (1300-1358) – 
ректор на Парижкия университет през първата половина на XIII в. В 
тая приказка се повдига въпросът какво би направило едно магаре, 
което би се намерило между две купи сено. Дали то ще иде към 
едната или към другата или по-скоро би умряло от глад, отколкото 
да се реши? Макар и този разказ да се приписва на Буридан, обаче 
той не се намира в неговите съчинения. Ядката на тази история се 
среща в „Божествената комедия” от Данте, дето в IV глава за Рая 
срещаме следното: „Тъй като човек, поставен между много ястия, 
които възбуждали негова апетит, еднакво е несвободен да избере 
онова, което му се харесва, често гостът ще умре от глад, преди да 
тури едно от тия ястия в устата си; тъй както виждаме едно агне 
между два свирепи вълка да не знае от кой от двата по-скоро да 
избяга; тъй както виждаме едно куче в несигурно положение между 
два рогача31, дали да тръгне по единия, или по другия, тъй и аз пазя 
мълчание между две съчинения, които ни обладават и както агнето 
не знае от кой вълк по-рано да се страхува, както кучето не знае към 
кой рогач по-рано да се спусне, тъй и аз се намирам в несигурно 
положение между две съчинения, като не зная какво да предпочета 
в своите размишления”. 

Но нека пристъпим към мислителите от по-новата философия 
– от XVI век. 

След големите открития в природните науки философията 
вследствие на това се освободи от черковните учения, а тъй също и 
от авторитета, който те упражняваха върху философията. Съвсем 
независима по своята собствена инициатива в мисленето, тази 
философия търси истината, а в това се състои нейната главна 
характерна черта, като се освобождава от авторитета и се развива в 
две посоки. В европейския континент се развива учението на 
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рационализма, начело на което е Декарт, а в Англия – емпиризмът, 
който води своето начало от Бекона. 

Авторът на цялата нова метафизика Рене Декарт (1596-1650) е 
безграничен индетерминист, като изпада и в много противоречия. 
Той в съчинението си „Страстите на душата” казва, че волята е най-
свободна, че никога не може да бъде принудена, обаче в своето 
главно философско съчинение „Принципите на философията”, 
дето той се спира най-после върху този въпрос и защищава това 
учение за пълната свобода на волята, изказва и такива възгледи, 
които не са съвместими с едни крайни индетерминистични учения, 
каквито инак си пробиват път в неговите по-висши философски 
съчинения. Тъй че Декарт, макар и да изглежда решителен 
индетерминист, все пак в други възгледи, които изказва на разни 
места в своите съчинения, изглежда като че не си е уяснил точно 
въпроса и допуща противни мнения. Един от видните ученици на 
Декарта забелязва това забъркване, което тоже излиза от това, че 
Декарт не прави разлика между тъй наречената свобода на волята и 
свобода на действието. И поради това смущение, което произлиза в 
неговите възгледи, между тези два разни вида свобода и Декарт не 
може да дойде до едно окончателно разрешение на въпроса. 

Най-знаменитият метафизик по стъпките на Декарт – Барух 
Спиноза (1632-1677), основател на модерния натурализъм и 
пантеизъм, е решителен детерминист. Той учи, че съществува една-
едничка субстанция, която обгръща в себе си всичко и притежава 
два атрибута – на мислене и разпространение. Отделните същества 
в света не са самостоятелни същества, а модуси, видоизменение на 
атрибутите на тази субстанция. Поради това в такава една 
философска система не може да има място за свобода на волята, 
понеже всички неща се намират в пълна зависимост от една 
субстанция. Всички неща, следователно и човекът, който не заема 
особено становище, в проявлението на своята воля се намира в 
такава зависимост, в каквато се намират и другите неща, тъй че 
Спиноза е решителен детерминист и в главното си съчинение 
„Етика” казва, че Бог или Природата е едничкото свободно нещо, 
другите са принудени. Според това, ако човек се мисли в своите 
действия свободен, той се мами. Човешката свобода е една илюзия. 
Тази мисъл той обяснява с хвърления камък. Ако хвърлим един 
камък, който не знае отде произлиза неговото движение, той ще си 
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мисли, че се движи по своя воля; тъй също и човек в своето действие, 
като не знае причините, от които произлизат неговите действия, се 
мисли за свободен, независим от нещо друго, че тези действия са 
просто негово собствено дело. Разликата следователно между 
движението на камъка и действието на човека се състои в това, че 
човек придружава своите действия с известно съзнание и може да 
мисли върху тях. Всъщност неговите действия са също така 
вследствие от предварителни причини, както и движението на 
камъка. Спиноза, като се поставя на такова детерминистично 
становище по отношение на Декарта, посочва ясно разликата между 
произвола и свободата. Декарт под `принуден човек` разбира онзи, 
който е действувал против своята воля и не признава, че човек е 
принуден в този смисъл. Ако Декарт под `принуден човек` разбира 
онзи, който действува против своята воля, признава, че ние в някои 
неща не сме принудени и като такива можем да се считаме 
свободни. Ако Декарт нарича принуден онзи, който действа против 
своята воля и по необходимост, тогава той отказва, че ние сме 
свободни в каквото и ще да е отношение. И Спиноза в своята етика 
даже се спира върху приказката за Буридановото магаре. Интересно 
е, че той отначало е клонил към индетерминизма и че става 
детерминист едва в последните години на своя живот – на 33 
години, 12 години преди своята смърт. Той защищава противно 
мнение в своето съчинение „Метафизическа мисъл”, дето по 
отношението на приказката за магарето казва: „Ако се помисли 
човекът на местото на магарето, турено в такова равновесие, трябва 
да го мислим не за мислещо същество, а за глупаво магаре, ако умре 
от глад и жажда. Значи човек ще се реши към едното или другото 
желание на неговата воля и е напълно свободен”. 

Готфрид Лайбниц (1646-1716) в своята философска система 
обикновено гледа да изравни, да посредничи между противните 
възгледи. Той се стреми да приближи във всяко едно отношение 
крайните възгледи и който в метафизическата област се опитва да 
съедини телеологическата метафизика, като признава, че същест-
вува покрай механическите влияния на природните причини и 
телеологическо постъпване в природата. Когато иска да съедини 
телеологическото обяснение на природните явления с механи-
ческото обяснение, което си пробива път в ново време, да обедини 
католическата и протестантската черква, той гледа да уравни 
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детерминизма и индетерминизма. Нему е противен спинозическият 
възглед, който приема абсолютната подчиненост на човешката воля 
от общите природни закони, но той също не иска да следва и 
противното мнение на индетерминистите върху тоя въпрос. Той се 
простира в своето съчинение „Теодицея” и в „Новите опити върху 
човешкия разум”. Той основава свободата на волята в смисъл на 
съвършена нерешителност, дето волята ни е в състояние да се реши 
в едно или друго направление, значи във всеки отделен момент да 
се реши тъй или инак; в този смисъл на абсолютна нерешителност, 
той оспорва мнението на индетерминистите. Ако ние сме карани 
към две противни посоки с еднаква сила, тогава това не би било 
свобода на волята и в такова положение престава всяко искане на 
волята; човек не бива да си определя свободата на волята в смисъл 
на пълна нерешителност, понеже няма никакво искане. Ние не 
можем да си представим случая с Буридановото магаре в такъв 
смисъл, като че може да съществува такъв случай, дето едно 
същество може да бъде поставено напълно в равновесие, щото да не 
може да се реши в един или друг смисъл. 

Ако разделим човешкото същество или целия свят наполовина, 
все пак ще има нещо да натежи, тъй че в света не може да се случи, 
щото волята да бъде еднакво тласкана към две посоки. Всякога ще 
има да натежава някой мотив на едната страна и волята ще се реши, 
така да се каже, в негова полза. 

Обаче, ако волята бъде наклонена към едно направление, тя не 
е принудена непременно да вземе решение в това направление. 
Волята може само да се наклонява, но може един вид да се освободи 
от такова едно слабо наклонение в известно отношение; тъй че 
волята, когато се решава, не е принудена да се реши в човешкото 
направление и за да избегне мъчнотията на въпроса, Лайбниц си 
служи с други мисли, с които мисли доказва, че може да се отклони 
от решителното произнасяне в полза на един или друг вид. Волята 
не е принудена, а само склонна към едно или друго решение. Така 
Лайбниц иска да избегне да се произнася решително в полза на 
едно или друго отношение. „Свободната субстанция” се определя 
от само себе си, като следва добре разбраните мотиви. Тези мотиви 
само склоняват, но не принуждават „субстанцията”. В тези няколко 
думи лежат всичките условия на свободата. Лайбниц набляга върху 
една разлика в думите, мотивите само склоняват, но не принуж-
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дават волята. Обаче с такива изрази не се разрешава мъчнотията на 
въпроса, защото може да се попитаме дали тези мотиви като 
склоняват волята, правят щото тя да може да се освободи от 
принуждението на мотивите или трябва да постъпи, тъй както се 
налага от тези мотиви, които уж я само скланят в известна посока. 
Може ли да се освободи съществото с известна свобода или не може, 
или пък волята е в състояние да се освободи от този натиск на 
мотивите, или не е в състояние и тогава не съществува свобода на 
волята. 

Представители на противното гледище в метафизиката от 
време на Декарта и след него са представителите на емпиризма, 
обикновено детерминисти. Тъй Томас Хобс, роден в 1588 г. в 
Англия, ученик и личен приятел на Бекона, е посветил своето 
остроумие и на проблемата за свободата на волята. В 1651 г. той 
издал едно съчинение, изключително нагодено на тоя въпрос и се 
показва решителен детерминист. 

Джон Лок (1632-1704) посветява на същия въпрос една от най-
дългите си и обширни глави на своето съчинение „Опити върху 
човешкия разум” – именно главата „За силата”. Тук Лок обявява, че 
свободата на волята е онова състояние, в което човек свободно 
извършва онова, което иска, и в човешките отношения човек е 
свободен, когато нему не се противополагат пречки; следователно 
ако човек е свободен да извършва онова, което иска, то свободата 
може да се употреби само по отношение към действуването, а не 
към волята, но човек не е свободен да иска това или онова, той може 
да иска само това, което следва от неговата природа; той може да 
бъде свободен да върши, каквото иска или не иска, но той е 
непременно принуден да иска това, което иска в даден момент – 
следователно Лок е детерминист. 

Давид Юм (1711-1776) – авторът на съчинението „Изследване 
върху човешкия разум”, в VII дял на това съчинение се занимава с 
този въпрос и неговото мнение може да се определи като 
индуктивно обоснование на детерминизма. Именно опитът ни учи, 
че хората са били карани от еднородни мотиви към еднакви 
действия; както старите гърци и римляни, тъй и французите и 
англичаните са били и подбуждани от славолюбието, омразата, 
ласкателството и др. качества към известни действия или решения. 
Тези мотиви както в древните времена, тъй и сега влияят в еднакъв 
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смисъл, и както физикът намира законите в проявленията на 
външната природа, тъй и политикът и моралистът намират 
законите във вътрешната природа. Тези [са] закони, по които стават 
решенията на човешката воля, макар тези вътрешни закони да не са 
такива, щото да показват, че няколко лица могат да вземат всякога 
едно и също решение, тъй както могат различни вътрешни мотиви 
да предизвикат разни решения, макар и хората да се намират при 
еднакви външни мотиви, защото възпирането характера, възрастта 
и др. проявяват своето влияние; обаче всякога вънкашните мотиви 
могат да предизвикат едни решения, които могат да се 
видоизменяват от вътрешните условия, тъй че решенията зависят 
пак не само от външните условия, но и от индивидуалните 
различия, от характера на хората и др. При всички тези 
индивидуални различия на хората съществуват известни мотиви, 
които действуват еднакво върху всички хора, те са: страхът, 
надеждата, наградите и наказанията. Ето защо с голяма вероятност 
могат да се изнамерят законите за човешките действия и решения, 
тъй както се намират и законите за вънкашните проявления. 
Абсолютна сигурност не съществува нито във вънкашните закони, 
нито във вътрешните прояви. Обаче вероятността е твърде голяма, 
тъй че може, ако не с абсолютна сигурност, то с голяма вероятност 
да докажем в известни случаи какво ще бъде решението на един 
човек, който има определен характер и върху когото влияят 
известни нам вънкашни мотиви, понеже не може да ни бъде 
известен напълно неговият характер, затова не можем да бъдем 
сигурни, но ако в главни черти ни е известен характерът му, ние 
можем да предскажем решението му, а това значи, че неговото 
действие е определено от известни причини. 

Франсоа Волтер (1694-1778) – разпространителя на емпиризма 
във Франция, също тъй както и Спиноза е вярвал и защищавал 
свободата на волята, обаче отпосле се премества на противния лагер 
и специално върху тази тема се произнася, че тя е една печална 
тема, върху която са мъдрували най-различни мислители. 

Един от най-интересните опити за разрешението на този 
проблем е опитът, който Имануел Кант (1724-1804) прави в своята 
„Критика на практическия разум”. В критиката на чистия разум 
Кант поставя цялата философия на съвършено нова основа, а 
въпросът за свободата на волята съставя собствено „ядка”, около 
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която се движи цялата философска система на Канта. Ето защо, за 
да разберем решенията, които той дава за свободата на волята, 
трябва да се запознаем и с известни теоретически положения в 
неговата философска система. 

Възгледът на Канта е един от най-дълбокомислените, най-
величественият от възгледите, които се срещат в спекулативната 
философия. Сам Кант нарича своята система „критицизъм”, като 
различава тази своя система от всички системи на своите 
предшественици, философските системи на които означавал с 
думата „догматизъм”. Според него от времето на Аристотеля и 
Платона дори и до негово време – XVIII в., всички мислители са 
догматици, защото цялата тяхна спекулация почива върху една 
догма – едно учение, което се взема на вяра, без да се доказва, без да 
се критикува. Всички философи до него са вярвали, че въпросите, с 
които се занимава спекулативната философия – метафизиката, 
могат да бъдат окончателно разрешени с помощта на човешкия 
разум и следователно предполагат една голяма мощ в човешкия 
разум в това отношение, като му признават способности да 
разрешава тези въпроси, които са предмет на метафизиката и 
приписват тази способност без всякакво доказателство. Това е една 
недоказана догма. Това мнение за безграничните способности на 
човешкия разум подхвърля Кант на критика, като оборва това 
убеждение, че човешкият разум е в състояние и може да разреши 
проблемите на метафизиката. 

Резултатът от цялото негово изследване е, че не е възможно 
метафизическо познание на крайните неща. За да дойде до това 
свое положение, Кант прави съществена разлика между явленията 
на нещата и самите неща, разлика между ноумените и феномените. 
Предмет на опита във вънкашната природа и вътрешния мир, 
нещата, които заемат пространство, или проявите, които стават в 
тях, не са такива, каквито ги смятаме обикновено. Те са само прости 
прояви на едни неизвестни неща, които лежат извън границите на 
човешкия разум. Ние схващаме нещата посредством нашите сетива 
и разумът оперира с нещата, тъй както следват от нашите познава-
телни способности, а не тъй както са нещата всъщност. Тъй че 
всичко, което схващаме, са само явленията и те съставляват в своята 
ценност онова, което наричаме емпирически свят; зад тях обаче 
лежат самите неща, „ядката на нещата”, онова, което Кант нарича 
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„нещата в себе си” или интелигибелен – задемпиричен мир. Според 
този възглед нашата действителна наука е по съдържанието си само 
емпирическа наука, понеже не можем да познаем онова, което лежи 
вън от нещата, които се проявяват, а опитът се отнася до простите 
явления, а не до същността на речения мир. Кант не отказва, че в 
нашия ум има една способност, посредством която не можем да 
минем извън границите на простите явления и да си съставим едно 
понятие за абсолютно реалните неща, за безусловното, за онова, 
което не е подчинено на нашите усетни схващания. Тази 
способност, чрез която образуваме понятие за безусловните неща, е 
разумът, в този смисъл на думата като висша способност, която е в 
състояние да обясни понятието на безусловното. Образуваните от 
разума представления за неузнаваемите неща, за безусловното, се 
казват идеи или трансцендентални понятия на разума. Нашият 
разум е в състояние като излезе от дадени неща (а те са основните 
неща, които се намират в света на явленията) да се мисли при 
целокупността на всички условия. Например стават известни 
явления, които ще предизвикат други, а тези ще се явят като 
причина на последните и т.н., ние не можем да си мислим тази 
верига от явления за завършена и да си мислим нещо, което да не е 
безусловно от друго нещо, можем да си мислим нещата само 
обусловено. От дадено събитие разумът заключава за безкрайното 
като причина, която предшествува човешкото събитие. 

Това понятие за безусловното е едно понятие, което не се 
намира в опита. Например всяко нещо, което е в опита, е 
обусловено от нещо друго, а безусловното минава границите на 
опита и затова е едно трансцендентално и свръхемпирическо 
понятие – идея на разума, към нещото дадено, което е обусловено от 
нещо друго; разумът си мисли ценността на всички негови 
предшествуващи условия и си образува идеята за безусловното. 
Всяко емпирическо явление зависи в разни отношения от по-висши 
условия, то е обусловено от пространството, от формите на нещата, 
защото е явление, което си има своята причина, значи всяко нещо 
или събитие е обусловено в своята същност от формулите на 
пространството и времето и зависи от каузалния принцип. 
Безусловното не е зависимо от такива форми на нашето схващане, 
нито от каузалния принцип. Нашият ум е в състояние да мисли тази 
верига от причини, която върви все по-назад и достига до едно 
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нещо, което не зависи в своето съществуване от други причини – 
това е „безусловното”. Когато е дадено едно емпирически обу-
словено нещо, ние можем да си мислим и целостта на всички негови 
причини и условия, а заедно с това и да си мислим и цялото 
безусловно. Очевидно човешкият ум трябва да си мисли, че тази 
верига от причини трябва да бъде завършена, понеже едно явление 
не може да произлезе, докато не са дадени всички условия, от които 
зависи: ако липсват известни условия, не може да настъпи и 
известно събитие. Ако избухването на барута зависи от известни 
условия, както що се явяват неговият състав и топлината, щом 
липсват известни условия от тези, то няма да произлезе и 
избухването на барута: значи, за да произлезе известно събитие, 
трябва да са дадени всички условия. Тъй също и при всяко едно 
явление трябва да е дадена целостта на всички явления, от които 
зависи това явление. Значи ние можем да си мислим завършена 
редица от причини, а завършена редица значи да дойдем до първия 
край, от който вече не могат да се мислят други условия, т.е. да се 
мисли безусловно. Тази е специалната област на разума – да си 
мисли към дадените условия и безусловното. 

Кант мисли, че нашият разум може да си образува при [това] 
такива идеи или понятия за безусловното, които имат за предмет 
онова, което догматиците матaфизици не могат да изследват. Това 
са идеята за душата (за безсмъртието на душата), идеята за 
вселената, идеята за Бога. 

Идеята за душата е идея за първия безусловен субект, който 
лежи в основата на всички явления от нашата вътрешност, от които 
следват всички наши проявления, но които сами по себе си не са 
обусловени от нещо друго. 

Идеята за вселената е идеята за една завършена верига на 
всички природни произшествия32, а тя не е обусловена, тъй че 
целостта на всички природни причини и следствия съставят 
вселената. 

Идеята за Бога е идеята за безусловната причина за света, която 
за себе си също не зависи от нещо друго, няма зад нея друга 
причина, значи тя е нещо безусловно. Тези идеи са необходимо 
произведение на разума. Ние не можем [другояче], освен да 
образуваме тези идеи в себе си, като ги мислим към дадени 
следствия [от] техните причини и дохождаме до последната 
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причина – душата в нашите представления, вселената във 
вънкашните проявления и Бога в целостта на света. Ние обаче си 
правим голяма илюзия, ако си мислим, че чрез строго научни 
заключения можем да узнаем самата същност на тези идеи. 

Разумът е принуден да образува такива идеи, обаче ние не 
можем да узнаем същината (предметите) на тези идеи. 
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ЕГОИЗМЪТ И БЕЗКОРИСТИЕТО  
КАТО ПРИНЦИПИ НА НРАВСТВЕНИЯ ЖИВОТ 

 
Човек се стреми не само да постигне познание на действител-

ността, ами подлага някои предмети и прояви на тая действител-
ност на известна оценка, като нарича едни предмети и прояви хуба-
ви, други грозни, едни вредливи, други полезни, едни приятни, 
други неприятни. А това става главно поради факта, че някои 
предмети възбуждат у нас чувство на харесване, на одобрение, дру-
ги – чувство на нехаресване, на неодобрение. С тоя факт, че на ня-
кои предмети и прояви приписваме известна стойност, известна 
ценност, стои в необходна връзка това, че тая оценка може да стане 
повод за изменение на действителността, защото онова, което харес-
ваме, това ние предпочитаме, и следователно то може да ни подтик-
не към действия, чрез които да осъществим онова, което ни харесва, 
ако то не е още действително и ако чувствуваме себе си в състояние 
да го осъществим. 

На такава оценка подлагаме и актовете на нашата воля, нашите 
стремежи и действия, и им приписваме известна стойност. Тая 
оценка се проявява в това, че ние прикачваме на тия прояви качест-
вата „добро” или „лошо”, „нравствено” или „безнравствено”, и на-
ричаме добра оная проява, която сме харесали, одобрили, и лоша, 
която не сме харесали или не сме одобрили. Тия съждения, с които 
вършим това, наричаме морални, етични съждения, и тези съжде-
ния схващаме пък в общи правила за нашето действуване в правила, 
по които искаме всички да се ръководят в своите стремежи и дейст-
вия. А това предполага, че нашата оценка на собствени и чужди 
стремежи и действия няма само просто субективен характер, ами че 
тя важи всеобщо, или поне че излиза с такова притезание1, че оцен-
ката трябва да бъде общопризната, одобрена от всички други. 

Но кое действуване наричаме собствено нравствено, морално? На 
кои действия прикачваме качествата „добро”, „нравствено” и ги 
отличаваме от „лошите”, „безнравствените” действия? Един повърх-
ностен поглед върху тия действия ни показва, че нравствените пос-
тъпки по-скоро преследват доброто, ползата на другите, нежели на 
дееца. Па дори и такива действия, които са в полза на другите, ако са 
предизвикани от мисъл за постигане на лично добро, ние не приз-
наваме за действително нравствени. Откриването на такава егоис-
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тична намера2 при извършването на действия дори ни възмущава, 
ако и действията инак да принасят полза на другите. Така че ние 
бихме нарекли „нравствено” онова действие, при което деецът, 
преследвайки доброто на другите, е турил съвсем настрана своето 
собствено благо, своето щастие или нещастие, дето не неговото ин-
дивидуално, лично добро го кара към извършване на такова дейст-
вие, ами други мотиви, едно добро, което лежи вън от неговия тесен 
индивидуален кръг, дето в своите действия той следва един закон, 
който превишава неговото индивидуално съществуване, неговото 
индивидуално добро. Човек дори може да извърши и едно за об-
ществото вредоносно действие, но ако при него деецът е пренебрег-
нал явно своето собствено добро, ние преценяваме действието като 
нравствено. Например, ако някой спаси живота на един тиранин от 
голяма опасност с риск на собствения си живот, ние можем да наме-
рим деянието дори като високо нравствено. 

От тия бегли разсъждения става явно, че ония действия, които 
ни са внушени от просто влечение към собственото добро, ако и те 
по своите последици да са полезни за другите, не ни се представят 
като нравствени. Наопаки, ние оценяваме ония действия като нрав-
ствени, които без оглед към собственото добро са насочени към бла-
гото на другите. Но тука се изпречва пред нас една проблема, която 
иска своето разрешение. 

Човек в повечето случаи, поне когато действува съзнателно, 
върши тия действия под влияние на чувствата на наслада и болка, 
на които е подчинена нашата природа. Така английският виден 
моралист Джереми Бентам казва: „Природата е поставила човечес-
твото под властта на два върховни господаря, насладата и болката. 
От една страна мерилото за добро и зло, от друга – веригата от при-
чини и действия са прикрепени о техния престол”. Ако е така, тога-
ва как е възможно, щото човек да може да иска и да действува, 
изобщо дори и да мисли, че може да действува, без да обръща вни-
мание на своето лично добро, на своето щастие или нещастие, в 
основата на които лежат насладата и болката? Ако човек в своите 
действия е подчинен на неотклонното влияние на тия два негови 
господаря, тогава как може той да върши действия, в които да през-
ре собствената си наслада, и изпитвайки собствена болка, да се гри-
жи за чуждо добро? Не е ли абсурдно да се твърди, че човек с из-
вестни действия може да презре своето добро? Възможно ли е изоб-
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що, човек да действува, без да обръща внимание на своите лични 
чувства? Има ли, всъщност, такива действия, които да не са внуше-
ни човеку от неговите чувства на наслада и болка, и дали не са и ония 
действия, които наглед са насочени към чуждо добро, също тъй продикту-
вани от егоистични чувства? И наистина не са малко мислителите, 
които са твърдели, че в действителност всички наши действия и 
стремежи произлизат от егоистични побуждения; па и ние не мо-
жем да отречем, че голяма част, може би най-голямата част от на-
шите действия, имат своя корен в егоизма, в чувствата на наслада и 
болка на дееца; дори при по-тънко изследване на много от делата, 
които ни се показват като твърде нравствени, т.е. насочени не към 
личното добро, ами към благото на другите, дори и при тях много 
пъти можем откри егоистична основа, личен интерес като техен 
мотив. Но нима всички действия са такива? Нима опитът не може да 
ни посочи и такива дела, които са диктувани от обич към нещо дру-
го, освен към собственото „аз”? Няма ли всъщност такива действия, 
при които човек постъпва против своето собствено благо, за да пос-
тигне цели, чужди на личното му добро? И ако такова действуване 
съществува, каква е нашата преценка за него? Защото не е достатъч-
но да посочим съществуването на такива действия, ами важно е да 
видим, какво е и нашето мнение за тях. – Нека посочим сега няколко 
примера. 

Известно е, че Сократ, по мнението на атинската демокрация, 
бе се провинил против атинските нрави и наредби и затова бе осъ-
ден на смърт. Сократ предвиждаше края на съдежа, но също така 
той знаеше, че е стигало да се покаже по-малко горд пред съдиите, 
за да ги умилостиви и да отвърне от себе си страшната участ, толко-
ва повече че той вътрешно съзнаваше напълно неоснователността и 
злобата на обвинението. Ала въпреки, че с едно малко унижение 
пред съдиите той можеше да запази живота си, на който съвсем нес-
праведливо посягаха атинските народни съдии, той предпочете да 
се лиши от тоя живот, нежели да унижи своето достойнство пред 
заслепените съдии. Също тъй отблъсна той и предложението на 
Критона, да избяга от затвора, предпочитайки пак да умре, като си 
остане – както учеше през целия си живот атиняните – верен на за-
коните, нежели да спаси живота си по един недостоен по негово 
убеждение начин. Очевидно е, че с тая своя постъпка Сократ пред-
почете своите убеждения пред своето лично благо и с това си заслу-
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жи удивлението на потомството. И ние не бихме желали, щото Сок-
рат да беше постъпил инак, макар неговата смърт да бе последица 
от заблуждение и макар да не бихме го много осъждали, ако да беше 
постъпил иначе, както не осъждаме Аристотеля, че той навреме 
успя да отклони от себе си чрез бягство подобна участ. Тъй Сократ 
със свръхчовешко спокойствие жертвува своето лично добро за една 
идея, която няма никаква връзка с неговото лично щастие. 

Друг трагичен пример ни представя съдбата на най-великия 
философ от епохата на Възраждането, Джордано Бруно. Бруно се 
обвинява от римската инквизиция, че със своите постъпки и със 
своето учение се бил провинил против католическата църква, на 
която той отначало принадлежеше като член на доминиканския 
орден. Конгрегацията на инквизицията3 посочва на бившия монах 
осем положения, извлечени из съчиненията на Бруно и из делото на 
процеса, като еретически и му предлага да ги признае за такива и да 
се отрече от тях. Ала всички усилия на инквизицията, която държа 
Бруно цели седем години в затвора, останаха напразни. Бруно обя-
ви, че не желае да изменява своето мнение, че няма основание, да го 
изменява и че не знае, в какво трябва да измени мнението си. Дори 
когато след произнасянето на смъртната присъда му се даде още 
един срок, Бруно си остана непреклонен в своето решение, по-скоро 
да жертвува живота си, нежели да измени под натиск убеждението 
си, и героично, дори без една въздишка, претърпя огнената смърт. 
Не така постъпи обаче той в първия процес във Венеция, дето пред 
инквизиционния съд на колене молеше за прошка с думите: „Низ-
копоклонно прося прошка от Бога и от ваши светителства заради 
всички заблуждения и съм, тук готов да направя, каквото реши ва-
шата премъдрост за спасението на моята душа”, след като по-преди 
бе се отрекъл тържествено и от своите мнения със следната декла-
рация: „Всички заблуждения, които до ден днешен съм извършил 
спрямо католическия живот и орденската клетва, и всички еретични 
мнения, които съм имал, и всички съмнения, които съм хранил вър-
ху католическата вяра и ученията, установени от светата църква, 
отблъсвам и презирам сега и се разкайвам, че съм вършил, мислил, 
говорил, вярвал, каквото не е католическо, или пък съм само подла-
гал на съмнение каквото и да било католическо, и моля тоя свещен 
съд, като познае моята слабост, да ме приеме изново в лоното на 
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църквата и в своето милосърдие да ми даде средствата, потребни за 
моето спасение”. 

Ако людете трябва да се водят в своите действия от съображе-
ния за своето добро, защо отблъсваме поведението на Бруно във 
Венеция като недостойно за един високо нравствен характер, а нап-
ротив неговата постъпка в Рим смятаме достойна за най-висока пох-
вала, когато инквизицията, по сегашното наше разбиране, очевидно 
не бе в правото си, да налага смъртно наказание на смелия мисли-
тел, който следователно и с едно малко унижение пред нея би из-
действувал онова, каквото той имаше право да очаква от инквизи-
цията? 

Пък и да бихме могли, от гледището на тогавашното положе-
ние на католическата църква, която искаше да противодействува на 
опасностите, които я заплашваха от всички страни поради появява-
нето на отстъпнически учения, да оправдаем подобни жестоки пос-
тъпки като изгарянето на Джордано Бруно и да бихме дори приз-
нали, че Бруно с временно отричане на своите идеи, както отпосле 
направи Галилей, който пред съда не устоя докрай твърдо на своето 
убеждение, би могъл да се подчини на едно не съвсем неуместно за 
онова време искане на своите съдии и с това да спаси живота си, в 
който той със своите необикновени дарби би могъл да принесе още 
голяма полза на човечеството, пак ние не можем да му откажем свое-
то удивление за едно такова твърдо отстояване на неговите убежде-
ния, дори с риск на ужасна смърт, и да не преценим държането му 
като постъпка от най-висок нравствен характер. 

А че сериозни мислители и до ден днешен се опитват да оп-
равдаят известни жестоки процедури на средните векове, за това 
може да ни дадат пример следните редове от „Етиката” на Паулсе-
на4: „Тъй гълчим средните векове, защото изгаряха и мъчеха ерети-
ци и вещици, подлагаха подозрителни лица на мъчения, за да ги 
изпитват, убиваха с хиляди престъпници. С пълно право ще нами-
раме такъв начин на постъпване суров и варварски. Ала това не ще 
каже, че една сурова епоха не е в правото си, да си служи с него. 
Може да се е случвало, щото често да са ставали злоупотреби, ала от 
друга страна възможно е, щото именно такъв начин на постъпване 
да е бил нагоден и необходен за оная епоха. Може би дис-
циплинирането на сърцата чрез църквата да е било дотолкова пот-
ребно предположение, за да се премине към по-висока култура, що-
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то пред историята да се оправдава, ако средните векове с най-
решителни мерки удушваха всякакъв опит да се измъкнат човеците 
от тая дисциплина, – а към това може да се сведе почти винаги ере-
тичеството. Може би цялата съдебна практика със своите сурови 
средства да е била поне временно необходна, за да се направи въз-
можен прехода в по-сложния обществен живот на средновековните 
градища. Че нашите съдилища и нашата полиция са по-изкусни, 
по-сръчни, това е радостен факт, ала никак не е доказ, че и на сред-
ните векове би било възможно запазването на мира и спокойствието 
с нашите средства”. 

Казаното тука за средните векове може да се приложи и към 
оная епоха, в която католическата църква се заплашваше особено с 
разпадане поради появлението на разни отстъпници и отцепници, 
именно към времето на Джордано Бруно, преди чието раждане 
тъкмо бе въведена инквизицията и в Рим. Заради това един модерен 
историк на философията, и то протестант, оправдава със следните 
думи църквата за нейната постъпка спрямо Бруно: „Понятно ще ни 
се види, и ние ще трябва да признаем известно право в това, ако 
църквата, тогавашната власт, която от давни времена водеше жезъ-
ла, отмъсти на Бруно за неговото поведение”. 

И въпреки всичко това ние се прекланяме пред държането на 
Бруно и му отдаваме своето удивление не затова, защото той се бори 
за едно свещено дело против оная сила, която със своите институ-
ции спъваше напредъка на човечеството, ами защото Бруно жертвува 
именно своето лично благо за една велика идея, която стои по-високо от 
всяко лично щастие и защото неговата постъпка, извършена в един 
момент, е в състояние да даде подтик на много по-плодотворна дей-
ност, отколкото би могъл да даде всичкия негов по-нататъшен жи-
вот, ако би го запазил с цената на отказване от своите убеждения. 

Дори и когато в името на велики идеи се вършат подобни дела, 
жертва на които стават поради твърдо отстояване на свое мнение 
лица, чиито убеждения не ни се показват много похвални и привле-
кателни, та не заслужават да се жертвува човек заради тях, не можем 
да не се преклоним пред упоритостта, с която тия лица отстояват 
своите погрешни инак убеждения, именно защото и те със своето 
държане показват, че поставят по-високо своето убеждение, па и да 
не би заслужвало то такава жертва, отколкото своето щастие. 
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Великата френска революция, предизвикана като естествена 
последица от ужасните бедствия, в които бе изпаднал френският 
народ и ръководена от високо човечни идеи, е също тъй грешна 
пред историята, че е изнасилвала съвестта и убежденията на граж-
даните; при всички хуманни побуждения, от които се ръководеха 
нейните двигатели, ние не можем да не отдадем надлежната дан от 
удивление на ония характери, които невинно паднаха под нейните 
удари, като предпочетоха да умрат заради своите, ако и погрешни 
убеждения, нежели да се откажат от тях за своето лично добро. 

От всичко това става ясно, че вън от действията, които са дик-
тувани от егоистични чувства, от личните чувства на наслада и бол-
ка, има също така и действия, мотивите на които са представи и 
чувства, преминаващи границите на индивидуалното аз, че покрай 
егоистични мотиви има и, така да кажем, супраегоистични, извъне-
гоистични, свръхлични побуждения и закони, които предизвикват 
действия у човека и ръководят тия действия. 

Според това индивидът не е вече затворен в тясната сфера на 
своя егоистичен живот, ами той се чувствува в една по-обширна 
сфера, като член на един по-обемист строй, поставя си за цел не 
само личното свое благо, ами целта на тоя обширен, универсален 
строй, на който той се подчинява като на една по-висша сила, на 
една сила, която е в състояние, да му наложи действия често право 
противни на неговото лично добро. Ако съществува такъв по-
обширен морал, който преминава тесните граници на егоизма, то-
гава и животът не ще ни се представя като спокойно охолно наслаж-
даване, ами като борба към по-високи идеали, отколкото ни дава 
егоизмът. 

Така човек се вижда принуден да признае всеобщи закони, ко-
ито се налагат на неговите действия вън от егоистичните побужде-
ния, които имат своята основа в неговата природа. И именно тия 
закони, които налагат човеку неегоистични, безкористни, незаинтере-
сувани действия, тия закони според известни видни мислители са 
действителните морални закони, които трябва да ръководят нашите 
щения и действия. Така Кант прямо твърди, че нравствеността 
предполага необходимо борба против личните природни побужде-
ния, които имат основата си в нашите лични чувства. Нравственост-
та ни предписва да вършим известни действия. Но ако тия действия 
биха били действия егоистични, тогава било би безсмислено да ни се 
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налагат като дълг, защото природата сама ни е внушила естествено 
стремеж към подобни действия. Ето защо според Канта борбата 
против природните наклонности, против егоистичните стремежи, е 
съществено условие на нравствения живот. Който действува нравст-
вено, той действува дори в противоположност със своята сетивна 
природа, която го привързва о неговата личност, о неговите влаче-
ния и наклонности. Дето се яви дългът, длъжността, там се иска 
подчинение на сетивната природа и на наклонностите. И в това 
свое разбиране на нравствеността Кант дори отива дотам, щото смя-
та и онова действие, което е извършено от наклонност, па било то 
инак добро, не като действително морално. Така че дълга трябва да 
изпълняваме с пожертвуване на своето лично благо, с героизъм, с 
вътрешна борба против личните си наклонности. Това крайно раз-
биране на основната нравствена проблема, каквото намираме у 
Канта, предизвика у Шилера5, който инак стои напълно на стано-
вището на Кантовия морал, един ироничен стих: 

Скрупули на съвестта. 
Обичам да служа на приятели, но върша го от наклонност, 
И затова ме ядосва, че не съм добродетелен. 
Решение. 
Друг изход няма, ами гледай да ги ненавиждаш. 
И с отвращение да вършиш, каквото ти заповядва дългът. 
Както и да е, Кант, който най-дълбоко е вникнал в основните 

нравствени проблеми и най-решително се противопоставя на мора-
ла на егоизма, схваща нравствения живот, който трябва да се ръко-
води от съзнанието за дълга, като борба против собствените наклон-
ности. Но затова пък тая борба против собствените наклонности и 
за общото, не за личното добро прави човека оръдие на разума, на 
общото и му доставя истинско щастие. Без морал, значи без борба 
против наклонностите и без подчинение под разума, животът би 
бил лишен от истински радости. В това именно се крие и истинско-
то щастие на човека, дето той поима тая борба против своята сетивна 
природа и дохожда до съзнание на своята надсетивна природа. Ис-
тинският живот не се състои в това да се наслаждаваме в тоя живот, 
ами да действуваме, да се борим, да се съобразяваме с нравствения 
закон, който иска борба, а не охолно наслаждаване. 

Тъй Кант в своето етическо учение набляга в противовес на мо-
рала на егоизма и утилитаризма върху голямото значение, което 
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има в нравствената област дългът, който трябва да имаме винаги 
пред очи в действуването, ако искаме да постъпваме нравствено. 

Обаче, както вече изтъкнахме, тая истина невинаги се е приз-
навала в историята на човешката мисъл. Имало е, па има и сега мис-
лители, които решително отричат, че човек може да върши действия, в 
основата на които да не лежи егоизъм. И не само, че те признават тоя 
факт, ами и го одобряват и обявяват всяка добродетел, всяка нравст-
веност, която не би докарвала удоволствие на нейния носител, за 
блян. 

Основната мисъл на тоя морал на егоизма и на произлизащия от 
него морал на утилитаризма изказаха в древно време още киренай-
ците и епикурейците. Така основателят на киренаическия морал – 
Аристип от Кирена, твърдеше, че истинското добро, самото щастие 
се състои в насладата, която е винаги цел на нашата воля. И Епикур 
намира, че целта трябва да бъде за всички същества насладата, за-
щото тям по природа и независно от разума се харесва удоволствие-
то, докато те се отвращават от мъката, болката. „Стига да имаме 
чувства и да бъдем от плът, и насладата ще ни се види като добро”. – 
„Наистина, аз не зная, как бих могъл да си помисля доброто, ако бих 
заличил от него насладата”. – „Без насладата добродетелите не биха 
били ни похвални, ни желателни”. А по своята същина насладата е 
сетивна наслада, и то собствено наслада на корема. „Началото и 
коренът на всичко добро е насладата на корема”. – „Всичко мъдро и 
изредно има винаги отношение към тая наслада”. Наистина Епикур 
смекчава донякъде тия крайни възгледи, като поставя сетне по-
високо от телесната наслада умствената, защото – ако и в основата на 
тая наслада да лежи телесната наслада – умствената наслада е по-
дълготрайна, понеже се отнася и до миналото и бъдещето; па сетне 
той препоръчва като крайна цел на нашата дейност и не толкова 
насладата, колкото безболезненото състояние, апония или атарак-
сия, което е истинското блажено състояние, висшето благо. 

Този морал на егоизма се проповядва по-късно в новите време-
на от видни френски мислители, които го застъпват в неговата 
крайна форма. Така Мишел Монтен (1533-1592) твърди: „Всички 
мнения по света идат до това, че насладата е нашата цел... Каквото и 
да казват, и при самата добродетел последна цел на нашия стремеж 
е сластта (la volupté). Приятно ми е да бичувам ушите им с тази ду-
ма, която им е толкова противна”. И Гасенди (1592-1655) изповядва 
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същата мисъл: „... върховното благо се състои в сластта, и заслугата 
на добродетелите и на човешките действия се мери според тоя 
принцип”. 

Но още по-решително и по-рязко застъпват тоя егоистичен мо-
рал известни френски моралисти и материалисти от ХVII и ХVIII 
век. Така Франсоа Ларошфуко (1613-1680), прочут по своите Max-
imes6, във всички човешки действия открива на дъното низостта и 
личния интерес. „Каквото светът нарича добродетел, обикновено не 
е нищо друго освен блян, образуван от нашите страсти, на които 
дават името на нещо честно, за да могат да вършат сетне безнаказа-
но каквото искат”. – „Това, което считаме за добродетели, често пъти 
не е нищо друго освен сбирщина от разни интереси, които съдбата 
или нашата хитрост умеят да натрупат”. – „Добродетелите се изгуб-
ват в интереса, както реките се губят в морето”. Така че интересът е 
едничката цел, а едничкото добро е сетивното добро. 

И френският материалист от XVIII столетие Жулиен Офре Ла-
метри (1709-1751) изповядва същите убеждения: „Добродетел и ис-
тина са същества, които струват дотолкова, доколкото ползуват оно-
гова, който ги притежава... Ала без тая или оная добродетел, без тая 
или оная истина биха страдали обществата и науките! – Може би, 
но ако аз им ги не отнема, тогава пък аз ще страдам от това. А зара-
ди кого разумът ми заповядва да бъда щастлив, за себе си или за 
другите?” 

Но ако тия мисли са изказани по един несистематичен начин, в 
една свързана теория ги схваща френският енциклопедист от XVIII 
век Клод Адриан Хелвеций (1715-1771), който като излиза от същата 
основна идея, именно че самолюбието, егоизмът обяснява всички 
наши действия, за начало, по което трябва да се водят нашите дейс-
твия, поставя така наречения „добре разбран личен интерес” 
(l’intérêt bien entendu), т.е. препоръчва един разумно развит егоизъм. 
Човешката природа се намира под изключителното влияние на 
едно първобитно и вродено ней влечение, именно самолюбието 
(l’amour-propre), което се проявява в стремеж към наслада и отбяг-
ване на болка. В това се състои и интересът на човека, да търси нас-
лада, да отбягва болка, т.е. да преследва онова, което му е в тоя сми-
съл полезно. Въз основа на тоя интерес трябва и да преценяваме 
действията на хората и него да използуваме, за да уредим един 
нравствен строй, т.е. един строй, в който да се преследва интересът 
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на обществото, поне в неговото мнозинство, да се постигне общест-
вената полза, общественото добро. „Личният интерес е едничкият и 
всеобщ ценител на заслугата на действията на човеците”. – „Инте-
ресът е върху земята могъщият магьосник, който в очите на всички 
създания изменя формата на всички предмети”. – „Чувството на 
самолюбие е – (заради това и) – едничката основа, върху която може 
да се поставят основите на един полезен морал”. 

Според това начало човек трябва да върши онова, което му 
диктува неговият интерес, неговото благоразумие като най-сгодно 
за неговото лично добро. Тогава човек ще постъпва нравствено. Така 
в нашия личен интерес лежи да бъдем състрадателни, да вършим 
благодеяния на другите, доколкото можем и пр., защото ние винаги 
извличаме полза от това, печелим, като в своите действия взимаме 
във внимание и чуждото добро, интереса на другите, отколкото ако 
пренебрегваме тяхното добро. И кражбата например, трябва да из-
бягваме не затова, защото тя сама по себе си е нещо лошо, безнравст-
вено, ами защото тя не е в наш интерес, защото чрез нея много повече 
губим, отколкото печелим. Изобщо всяко, така наречено лошо дейс-
твие, е противно на нашия интерес и единствено заради това трябва 
то да се избягва, не защото то е по същината си е осъдително, без 
оглед към нашия личен интерес. Според тоя възглед лош е онзи, 
който в своите действия се влияе от минутни побуждения и наклон-
ности, значи, който постъпи безразсъдно, без да прецени последи-
ците от своята постъпка, а добър е оня, който преди да се реши към 
известно действие, зряло обмисля следствията от своето постъпване 
и тепърва се решава с оглед към своя истински интерес. 

Но човек не живее усамотено, ами в общество. Поради това ин-
тересът на всеки член от обществото е тясно свързан с обществения 
интерес. Обществото е принудено да пази общия интерес. За тая 
цел то трябва чрез наредбите и законодателството да уреди работи-
те така, щото членовете на обществото да не могат да пренебрегват 
общия интерес, без да нанесат и вреда на себе си. Към това трябва 
да се прибави и възпитанието, което трябва да влияе тъй, щото все-
ки член от обществото да вижда своя интерес, своята полза в общата 
полза. И ако има безнравствени действия, те трябва да се отдадат на 
неумението на законодателя да отвръща със своите наредби людете 
от такива деяния. При едно добре водено възпитание и при добре 
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нагласено законодателства само безумци биха вършили безнравст-
вени дела. 

Това учение на Хелвеция, който по един систематичен начин 
обоснова утилитарния морал, почиващ върху егоизма, упражни 
силно влияние върху по-нататъшния развой на утилитаризма, осо-
бено в Англия, дето Джереми Бентам (1748-1832) продължи посока-
та, която даде Хелвеций на утилитарното учение, като го разви в 
пълна система. Сам Бентам признава това значение на Хелвеция, 
като казва за него, че той пръв е приложил принципа на полезност-
та в практиката, в ръководството на поведението в живота и че него-
вото съчинение „De l’esprit” – в което бяха изложени главните идеи 
на тоя мислител, е една важна придобивка за науката за морала и за 
законодателството и че то блещи като слънцето в своя блясък, пръс-
кайки богата светлина и заливайки с истини цялата област на ми-
сълта и на действието. 

Но ако тия мислители бяха прави и ако техните разсъждения и 
заключения бяха основателни и оправдани, ако наистина винаги 
егоизмът диктува нашите действия, дори и ония, които ни се виж-
дат съвсем незаинтересувани, тогава защо при все това ние вярваме, че 
съществува безкористно, незаинтересувано постъпване, каквото подраз-
бираме при истинския морал? Защо тогаз се боим и се срамуваме да 
признаем явно и открито, че ние всички се водим в своите действия 
от чист егоизъм? Ако въпросът стои съвсем естествено така, както 
твърдят застъпниците на егоизма и утилитаризма, тогаз защо е 
всичкото това лицемерие и преструвка между людете, които искат 
да се представят като че в своите действия се водят не от егоистични 
побуждания? Защо не си признаем това чисто и просто, а се лъжем 
един другиго? Защо интересът, егоизмът се крие и се срамува, ако е 
нещо тъй естествено за човека, че покрай него нищо друго не може 
да го подбуди към действия? Защо осъждаме постъпката на инкви-
зицията против Джордано Бруно или Галилея, защо се отвръщаме 
от жестокото убийство на Луиза Савойска7? Дали и тук егоизмът се 
крие зад нашето възмущение? Да не би да се страхуваме, че и ние 
бихме могли да станем жертва на подобни събития? 

Ами защо майката обича детето си? Нима защото очаква ни-
каква облага от него? Защо е тя готова да жертвува дори живота си 
за него? Нима затова, защото личният ú интерес ú диктува такова 
самопожертвуване? Струва ни се като че любов, приятелство, само-
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пожертвуване губят от това, ако допуснем, че ни се диктуват от на-
шия личен интерес, а ни се представят те само тогава като действи-
телни добродетели, когато почиват не върху личен интерес, когато 
произтичат не от егоистични побуждения, ами когато излизат из 
самата наша вътрешност, без оглед към всякакъв интерес. 

Тъй щото, ако без предубеждение погледнем на живота, виж-
даме се карани да признаем, че не е личният интерес, егоизмът, 
който може да обясни цялата наша дейност и че за основа на мо-
ралната действителност трябва да приемем не егоизма, самолюбие-
то, ами принципа на безлична дейност, на дейност, която излиза 
извън границите на нашата личност и на нейната полза. 

Ето защо и моралът на егоизма, който лежи и в основата на об-
лагородената му форма на модерния утилитаризъм на Бентама – 
защото и той все пак най-накрая иде да признае, че ако се сблъска 
личният интерес с интереса на другите, последният трябва да отс-
тъпи, защото е по-слаб, – все повече и повече отстъпва пред основа-
телния напор на противниците. Докато най-сетне Джон Стюарт 
Мил (1806-1873) в стремежа си, да спаси все пак основата на тоя мо-
рал, се вижда накаран да въведе при оценката на насладата, за да се 
определи въпреки всичко според нея моралната стойност на дейст-
вията, един принцип, който е абсолютно чужд на насладата, именно 
чувството на лично достойнство и благородство на характера. Това 
чувство, присъщо на човека, е, което според Миля го кара да пред-
почете едни наслади като по-благородни, по-възвишени, по-
достойни пред други. 

Но както и да е, от тия разсъждения става явно, че ние се нами-
раме тука пред една дилема, една антиномия: а именно мотивите на 
нашите нравствени действия лежат или в нас, в нашите лични чувс-
тва, или пък те лежат вън от нашата личност. Ако приемем първото 
положение, тогава както мотивите на нашата дейност, тъй също и 
нейната действителна цел ще бъде нашата личност, и тая нравстве-
на дейност ще бъде насочена към самозапазване, самоподдържане и 
саморазвитие. Но в такъв случай истинско несебично, незаинтере-
сувано действие, каквото се подразбира обикновено под нравствено 
действие, е невъзможно. Ако ли пък се поставим откъм второто ут-
върждение, значи ако признаем, че побужденията към нравствено 
постъпване лежат вън от нас, тогава пък се явява въпросът, какво 
може да ме накара и да ме задължи да действувам така, щото в свои-
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те действия да забравям собствената си личност, ако моите действия 
не са свързани в същото време с никакви полезни сетнини8 за моята 
личност, автор на тия действия? Как така тия действия могат да 
имат задължителна сила за мене, ако не засягат моята личност? За-
що трябва да постъпвам така? 

От тая дилема, в която изпадаме, е явно, че основната пробле-
ма, която е предмет на етиката, именно да определи, коя трябва да 
бъде целта на нашите действия, както и мерилото, по което да можем 
да оценим действията откъм тяхната нравствена стойност, е една 
доста сложна проблема. От това и се обяснява, защо и до ден дне-
шен моралистите, колкото и да са инак съгласни в практическата 
област на морала, именно кои специални действия трябва да се счи-
тат за нравствени, кои за безнравствени, защо в теоретическата 
обосновка на своите съждения те не са могли да дойдат до оконча-
телно съгласие, ако и моралните разсъждения да датуват от повече 
от две хилядолетия, и ако и двете главни форми на решението на 
тая основна проблема да са толкова стари, колкото е стара и етиката. 

А тая препирня относно последната цел на човешките дейст-
вия и мерилото за тяхната морална оценка е заради това един от 
най-важните, един от ония въпроси, които най-живо интересуват 
мислителите, защото предметът на тая препирня засяга важни стра-
ни на нашата вътрешност и защото от решението на тая проблема 
зависи доста много и уредбата на нашия живот, особено на ония, 
които са дълбоко засегнати от тоя въпрос. 

Няма нужда да се впускаме тука в метафизически спекулации 
върху основата на битието, за да изтъкнем неоснователността на 
главната опора на утилитарния морал. Защото известни научни 
положения, като например за общото притегляне, както и данни на 
обикновения опит биха могли да ни дадат основание, да приемем 
основата на битието подобна на стремежа, на влечението. Ще се 
спрем само върху живата природа, в основата на която лежи дей-
ността като последица от набрана енергия, а не от чувства на насла-
да и болка. Не насладата и болката дават подтик към действието, 
ами действието, което е първобитно, е проява изпърво на самата 
природа, а покрай това то е придружено според случая от чувство 
на наслада или болка като негова последица. Дейността е първона-
чалното, защото тя е основата на живота; животът се състои пре-
димно и първобитно в дейността, без която няма живот. Да живеем 
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значи да проявяваме дейност. Така че, за да се проявява волята, няма 
непременно нужда от чувствени побуждения9. 

„Главната грешка на утилитарната школа е, казва Ж-М. Гюйо10 
в своето отлично съчинение „La morale anglaise contemporaine”, че 
тя в човешката дейност твърде изключително е обръщала внимание 
върху стремежа към наслада... Ние не действуваме с оглед на това да 
преследваме определена наслада, чужда на самото действие; понякога 
човек действува от удоволствие да действува, живее, за да живее, 
мисли, за да мисли. В нас има натрупана сила, която изисква да се 
изхарчи; когато това се спъне от някаква пречка, тая сила става 
стремеж или отвращение; когато стремежът се задоволи, явява се 
наслада; когато той се натъкне на съпротива, явява се болка; но от 
това не следва, че натрупаната активност се проявява единствено 
пред вид на наслада, с някаква наслада като мотив; животът се разгъ-
ва и се проявява, защото е живот. Насладата придружава при всички 
същества стремежа към живот много повече, отколкото да го пре-
дизвиква; преди всичко трябва да се живее, а после иде насладата”11. 

„... Моралната енергия, волята не е средство на живота, ами не-
гова цел; трябва да се живее, за да се иска и действува; съществува-
нето, както бяха разбрали стоиците, е съставено от напрягане, от 
усилие, и то не само от усилие за себе си, ами преди всичко от уси-
лие за другите и с това от незаинтересуваност”12. 

Така и друг един мислител, който разглежда в специално съчи-
нение, наградено от френската академия, утилитарния морал, L. 
Carrau13, казва, че насладата е само действие, последица от стремежа, 
който и според Спиноза е същината на душата14. „Значи стремежът, 
щението е съществено условие на насладата. Но тая инстинктивна 
активност, тая напрегната сила, както я наричаха стоиците, която е 
самата основа на душата, няма винаги същата енергия”15. 

Именно заради това и утилитарният морал трябва постоянно 
да отстъпва от своята първоначална почва, докато стига дотам, че да 
събори сам своята опора, като вмъква за преценка на моралната 
стойност на действията чужди на утилитаризма идеи, както е идея-
та за качествена разлика на насладите, за вътрешно превъзходство 
на самите наслади, както и идеята за по-възвишени и по-благородни 
наслади. Защото, ако има по-благородни наслади, тогава тоя белег 
на възвишеност, на благородство на насладата не може да се съдър-
жа в самата наслада, ами в нещо друго, в нещо идеално, което лежи 
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вън от насладата и по което тепърва може да се преценяват наслади-
те откъм възвишеност и благородство. 

„... Една йерархия между насладите, оценявани откъм тяхното 
относително достойнство и благородство, е възможна само ако те се 
докарат в отношение към един тип на съвършенство, който не е 
даден в опита и е предмет на рационална интуиция”16. 

Дори и Джон Стюарт Мил, когато посочва как може да стане 
преценка на насладите по качества, идва да допусне, че може да се 
предпочете една наслада, ако и да е съпроводена от по-голяма сума 
недоволство. „Ако лица, които са в състояние да съдят с вещина за 
двете наслади, – (които се преценяват), – поставят едната толкова 
над другата, щото я предпочитат пред нея, ако и да знаят, че тя е 
придружена от по-голяма сума недоволство, ние сме в правото си да 
припишем на предпочетеното наслаждение превъзходство в качест-
вото, което надделява над количеството”17. 

И Херберт Спенсер (1820-1903), който все гледа да остане на 
почвата на утилитаризма, казва, че до известна граница напредъкът 
на интелектуалната активност увеличава щастието; но отвъд нея тя 
захваща да произвежда повече болка, нежели наслада и при все това той не 
намира, че заради това трябва да се ограничи тая интелектуална дей-
ност. Па дори той твърди, че ако обществото би намерило пълно 
задоволение в сегашното състояние, би пресекнал всякакъв напре-
дък, ето защо липсата на задоволение е тъкмо условие за развоя на 
човечеството. 

Пък и защо, ако насладата е мотив и мерило за нравствеността 
на действията, ние не преценяваме действията по техния успех, ами 
голямо значение отдаваме при това на вътрешното настроение, на 
намерата, от която е произлязло действието? „Нравствеността се 
мери не по последиците на действието, ами по вътрешната намера; 
а намерата е нравствено добра, само ако е незаинтересувана18, значи 
ако не е внушена от изглед за лична наслада. В тая незаинтересува-
ност, в това безкористие лежи, както казва и Гюйо, истинската тайна 
на морала. „Всеки има две тайни; първата е, че всички негови дейст-
вия са заинтересувани от известна страна; втората е, че от друга 
страна всички са насочени към повече или по-малко незаинтересу-
ваност; ... втората може би е тайната на бъдещето”19. 

Най-сетне ще привършим тия разсъждения със следния пасаж 
от Carrau: „Ето един богат човек, пълен с бъдеще, наскоро оженен, 
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баща на дете от няколко месеца. Той се намира във всичкото опия-
нение на своето младо щастие. Избухва война, в отечеството е нах-
лул неприятелят: никой закон не го задължава да напусне огнището 
си, ала съвестта му налага това като негов дълг, и той тръгва с пушка 
на рамо, като се откъсва доброволно от всичко, което благославя 
живота. Той пада до една дъбрава вечерта, тъмна жертва на най-
героично себеотрицание. Той се влачи окървавен в самотия нощем; 
чувствува, че иде смъртта; той мисли за жена си, вече вдовица, за 
своя син сирак; и никой, освен тия две същества, няма да знае него-
вото име, неговата преданост, неговата агония, пълна с неизказани 
страдания. Питам: дали той е щастлив? И още: във върховния мо-
мент Бог е близо, и страданията ще престанат вече; но беше ли той 
щастлив в момента, когато се сбогуваше? Беше ли, когато тръгваше, 
задушавайки може би в сърцето си мрачни предчувствия? – Не, не, 
дългът не е щастие, и човечеството би било твърде болнаво в деня, 
когато човек не би вършил вече доброто, освен за да бъде щаст-
лив”20. 
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ПРОБЛЕМАТА ЗА СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА 
 

Човек не само се стреми да постигне познание на действител-
ността, ами подлага известни предмети и прояви на тая действител-
ност на оценка, като нарича едни предмети или прояви хубави, 
други грозни, едни добри, други лоши, едни полезни, други вред-
ливи, едни приятни, други неприятни, приписвайки им така извес-
тна цена, стойност. Тоя факт, свързан с чувства на харесване или 
нехаресване, които възбуждат у нас предметите или проявите, може 
да стане причина за изменение на действителността, защото онова, 
което харесваме, може да ни подтикне към действия за неговото 
осъществление, ако то не е още действително и ако ние се чувству-
ваме в състояние да го осъществим. 

На такава оценка подлагаме и човешките стремежи, волеви ак-
тове и действия, приписвайки им известна стойност. Тая оценка се 
проявява например в това, че ние окачествяваме тия вътрешни про-
яви като добри или лоши, нравствени или безнравствени, според 
това, дали ги харесваме, одобряваме или не. Съжденията, с които 
правим това, наричаме етични, морални съждения, които схващаме 
в общи правила за нашето действуване, изисквайки, щото всички да 
се ръководят по тях в своите стремежи и действия. Това предполага, 
че нашата оценка било на собствени, било на чужди стремежи и 
действия има не само субективен характер, ами че тя важи всеобщо 
или поне има притезание1, да бъде общопризната, одобрена и от 
другите. 

Но кое действуване наричаме собствено нравствено, на кое 
действие придаваме качеството добро? То е, накъсо казано, онова, 
което без оглед към собственото благо подкрепя общото добро. 
Нравствено постъпване е онова, което е насочено не към самата 
личност на дееца, ами което излиза извън нейния обсег, дето човек в 
своята дейност обгръща нещо по-обширно, отколкото се представя в 
неговата тясна личност. Но тука се изпречва пред нас една сериозна 
проблема, която иска своето обяснение. Човек обикновено, когато 
действува съзнателно, върши това под въздействието на чувството 
на наслада и болка. Тоя факт полага английският моралист Джере-
ми Бентам (1778-1832) в основата на своето нравствено учение. 
„Природата е поставила човечеството, казва той, под властта на два 
върховни господаря, болката и насладата”. Но тогава се явява въп-
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росът: де лежат ония подтици, които ни карат към несебично дейст-
вие? Защо в своето действуване да нямаме пред очи себе си, своето 
добро, ами нещо, което лежи извън нас, вън от нашето добро? Такъв 
един възглед, който иска да ни наложи отказване от своята личност, 
от своето добро в полза на нещо нам чуждо, изглежда някак си про-
тивоестествен. В цялата природа ние виждаме стремеж към собстве-
но добро, към самозапазване и самоподдържане; същото намираме 
и у човека, дето също тъй егоизмът, насочен към собственото добро, 
лежи в основата на човешката дейност. Ако в природата владее като 
общ закон егоизмът, защо тогава човек за себе си трябва да смята 
егоистичното постъпване като нещо непрепоръчително и да гледа 
да постъпва инак, отколкото природата иска от всички други свои 
същества? 

При все това не можем да не признаем и факта, че човек, кол-
кото да е сроден с животните, се е отдалечил значително от тях в 
туй, че не води като тях само чисто физически живот, който има за 
център собствената личност, ами че се е издигнал до такова разви-
тие, дето не може вече да се ограничи в кръга на своя индивидуален 
живот, в който води не само физическо съществуване, ами проявява 
и задружен духовен труд, който намира своя израз в ония продукти 
на духа, които наричаме религия, наука, изкуство, държава. 

И именно в тоя духовен мир са се развили интереси, които не 
са непосредно свързани с благото на отделната личност, на индиви-
дуалното щастие. Особено в науката отделните индивиди се съеди-
няват за обща задружна работа. В това сдружение човек вече работи 
не защото има преди всичко личен интерес в работата, ами защото 
си присвоява общия интерес на науката, който преследва често с 
големи лични жертви. 

Така човек от една страна се влияе от субективни внушения, от 
егоистични мотиви, но от друга страна като част от общи сдруже-
ния, които съставя като разумно същество, живее и в един обективен 
мир, какъвто е мирът на цялото човечество, като най-обширното 
идеално сдружение, и на общочовешката културна работа. Така 
човек е не само индивидуално същество, но като разумно същество, 
което образува ония всеобщи връзки, той е и един вид универсално 
същество. И поради това неговата дейност е не само лична дейност, 
която търси лично задоволение, ами тя е насочена към постигане на 
нещо безлично, каквото са науката, вярата, художеството. Като ра-

 290

зумно същество човек със своята духовна дейност търси не толкова 
насладата на приятното чувство, ами постигането на нещо, което 
има обективна цена, едно обективно добро. 

Именно поради тая двойна природа на човека, от една страна 
сетивната, която той има обща с животното и която го кара към нас-
лаждения, значи, му внушава егоистични стремежи, и от друга 
страна разумната, която го насочва към обективни блага, възниква и 
основната проблема на етиката. 

Тая проблема се явява заради това, че човек по своята природа 
не е такъв, щото в своята дейност да се ръководи от своята разумна 
природа, ами по-скоро е наклонен да следва внушенията на сетив-
ната си природа, да преследва своето лично добро, не някакво обек-
тивно добро, каквото му представя разумът. В действителност его-
измът се оказва като една по-могъща пружина в човешката природа, 
отколкото са алтруистичните внушения; човек дори много пъти 
гледа да разшири, да усили, да изтънчи егоизма. И историческият 
опит ни показва, че егоизмът се е смятал винаги като най-могъщата 
пружина в човека; заради това и в течение на развитието на чове-
чеството са се правили всевъзможни опити, да се противодействува 
на егоизма. Така основната мисъл на историческите религии е ле-
жала винаги в удушването на егоизма като корен на злото, против 
което са насочени божиите заповеди. Тоя факт вече ни показва го-
лямата сила на егоизма. Ако човек по самата своя природа би бил 
добър, както го мислят така наречените оптимисти като Русо и 
Лайбница, тогава религията би изгубила своята главна задача, да 
поправя човека. Ако човек от само себе си би вършил доброто, зна-
чи би постъпял неегоистично, тогава религията би станала излиш-
на. Наопаки, песимистичният възглед, който набляга върху лоша-
вината на човешката първобитна природа, има нужда от религия, за 
да не доведе до отчаяние. 

И цялото устройство на обществото, на държавата, на правните 
наредби почива върху егоизма и има за цел неговото отслабване, 
неговото обуздаване. Уредбата на обществото предполага като мо-
гъща сила у човека много повече себелюбието, отколкото самопо-
жертвуването за другите. Цялата наказателна наредба в държавата 
показва какви средства трябва да се употребят, за да се възпре край-
ният егоизъм и да се постави в неговите граници. С право е било 
изтъквано от песимистите, че ако би се премахнали наказанията в 
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държавата, в обществото, би настанала страшна бъркотия и анар-
хия, въпреки всякаква нравственост и религия. Обществото държи 
сметка преди всичко за факта, че преобладаващите мотиви на дейс-
твуването у човека са себични подбуди, и според това то нагажда 
своите действия и наредби. 

Така не може да не се признае, че човек в своите действия се 
води главно от своя егоизъм, докато несебичното, нравственото пос-
тъпване като да изисква от нас известно противодействуване против 
нашата природа, известно напрягане, един вид героизъм. 

Но има ли собствено у човека покрай неговата егоистична 
природа действително и друга една страна, насочена към нещо по-
обемно, отколкото е неговата ограничена личност и която ние смя-
таме като по-благородна, по-висша, като истинската идеална негова 
природа? 

И наистина историята ни показва, че у всички народи посте-
пенно се развива известна нравственост, която изисква от човеците, 
щото те да не се водят в своите действия от чисто егоистичните, ма-
кар и природни, стремежи, ами да съобразяват своите действия с 
известни заповеди, правила и наредби, които се явяват задължител-
ни за тях, а пък не са в полза на егоизма, на личния интерес. У хо-
рата постепенно си пробива път съзнанието, че има неща, които 
трябва да се вършат без оглед към егоистичните стремежи и нак-
лонности. Тоя факт не може да се обясни инак, освен ако се приеме, 
че в човешката природа от само себе си покрай егоизма си пробива 
път из вътрешността такава една морална страна. Един народ не 
може да стане културен народ, без да се развива в него именно тая 
идеална страна, която насочва действията на неговите членове не 
към личния интерес, ами към нещо, което ни се струва по-високо, 
именно към общи интереси, към общо добро. Може би наистина и 
много от действията у тия народи, па може би и огромното мнозин-
ство от тях да е последица от неморални мотиви, ала все пак и тия 
хора, ако и да не се водят сами от морални мотиви в своите реше-
ния, и те искат от другите такова постъпване, на което и не могат 
отказа своето уважение. Така че и ония, които в своите действия 
сами не се съобразяват с нравствените изисквания, пак признават 
инак тия предписания в своята оценка на действията на другите. 

С това обаче, че разумната природа на човека, която го насочва 
не към неговите лични интереси, а към общи блага, ние смятаме 
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като негова по-благородна, като истинската негова идеална приро-
да, не искаме да кажем, че индивидът трябва напълно да жертвува 
своята личност, подчинявайки се на своята идеална природа. И най-
строгият морал не може да иска от човека, щото той съвсем да обез-
личи себе си, да се откаже от цялата своя лична природа, защото с 
такова обезличаване би се премахнал и най-могъщият лост за развоя 
на човечеството. Висшата цел в етиката е наистина целокупността, 
общото, ала и общото не може се постигна освен чрез дейността на 
индивида. Ето защо индивидът не може да изгуби своето значение в 
морала, само че той не бива да бъде средището на морала. 

Така животът от етично гледище ни се представя като борба, в 
която чрез индивидуални усилия да се преследват общи цели, да се 
установи универсален духовен мир. Тука се изпречва пък пред нас 
въпросът, чрез какви усилия и как е възможно човек, който е поста-
вен в известно положение в природата, да излезе чрез собствени 
усилия из това положение? Можем ли да вършим това свободно 
чрез собствено наше действуване? Би ли било туй наше собствено 
дело? Тоя въпрос ни води именно към проблемата за свободата на 
волята. 

Тая проблема е един от ония философски въпроси, който е за-
нимавал мислителите, още щом те са насочили човешката мисъл 
към онова, което произходи във вътрешността на самия човек. И от 
тогава той не е слизал от сцената на човешките размишления, без да 
е могъл да получи едно окончателно разрешение, пред което да 
спрат всички разногласия и възражения. От това е явно, че в негова-
та същина трябва да се крие една мъчнотия, която не така лесно 
може да се преодолее. Това ни показват и мненията, с които разни 
мислители са охарактеризували тая своеобразна проблема. Така 
Волтер я нарича „печална тема, върху която тъкмо най-мъдрите се 
боят да размишляват”; според Давида Юма тя е най-спорният 
предмет на най-спорната наука, а по мнението на Рибо2 „неразмо-
таемата проблема” (l’inextricable problème), или според Лайбница 
„великият въпрос” (la grande question), докато Фуйе (Fouillée) 3 на-
мира, че тя е не само една от философските проблеми, ами самата 
философска проблема, а Е. Мах4 я нарича „пробния камък на цело-
купното разглеждане и схващане на света”. 

Историята на тоя вечен спор, който въпреки мнението на вид-
ни мислители, какво отдавна е трябвало вече толкова пъти да бъде 
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погребан и предаден на забрава, е свързана с тъй много разнообраз-
ни становища, с толкова чудновати схващания и възгледи, че според 
философа Хартман5 тая история съставя една от най-скръбните 
страни в историята на философията, която би могла да изпълни 
философа с тиха печал върху слабоумието на неговия род. „Поня-
тието за свобода, казва Хартман, е една от най-обикнатите теми за 
философско разработване; ала при това владее такава опакост, ед-
ностранчивост, неясност и разбърканост като че в същото време 
разсъждава един хор от сто оратора на сто разни езика, от които 
всеки, разбира се, е убеден, че нему работата му е съвсем ясна, а 
другите, които не се съгласяват с него, той смята за неразумни неве-
жи”. 

В проблемата за свободата на волята се допират непосредно 
психологията – защото в основата на свободата на волята лежат пси-
хологически фактове – с етиката, па дори и с метафизиката. 

Не малка част от разногласията по тоя труден въпрос са произ-
лизали от това, дето не се е излизало от едно точно схващане на ос-
новното понятие, за което се води спорът. Ето защо на първо място 
трябва да се уясни, какво разбираме под свобода на волята, какъв 
смисъл влагаме в тоя израз, като приписваме или отричаме на чове-
ка свобода на волята. 

Какво значи собствено свобода? Понятието свобода в най-
широк смисъл прилагаме не само към проявите на човешката лич-
ност, ами и към същества, които не проявяват воля, па дори и към 
неодушевени премети. Така например, говорим за свободен път, за 
свободен вход, за свободна топлина; казваме, че науката и нейното 
учение трябва да бъде свободно; говорим също за свободна държава, 
за свободна църква; пуснали сме куче, птица на свобода, или госпо-
дарят е дал свобода на своя роб. В тия случаи понятието свобода е 
отрицателно, защото същественият му белег е тука отсъствието на 
спънка, на пречка, която спира известно проявление. Но понеже в 
понятието свобода в общ смисъл се крие и един положителен белег, 
именно белег на стремеж, който търси да се прояви, заради това 
свобода в тоя общ смисъл значи безпрепятствено, непринудено, 
независно проявление на един стремеж. 

Ако пък приложим понятието свобода специално към проявите 
на човешката воля, тогава можем да говорим тука за физическа сво-
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бода, за морална свобода, за психична или вътрешна свобода, за 
свобода на действуване и най-сетне за същинска свобода на волята. 

Човек действува при физическа свобода, когато неговото дейс-
твуване не се намира под физическа принуда, например не е спъва-
но от никакво телесно страдание или от природни условия. Морал-
но свободно постъпва човек, когато не е под влиянието на никакво 
силно възбуждение, като страст, силен афект, или на някакви силни 
болезнени душевни настроения; значи, когато човек не е обладан 
изключително от никакво моментално настроение на неговата при-
рода. Вътрешна или психична свобода притежаваме пък, когато 
нашето действуване е резултат от нашата собствена вътрешност, а 
не просто продукт на външни условия. 

Но особено трябва да се отличи изобщо свободата на волята от 
свободата на действуването. В обикновения живот ние казваме, че 
човек се радва на свобода, когато може, без да среща спънка за свои-
те действия, да върши онова, което иска, да проявява дейност, която 
е в съгласие с неговата воля, да действува, както иска. Човек е свобо-
ден, когато може безпрепятствено да тури в изпълнение, в действие 
едно свое собствено решение, едно свое искане Такава свобода не е 
свобода на волята, ами просто свобода на действуването, дето наша-
та воля се проявява без спънка в съответни действия, дето нашите 
действия се извършват съобразно с нашата воля, – дето значи в про-
явлението на нашата дейност не се вмесва никаква принуда, несъ-
образна с нашата воля, нито пък то се натъква на някоя чужда преч-
ка, която спъва волята. В тоя смисъл именно говорим за съществува-
не на свобода на търговия, на учение, на печат, на сдружаване, на 
събрания и пр. Там, дето съществуват тия свободи, там нашата воля 
по свой почин може да се прояви свободно, без да се натъкне на 
никаква спънка, там човек може да действува по свои собствени 
мисли и побуждения, по свое желание тъй или инак, без да бъде 
спъван. Вътрешно тая свобода на действие се явява, когато действи-
ята на човека не му са наложени от нещо нему чуждо, от нещо чуж-
до на неговата воля. Но в тия случаи свободата е винаги само вън-
кашна, не оная същинска вътрешна свобода, за която е дума, когато 
се говори за истинска свобода на волята. Само при тая вънкашна 
свобода човек, както казахме, не среща пречки, за да предизвика във 
външния свят промени, които са съгласни с онова, към което той 
вътрешно се стреми. 
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Но как е бивало възможно да се смесва тая вънкашна свобода с 
оная вътрешна свобода, която се е приписвала на самата воля, не на 
действуването? 

Разумният човек се стреми само към онова, което може да пос-
тигне; тъй че едничката пречка, която би могла да се противопоста-
ви на искането, на решението на разумния, би лежала само в неиз-
пълнимостта на действието. А тъй като разумният се решава само за 
онова, каквото той е в състояние да извърши и да постигне, заради 
това е именно възможно да се смеси тая свобода на действуването 
със собствената свобода на волята. Волята на разумния е свободна, 
но е свободна само в своето проявление навън, т.е. тя не се натъква 
навън на никакво принуждение, на никаква спънка. Но тука още не 
можем да говорим за оная вътрешна свобода, каквато разбираме 
при истинската свобода на волята. Ние именно можем да обърнем 
погледа си и към самата вътрешност на човека и да разгледаме дали 
онова, което произхожда в тая вътрешност, неминуемо насочва 
действието на човека в точно определена посока, т.е. дали в тая вът-
решност съществуват такива условия, от които с необходимост след-
ва определено действие в известен момент, или тия условия не са 
достатъчни и решителни, за да наложат на човешката личност оп-
ределено и само това определено действие. 

Няма съмнение, че във всеки момент аз мога да искам разни 
неща и да върша разни действия. Тия мои искания и действия се 
предизвикват обикновено от подбуди, които се явяват било под 
влиянието на външните явления, било на чисто вътрешни произ-
шествия. Например, седя си спокойно у дома и пиша, чуя внезапно 
гърмеж и скоквам на прозореца да видя какво е станало. Тук едно 
вънкашно произшествие – гърмежът – става повод да извърша едно 
действие. Или в известно време трябва да извърша някаква работа – 
да ида и се срещна с някой познат, да направя някакво посещение, 
да купя нещо и пр. Зает съм в туй време с някоя работа, когато вне-
запно ми хрумва, че трябва да е дошъл моментът, когато трябва да 
прекъсна занятието и да отида да извърша оная работа, мисълта за 
която се явява като подтик, да предприема ред действия за нейното 
изпълнение. Тука виждаме, как вътрешни произшествия, мисли, 
чувства, водят към извършване на действия. Така моите действия са 
продукт на мотиви, които възникват в мене и водят към деяния, 
извикват решения на моята воля и извършване на действия. 
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Тука именно може да се постави въпрос, дали решението на 
моята воля, което е било сподирено6 сетне и от съответни действия, 
е било по необходимост неи наложено от тия разни подбуди и мо-
тиви, и тя е била принудена да вземе това решение и да доведе до 
последвалото действие, или е могла и да не вземе непременно туй 
решение, ами е могла да се прояви и в друго решение, – да не отида 
на прозореца, да не отида на приятелската среща, да не направя 
посещението и пр. Ако моята воля е свободна, тогава изглежда като 
че при всички влияния, които упражняват върху мене разните мо-
тиви, аз бих могъл да взема и противното от онуй решение, което в 
действителност взимам, че значи мога и да не отида на срещата с 
приятеля, да не направя посещението и пр. Ако ли пък волята ми не 
е свободна, тогава тия действия трябва при дадените обстоятелства 
да извърша с наложителна необходимост, трябва непременно и не-
избежно да искам и да действувам така, както искам и действувам. 

Ала ако бихме обърнали внимание само на тия моментални 
подбуди, които ме карат към известно решение, не бихме поставили 
точно въпроса. Трябва да вземем в съображение още следното: 

Подбудите не влияят еднакво върху хората. Една и съща под-
буда може при точно еднакви условия да предизвика у разни чове-
ци разни решения; у едного същата подбуда може да извика само 
едно просто желание, у другиго да поведе към действително реше-
ние, което да причини и съответно деяние. Или обратно: разни 
подбуди могат у разни човеци да предизвикат еднакво действие. 
Така например, двама могат да помогнат еднакво някому, който се 
намира в нужда, но единият да стори това от състрадание, другият 
от някакъв личен интерес. Затова древните още казваха: si duo 
faciunt idem non est idem, ако двама вършат същото, то не е същото. 
Туй става поради това, че достатъчната основа, причината на едно 
решение не се ограничава само върху влиянието на една или на 
няколко подбуди, които действуват в известен момент върху човека. 
Ами участие в окончателното решение, и то много важно участие 
взима и самата личност, нейната индивидуална природа или онова, 
което в случая наричаме характер на човека. Ако човеците биха 
имали еднакъв характер, той би се проявявал еднакво при решение-
то и значи не би упражнявал особено влияние върху решението. Но 
понеже характерите на хората са различни и много различни, зара-
ди това и решенията им ще се проявят в съответна разлика. 
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Под характер разбираме оная обща волева основа на човека, 
която има своя произход от една страна в неговата природа, полу-
чена от неговите родители, пък и от развоя на неговите предци, от 
друга във всички ония условия и причини, под които е станало и 
става неговото развитие. Ако сега вземем в съображение и дадения 
характер на човека, който се явява като важен фактор в решенията 
на индивида, тогава нашата проблема за свободата на волята полу-
чава следната окончателна форма: 

Сме ли ние, които сме получили от природата, било по наслед-
ство от родители и предци, било от жизнените условия, под влия-
нието на които сме израсли, определен характер, сме ли ние в мо-
мента, когато се намерим под влиянието на определени мотиви, 
принудени под влиянието на своя характер и на дадените мотиви 
да вземем едно едничко определено решение, да се решим в точно 
определена посока, или въпреки влиянието, което упражняват вър-
ху проявата на нашата воля определеният, фиксираният в тоя мо-
мент наш характер и дадените мотиви, ние можем да вземем и дру-
го, дори противното на онуй решение, което в действителност сме 
взели? Можем ли значи и да се измъкнем, да се освободим от натис-
ка на всички ония условия, които лежат било в нашия характер, 
било в дадените тоя момент мотиви и които ни налагат определено 
решение на волята; или сме непременно принудени да вземем 
именно онова решение, което ни се диктува от нашия характер и от 
дадените мотиви? 

Ако би било възможно първото, тогава ние притежаваме дейст-
вителна свобода на волята, дето нашата воля значи е в състояние да 
вземе решение и въпреки онова, което ú се диктува от характера и 
от мотивите. В такъв случай нашите искания, нашите решения не 
трябва непременно да бъдат неизбежен резултат от характера ни и 
от мотивите. Ако ли пък това е невъзможно, тогава човек не прите-
жава свобода на волята, и тя е един блян. Ако поставим тъй въпроса, 
тогава се намираме пред една алтернатива, дето трябва безусловно 
да се решим или за едното или за другото положение. 

За едно повръхно7 разглеждане въпросът изглежда ясен и ре-
шението му много лесно. Ако се запитаме, дали при известно реше-
ние, което сме взели, сме могли да вземем и противното нему реше-
ние, ние при онуй, което съзнаваме вътрешно, бихме отговорили 
утвърдително. За обикновеното съзнание изглежда, като да е досущ 
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ясно, какво аз във всеки момент съм в състояние, да се реша тъй или 
инак, както искам. Изглежда, че аз съм напълно свободен в своето 
искане. 

Обаче при по-дълбоко вникване във въпроса, при по-сериозно 
изследване на своите решения все бихме могли да посочим и опре-
делени мотиви, защо сме се решили така или инак. Така че въпросът 
изглежда да не е тъй прост и ясен, както се представя на пръв пог-
лед. Ето защо и се е толкова много разсъждавало върху тоя въпрос, 
именно защото винаги на доводите, които са се навеждали от едната 
страна, са могли да се направят възражения и да се противопоставят 
други доводи, които клонят в полза на противното становище. Така 
открай време са били застъпвани в историята на философията 
главно две противоположни мнения, които са получили и особени 
названия. Тия мнения са онова на детерминизма и на индетерми-
низма. Детерминизъм е възгледът, който твърди, че както всичко в 
природата е подчинено на закона за каузалността, според който 
всичко е обусловено и всяка проява, си има определени предходни 
причини, така и проявите на човешката воля, исканията ни и реше-
нията, са предизвикани от предходни условия, причини – характер 
и мотиви. Тъй че човешката воля е строго определена в своите проя-
ви, тя е детерминирана, както от физически, тъй и от психически 
условия. Според това детерминистично становище във всеки мо-
мент нам е възможно само едно искане, едно решение, което ние и 
действително взимаме. 

Индетерминизмът пък твърди, че ние можем винаги, когато 
взимаме известно решение, за вземем също така свободно и против-
ното нему решение, че не ни е непременно наложено във всеки мо-
мент само едно определено решение. 

Всяко от тия становища навожда8 убедителни доводи в защита 
на своя възглед и срещу противното мнение. Така детерминистич-
ният възглед, чието название се явява в XVII век, се основава върху 
следните разсъждения: навсякъде в природата от дадени условия с 
необходимост следва зависещото от тия условия следствие; така от 
известна причина следва закономерно, с необходимост свързаното с 
тая причина действие. Нигде в природата не намираме и не допус-
каме отстъпване от тоя общ природен закон, от каузалния закон. 
Поне тъй е във физическия свят, дето всяка проява зависи от пред-
ходни ней условия, които са нейните причини; всяка проява е абсо-
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лютно обусловена, детерминирана. Ако е тъй във физическата при-
рода, не може проявите в психичната област да правят изключение, 
инак биха били нарушени и други важни природни закони. И 
действително ние виждаме как и психичните прояви са обусловени 
от други прояви – физически или психически. И проявите на волята 
са предизвикани от предходни условия, от причини, които когато са 
психични, се наричат мотиви. В повечето случаи можем и да посо-
чим ония мотиви, подбуди, които са ни накарали да вземем из-
вестно решение. Наместо да бъдем свободни, ако наистина нашите 
волеви прояви не биха били подчинени на каузалния закон, напро-
тив ние тъкмо тогава не бихме били свободни, защото тогава не 
бихме вършили онова, което искаме, защото да искаме нещо, това 
значи именно да проявяваме своите мотиви в свои решения. Тъкмо 
тогава нашите решения, като нямат каква да е причина в нас, не би-
ха произлизали от нас, от нашата природа. „Ония, които казват, 
твърди един модерен немски детерминист, че под свобода на волята 
разбираме независимост на волята от всички обстоятелства, които 
предхождат акта на волята, би трябвало да помислят добре, че едно 
действие е независимо от предходещите го вътрешни обстоятелства 
– това не значи нищо друго, освен, че то е независимо от нас, значи 
не е наше деяние” (Gizycki9, Moralphilosophie10, с. 202). Па с това, че 
деянието не е наше, се губи и нашата отговорност за извършеното 
от нас деяние; защото, ако съм взел едно решение, което не е реше-
ние на истинската моя воля, тогава как мога аз да се смятам отгово-
рен за такова деяние? Тогава няма смисъл да се говори за нравстве-
ност, за нравствено въздействие върху хората, за нравствено възпи-
тание, ако във всеки момент човек може да се измъкне от своята 
природа и да вземе едно съвсем несъобразно с тая природа реше-
ние. 

Според това човешкото искане се отличава от обикновените 
природни прояви не по това, че е свободно от натиска на каузалната 
връзка и необходимост, ами само по това, че е придружено от наше-
то съзнание, което обаче само осветлява взетите от нас по определе-
ни мотиви решения, които инак настъпват със същата необходи-
мост, със същата каузална обусловеност, както и другите природни 
прояви. Така че със същата оная наложителност, с която железни 
стърготини се полепват по магнита, щом го доближим до тях, със 
същата необходимост крадецът ще открадне, когато му се представи 
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случай, убиецът ще убие. Щом е даден техният характер и са даде-
ни мотивите, дадени са с това действуващите причини, които тряб-
ва да доведат и до определено решение. 

Ако ли пък нам се струва, че чувствуваме себе си свободни, ко-
гато ни предстои да вземем известно решение, това съзнание, туй 
чувство на вътрешна свобода, което наистина не може да се отрече, 
не ни уверява в независимост от каузалния закон, ами в туй, че в тоя 
момент аз чувствувам, какво мога, без да се поддавам на външни 
принуждения, да взема решение съобразно със своя характер, със 
своята вътрешна направа, да взема решение, което напълно отгова-
ря на моето аз, на моята вътрешна личност. 

Противникът на тоя възглед, индетерминистът, на първо место 
посочва именно това съзнание, което имаме, туй чувство, което ни 
подсказва, че ние в последния момент взимаме решение при пълна 
свобода, без да бъдем абсолютно принудени непременно към опре-
делено решение. Каквито мотиви, каквито основания и да ме карат 
към такова или друго решение, аз все чувствувам, додето взема ре-
шение, че мога да се реша тъй или инак, че моето решение не е, тъй 
да се каже, предрешено от тия мотиви, че моята воля – тъй аз чувст-
вувам – взема решението независимо от мотивите. 

Но не са само тия разсъждения, от моето собствено чувство, ко-
ито говорят против детерминизма и които са от психологическо 
естество. По-тежки са доводите, свързани с моето морално съзнание, 
с моето чувство на отговорност, на вменяемост, с моята съвест. Аз 
чувствувам, че мога да взема в момента, когато ми предстои да се 
реша, едно или друго решение, и именно заради това аз съзнавам 
себе си отговорен, ако взема едно решение, което е противно на 
моралните изисквания. Заради това и аз приписвам на себе си, на 
своята воля извършеното деяние; аз си приписвам онуй, което нари-
чаме вменяемост, т.е. способността да бъда отговорен като деец на 
своите деяния, поради което и трябва да отговарям за тях. Така само 
се обяснява осъждането на хората за безнравствени техни дела, тег-
ленето им под отговорност и наказването им. Тъй се обяснява и соб-
ственото осъждане в биенето на съвестта или обратно самодоволст-
вото, когато извърша добро дело. Как биха били възможни и обяс-
ними всички ония фактове, ако бихме били принудени да искаме 
само онова, за което в известен момент сме се решили? Защо трябва 
да отговаряме за своето решение? Защо да заслужаваме укор, осъж-
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дане и особено пък наказание? Безсмислено би било и да осъждаме 
себе си, да ни бие съвестта за нещо, за което не трябва да отговаря-
ме, за което не сме виновни. Така без свобода на волята губи смисъл 
всяка нравствена отговорност, всяка нравственост, стават безпред-
метни всички нравствени заповеди, па и всички нравствени норми. 
Без свобода на волята ние изпадаме до равнището на животното, за 
което именно не съществува нравственост. „Само системата на сво-
бодата, казва Фихте, задоволява; противоположната умъртвява и 
унищожава сърцето. Да стоим студени и мъртви и само да гледаме 
смяната на събитията, да бъдем просто огледало на мъгливите обра-
зи – такова съществуване е непоносимо”. 

Какви особени опити са били правени в развоя на философс-
ката мисъл, за да се даде едно задоволително разрешение на тая 
сериозна проблема, па и да се види, до какво заключение би могло 
да се дойде по нея при едно по-дълбоко проникване във въпросите 
свързани с нея, това може да бъде предмет на особено разглеждане. 
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ЩО Е СЪВЕСТ? 
 

I. Поставяне на въпроса 
„Съвест! Съвест! Божествен инстинкт, безсмъртен и небесен 

глас; сигурен водач на едно невежо и ограничено, разумно и сво-
бодно същество; непогрешим съдия върху добро и зло, който чове-
кът уподобява богу: ти правиш неговата природа превъзходна и 
неговите действия нравствени; без тебе аз не усещам нищо в себе си, 
което да ме въздига над животните, освен скръбното преимущество 
да падам от заблуждение в заблуждение с помощта на един безпъ-
тен разсъдък и на един безпринципен разум”1. 

С тия възторжени думи обръща се женевският философ Русо 
към съвестта в своето съчинение „Émile ou De l'éducation” („Емил, 
или за възпитанието”), което покрай педагогическите възгледи съ-
държа и основните философски възрения на тоя бележит мислител 
от миналото столетие. А тия възрения, които главно засягат етичес-
ки и религиозно-философски въпроси, са имали голямо влияние 
върху развитието на новата, особено немската философия, която 
изпитва това влияние чрез посредството на бащата на новата немска 
мисъл, Канта, който сам е признал това влияние на етическите въз-
гледи на Русо върху своята практическа философия с думите „Русо 
ме вкара в правия път”2. 

И тъкмо цитираният пасаж схваща ядката на нравствените въз-
гледи на Русо. В него ние виждаме какво значение той отдава на 
своето вътрешно убеждение, на съвестта, която обявява за непогре-
шим съдия върху онова какво е добро и какво е зло. Не всички мис-
лители обаче са бивали съгласни в това с Русо. Имало е и има не по-
малко дълбоки познавачи на човешкото сърце, които в това отно-
шение се намират в рязко противоречие с женевския философ и 
които пряко отричат тоя авторитет на съвестта в областта на етичес-
ките проблеми. Така още Монтен твърди, че законите на съвестта, 
които изглежда да имат своята основа в човешката природа, възник-
ват просто от навик; а именно, понеже всеки вътрешно почита мне-
нията и обичаите, които владеят около него, заради това той не мо-
же да се освободи от тях, без да почувствува ония болки, които на-
ричаме гризене на съвестта, или не може да ги следва, без да усети 
вътрешно одобрение3. Така тия двама мислители ни представят 
двата противоположни възгледа, които можем различи в разнооб-
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разните мнения за същина и произход на съвестта, а в посочените 
пасажи е схваната като в огнище ядката на спора за съвестта. Обаче 
не само във възгледите за същината на човешката съвест и за нейно-
то потекло съществува разногласие; ами вече и в дефинициите на 
онова какво собствено трябва да разбираме под съвест не съществу-
ва единодушие, а, напротив, явява се необикновена пъстрота, така 
че човек би трябвало да се отчае, че ще може да се дойде до съгласие 
относително понятието съвест4. Ето защо не бива да се чудим, ако 
има и такива мислители, които или предлагат съвсем да се изхвърли 
думата съвест из областта на етиката, понеже за „науката е годен 
един термин само тогава, когато означава точно определено логи-
ческо съдържание, значи ясно и отчетливо понятие”5, или пък са на 
мнение, че би било „погрешно да се дава точна дефиниция на по-
нятието съвест, защото такава дефиниция би била по-точна от оно-
ва, каквото хората си мислят под съвест”6. Така и Шопенхауер твър-
ди, че понятието съвест не е установено в своя обект. Обаче ако 
бихме искали да бъдем в това отношение строги и последователни, 
трябвало би да наречем всяко научно определение на понятията 
грешка и би трябвало да изхвърлим по-голямата част от научните 
понятия, защото понятията сами по себе си не са строго определени, 
а задача на науката е именно първо точно да ги определи, а сетне да 
зида върху тях. А укорът, който известни мислители отправят към 
термина съвест, именно че той не означава точно определено логи-
ческо съдържание, е укор, който с не по-малко право би могъл да се 
направи и на наглед по-определени термини. Това хубаво изтъква и 
известният английски езиковед Макс Мюлер7, който в своите „Лек-
ции върху науката за езика”, а именно в 12 лекция, озаглавена „Съв-
ременна митология”, дето говори за силата, с която езикът действу-
ва върху ума и така създава един вид словесна митология, между 
другото казва: „Думи без определено значение действуват в основа-
та на всички наши философски и религиозни препирни и дори 
така наречените точни науки са били често вкарвани в заблуждение 
от същия глас на сирените. Аз не говоря тук за онова очевидно зло-
употребение с езика, когато писатели, у които мислите не са узрели 
и не са докарани в ред, пущат цял порой тежки и невярно упо-
требени изрази, които ако не от други, то поне от них се смятат за 
дълбока ученост и висока спекулация. Това светилище на невежест-
во и тщеславие е вече почти разрушено и учени или мислители, 
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които не могат да се изкажат ясно, последователно и понятно, в на-
ше време малко надежда имат да се смятат за пазачи на тайнствено-
то знание. Аз повече имам предвид такива думи, които се употребя-
ват от всички и които наглед са тъй ясни и понятни, че изглежда 
дръзко да се подложат на разглеждане. И при все това интересно е 
да се забележи доколко с изключение на езика на математиката зна-
чението на думите е променчиво, как то с всяко столетие се изменя-
ва, как дори в устата на всеки говорител получава друга, макар и 
слаба отсянка. Думи като природа, закон, свобода, необходимост, 
тяло, субстанция, материя, църква, държава, откровение, вдъхнове-
ние, познание, вяра се хвърлят насам-натам в словесните борби, 
като че всеки ги знае и ги употребя точно в същия смисъл, а пък, 
наопаки, повечето хора и особено ония, що представят обществено-
то мнение, подбират тия сложни изрази в своето детинство, наче-
вайки с най-неопределените понятия, сетне от време на време при-
турят към тях малко повече значение, поправят може би понякога 
случайно някои от своите заблуждения, но никога не си дават смет-
ка за своя запас от думи, никога не правят исторически издирвания 
върху изразите, с които тъй свободно си служат, и никога не дават 
възможност да се проявят значенията с всичката им пълнота и обем, 
според точните правила на логическата дефиниция”8. 

Ако следователно трябва да признаем, че невинаги и от всички 
думата „съвест” се свързва с еднакво понятие, то от това пък не бива 
да се вади заключение, че само заради туй съвсем трябва да се отка-
жем в науката от тая дума, защото както видяхме, в такъв случай би 
трябвало да се откажем и от много други термини, с които борави 
науката и които при това се отнасят до предмети много по-достъпни 
за научно изследване, отколкото е тоя, що ни занимава. Тъй че като 
оставим настрана възгледа, според който тая дума би трябвало да се 
махне от областта на етиката, нека разгледаме кои душевни прояви 
собствено най-точно бихме могли да означим с думата „съвест”. 

Наистина, както казахме и по-горе, не може да се отрече, че тая 
дума има неопределено значение, що се твърде колебае у разни 
мислители, които са разглеждали ония факти от психическия жи-
вот, до които се отнася тази дума. Така едни отъждествяват съвестта 
с нравственото съзнание изобщо, докато други употребяват думата 
в по-ограничен смисъл, като означават с нея само известни отделни 
прояви на нравственото съзнание. А какво собствено разбираме под 
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нравствено съзнание? Нравственото съзнание в своята цялост обг-
ръща всички ония умствени прояви, които имат известна относба9 
към живота на човека като нравствено същество, към неговата нрав-
ствена природа. И именно тая цялост от нравствени прояви е била 
означавана с думата „съвест”. Обаче също тъй често употребявана е 
тая дума и само за отделни страни в това нравствено съзнание, така 
например за способността на човека да придружава вътрешната 
борба между различни подтици с особен род чувствувания, които от 
своя страна пък усилват известна група от тези подтици, дават на 
тая група надвес10 над другите подтици, с които тая група се намира 
в борба; то е онуй, каквото обикновено се нарича законодателна или 
подканителна съвест. Най-сетне други моралисти с тая дума означа-
ват онова душевно явление, дето човек, който извършва определено 
действие, усеща неприятност, болка, когато действието е противно 
на нравствените начала, или приятност, наслада, когато то е съобра-
зено с нравствените начала. Болката в първия случай носи обикно-
вено и специално название биене, мъчене или гризене на съвестта; 
тоя вид съвест обикновено се нарича съдеща или последваща съвест. 
От тия разнообразни значения обаче най-уместно е да се отстрани 
оня широк смисъл на думата, който идентифицира понятието съ-
вест с понятието нравствено съзнание – и в това наистина повечето 
моралисти са съгласни, – а да се запази думата съвест за нравстве-
ното съзнание, доколкото то се проявява спрямо субекта на нравст-
вените действия, и тогава тая дума обгръща в себе си както законо-
дателната, така също и съдещата съвест. 
 

II. Съвестта в древните времена 
Думата съвест, съставена от съ- и ведети, ще каже собствено 

съзнание, т.е. означава първоначално знаене на собствения вътре-
шен живот. Ала тая дума не е възникнала върху българска почва, 
нито даже е чисто произведение на общославянския език, ами тя е 
просто превод на съответния гръцки и латински термин, който съ-
що така означава съзнаене, защото гръцката дума συνείδησις е също 
съставена от предлога σύν и от глагола οἶδα – знам, а въз основа на 
тая дума образуван е и латинският термин conscientia по същия на-
чин от con (cum – с) и scire – знам, scientia – знание. За пръв път сре-
ща се думата у стоика Хризип11, който минава за научния основател 
на школата на стоиците, чийто фактически родоначалник е Зенон12. 
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Хризип именно казва на едно място в едно от своите многобройни 
съчинения (περὶ τελῶν, за целите): „οἰκεῖον παντὶ ζῴῳ ἡ σύστασις καί ἡ 
ταύτης συνείδησις”, което ще рече: „Свойствено е на всяко животно 
направата и съзнанието, съвестта за нея”. Тук συνείδησις значи инс-
тинктивно съзнание за собствения живот, дето вътрешно съзнаваме 
жизненото влечение, как то неволно се стреми към онова, що ни 
подкрепя, и се отвръща от онова, що ни вреди13. Наистина тая дума 
се среща и в ония изречения, които се приписват като поговорки на 
двама от така наречените седем гръцки мъдреци, именно на Биант 
и Периандър, обаче тия изречения, според които думата συνείδησις 
би се срещнала още в VI столетие преди Христа, исторически не са 
достоверни и са сложени в устата на поменатите мъдреци в много 
по-послешни времена14. И така можем, следователно, да смятаме за 
исторически установено, че първи стоиците създават думата от гла-
гола συνειδέναι, който се среща още по-преди у разни гръцки писа-
тели и значи „съзнавам”, т.е. съм свидетел на своите вътрешни явле-
ния. И не е случайно, дето тъкмо тая школа първа създава думата, 
която означава такова едно важно явление в нашия вътрешен живот, 
ами тоя факт стои във връзка с нейните философски възгледи. 
Именно стоиците, заедно със своите съвременници и противници, 
епикурейците, виждат в етиката, в оная философска дисциплина, 
която се занимава с човешката нравственост, най-важния дял в фи-
лософията. Ала докато принципът на епикурейската етика е евде-
монистичен и утилитаристичен, защото като последна цел на чо-
вешката деятелност, на човешкия живот те поставят насладата или 
по-право безболезнеността (ἀταραξία), отсъствието на всякакви те-
лесни и душевни болки, у стоиците главната цел на човешката дея-
телност не лежи в безболезнеността, ами във вътрешна нравствена 
вредност, която се постига чрез живот, съобразен с природата. „Жи-
вей съобразно с природата” (ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν), това е 
върховното правило, което води към истинско щастие. А в такъв 
живот се състои истинската добродетел, същинската нравственост. 
Разбира се, че това правило съдържа в себе си и искането, щото все-
ки да живее преди всичко съобразно със своята природа, в която 
същината съставя нашата вътрешност, нашият разум. По такъв на-
чин стоиците особено наблягат върху нашата вътрешност и изтък-
ват голямото значение на субективния момент в нравствената дея-
телност на човека. Вътрешността, вътрешното настроение получава 
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особена важност в човешката нравственост. Поради това човек тряб-
ва да се стреми да познае тая своя вътрешност, да я надзирава, да я 
контролира, човек трябва да бъде един вид свидетел на онова, което 
произхожда вътре в него, да има съзнание за него. Ето по какъв на-
чин с това голямо значение на вътрешния живот на човека необхо-
димо е свързано появяването на онова понятие, което посочва туй 
съзнание за вътрешния живот у човека, защото смисълът на думата 
συνείδησις лежи главно в това знаене, в съзнанието за нашите вът-
решни прояви. Отподир15 понятието получава и специалната от-
сянка на способност, която дохожда до съзнание на нашата нравст-
вена стойност и на нашето нравствено предназначение. Вече и в 
посочения пасаж на Хризип може да се вложи известен нравствен 
смисъл, понеже същината на човека лежи отчасти в неговата нравс-
твена природа, даже за стоиците тая природа съставя ядката на чо-
вешкото същество, тъй че като се говори за съзнание на човека, кое-
то се отнася до неговата същина, това съзнание трябва именно да се 
отнася до нравствената природа на човека. Още повече проявява се 
това значение у подирните стоици, които особено напират на тоя 
вътрешен съдия в нас, за да подействуват за нравственото облагоро-
дяване или поне повдигане на затъналото в нравствен упадък чове-
чество. Така Епиктет (роден 50 г. подир Христа), един от най-
благородните стоици, който от роб на един Неронов телохранител 
се въздига до виден мислител, показва, че вътрешното достойнство, 
което намира своята опора в съвестта, може да облагороди човека и 
в най-долни условия, стига да следва той гласа на съвестта: „Като 
деца родителите ни отдадоха на възпитателя, като мъже бог ни от-
дава на вродената съвест”. А историкът Полибий (204-122 пр. Хр.) 
казва на едно място: „Няма по-ужасен и по-могъществен свидетел от 
находящата се в душата съвест (aôvsunç)”. Не безинтересно ще бъде 
да цитираме и един пасаж от друг един подирен историк, прочутия 
Плутарх: „Разкайването остава в душата чувствително и кърваво. 
Разумът отнима с време други мъки и скърби, ала той оставя раз-
кайването в мъчително състояние заедно със срама и бичувано от 
него... Съдбата донася по-слаби ядове, когато те идат отвън. Но ко-
гато мисълта: никой друг не е крив за това освен сам аз, когато тая 
мисъл прозвучи като жалобна песен във вътрешността на грешни-
ците, тогава тоя срам се усилва до най-ядлив болеж”. 
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Още по-ярко рисуват значението на съвестта за нравствения 
живот римските мислители. Така Цицерон говори, че никой народ 
не е открил съвестта по пътя на познанието, ами че тя е от вечен 
произход и сама нещо вечно; и той съветва да не вършим нищо, в 
което съвестта ни разколебава. Стоикът Сенека, един от най-
видните римски мислители, нарича съвестта постоянен пазач (cus-
tos perpetuus), от когото никой не може да се измъкне: „Да предпо-
ложим, че сполучиш да избегнеш от очите на всички: глупецо, каква 
полза от това, че нямаш никакъв свидетел, щом имаш съвест”. „Тво-
ята съвест те преследва” (custos te tuus sequitur). Злата съвест тегли 
автора на делото пред съда на собствените негови очи, изпълня го с 
отвращение спрямо самия него, кара го да търси усамотение, в кое-
то обаче пак го не оставя на мира, а го мъчи, вдъхва му страх от дру-
гите, бичува го и го души. Добрата съвест, наопаки, въздига човека 
над чуждото мнение, внушава му самодоволство и го кара да пос-
тъпва открито, искрено16. 

Ала всички надминава в описване мъките на злата съвест римс-
кият сатирик Ювенал (роден около 60 г. подир Хр. в Aquinum), 
„един нравствен съдия със страховита реалност”, който майсторски 
рисува мъченията на злата мисъл, как тя боде и бичува виновния. 
Първото наказание на лошия е, че него никога го не оправдава собс-
твена присъда, па макар и да е бил той оправдан от вънкашен съ-
дия. Съзнанието за неговите зли дела мъчи го вътрешно, души го и 
го терзае, а това наказание е много по-жестоко от онова, което може 
му наложи един съдия, било тук, било в подземния свят. Когато 
гърми и се святка, той трепери, бледнее и се бои да го не удари 
мълнията. Ако той се разболее, счита болестта за божествено нака-
зание и не смее да принесе някаква жертва, защото не вярва, че тя 
ще му помогне17. 

Но ако казахме, че пръв път думата съвест се среща у стоиците, 
значи доста късно в гръцката философска литература, с това не 
искахме да кажем, че фактът, който от времето на стоиците се скре-
пява в една определена дума, че тоя факт е бил неизвестен и на по-
предишни гръцки мислители. В гръцката мисъл тоя факт е отбеля-
зан много по-отрано в митологията и живо е описан от първите 
гръцки трагици, и то с рядко изкуство. Така в гръцката митология 
тъй наречените еринии олицетворяват собствено ужасната мощ на 
злата съвест. „Злата съвест се обективира в духа на отмъщение, а тоя 
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дух на отмъщение се е олицетворил в ериниите”18. Ериниите мъчеха 
злодееца със страшни явления, преследваха го и не му даваха покой. 
Те бяха отмъстителки на всяко нарушение на нравствения порядък. 
Със своя безподобен остър поглед те откриваха всяко престъпление 
и оттогава непрестанно гонеха престъпника, който не можеше да се 
укрие от тях и с най-бързо бягство. И гърците имаха такова страхо-
почитание  пред тях, че не смееха да им произнасят името, а ги на-
ричаха евмениди. Ериниите преследват Орест, който бе убил майка 
си, и му вдъхват ужас. Агамемнон, цар на Микена, след връщането 
си от Троя бива убит от невярната му жена Клитемнестра. Синът му 
Орест, израснал във Фокида, отива в Микена, дето царува Клитем-
нестра с любовника си Егиста, и убива и двамата, за да отмъсти за 
убийството на баща си. Ала като убиец на родната си майка той 
бива преследван от ериниите, които го гонят навред и го не оставят 
на мира. 

Този мит е послужил за основа на Есхиловата19 трилогия 
„Орестия”, дето се представя връщането и убиването на Агамемнон, 
отмъщението на Ореста, преследването му от ериниите и неговото 
освобождение с присъда от атинския ареопаг. След като Орест из-
вършва убийството, обзима го ужас и той извиква: „Кои са ония 
жени, които като горгони се приближават, със змийни коси на гла-
вата? Не, не мога вече да стоя тук”. И Орест не се успокоява, макар 
началницата на хора в трагедията да го успокоява, че всичко е блян 
и че няма нищо. „Не, не е блян моето душевно страдание; аз виждам 
там глутницата на майка ми”. „О, Аполоне, все повече расте техният 
брой, от очите им капе гнъсна кръв”. „Като с диви коне влекат ме 
моите мисли вън от пътя, и в сън, безспир”. „Аз блуждах като бег-
лец, без родина, без покой”. „И да изсипеш всички съкровища на 
света за кръвна вина, всичко е напразно”. 

Важно значение придобива съвестта в християнския морал. Във 
Ветхия завет собствено липсва думата съвест е изключение на един 
пасаж, който обаче се смята за апокрифен, вмъкнат no-късно, в едно 
време, когато стоиците бяха вече създали термина. Този пасаж гла-
си: „Боязлива злоба се осъжда със собственото си свидетелство, а 
люта злоба, притисната от съвестта, чувствува вътрешно своята ви-
на”20. Там пък, дето в еврейския текст са се посочвали явления, кои-
то са близки до понятието съвест, там еврейският текст употребя 
думата сърце; така например, когато във Ветхия завет се разправя 
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как Давид отрязал полата от мантията на Саула, който спял в пе-
щерата, казва се: „и след това сърцето на Давида се разтрепери”, 
което очевидно означава, че го е нападнало мъчене на съвестта, за-
дето постъпил зле против своя цар (I. Сам. 24, 6). Също и когато Да-
вид заповядва да се преброи Израилевият народ, за да го има на 
разположение за своите военни замисли, и научава резултата от 
това преброяване, казва се: „И като изброи Давид людете, удари го 
сърцето му. И рече Давид Господу: Съгреших тежко, като сторих 
това нещо: и сега моля ти се, господи, отнеми беззаконието на роба 
си, защото направих голяма глупост” (II. Сам. 24, 10). Както се вижда 
от тия пасажи, понятието не е чуждо и на Ветхия завет, само че то не 
е още успяло да си изработи особен термин. Заради това и някои 
преводачи на Ветхия завет не са се колебаели да турят в подобни 
случаи на мястото на първообразната еврейска дума „сърце” думата 
„съвест”, понеже наистина явленията, които се означават в ориги-
нала с думата „сърце”, са от обсега на съвестта. 

В Новия завет вече думата „съвест” се среща доста често, а 
именно 31 пъти. Вече от тоя вънкашен белег се вижда голямото зна-
чение, което съвестта получава в християнското учение. Интересно 
обаче и отчасти удивително е, че сам Исус, доколкото евангелистите 
ни предават неговите беседи, ни веднъж не е употребил тая дума в 
своите разговори и поучения. Това обстоятелство е дало повод за 
дълги контроверсии21, които са имали за цел да обяснят тоя странен 
факт, немалко странен заради това, че е необяснимо как Исус, в 
чието подирно учение съвестта играе такава важна роля, не е имал 
случай да посочи през своя живот върху значението на съвестта. 
Келер22 обяснява тоя факт с това, че Исус е бил проводен от своя 
отец само към заблудените овци от рода Израилев и той говори като 
юдей към юдеите, с техния език. Той е имал да обажда на своите 
сънародници за много чудновати и нечувани неща, за божието сър-
це и неговите дела и заради това трябвало е да се придържа, за да 
бъде добре разбран, о начина на мислене на евреите, да употребява 
в своите беседи език, достъпен и пригоден за неговите слушатели. 
Каквото казва той, казва го в образи23. Ала при все това, че Исус в 
предадените нам негови речи никъде не е употребил въведения 
вече преди него от стоиците термин, пак в тия изречения, както и 
изобщо в учението на Спасителя, проглеждат проявите на тая стра-
на от човешката природа. 
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В Евангелията среща се думата само на едно място, именно у 
апостола Йоана, дето се разправя историята с уловената в прелюбо-
деяние жена, която книжниците и фарисеите довеждат при Исуса, 
като му посочват на Мойсеевия закон, който заповядва такава жена 
да се убива с камъни. „И това казваха да го изкушават, за да имат да 
го обвиняват. А Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята. И 
като постоянствуваха да го питат, изправи се и рече им: който от вас 
е безгрешен, той пръв да хвърли камен на нея. И пак се наведе долу 
и пишеше на земята. И те, като чуха това, и от съвест, изобличавани, 
излизваха си един по един, като наченаха от старите до най-сетните; 
и остана Исус сам и жената, стояща насред” (Йоан, 8, 9). 

Особено значение приема вече явно съвестта у апостола Павла, 
който на много места в своите послания посочва на нея като на спо-
собност, която му показва правия път и го успокоява относително 
правотата на неговите дела. Особено прочут е оня пасаж в послани-
ето към римляните (2, 14-15), дето св. Павел указва на съвестта у 
езичниците, която сведочи24, че законът им е написан в сърцата: 
„Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа правят, 
което е законно, то и закон като нямат, те сами са закон на себе си: 
Те показват делото на закона, написано в сърцата им, имат и съвест-
та си, която свидетелствува, и помислите, които се осъждат или оп-
равдават помежду си”25. Или когато юдеите го обвиняват, че учи 
против техните закони и против народа, и го довеждат при първос-
вещениците и пред синедриона в Йерусалим, той се обръща към 
тях: „Мъже братя, до тоя ден аз съм живял пред Бога с цяла добра 
съвест” (Деяния на апостолите, 23, 1). Изобщо за апостолите съвестта 
е окончателната инстанция, която решава върху религиозно-
нравствените работи. 

Тук няма да се спираме върху разните, често пъти крайно су-
бективни разглеждания на проявите на съвестта, в каквито особено 
се впускат някои от средновековните теолози, ами ще преминем 
веднага към новите времена, в които обаче ще оставим настрана 
теологическите разправии по нашия въпрос, като вземем във вни-
мание философското разглеждане на тоя въпрос. 
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III. Възгледи върху съвестта в новата философия до Русо 
В началото на новите времена, тъкмо на прага, срещаме един 

мислител, който не образува завършена система, защото нищо не му 
е повечко противно от това да насилва мислите си, като ги вкарва в 
строг ред и им налага определен строй, когато той тъкмо обича да 
ги оставя свободно да се лутат по всевъзможни пътища и предмети. 
Но ако у тоя мислител няма система, то неговите размишления пов-
дигат най-интересни въпроси и задават най-любопитни проблеми, 
така че главното му и, речи, едничко съчинение е цял извор от дъл-
боки мисли. Той е Мишел Монтен (1533-1592), известен със своите 
духовити „Essais”. И нашият проблем за съвестта не избягва от про-
зорливото око на тоя тънък наблюдател, който веднага умее да отк-
рие една нова страна от тоя проблем. 

Като размишлява върху въпроса, дали съществува общо съгла-
сие в нравствените възгледи на хората и дали има едно общо мери-
ло, по което да отличаваме онова, което е добро, нравствено, от ло-
шото, безнравственото, той се спира върху съвестта, която от мнози-
на мислители се обявява за такъв общ критерий, който със своето 
одобрение или неодобрение на действията показва какво е право и 
какво е неправо. И наистина, извършим ли някое добро дело, чувст-
вуваме вътрешно радост, удоволствие, като че някакъв вътрешен 
глас, някакъв съдия ни честитява за извършеното действие. Една 
развалена душа може с твърдост да върши порочни действия и да се 
запази откъм лоши външни последици, ала тя не е в състояние да си 
достави такова вътрешно задоволство. А такова одобрение на съ-
вестта ни харесва и ние усещаме като също благодеяние, дето това 
естествено удоволствие е едничкото, което не може да ни липсва. 
Също тъй не можем извърши нещо осъдително, без вътрешно да 
почувствуваме неприятност. Заради това и право имат ония, които 
мислят, че порокът се поражда и поддържа от глупавина и невежес-
тво, защото мъчно е да познаваме порока и да се не отвръщаме от 
него. Порокът оставя след себе си в душата каене, което само се къса 
и гризе. Разумът наистина може да заличи всички други злини и 
болки, ала той предизвиква болките на каенето, които са много по-
лоши, защото възникват отвътре, както и студът и горещината, ко-
гато идат от треска, много повече парят, нежели когато идат отвън. 

При всичко това обаче, мисли Монтен, не можем да се осланя-
ме върху тоя наглед сигурен водач за различаване нашите действия 
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в нравствени и безнравствени. Защото и законите на съвестта, които 
изглежда да имат основа в човешката природа, възникват просто от 
навик: а именно, понеже всеки вътрешно почита мненията и нрави-
те, които важат около него, той не може да ги пренебрегва, без да 
усети мъчене на съвестта, или не може да ги следва, без да почувст-
вува вътрешно одобрение, задоволство. Главната сила на тоя навик 
се крие в това, че той ни обладава така, щото едва можем се освобо-
ди от неговата власт, та не можем вникна в себе си, за да разгледаме 
и оценим неговите заповеди. Именно защото, тъй да кажем, всмук-
ваме нравите и обичаите, които владеят около нас, заедно с млякото 
в нашето детинство и защото светът се показва така на първия ни 
поглед, заради това струва ни се отсетне, като че сме принудени да 
следваме тия нрави и обичаи безпрекословно. Така щото ние тогава 
мислим, като че въображенията, които виждаме да важат около нас 
и които сме възприели в душите си от нашите бащи, като че тия 
въображения са всеобщи, наложителни и естествени. И заради това 
отподире смятаме онова, което е просто против навика като че про-
тиворечи на самия разум. И наистина чудно е как лесно и бързо 
навикът налага своя авторитет и в най-равнодушните неща. Той е 
именно втора наша природа и не по-малко силен: каквото липсва на 
нашия навик, това изглежда като че липсва на самата наша приро-
да. 

Обаче, който би могъл да се освободи от тоя предразсъдък на 
навика, що ни тъй обладава, той би видял, че много неща, които 
следваме тъй упорито, нямат друга основа освен простия обичай, 
който ги предписва. Снеме ли се веднъж тая маска и схванат ли се 
нещата, както са си, тогава ще усетим мнението си изменено и все 
пак в по-добро положение. Тогава навикът дори може да прикрива 
пороците, така щото да ги вършим, без да виждаме тяхната отврати-
телност; и даже може да се случи, щото насладата, свързана с из-
вършването на много пороци, да извинява порока, особено ако той, 
както при половите наслади, често се явява с непреодолима сила. И 
ако човек се предава на такива пороци, и то с пълно съзнание, то-
гава те стават навик тъй, щото подир тях вече не следва никакво 
биене на съвестта26. 

Както виждаме, Монтен изказва един възглед, какъвто до него-
во време с такава ясност и в такава форма не е изказвал никой мис-
лител. В това Монтен може да се смята за предшественик на цяла 
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редица мислители, които вземат началото си от великия основател 
на емпиризма във философията, англичанина Бекон Веруламски 
(1561-1626). Обаче сам родоначалникът на емпиризма в новата фи-
лософия не се опитва да вникне по-дълбоко в нравствената област, 
ами само разглежда известни основни въпроси от моралната фило-
софия. Тая философия съставя най-важната част в изследванията на 
по-младия съвременник и съотечественик на Бейкъна Томас Хобс 
(1588-1679), който в своята философска система гледа да обясни въз-
никването на нравствеността, на нравствения закон. В основата на 
тоя закон Хобс слага егоизма, който се проявява във влечението на 
човека към самозапазване и към придобиване на наслади и избягва-
не на болки. А понеже в първобитното естествено състояние, status 
naturalis, тоя егоизъм е неограничен, заради това в това състояние 
владее борба на всички против всички. Обаче такова положение е 
тъкмо противно на. егоизма и твърде несгодно за удовлетворение на 
човешките влечения и за осигурение на първото от всички блага, 
самозапазването. Ето защо разумът е накарал хората да се откажат 
от това първобитно естествено състояние, в което наистина всеки 
има право върху всичко, но пък не е сигурен дори и за своето съ-
ществуване, и да встъпят в така нареченото гражданско състояние 
посредством един договор, според който гражданите се отказват от 
своите неограничени, но съвсем несигурни права в полза на една 
върховна власт, олицетворена във владетеля, която да им обезпечи 
поне най-необходимите права. Така възниква нравственият закон 
като последица от разумно размишление и от един доброволен до-
говор. Върховната власт, за да може да въведе и поддържа мир в 
държавата, трябва да има абсолютно право над всичко, значи и над 
нравствените и дори над религиозните убеждения. Лесно може да 
се разбере тогава, че в такава една абсолютистична наредба, каквато 
на дело едва ли е съществувала дори и в най-строгите източни мо-
нархии в древните времена, няма никак място за индивидуални 
възгледи досежно онова, що е добро и право, що е зло и несправед-
ливо. Така че Хобсовата теория не търпи съществуването на истинс-
ка съвест, нито в природното състояние, дето владее грубият егои-
зъм, нито в гражданското състояние, дето не е предоставено на ин-
дивида сам да съди върху доброто и злото. По стъпките на основа-
ния от Бекона емпиризъм върви един негов съотечественик мисли-
тел, който с необикновено остроумие защищава делото на емпи-
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ризма срещу противния рационалистичен възглед, именно Джон 
Лок (1632-1704). В своя стремеж здраво да основе емпирическия въз-
глед Лок гледа да намери извора на нашето познание, изобщо на 
целия наш душевен живот. И тук той намира, че всичкото свое съ-
държание нашата душа получава от опита  от въздействието на вън-
кашния свят върху нашата душа, а това въздействие става чрез пос-
редството на нашите сетива. Така че нищо не се намира първона-
чално в нашата душа, което предварително не е било в нашите се-
тива. Ако следователно душата възприема всичкото си съдържание 
през сетивата, тогава и нравствените идеи не се нахождат готови от 
самото начало в душата, ами и те са придобити от опита, както и 
всички други идеи. В потвърждение на това свое мнение Лок на-
вежда главно три аргумента, които накъсо могат да се представят 
така: 1/ не съществуват вродени нравствени идеи, затова, защото не 
може да се посочи нито една такава идея, нито едно практическо 
начало, което да е общопризнато у всички хора, което да се не под-
лага на оспорване от хората, а това би трябвало да бъде, ако да 
имаше вродени нравствени идеи; 2/ не е мислимо никакво нрав-
ствено правило, за което не бихме могли да искаме да се оправдае, 
без да ставаме смешни, например: почитай родителите си – защо? и 
3/ всички ония нравствени понятия, които се навождат, постоянно 
се престъпват с най-голямо вътрешно спокойствие. 

Така щото, според Лок, нищо нравствено не е вродено и нравс-
твеният закон, както и всичко друго в нашия душевен живот, е про-
дукт на опита. От природа е на хората присъща способността да 
усещат наслада и болка, а насладата и болката именно определят 
доброто и злото. Добро е онова, що произвежда или увеличава нас-
ладата и що унищожава или отслабва болката, зло е онова, което 
произвежда или увеличава болката и унищожава или отслабва нас-
ладата. Въз основа на такива опити за стойността на нашите дейст-
вия разумът образува правила, които в своята цялост съставят нрав-
ствения закон. От това става явно, че у Локовата система няма място 
за съвест като вродена способност и че съвестта изцяло е произведе-
ние на опита. 

Върху английска почва въстава против възгледите на емпириз-
ма в областта на нравствеността Антъни Шефтсбери (1671-1713). 
Според тоя моралист нравствеността почива върху проявления на 
чувства, които имат корен в самата направа на човека. А именно у 
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човека има вродени известни афекти, които са от троен вид: едни са 
насочени към доброто на другите, на обществото, тях Шефтсбери 
нарича „природни” наклонности, други имат за предмет собствено-
то добро на дееца, те са егоистичните или себични наклонности, и 
най-после трети вид афекти са ония, които не служат нито на общо-
то, нито на собственото добро и които Шефтсбери нарича неестест-
вени наклонности. А нравствеността се състои в правилна съразмер-
ност между природните и себичните наклонности и в отсъствие на 
неестествените, значи тя е хармонично развитие на известни вроде-
ни влечения. От това е явно, че Шефтсбери приема против Лок съ-
ществуването на първобитна нравствена способност в човека, която 
обаче за своето пълно проявление в живота има нужда от развитие и 
усъвършенствуване. Нам е вродено и известно чувство, посредством 
което разпознаваме доброто от злото, добродетел от порок, и от това 
чувство, което значи не е придобито, както мислеха Хобс и Лок, чрез 
упражнение се развива нравствен такт, който е особено важен за 
разпознаване на добро и зло в заплетени случаи27. 

Подобна, присъща на човешката природа, вродена способност, 
която ни кара да проявяваме доброжелателство към другите, прие-
ма и шотландецът Франсис Хътчесън (1694-1746), който нарича тая 
способност морално сетиво, морално чувство (moral sense). Само че 
според него нравствеността не се състои в хармония на афектите, 
ами в това, че когато се яви борба между разни прояви на волята, 
надвива афектът на доброжелателството, комуто във всеки случай се 
пада първенство в нравствената област. 

Най-накрая измежду английските моралисти от миналото сто-
летие, нека споменем, бащата на националната икономия Адам 
Смит (1723-1790), който немалки заслуги има и в областта на нравс-
твената философия със своето интересно съчинение „Теория на 
нравствените чувства”. Ние подхвърляме делата на нравствена 
оценка въз основа на едно чувство на симпатия, именно като се пос-
тавяме на мястото на дееца, като вникваме в неговата вътрешност и 
съдим върху действието не по неговия вънкашен успех, ами по мо-
тивите, които са предизвикали това действие; тогава ние вътрешно 
чувствуваме същото задоволство, каквото усеща деецът, когато пос-
тъпя добре, нравствено. Тъй Смит напира особено върху вътрешно-
то настроение, с което се извършва действието, върху мотивите, 
защото, за да симпатизираме с едно действие, трябва да си пред-
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ставим мотивите, които са подбудили дееца, и да одобрим тия мо-
тиви. Покрай тая субективна симпатия, симпатия с мотивите на 
дееца, Смит различава и обективната симпатия, т.е. онова чувство, 
което възниква в наблюдателя, когато се поставя на мястото на оно-
гова, върху когото е насочено действието, и си усвоява неговите чув-
ства, които биват или чувство на благодарност, ако действието е 
причинило добро, или пък чувство на отмъщение, когато действие-
то е направило зло. Тия чувства на обективна симпатия са прояви на 
общото чувство на възмездие. Въз основа именно на тая двойна 
симпатия ние оценяваме нравствено делата на другите. А както ние 
се слагаме на мястото на другите и съчувствуваме с тях, така същата 
симпатия ни кара пък да оценяваме и своите действия от становище 
на другите; в такъв случай ние се поставяме на мястото на другите и 
гледаме дали своята постъпка бихме одобрили и дали бихме съчувс-
твували с нея; така се образуват правила за нашето постъпване. От 
това е явно, че нравственост се появява тепърва в обществото. Такова 
прехвърляне на чувствата на другите в нас става и тогава, когато 
даже не е явна за другите нашата постъпка, когато тя остава укрита. 
Тъй се явява един безпристрастен зрител в нас и оценява нашето 
действуване. Тоя вътрешен глас, който наистина не е нещо готово от 
самото начало, ами трябва да се създаде от  всекиго, е съвестта, която 
с чудесна сила действува в нас28. 

Английският емпиризъм се докарва обаче до своите крайни 
консеквенции на французка почва; върхът на тия крайни възгледи 
ни представят съчиненията „L'homme machine” на Ламетри (1709-
1751) и „Sisteme de la nature” на барон Холбах (1723-1789). Според 
тях душата не е нищо друго освен самия мозък, който работи с мис-
лителни мускули, както другото тяло работи с двигателни мускули. 
Човекът е машина, която действува по известна необходима наред-
ба, която следователно не може и да попадне под никаква отговор-
ност. Така че според тия мислители съвестта, както и всички нравст-
вени идеи са само химери и блянове. Безпокойна съвест е болезнено 
състояние на мозъка и като такава тя трябва да се цери физически. 
Със смъртта всички тия блянове престават, комедията е свършена. 
 

IV. Русо, Кант, Фихте, Хегел 
Особено положение между френските мислители от миналото 

столетие взема Жан-Жак Русо (1712-1778). Той намира основните 
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правила на нашето действуване в дъното на нашето сърце, вдълба-
ни нам от природата с незаличими белези. Според това добро е 
всичко, каквото аз чувствувам като добро, зло – каквото аз чувству-
вам като такова. Това ни показва гласът на нашата душа, съвестта, 
която в това е непогрешима. По определението на Русо съвестта е 
един вроден принцип на справедливост и добродетел, според който 
ние оценяваме своите и чуждите действия като добри или лоши. 
Наистина, особено отстрана на съвременните материалисти, се въз-
разява, че всичко онова, което тоя принцип прогласява за нравстве-
но и велико и възбужда възторг у нравствения човек, са само заблу-
да на детинството и предразсъдъци на възпитанието; ала Русо отго-
варя, че не могат да бъдат предразсъдъци на възпитанието ония 
велики възгледи, които намираме признати навсякъде, у всички 
народи и у всички съсловия, въпреки грамадното разнообразие в 
нравите и характерите на хората. Заради това и всякъде владеят 
същите основни възгледи за добро и зло, а известни несигурни и 
глупави обичаи, които противниците навеждат и които имат своя 
корен в местни условия, не могат да оборят очевидната общност на 
възгледите. Човек наистина няма от самото начало вродени позна-
ния за доброто, ала щом разумът му посочи какво е добро, тогава 
неговата съвест го кара да обича непременно това добро. Именно 
това чувство е вродено у човека29. 

Русо, за да установи етическите начала, позовава се върху свое-
то вътрешно убеждение, което му внушава, че нравственото съзна-
ние се получава не отвън, а от нашата вътрешност. С тоя възглед, 
който особено набляга на вътрешното убеждение, Русо силно е пов-
лиял върху немския Сократ, родоначалника на новата немска фи-
лософия, Имануел Кант (1724-1804), който посочва нови пътища и в 
изследването проблема на съвестта. За да можем обаче разбра уче-
нието на Кант за съвестта, трябва да хвърлим един бегъл поглед 
върху неговите основни етически възгледи, в които коренее и възг-
ледът му за съвестта. До Кант философската психология различа-
ваше още от времето на Аристотел две отделни душевни способнос-
ти, познавателна и практическа (познание и стремеж). Едва Кант 
под влиянието на Русо, който мощно изтъкна голямото значение на 
чувството в човешкия душевен живот, въведе още една душевна 
сила, именно чувствената способност, чувството. Според това Кант 
обяснява душевните явления въз основа на три душевни сили: поз-
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навателна, чувствена и практическа (стремителна), и свежда душев-
ните прояви към познание, чувство и стремеж. Познавателната спо-
собност, доколкото тя съдържа принципите на самото познание, 
Кант нарича теоретически разум, а пък доколкото съдържа прин-
ципите на искането и действуването, тя се нарича практически ра-
зум. 

В своята вътрешност ние намираме като факт нравствения за-
кон, който разумът предписва на волята и който ни задължава да му 
се подчиняваме безусловно въпреки противоположните подтици, 
които имат своя корен в сетивната природа на човека. Тоя нравст-
вен закон, изобщо всички нравствени понятия, лежат a priori в ра-
зума, като нещо първобитно, вродено, а не са черпени от опита. 
Значи нравственото съзнание е вродено у човека и се проявява, щом 
човек умствено се развие дотолкова, щото да може да изказва съж-
дения. Ала от само себе си се разбира, че това нравствено съзнание 
не е от самото начало съвършено, ами подлежи на развитие и се 
развива успоредно с развитието на познавателната способност 
изобщо. И колкото повече се избистря нравственото познание, с 
толкова по-голяма наложителност влияе нравственият закон върху 
волята. А понеже нравственият закон произлиза от разума, който не 
го приема отвън, от нещо нему чуждо, заради това той е всеобщ, 
както и разумът, общозадължителен и безусловен: той се налага на 
всяка разумна воля и е поради това категоричен императив, т.е. за-
дължителността на неговите заповеди не се намира в зависимост от 
никакво външно условие, от никакви съображения и цели, които 
биха лежали вън от него. Така например, ако бихме заповядвали: 
почитай родителите си, ако искаш да ти е добре на земята и на не-
бето – тогава заповедта подчиняваме на известно условие и в тоя 
случай бихме могли да се освободим от задължението на заповедта, 
ако се откажем просто от целта. Нравствените заповеди именно не 
се слагат в зависимост от никакво условие. Тъй например, забранено 
е на човека, който е разумно и нравствено същество, да лъже, и то 
без всяко условие и не заради някакви по-крайни съображения. 

Нравственият закон според Кант няма и определено съдържа-
ние; така например, той не заповядва: преследвай своето добро или 
доброто на другите. Волята се подчинява на закона не затова, че има 
да постигне някаква цел, ами просто от почит към самия закон. И 
заради това в закона не остава нищо друго освен формата, т.е. об-
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щата задължителност на закона, която може да се изкаже тъй: „Пос-
тъпяй така, щото максимата (правилото) на твоята воля да може да 
бъде винаги принцип на всеобщо законодателство”30. Обаче ние 
бихме могли да следваме това предписание и поради други, не 
нравствени мотиви, но тогава нашето действуване, макар и съоб-
разно със закона, не е морално; за да бъде морално, то трябва да 
става със съзнание, че се подчиняваме на нравствения закон, защото 
чувствуваме неговото задължение, значи, че се подчиняваме на за-
кона от почит към него, от чувство на дълг. Ала отгде можем да зна-
ем, че именно самият нравствен закон предизвиква известно наше 
действуване, а не други, неморални мотиви, че нашето постъпване 
следователно е съобразно с дълга и действително нравствено? Съ-
вестта е онова, което единствено може да ни увери в това. Тя строго 
съди върху всяко наше действие и се произнася дали сме извърши-
ли, или пренебрегнали онова, което сме познали като свой дълг. 
Когато съвестта оправдае нашата постъпка като съобразна с дълга, 
тогава като следствие се появява моралното чувство на успокоение, 
ако ли пък съвестта ни осъди, защото сме пренебрегнали своя дълг, 
тогава се явява моралното чувство на разкаяние, на мъчене. 

Съвестта е собствено функция на практическия разум; а имен-
но тя е практическият разум, доколкото той във всеки отделен слу-
чай посочва на човека неговия дълг да одобри или да осъди дейст-
вието. Работата на съвестта не се състои в това да се произнесе дали 
известно действие е изобщо право или неправо, сиреч дали то отго-
варя, или не на нравствения закон, защото това е работа на раз-
съдъка, не на съвестта. Ами съвестта е оная функция на разума, коя-
то бди, щото оценката на действията, т.е. присъдата, дали те са на-
истина прави или неправи, да става с всичката нужна предпазли-
вост; значи тя води контрол над оценката на действията, щото тая 
оценка да се не извършва лекомислено, ами строго съобразно с 
нравствения закон. Съвестта е съзнанието за един вътрешен съд, 
който бди, щото борбата между нравствения закон и противни нему 
наклонности в човешката природа, която борба се води пред тоя 
съд, да става в пълна редовност и с всичката строгост на правото. 

Заради това и съвестта сама по себе си не може да греши. Пог-
решна съвест собствено е безсмислица. А не може да сгреши тя зато-
ва, защото само ни показва дали сме изпълнили, или занемарили 
онова, което сме считали за свой дълг. Така че ние собствено можем 
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сгреши в това да схванем нещо като свой дълг, когато то всъщност 
не е наш дълг; но изпълним ли такъв един мним дълг, тогава съвест-
та ни никак не греши, ами ни оправдава за това, дето сме изпълни-
ли нещо, което разсъдъкът погрешно е считал за дълг. Така напри-
мер, ако дивакът изяжда престарелите си родители, защото се мисли 
длъжен да им даде най-добра гробница, то тук не неговата съвест е 
погрешна, която одобрява такова едно действие, а разсъдъкът, който 
счита това действие за дълг, за нещо съобразно с нравствения закон. 

Както няма заблудена съвест, така също няма човек и без съ-
вест, защото човек е нравствено същество и като такова има в себе си 
тая първобитна умствена и нравствена способност. Ако пък някого 
наричаме безсъвестен, то с това не искаме да кажем, че той няма 
съвест, ами че е наклонен да не държи сметка за своята съвест. Зара-
ди това и никой не може да бъде длъжен да си създаде съвест, защо-
то тя е всякому вродена; ами всеки е длъжен да развива своята съвест 
и да употреби всички средства, за да ú пробие път31. 

Една стъпка по-нататък в точното схващане на нашия проблем 
прави Йохан Готлиб Фихте (1762-1814). Според Фихте разумното 
същество притежава две влечения, едно чисто, друго сетивно (чувст-
вено). Чистото влечение се стреми към задоволство със себе си, към 
работа и свобода, докато сетивното, емпиричното влечение се стре-
ми към наслаждение и към спокойствие. Първобитното влечение на 
нашето „аз” пък е насочено към това, щото да подчини то сетивното 
влечение под чистото влечение, а това става, като се стремим да 
подчиним все повече и повече природата, външния мир, „не-аза”, 
както казва Фихте, под нашия разум и така да вървим към „абсо-
лютна независимост”. Тая абсолютна независимост и свобода е оба-
че само крайната цел, целта, към която в своето развитие върви 
„азът”, мисълта, разумът, но тая цел е непостижима за емпиричес-
кото, индивидуалното „аз”. Въпреки това обаче ние все пак трябва 
да се стремим към тая крайна цел и това стремление е нравственото 
влечение, смес от чистото и природното, сетивното влечение. Тоя 
нравствен стремеж трябва да е насочен към действия, които водят 
към абсолютната свобода. В това се състои собствено нашето пред-
назначение и то е наш дълг. Така че нравственият принцип според 
Фихте гласи: изпълнявай винаги своето предназначение, действувай 
съобразно със своето предназначение; а понеже това е наш дълг, 
заради това нравственият закон може да се изкаже и така: постъпяй 
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изобщо съобразно със своето убеждение за своя дълг. Обаче пита се 
сега как мога да зная аз какво във всеки случай е моето предназна-
чение, моят дълг. Мерилото, по което мога да позная правилността 
на своето убеждение за дълга, е съвестта. Съвестта е непосред-
ственото схващане на нашия дълг в определен случай. 

И така, според Фихте нравственото влечение в нас ни кара към 
осъществяване на нравствения закон. Дали пък определено дейст-
вие е съобразно с тая крайна цел, дали то отговаря на нравствения 
закон, това открива в нас съдната способност (die reflektierende 
Urteilskraft). Намери ли се това действие, тогава първобитното „аз”, 
целта на нравственото влечение се намира в хармония с дей-
ствителното „аз” в нас и от тая хармония се появява чувство; появ-
лението на това чувство именно ни показва, че нашето действие е 
действително нравствено. Ако се водим по нашата съвест, тогава 
винаги вършим своя дълг, а това във всеки отделен случай става 
явно от появлението на чувството на хармония. От туй следва, че съ-
вестта не може никога да сгреши, защото като чувство тя се явява 
само когато емпирическото „аз” напълно съвпадне с чистото първо-
битно „аз”, значи когато изпълняваме нравствения закон. Съвестта 
не може и да се поправи, защото тя е последният съдия, над когото 
няма по-висока инстанция. Ето защо нравственият принцип според 
Фихте може да се изкаже и така: постъпвай съобразно със своята 
съвест. Човек не бива да действува, преди да се е убедил, че действи-
ето му е съобразно с неговата съвест. Който постъпва иначе, той 
действува безсъвестно. 

Макар Фихте да е съгласен с Канта в това, че съвестта не може 
да греши и не подлежи на развитие и усъвършенствуване, той в 
известно отношение стои на по-напреднало становище, именно 
дето основава нравствената природа на човека не върху практичес-
кия разум, ами върху нравственото влечение и дето определя съ-
вестта като чувство, а не като функция на разума. 

Кант и Фихте разглеждат съвестта от гледище на абсолютната 
нравственост, без да вземат в съображение, че нравствеността се 
развива и че тя минава през разни степени и форми на развитие. Те 
търсят да намерят една формула, да посочат едно правило, по което 
би трябвало да се развива моралът, но не се опитват да покажат как 
възниква нравствеността и през кои фази тя всъщност минава. Това 
именно извършва Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770-1831), който 
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не гледа да извлече съвестта като нещо готово посредством отвлече-
на дедукция и да я провъзгласи за върховен съдия в областта на мо-
рала, ами се опитва да ни посочи нейното възникване и развитие в 
свръзка с нравствения дух изобщо. 

Хегел различава три части във философията: логика, природна 
философия и философия на духа. Логиката, която разглежда и 
представя истината сама в себе си, излага вечните мисли, що лежат в 
основата на битието. Природната философия представя тия мисли 
на битието във формата на пространство и време, като външен свят. 
Философията на духа пък има за предмет духа, т.е. идеята или ис-
тината, която съзнава себе си. Философията на духа пък разпада в 
три части, от които първата разглежда субективния дух, т.е. духов-
ния живот на индивидите (психология), втората разглежда обектив-
ния дух, т.е. духовния живот, както се проявява той в социалните 
форми. Този дял обгръща правото, моралността и нравствеността. 
Третият дял най-накрая е учението за абсолютния дух, който съе-
динява субективния и обективния дух; неговите форми са художес-
твото, религията и философията. 

Учението за съвестта влиза в отдела на обективния дух, дето 
Хегел различава между моралност, която обгръща вътрешното нас-
троение, доброто и злото, и нравственост, която обгръща проявите 
на нравствения живот във фамилия, общество и държава. В морал-
ността се явява съвестта като съдия върху добро и зло. Обаче тоя 
съдия не е тук непогрешим, защото нещо може субективно да ми се 
представя като добро и значи да ми се налага постигането му, а пък 
всъщност то да е зло. 

Нравствеността съставя собствено един момент в развитието на 
абсолютния дух. Заради това и на известна степен трябва да се яви в 
човека нравственото съзнание, а туй става именно на степента на 
обективния дух. Тук, а именно в моралността, появява се и съвестта. 
Два главни белега посочва Хегел в съвестта: субективност и сигур-
ност. Съвестта „изказва абсолютната оправданост на субективното 
самосъзнание, т.е., че ние можем в себе си и от себе си да знаем що е 
право и дълг и да не признаваме нищо освен онова, което знаем 
като добро, като в същото време утвърждаваме, че онова, което зна-
ем и искаме като добро, че то и действително е право и наш дълг. 
Съвестта като такова съгласие между субективното знание и онова, 
което само по себе си е добро, е светилище, на което да се посяга би 
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било светотатство”. А „дали съвестта на един индивид е съобразена 
с тази идея на съвестта, дали онова, което индивидът счита и обявя-
ва за добро и всъщност е добро, това може да се познае само по съ-
държанието на онова, що се счита за добро”. Това съдържание се 
мери според онова, което обективно важи като добро и дълг, имен-
но според общите закони и начала, каквито се явяват в нравствените 
форми на семейството, обществото и държавата. При това съвестта 
не само по изключение може да изпадне в заблуда, ами тя може с 
еднаква вероятност да бъде извор на заблуда, както и на истината. 

Хегел различава два вида съвест: формална и истинска съвест. 
Формалната съвест е субективната самоувереност, която мисли, че 
от само себе си може да знае и да определи какво е добро и зло. Тая 
съвест значи още няма съдържание, което да важи общо, ами може 
да възприеме всякакво съдържание в себе си, сиреч може да бъде и 
добра, и зла. Тая субективна съвест става „истинска” съвест, когато 
си присвои общите разумни начала, що владеят в нравствените съд-
ружия, сиреч в семейството, обществото и държавата, значи, когато 
субективната вътрешност се идентифицира с обективния нравствен 
закон. „Истинска съвест е вътрешното настроение да искаме онова, 
което само по себе си е добро; значи тя има крепки начала, които са 
обективни подтици и длъжности”. От това става явно, че формална-
та съвест се развива и трябва да се развива така, щото да се обърне в 
истинска съвест, с други думи, субективната съвест да стане обек-
тивна. А за да може индивидът да извърши това, трябва да гледа да 
напусне чисто субективното стъпало на своята моралност и да се 
проникне от обективната нравственост, каквато е осъществена в 
държавата, която ни представя истинската действителност на нравс-
твената идея, висшето стъпало на обективния дух. Дето индивидът 
се въздигне до тая степен над своята субективна вътрешност, там 
нравствеността му става вече навик, обичай. Това е и висшето стъ-
пало на нравствения развой. 
 

V. Дарвин и Спенсер 
Но нека се върнем към английската философия, дето в XIX в. 

владее главно духът на Бейкъновия и Локовия емпиризъм, макар и 
да не липсват видни мислители, които с всички сили се застъпват и 
за противните философски мнения. По въпроса за съвестта голямо 
значение придобива в сегашния век учението на Дарвин за разви-
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тието на органическия мир. Сам Чарлз Дарвин (1809-1882) в своето 
съчинение „Произход на човека” специално разглежда и развоя на 
нравственото чувство или на съвестта. Тук няма да излагаме учение-
то на Дарвин, което в главните му положения предполагаме извест-
но; ще посочим само, че то приема, какво човешките телесни и умс-
твени особености не са постоянни, ами подлежат на променение, 
което зависи от условията на живота и че тия особености се преда-
ват по наследство от поколение на поколение. Главната причина за 
меняването на тия особености лежи в така наречения природен 
отбор (natural selection), според който поради постоянната борба, 
що съществува в природата между разните същества, даже между 
индивиди от същия вид и която се явява главно като последица от 
ограничените средства за живот, що са на разположение на живите 
същества, по-лесно изчезват ония същества, които не са доста въо-
ръжени за тая борба, а повече оцеляват ония, що са по-приготвени 
за тая борба. 

Начело на тия същества по своите душевни и телесни качества 
стои човекът. Главното различие между него и другите същества 
според Дарвин лежи в нравственото чувство или в съвестта. Това 
чувство се обгръща в краткото, но могъществено слово „дълг”, 
„длъжен”, тъй пълно с високо значение. „Ние виждаме в него (в дъл-
га), казва Дарвин, най-благородната от всички особености на чове-
ка, която го кара да рискува без най-малко колебание живота си за 
ближния, или след надлежно обсъждане да жертвува тоя живот за 
някаква велика цел, едничко по силата на дълбоко съзнание на своя 
дълг”. Това нравствено чувство се е развило у човека по необходи-
мост, щом той веднъж е притежавал ясно изразени социални инс-
тинкти и е придобил известни умствени способности. Всяко живот-
но би достигнало до същото положение, стига да бъдеше в същите 
условия. 

Главните фактори, които съдействуват за възникването на 
нравственото чувство или съвестта, според Дарвин, са следните: в 
основата на това чувство лежат социални инстинкти, които са 
свойствени не само на човека, ами и на животните. Такива социални 
инстинкти причиняват на надлежните животни наслада, когато те 
се намират сред своите другари и когато им оказват помощ. И тия 
приятни чувства са главно мотивът, който кара подобни животни 
към задружен живот. „Що се отнася до подбудата, която кара някои 
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животни да се съединяват в дружини и да си помагат едни на други, 
то в повечето случаи тая подбуда може да се обясни от чувството на 
удоволствие или наслада, което те изпитват, като удовлетворяват 
своите инстинкти, или пък от чувството на неудоволствие, което 
обикновено остава подир тяхното неудовлетворение”32. Дарвин дава 
много примери, които подкрепят това негово мнение как много от 
животните обичат задружен живот, как те задружно работят, зад-
ружно ловят и задружно се бранят. Ето един-два примера. Из-
вестният естественик Брем33 срещнал веднъж в своите пътешествия 
в Абисиния тълпа павиани, които минавали една долинка; едни от 
тях били се вече покатерили на отсрещния рид, а други още били в 
дола. Внезапно последните били нападнати от кучета; тогава стари-
те мъжци незабавно се спуснали от рида и като разтворили уста, 
подигнали такъв рев, че кучетата избягали. Но те скоро пак се вър-
нали. В това време обаче павианите се били вече възкачили по рида; 
само една млада маймуна била останала назад и със силен жаловит 
глас скочила на една скала, но била вече обиколена от кучетата. 
Тогава най-големият павиан отново се спуснал от рида, предпазливо 
се доближил до маймунката, примамил я и тържествено я откарал 
със себе си. А кучетата били тъй учудени от тая смелост на стария 
павиан, щото не им дошло и наум да се хвърлят върху безстрашния 
герой. Същият естествоизпитател видял друг път как един орел уло-
вил една млада маймуна, но не могъл да отхвръкне с нея, защото тя 
се била крепко заловила за една гранка. Маймунката взела силно да 
вика на помощ. Като чули нейния вик, другите членове от дружи-
ната с глъч се хвърлили върху орела, заобиколили го и тъй усърдно 
взели да му дърпат перушината, че той забравил да мисли за своята 
плячка и бил доволен, че може да се измъкне здрав и читав от тъл-
пата нападатели. Тоя орел, забелязва Брем, навярно никога вече не 
нападал на стадо от маймуни34. 

Такива животни чувствуват взаимна привързаност, споделят 
страданията и опасностите на своите другари и дори проявяват 
особености, които у хората бихме нарекли нравствени качества. 
Дарвин даже вярва, че кучетата обладават нещо подобно на съвест. 
„Покрай любов и участие животните проявяват и други свойства, 
които у хората биха се нарекли нравствени. Аз напълно съм съг-
ласен с Агасис в това, че кучетата обладават нещо съвсем подобно 
на съвестта”35. Разбира се, при това, че разните инстинкти и при-
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вички у животните се различават по сила и че едни от тях възбуждат 
по-голяма наслада, когато се удовлетворяват, по-голяма болка, кога-
то се пренебрегват, отколкото други. 

И човек е социално същество. Само че у него вече твърде малко 
действуват инстинкти, а върху действията му влияят много резулта-
тът и опитът. И у човека инстинктивните подтици биват различни 
по сила. Така например, у него силно е развит инстинктът към само-
съхранение, обаче над тоя инстинкт в много случаи надвива майчи-
ният инстинкт, който кара майката да жертвува живота си за своето 
дете. Но при това човек има тая способност, която липсва у живот-
ните, че той е в състояние да сравнява помежду им миналите дейст-
вия и подтици и да ги осъжда или одобрява. Върху какво собствено 
се основава тая оценка на действията, която и субективно се проявя-
ва в чувствуване наслада или болка, в задоволство или разкайване? 
Човек поради своите развити умствени способности задържа впе-
чатления от своите предишни действия и не може волно да ги уни-
щожи, заради това той по необходимост е принуден да ги сравнява с 
ония чувства, които му са винаги присъщи и постоянно деятелни в 
неговия мозък. Така например, той под влиянието на едно силно 
моментално влечение, каквото е влечението към отмъщение, из-
вършва известно действие; тогава чувството е удовлетворено и прес-
тава да действува или слабо действува, но затова пък у него действу-
ва постоянно чувството на симпатия към ближните, удушено по-
преди от по-силното чувство на отмъщение, което сега вече е прес-
танало или отслабнало. Човек сега сравнява потиснатото преди чув-
ство на симпатия с почти изгасналото вече чувство на отмъщение, 
вследствие на удовлетворението му и съзнава, че по-силният инс-
тинкт (на симпатия) е бил потиснат от друго влечение, което след 
удовлетворението му се показва вече много по-слабо, и като после-
дица от това сравнение появява се неприятно чувство, чувство на 
неудоволствие, свойствено и на животните, което ги кара да следват 
своя инстинкт и което вдъхва на човека решение в бъдеще да пос-
тъпва иначе. И това именно наричаме съвест. Съвестта значи е 
обърната към миналото, оценява извършени действия и внушава 
онова незадоволство, което когато е слабо, наричаме съжаление, 
когато е силно – разкайване. Под такова влияние човек придобива 
по навик умение да се обладава, така че моменталните му, макар и 
силни подбуди да не надвиват над трайните, макар временно по-
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слаби подбуди. Тогава човек вече няма например да послуша своето 
временно влечение към отмъщение, да убие своя враг, ами ще се 
подчини на трайния инстинкт на симпатия към своите близки. Ако 
и животното покрай социалните инстинкти имаше и способност да 
сравнява минали подбуди с постоянните инстинкти, то и у него би 
се явило разкайване и съвест. Така например, една прелетна птица 
под давление на инстинктът за прелитане може да напусне своите 
късно измътени птиченца, ако предположим, че ги е изгубила вре-
менно от очите си, и да отиде без тях в топла страна. Но веднъж тук 
инстинктът за прелитане би бил удовлетворен и вече не би действу-
вал, а ако тогава птицата би могла да си спомни за своите малки, тя 
би почувствувала разкаяние, затова че е потъпкала майчиния инс-
тинкт, който я кара да пази малките си до израстване36. 

С постепенното развитие на човека, когато у него се развил го-
ворът и желанията на хората са могли да се изказват ясно, тогава и 
общественото мнение е станало важен фактор, за да се докарват 
действията, постъпките на членовете на обществото в съгласие с 
общото добро, защото който в своите постъпки не се е съобразявал с 
обществените наредби, той си е навличал неприятни последици; а 
мисълта за такива неприятни последици е влияела върху появлени-
ето на предупредителното нравствено чувство37. 

Най-сетне като последен фактор в ръководенето действията на 
членовете на обществото трябва според Дарвин да се спомене и на-
викът, който значително подкрепя социалните инстинкти и подбу-
ди; така например, върху постъпките на хората влияе навикът да се 
подчиняваме на желанията и на съда на обществото. Под влиянието 
на своята съвест човек чрез продължителен навик придобива такова 
самообладание, защото неговите похоти38 и страсти най-сетне отс-
тъпват веднага и без борба на неговите социални симпатии и инс-
тинкти, както и на неговата чувствителност за оценката на съжите-
лите му39. 

Еволюционната теория, основата на която положи Дарвин със 
своето епохално съчинение „Произход на видовете чрез природен 
отбор” (1859), намери своя философ във великия съвременен анг-
лийски мислител Херберт Спенсер (роден в 1820 г.), който въз осно-
ва на тая теория образува философска система, която обнема40 
всички прояви на човешката душа. 
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Що се отнася до нравственото съзнание и до произхода на 
нравственото чувство, Спенсер отива още по-далеч от Дарвин, който 
както видяхме поставяше началото на нравствеността в животното 
царство. Спенсер взема човека като част от вселената и напредъка 
на човечеството като част от едно развитие, което обгръща цялата 
вселена. Според това и целта на развитието на човечеството съставя 
само особена част от целта, към която върви вселената. Съобразно с 
това и моралната наука изпърво трябва да определи законите на 
живота изобщо и условията на съществуването, за да може после да 
извлече от това специалните правила, по които трябва да се ръково-
ди човешкото действуване. 

Общият закон, който обгръща цялата вселена в нейното разви-
тие, е законът за живота, т.е. законът на еволюцията. А законът на 
еволюцията се състои в преминаване от еднообразност към хармо-
ническо разнообразие, от което следва индивидуализация, която 
Спенсер нарича още и интеграция или спецификация. Тоя закон, 
що се отнася до човечеството, води към все по-голямо развитие на 
индивидуалността. Условията, при които тая индивидуация става 
съвършена, съставят моралния закон. С тоя вървеж към специфика-
ция във вселената е свързан стремежът на всичко към конечно41 рав-
новесие или съответствие между нещата и тяхната среда. Към такова 
равновесие върви и човек в своето развитие. Сега в човешкото об-
щество съществува несъгласие, колебание, което произлиза от това, 
дето не е постигнато това равновесие, та веднъж надвива индиви-
дът, друг път средата, обществото, в което той живее; обаче най-
накрая индивидът и обществото трябва да дойдат до взаимна хар-
мония, в която ще има равновесие между индивидуалния живот и 
условията на социалния живот. Тогава индивидът ще бъде такъв, 
какъвто е нужен за щастието на обществото, и обществото ще бъде 
такова, каквото е нужно за благото на индивида. Това състояние е 
състоянието на абсолютната нравственост, дето индивидът ще пос-
тъпва така, щото със своите действия да осигурява благото, щастие-
то на всекиго и на всички. Тая абсолютна нравственост, която прес-
ледва моралът, е границата, към която се стреми еволюцията на 
живота. В тая крайна абсолютна нравственост човек ще бъде прис-
пособен да живее в обществото така, както птицата е приспособена 
да живее във въздуха и рибата във водата. Така и нравственият закон 
става идентичен с природния закон, защото и двата закона преслед-
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ват една и съща цел. Приспособлението на човешката природа към 
условията на неговото съществуване не може да престане дотогава, 
докогато вътрешните сили, които ние познаваме като чувства, не 
дойдат в равновесие с външните сили, които те пресрещат. И когато 
това равновесие се установи, тогава човешката природа и социална-
та организация ще се намират в такова състояние, при което инди-
видът не ще има други желания освен такива, които ще могат да 
бъдат удовлетворени, без той да излезе вън от своя кръг на действия, 
а пък обществото не ще поддържа други ограничения освен такива, 
които индивидът ще признава доброволно. Прогресивно разшире-
ние на правата на гражданите и намаление на политическите огра-
ничения са стъпалата, през които минаваме и напредваме към това 
състояние. И най-сетне като следствие от пълното уравновесяване 
между желанията на човека и постъпването, което се налага от 
околните условия, трябва да се яви съвършено унищожение на 
всички ограничения на свободата на всеки, освен ония, които про-
изтичат от „еднаквата свобода на всички”42. 

От това следва, че прогресът не е случайност, а необходимост, 
че цивилизацията и моралът са природен фазис, необходим фазис 
на физиката на общото развитие. 

Ония действия, които са насочени към тая цел, са добри и те 
именно доставят щастие на хората, а противните действия са лоши. 
Моралната наука, като излиза от законите на живота и условията на 
съществуването, извлича от това кои действия непременно сочат 
към произвеждане щастие, кои причиняват нещастие. Извлеченото 
по такъв начин трябва да съставя законите за действуване, които 
вече трябва да се слушат независимо от всякакъв пряк оглед към 
щастие или нещастие. Така с напредъка в развитието постъпването 
все по-малко се влияе от моментални, приятни или неприятни чувс-
тва, а все повече се влияе от чувства по-сложни и по-идеални, които 
не зависят от моментални съображения за щастие или нещастие. 
Туй се подкрепя още от разни нравствени, религиозни и обществе-
ни наказания, които също влияят върху нашето постъпване. Така 
постепенно възниква моралното съзнание, и то главно като следст-
вие от външните лоши последствия на забранените и от добрите 
последствия на заповяданите действия. Тъй например, налагат ни се 
известни действия, занемаряването на които повлича подир себе си 
неприятни чувства като следствие на политически, религиозни и 



 331

социални наказания, свързани с подобно занемаряване. Туй внуша-
ва известна задължителност на надлежните действия, която задъл-
жителност поради тясната свръзка на нравствените ограничения с 
политическите, религиозните и социалните се прехвърля и върху 
първите – и така възниква моралното съзнание за дълга, който ние в 
сегашното състояние, когато още не е постигнато конечното равно-
весие между индивида и обществото, чувствуваме като принужде-
ние, но който с напредването към равновесието все повече отслабва, 
докогато най-сетне съвсем ще изчезне, щом се постигне равновесие. 

Придобитите по тоя начин морални възгледи и чувства, свър-
зани с тях, влияят върху организацията на нервите на индивида и 
тия унаследени и организирани опити образуват една способност за 
морални възгледи, която вече предписва на индивида правила за 
постъпване и без оглед към тяхната първоначална причина, щасти-
ето. Тъй според Спенсер съвестта е нравствена заложба (Anlage), 
която се основава върху физическо разположение на нервната сис-
тема, образувано в течение на времето от опитите на хората и ста-
нало на привичка, която се предава по наследство. 
 

VІ. Паул Ре 
Нашият исторически преглед на разните възгледи за същина и 

произход на съвестта ще завършим най-сетне с излагане мнението 
на един немски емпирик, който върви по стъпките на английските и 
френските емпирици, ала не дири началото, произхода на нравст-
веността и на съвестта вън от човешкото общество, ами търси да ги 
извлече от развитието на самия човек. С проблема на съвестта тоя 
съвременен емпирик в нравствената област, Паул Ре (1849-1901) се 
занимава специално в съчинението си „Възникването на съвестта” 
(Die Entstehung des Gewissens, Berlin, 1885). В тоя свой труд Ре търси 
елементите на съвестта в историческото развитие на човечеството и 
на човешкия род изобщо и после се опитва да обясни възникването 
на съвестта в отделния човек. 

Ре захваща с това, че обявява за погрешно да се поставя точно 
определение на съвестта, защото това определение би било не по-
точно от онова, което хората си мислят под съвест. Той сам определя 
съвестта като оная способност в нас, с която различаваме действията 
в похвални и укорни. Съзнаване на собствена вина и осъдителност е 
формата на злата съвест, съзнаване на достопохвалност – формата 
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на добрата съвест. А за цел на своята книга той поставя обяснението 
на следните два въпроса: Откъде съществува в нас такова съзнание, 
което хвали или кори? Защо това съзнание хвали тъкмо добро-
желателни, а кори егоистични, жестоки действия? 

Преди да се обясни начинът, по който е възникнала съвестта, 
трябва според Ре да се докаже, че съвестта е възникнала, че е исто-
рическо произведение; значи, че е имало културни стъпала, когато 
тя не е съществувала у хората. И тук Ре се впуска да ни наведе цяла 
върволица примери, които показват, че не всякъде и във всички 
времена хората са корили жестоки постъпки и са хвалили доброже-
лателни. Много често се случва, че тъкмо благи вълнения на сърце-
то се смятат за осъдителни, а се одобрява жестоко, кърваво настрое-
ние. От всичко това Ре най-накрая заключава, че обикновеното мне-
ние, което се поддържа от мнозинството философи, какво всички 
хора притежават съзнание, което кори жестокост, а хвали доброже-
лателство, е погрешно. Ако в разни времена са владеели разни съ-
вести, ако намираме дори и такива културни периоди, които не 
хвалят доброжелателството, не корят жестокостта, тогава можем 
проследи как в прехода от едната културна степен към другата е 
възникнала съвестта. 

Елементите, от които съвестта се е образувала в историческото 
развитие, според Ре са: наказанието, наказателната санкция на бо-
жеството и нравствени заповеди, и забрани. В периода на първобит-
ния човек, когато хората са живели само в семейства и не са образу-
вали по-големи съдружия, общини, тогава още не е съществувало 
собствено наказание; тогава е имало само отмъщение от страна на 
пострадалия или на неговия род. Отмъщението пък има своя корен 
в естествената наклонност на човека да се не оставя да го унизи 
друг, а не – както мислят мнозина – в някакво чувство на справедли-
вост или отплата. Не чувството на правдина кара пострадалия към 
отмъщение, ами чувството на болка, що се поражда от пре-
търпяното унижение; именно тая болка кара към възстановяване на 
потъпканото чувство на сила. Така могат възникна цели отмъсти-
телни борби между членове на разни задруги, които борби се пре-
късват най-накрая чрез откуп в полза на пострадалия. Постепенно 
обаче хората се умножават и образуват общини, племена. Появява 
се потребност от задружна работа, за да се обработва земя, да се из-
ползуват реки и гори, та да може да се намери прехрана за голямото 
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число членове на общината, на племето. За тая цел пък трябва да 
има мир в общината, трябва отделните лица да се не увреждат вза-
имно, за да не възникват нескончаеми отмъстителни борби. За да се 
премахне отмъщението, общината гледа да го замени с откуп и с тая 
цел подкрепя изравнението на кръвна обида посредством пари; а за 
своето посредничество, от което докачителят извлича главната пол-
за, защото отклонява от себе си лошите последици от отмъщението, 
общината така също получава от последния известна сума като въз-
награждение за нейния труд. Тая сума полека-лека получава значе-
нието на наказание за виновния, което наказание има за цел да пов-
лияе за в бъдеще върху докачителя, както и върху другите. Че тоя 
откуп придобива вече смисъл на наказание, вижда се от това, дето 
такъв откуп се иска сега само при умишлена повреда, не и при не-
волна, както преди, и че откупът трябва да се плати само от винов-
ния, не и от неговите ближни. 

Щом по-нататък общината стане силна, тя замества отплатата в 
пари, която не е толкова ефикасна, с по-силно наказание, именно с 
телесно или смъртно наказание или пък със затвор. Наказанието е 
сравнително късно измислено, но то е най-сгодното средство за въз-
становяване и поддържане на мира в обществото, и значи има своя 
корен в ползата, която произтича за обществото от неговото прила-
гане. 

Между това появява се религията. Човек си създава божества, 
подобни на него, и приписва на тях своята оценка на действията. 
Ако някой член от обществото извърши забранено действие, което 
се осъжда и наказва, тогава и боговете осъждат това действие и из-
ливат своя гняв върху виновния, който се бои от тоя гняв и гледа да 
се примири със сърдития бог. Това обстоятелство силно влияе върху 
съзнанието на хората, като подкрепя появяването на нравствените 
чувства, в помощ на които дохождат и видни моралисти, каквито са 
гръцките моралисти, Мойсей, Буда, Исус и др., които издават извес-
тни предписания и забрани с цел да усилят обществените уредби. 

Това са елементите на съвестта, които намират своето обясне-
ние в историческото развитие на човечеството. Вследствие на тия 
разнообразни влияния в течение на времето ние достигаме да хва-
лим известни действия, а именно ония действия, които са насочени 
към благото на другите, и да осъждаме действия, които увреждат 
другите. Така кражбата, като се наказва от държавата, с време полу-
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чава покрай своето обективно значение и тоя субективен смисъл, 
който се състои в оценка на предмета, означен с думата. Така предс-
тавленията жестокост, отмъщение са получили укорително, предс-
тавленията милосърдие, доброжелателство – похвално странично 
значение покрай същинското си значение. 

Ако сега човек се роди в един период, където известни думи 
имат вече такова странично значение, тогава той още в детинство 
усвоява покрай самото им значение и оценката на техния предмет; 
така под убийство детето захваща да разбира не само „отнемане 
някому умишлено живота”, ами свързва с това и представленията 
„осъдително пред бога и пред хората и наказуемо”. Тъй в детското 
съзнание тия две значения се сливат в едно целокупно представле-
ние и тая свръзка още повече се усилва в подирния живот, когато 
всички хора и книги, а така също държавата и вярата, говорят за 
убийството като за нещо осъдително. Заради това, щом сетне в нас 
се яви представлението за убийство, явява се с него по асоциация и 
оценката му, та дори ни е мъчно вече да отделим едното от другото. 
Например, ние виждаме убийство и неволно го осъждаме, без да 
съзнаваме как се е образувала тая асоциация между представление-
то за предмета и неговата оценка. От това става явно според Ре, че 
на нашето съзнание кое да е действие може да се представи като 
осъдително или похвално, стига само по надлежния начин да се 
свърже действието с оценката. Така например, ако за нас милосър-
дието е похвално, за дивака похвално се представя отмъщението и 
той мъчно би могъл да отдели от отмъщението оценката „похвал-
но”, както ние пък не можем да я отделим от понятието милосър-
дие. 

Вместо изразите „похвално”, „осъдително” често се употребя-
ват изразите „тъй трябва да се постъпва”, „тъй не бива да се постъп-
ва”. Заради това и ние, когато си представим „кражба”, наумяваме 
си оценката ú „осъдителна” или все едно съответния израз „не бива 
да крадеш”. Тъй се явява в нашето съзнание задължението да вър-
шим известни действия, да избягваме други – задължение, което се е 
нарекло категоричен императив. Обаче, както виждаме, историчес-
ки и тия категорични императиви са хипотетични, понеже и те за-
повядват заради някаква цел, както и хипотетичните. 

По същия начин обяснява се и понятието за възмездие (отпла-
та) или чувството на справедливост. Убийство, грабеж, измама са за 
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нашето съзнание не само осъдителни, ами заслужават и болка за 
отплата. Ала не сами по себе си заслужават тия действия отплата, 
ами защото поради исторически условия в нашето съзнание се е 
асоциирало представлението за тях с мисълта за наказанието, което 
държавата налага за такива действия. А ние, като не знаем вече про-
изхода на тая асоциация, мислим, че действието непременно трябва 
да бъде свързано с отплата, и казваме, че убийството само по себе си 
трябва да бъде наказано, че то заслужава наказание, а пък наказани-
ето собствено се налага не защото деецът го заслужава, защото той 
трябва да си получи каквото му се пада (въз основа на нашето чувст-
во на възмездие), ами само като заплашително средство против бъ-
дещи попълзновения. Тъй че не наказанието е следствие от чувство-
то на справедливост, ами чувството на справедливост е следствие от 
наказанието. 

Така възниква съвестта, т.е. онова съзнание, което обявява едни 
деяния похвални, други осъдителни. Онова съзнание, което ни кори 
за известно действие, понеже с него е асоциирана оценка „осъди-
телно” и ни причинява болка, наричаме виновна съвест или гризене 
на съвестта. Когато пък извършим действие, с което е асоциирана 
мисълта „похвално”, тогава одобряваме своето действие и усещаме 
удоволствие. 

Тъй като свръзката между действията и тяхната оценка в съ-
вестта е изкуствена, по случайна асоциация, заради това Ре неиз-
бежно трябва да дойде най-накрая до следното заключение: „Зако-
нодатели, основатели на религии са осъждали едно време егоизъм, 
жестокост, завист заради тяхната вредливост и са им прикачили 
белега „осъдителни”. Като знаем това, като виждаме, че убийството 
само затова се показва „само по себе си” осъдително, защото ние не 
узнаваме причината, поради която то е било осъждано; че то само 
затова изглежда да заслужава болка за отплата, защото не узнаваме, 
че болката собствено му е наложена като мярка за сигурност: тогава 
ще отблъснем като неоправдано съждението, според което убийст-
вото само по себе си е осъдително и заслужава наказание, макар 
неволно да ни се налага такова съждение. Съвестта остава, както 
героят в баснята, дотогава при нас, докогато не попитаме откъде тя 
иде; тя ни напуща, щом поставим тоя въпрос. Жестокост и убийство 
не са зли, лоши, ами само вредливи”43. 
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VII. Решение на проблема 
След като направихме тоя преглед върху главните опити за ра-

зяснение на ония явления на нашето съзнание, които означаваме с 
думата съвест, нека накъсо посочим тези явления, за да си съставим 
ясно представление за смисъла на тая дума. Основното явление, от 
което трябва да излезем, е фактът, че ние в нашето съзнание си пра-
вим известна оценка над своите или чужди действия, като едни из-
между тях одобряваме, други не одобряваме, осъждаме. Това наше 
одобряване или неодобряване води към образуване на съждения, в 
които в първия случай определяме действията като добри, във вто-
рия като зли, лоши. В целокупния феномен на съвестта са примесе-
ни елементи от всичките три основни прояви на човешката душа, 
именно представи, чувства и стремежи. Че в явленията на съвестта 
имаме елементи от кръга на представите, става явно вече от това, 
дето, за да възникне такова едно явление, трябва да си представим 
известно действие, било, че това представление показва наистина 
схванато действие или пък само наумено действие, защото ние мо-
жем да подложим на оценка и представено само в ума действие. 
Представлението на подобни действия, както казахме, води към 
образуване на съждение, а от такива съждения се съставят правила-
та, под които после подвеждаме известни действия и съобразно с 
това ги оценяваме. Ала основният елемент в нравствената оценка са 
чувствата, и то чувства от особен характер. А именно когато си 
представим известно действие, в свръзка с това представяне появя-
ват се определени чувства на наслада или болка, на удоволствие или 
неудоволствие. Тия чувства се отличават специфично от всички 
други чувства, но не могат да се описват в своята същина, защото 
чувството в своя характер не може да се схване иначе освен пак с 
чувства; също така, както не можем описа и елементарните усеща-
ния, например кисело, сладко, синьо и пр., а можем само да схванем 
тяхното естество направо с помощта на сетивата. Така че нравстве-
ните чувства, които съставят първичния елемент на съвестта, при-
тежават определено качество, което ясно ги отличава от други чувс-
тва, каквито са интелектуалните или умствените, естетическите, 
телесните чувства и пр. И именно такива специфични чувства не-
волно възникват в нас, когато схващаме, когато си представяме из-
вестни действия, а тия чувства биват или чувства на одобрение, или 
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чувства на неодобрение и според тях ние наричаме действията доб-
ри или лоши. 

Характерно при нравствените чувства е, че ние простираме или 
по-добре произнасяме своята оценка, която те възбуждат, и върху 
лицето, що върши действията, и изказваме съждение, което оценява 
стойността на това лице, отдавайки преднина именно на нравстве-
ните качества пред всички други, като считаме тия качества за на-
ходящи се в пряка зависимост от волята на лицето. Нравствените 
чувства като мотиви на действие отличават се при това от всички 
други мотиви по това, че изискват безусловно предпочитане пред 
всякакви други подтици. Според Вилхелм Вундт (роден в 1832 г.) 
основният характер на нравственото постъпване се състои в образу-
ването на така наречени императивни мотиви, т.е. на такива моти-
ви, които карат към действие и при това са съединени с представле-
ние, че трябва да бъдат предпочетени пред други чисто импулсив-
ни мотиви; и обикновената функция на съвестта се състои в това, че 
тя придружава борбата между императивните и импулсивните мо-
тиви с особени чувства, афекти, които от своя страна усилват импе-
ративните мотиви. Тия афекти са онова, което наричаме законода-
телна или подканителна съвест44. 

Именно в два вида явяват се тия чувства на съвестта: или във 
вид на мотиви, които изискват осъществяване на одобрено или из-
бягване на неодобрено действие и тогава тая съвест наричаме зако-
нодателна или подканителна съвест, още и предходяща съвест; или 
пък тя се явява като усилено нравствено чувство на одобрение или 
осъждане; тая съвест наричаме съдеща или последваща съвест и тя 
може да вземе, когато се яви след осъдено действие, твърде непри-
ятната форма на гризене или мъчене на съвестта, тъй често описва-
но от поетите. 

Като определихме така в общи черти в какво се състоят ония 
явления, които обгръщаме с думата съвест, нека сега още разгледаме 
важния въпрос за произхода на тия явления. Докогато по първия 
въпрос, по въпроса за същината на съвестта, може да се каже, почти 
не съществува разногласие между мислителите или разногласията 
не са тъй непримирими, във въпроса за произхода на съвестта, кой-
то е един от най-важните въпроси в етиката, има крайно противо-
положни възгледи; а именно можем да различим три главни стано-
вища, които можем да означим като супранатуралистичен, натура-
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листичен, или емпирически, и рационалистичен, или нативисти-
чен, възглед. Супранатуралистичният възглед, който особено се 
застъпва от теолози, приема обикновено съществуването на особена 
способност, която се отличава със своята първобитност и абсолют-
ност и на която той приписва божествено потекло. Според това 
мнение нейните явления са особен вид прояви, отличаващи се от 
другите душевни произшествия. А понеже съвестта винаги еднакво 
оценява действията, заради това тя има винаги еднакво съдържание, 
т.е. хората навсякъде еднакво одобряват или осъждат действията. 
Срещу това крайно мнение противопоставя се емпиризмът, който 
обявява съвестта за продукт от влиянието на външни произшествия 
върху човешката вътрешност, без да признава, че за образуването на 
тая способност има нужда и от някакъв елемент, който да лежи в 
субекта и от който да се развива съвестта. В подкрепа на това мне-
ние навежда се между другото фактът за голямата пъстрота в нравс-
твените възгледи на хората и народите от разни времена и култур-
ни степени. Третият възглед най-сетне, който нарекохме рациона-
лизъм, или нативизъм, признава, че съществува разнообразие в 
нравствените възгледи на хората, ала приема, че способността, с 
която отличаваме доброто от злото, не е чист продукт на външни 
влияния върху човешката душа. Към всичко онова, което иде отвън, 
той прибавя и известен елемент от нашето „аз”, от субекта; така 
щото според тоя възглед съвестта е явление на нашето съзнание, 
което взема своето начало от нашето „аз” и възниква тепърва под 
влиянието на външните произшествия, т.е. на всичко онова, което се 
отличава от субекта. 

Супранатуралистичния възглед ще оставим настрана вече за-
ради това, защото той явно противоречи на фактите в опита, под-
държайки, че съвестта има вродено, всякъде еднакво съдържание, 
когато за всеки е очевидно, че от разни народи и в разни времена 
действията са се оценявали често пъти крайно различно. Обаче, ако 
тоя факт говори против приемането на една съвест, която вечно да 
стои неизменна по своето съдържание, която да одобрява или да 
осъжда все едни и същи действия, от друга страна пък и емпириз-
мът няма право да заключава от разногласието в оценяване на дейс-
твията за чисто емпирически произход на съвестта. Разногласието в 
моралните възгледи не доказва, че не съществуват въпреки това 
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разногласие и такива волеви отношения, такива прояви на волята, 
що се признават от всички, които добре вникват в тия явления. 

Но нека по-отблизо разгледаме тоя важен довод, върху който се 
сили емпиризмът. Ако, разсъждават емпириците, в нас има непог-
решим съдия върху добро и зло, тогава би трябвало всякъде да вла-
дее еднакъв, общоприет морал и хората би трябвало в разни време-
на и места да са винаги съгласни в одобряване и неодобряване на 
действията. Ала какви противоречия не срещаме в моралните възг-
леди? Ако разгърнем свода на моралните закони на човечеството, не 
ще намерим нито един признат принцип, не ще срещнем нито едно 
човешко действие, което навсякъде еднакво да се счита за добро, 
друго за зло. Има даже народи, които нямат никаква нравственост, 
които не различават между добро и зло и вършат най-ужасни дела с 
пълно спокойствие, което е за нас непонятно. Така според Бюхнер45 
много диви народи са лишени от всякакъв нравствен характер и 
вършат ужасни жестокости, без да ги спира в това съвестта или поне 
без да ги наказва отподире със свойствените ú мъки. Брем пък раз-
казва, че суданските негри не само извиняват измама, кражба, 
убийство, ами считат тия действия дори за много похвални. Лъжа и 
измама са за тях знак на умствено предимство. Вайц46 в своята „Ант-
ропология” разправя, че когато питали един дивак каква е разлика-
та между добро и зло, той отговорил: „Добро е, когато ние грабнем 
чужди жени, а зло е, когато други грабнат нашите жени”. Пътешес-
твеници са разправяли дори за такива народи, у които е било оби-
чай децата да изяждат своите умрели родители, за да им дадат най-
достоен гроб. Ала не само у диваците може да се срещнат нрави и 
обичаи, които се показват нам ужасни. И културни народи са имали 
морални възгледи, които ние сега намираме твърде погрешни. 
Спартанците поощряваха кражбата, гърците и римляните не виж-
даха нищо лошо в това да излагат новородени деца на произвола на 
съдбата. Особено много такива варварски обичаи, които сега въз-
мущават нашата съвест, но които у известни народи са минавали за 
свещени обичаи, привежда Джон Лок в своето забележително съчи-
нение „Опит върху човешкия разум” (1689). Следователно, заключа-
ват емпириците, ако съвестта у разни народи е одобрявала и одоб-
рява най-разнообразни обичаи и постъпки, тя не може да бъде вро-
дена, а трябва да е придобита от опита. 
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Преди всичко примерите, които навеждат защитниците на ем-
пиризма, не стоят над всяко съмнение. Много от тия разкази за пле-
мена, у които се срещала тая или оная нравствена идея, са само бас-
ни, които се предават нататък погрешно и без проверка. Но и да би 
било най-сетне всичко това вярно, то пак не доказва, че моралните 
възгледи са само случайни продукти на опита и че не можем да по-
сочим и такива възгледи, в които чрез постоянен напредък ще се 
дойде до общо съгласие. Наистина не само от диви и древни наро-
ди, а и у сегашни културни народи често се вършат действия, които 
потърсват една избистрена съвест. И сега още сред цивилизовани 
общества има нероновци, които с наглед пълно спокойствие проя-
вяват инстинкти, извършват действия, които не могат да не покър-
тят от дъно душата на един безпристрастен зрител, но нима пък 
това доказва, че тоя зрител осъжда тези действия по навик, под вли-
янието на известни случайни морални възгледи, а не защото такива 
ужасни действия заслужават сами подобна осъда47? Такива примери 
не трябва да търсим в далечните времена на древните народи, за-
щото може би по-възмутителни случки ни доставят преследванията 
на инквизицията, върлуванията на европейските завоеватели в 
Америка, ужасите на Френската революция, турските зверства в 
България и най-накрая неотдавнашната резня48 в Армения. Като по-
пресни нека посочим някои сцени от последните кървави събития, 
които със своите ужаси омърсиха края на нашия век. В тия ужаси 
често излиза наяве, че колкото по-близо човек стои до дивашкото 
състояние, толкова повече се отвращава той инстинктивно от дея-
ния, които го унижават до равнището на звяра. 

Ала не само полуцивилизовани народи са вършили и вършат 
още и в наше време жестокости, ами може би не по-малко осъдител-
ни, ако и малко по-прикрити зверства тежат и върху най-
напредналите нации. Достатъчно е да споменем начина, по който 
още в наши дни се третират от американците, и то от ония в либе-
ралните Съединени щати, бедните индианци, които не само пор-
тугалци и испанци, за да оправдаят своето поведение, наричаха 
gente sin razon49, а които можеха да бъдат предмет на такова позорно 
разискване, каквото онова в съединените държави, дето сериозно се 
е дебатирал въпросът, какво би било по-икономично, да се изкорени 
или да се цивилизова индианската раса?50. И то само затова, защото 
мизерното съществуване на тия бедни племена е бъркало на алчни-
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те планове на бели хора много пъти, както сам признава и един по-
пулярен историк на последното четвърт столетие на Съединените 
щати, също тъй „беззаконни, както и най-лошите индианци”51. 

И нима възмущението, потръсването52, което причинява нам 
споменът на подобни ужасни събития, ще отдадем на едно чувство, 
което е резултат на случаен опит, на една съвест някак изкуствено 
или случайно образувана? 

Наистина застъпникът на емпиризма от подобни примери зак-
лючава, че на авторите на тия действия трябва да липсва съвестта, 
ако те могат да постъпват тъй възмутително. Ала нима и в теорети-
ческите истини не можем да посочим такива противоречия? И при 
всичко това в теоретическата област никой не би отишъл толкова 
далеч да отрече, че истината е една, макар и да съществува про-
тиворечие в нейното схващане. Нима и в областта на астрономията 
например не сме минали през най-разнообразни, често противоре-
чиви възгледи, докато дойдем до сегашните истини? Ала никой от 
това не би заключил, че ония истини, до които човечеството е дос-
тигнало подир толкова колебания, имат само емпирическа, случай-
на стойност и че човек не притежава способността да достигне до 
познание на истината и да отлъчи от нея неистината. Аналогията 
тук е дори още по-голяма. Защото както и днес още има племена, 
които не одобряват нашите нравствени възгледи, така също и в аст-
рономическите възгледи съществува между нас и между дивите на-
роди разногласие, та даже и между разните слоеве на нашите об-
щества, защото и сега още необразованият в нашата среда си пред-
ставя земята неподвижна, а слънцето подвижно. И теоретическите 
истини, както и моралните, не са паднали готови от небето! 

И според Вундт трябва да приемем еднакви (übereinstimmende) 
нравствени заложби (Anlagen) у хората, макар и да не съществува 
еднаквост в нравствените представи. „От еднаквите нравствени за-
ложби на човешкото съзнание, казва той, най-накрая са се развили 
действително и еднакви нравствени възгледи. Противни утвържде-
ния или почиват върху прекалени описания на предходните стъпа-
ла на нравственото съзнание, или върху чрезмерно изтъкване на 
ония специфични отсенки на нравствения живот, каквито докарват 
със себе си променливите условия на вярванията и на националния 
характер. Никой непредвзет обаче не може да не признае, че разли-
ките тук най-сетне не са по-големи, отколкото в интелектуалната 
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област, където въпреки всякакви различия във възгледите и начини-
те на мислене пак мислителните закони важат всеобщо... Както 
всички наши нагледи и понятия, също и нравствените подлежат на 
развитие, ала зародишите на това развитие отначало са еднородни 
и самото развитие върви, ако и да владее голямо разнообразие в 
отделните случаи, по еднакви закони”53. 

Наистина има чудовища, на които изглежда да липсва всякаква 
съвест; ала в ново време тъкмо тоя факт психиатри обявяват за един 
вид болест, която означават като морална полуда (moral insanity, 
moralische Idiotie, moralisches Irrsinn) и която се характеризира със 
съвършено отсъствие на нравственото чувство. Професор Крафт-
Ебинг54 в своята книга „Lehrbuch der Psychiatrie” описва тая болест 
като пълна морална нечувствителност. „Има индивиди, които, ма-
кар и да са пораснали сред културния живот на един цивилизован 
народ и да са имали достатъчно условия да извлекат облага от сго-
дите на цивилизацията и на възпитанието, пак не са могли като 
нормално развития културен човек да придобият етически пред-
стави, да ги оползотворят за образуване на морални съждения и 
понятия и да ги употребят като мотиви и противомотиви в действу-
ването”55. Такива индивиди наистина могат да усвоят заповедите на 
нравствения закон, значи да възприемат в своя разсъдък и в своята 
памет морални съждения, ала тия съждения остават не придружени 
от никакви чувства и афекти, значи не могат да образуват мотиви за 
постъпване. „Без интерес за всичко благородно и хубаво, тъпи за 
всички трепети на сърцето, тия нещастни, душевно сакати хора ни 
учудват още отрано с отсъствие на детска и роднинска любов, с лип-
са на всички дружелюбни влечения, със своето студено сърце и рав-
нодушие спрямо доброто и злото на своите най-ближни и със своето 
хладнокръвие във всички въпроси на обществения живот. Разбира 
се, че им липсва и всякаква възприемчивост за нравственото оценя-
ване на другите, всякакво вълнение на съвестта, всякакво разкайва-
не. Те нямат смисъл за нравите, законът има за тях само значение на 
полицейско предписание и най-тежкото престъпление не им се 
представя иначе, освен както на един етически неповреден човек 
нарушението на една полицейска наредба”56. „Те изненадват въп-
реки всички докази от инстинктивна хитрост с това, че в същото 
време пропускат да спазят и най-обикновените правила на благора-
зумие при извършване на престъпни деяния... Във формално отно-
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шение в областта на представянето трябва да се изтъкне покрай 
неспособността им да образуват етически представи и да ги свържат 
в морални съждения и понятия още и недостатъчната вярност в 
репродукцията на представите”57. А, разбира се, че такива субекти 
не могат да бъдат меродавни по въпроси на етиката, както и умстве-
но повредените не са меродавни по въпроси на логиката. 

Явно е следователно, че колебанията в нравствените възгледи 
не могат да се вземат като необоримо доказателство в полза на ем-
пиризма, както и разликите в теоретическите възгледи не оборват 
общото важене на теоретическите познания. Не само в областта на 
етическите прояви липсва едно напълно сигурно мерило за истина-
та, ами и в другите области на нашите душевни прояви58. Наистина 
теоретическите познания и нравствените съждения не са напълно 
аналогични, но тая разлика има своята основа в разликата между 
логическото съждение и нравственото чувство. Съждението може да 
се обясни, да се изтълкува, да се докаже, а чувството няма тая ясност 
и определеност; ето защо по-лесно се явява колебание и разногласие 
в чувствата и по-мъчно и по-бавно може да се дойде до единодушие 
в нравствената област, отколкото в областта на познанието. Ала 
никой, който признава развитие в природата, развитие, което е на-
сочено към известна цел – защото развитие без цел не е развитие, а 
случайно лутане, – не може да откаже, че и в областта на нравстве-
ността човечеството, макар и бавно, все пак достига до известни 
общи възгледи. 

Сам Спенсер критикува стария емпиризъм, който мислеше, че 
може да извлече целия душевен живот от опита, без да приема ни-
какви заложби в душата. „Да се придържаме о тоя невъзможен възг-
лед, според който духът, преди да придобие опит, представлява 
tabula rasa, значи да не виждаме самата същност на въпроса, именно 
откъде иде способността да образуваме опити... Ако в момента на 
раждането съществува само пасивна възприемчивост, защо тогава 
конят не може да получи такова възпитание, както човекът? Ако се 
възрази, че езикът съставя разликата, тогава защо котката и кучето, 
които придобиват същия опит в домашния живот, не достигат до 
същата степен и до същия вид интелигентност? В своята обикновена 
форма експерименталната хипотеза твърди, че присъствието на 
една нервна система, организирана по известен начин, е обстоятел-
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ство без значение – факт, за който не бива да държим сметка. Обаче 
тъкмо тоя факт има предимствено значение”59. 

Ето защо Спенсер разширява емпиризма, като приема, че човек 
наистина се явява с известни заложби, но че тия заложби се обясня-
ват от опитите на миналите поколения. Основните форми както на 
мисленето, така и на чувствуването, са априорни, що се отнася до 
отделния индивид; с други думи, всеки индивид дохожда с известни 
предразположения, с определени заложби, така че не всичко в ин-
дивида може да се обясни само от неговия опит, наопаки, опитът на 
индивида е обусловен от известни първобитни основи. Обаче тия 
форми, тия заложби се обясняват от набрания опит на безкрайна 
върволица предишни човешки поколения. „Наистина всяко позна-
ние и всички форми на съзнанието (а към тях принадлежи и съвест-
та) произтичат от опита, но не от индивидуалния опит. Всеки отде-
лен индивид не захваща абсолютно отначало, ами приема като нас-
ледство от своите бащи набран закрепен опит, който е повел орга-
низацията на рода в известна посока и до известни форми. Има на-
истина нещо априорно, ала то е априорно само за индивида; какво-
то е априорно за индивида, е апостериорно за рода въобще. Във 
вървежа на развитието, на еволюцията, външните условия влияят 
така върху човечеството, щото общите форми, под които се предс-
тавят нещата, придобиват съответен израз във вътрешната органи-
зация, особено в нервната система. Образуват се определени нервни 
връзки, които се намират потенциално още преди раждането, които 
не зависят от никакъв опит и които още в първите актове на позна-
нието се проявяват автоматично”60. 

Така Спенсер се приближава до противния лагер и даже хвали 
идеалистичното направление в това, дето то не признава, какво съз-
нанието е само пасивно. За да бъде опитът възможен, трябва да се 
приеме и една сила, която да организира, и форми, в които да става 
тази организация. Именно заради тия възгледи и известният езико-
вед и мислител Макс Мюлер бе нарекъл Спенсер същи кантианец, 
на което Спенсер наистина отвърна, че той по-скоро се смята за 
ученик на Лок. 

И така по мнението на Спенсер образували са се известни мо-
рални възгледи въз основа на опита на човешките поколения и та-
кива възгледи образуват се и сега постоянно и се предават по нас-
ледство, от поколение на поколение. Това унаследяване става във 
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формата на физически предразположения в организацията на нерв-
ната система. Ала, както твърди и Вундт, необяснимо е как от за-
ложби, от разположения на нервната система могат да възникнат 
морални възгледи. Наистина, може още да се разбере как в нервната 
система в течение на родовото развитие се образуват известни нерв-
ни свръзки и как по тоя начин се наследяват разположения за реф-
лексни и автоматични движения с определен целесъобразен харак-
тер. Ала и ония физиолози и психолози, които приемат фантастич-
ната хипотеза, според която нервните клетки на мозъка са постоян-
ни носители на представления, досега не са могли да се решат да 
разширят тая хипотеза дотам, щото да приемат и едно предаване на 
клетките заедно с представленията, които се съдържат в тях, от ро-
дители върху потомци. Това е толкова по-невероятно, когато не мо-
же да бъде дума за предаване по наследство даже на такива елемен-
тарни фактове на съзнанието, каквито са простите сетивни усеща-
ния или пространственият наглед, при които опитът е почти непре-
къснат, прост и без никакво изключение. Как би могло тогава да се 
говори за унаследени морални възгледи, които предполагат сума 
заплетени емпирични представи, които се отнасят до дееца, до не-
говите ближни и до неговите отношения спрямо външния свят? 
„Наистина, свършва Вундт, в сравнение с тая нова форма на учени-
ето за вродените идеи старият, по-наивен възглед, който считаше 
главното съдържание на морала, на метафизиката и на логиката 
като божествен дар, турен в люлката на всеки човек при неговото 
встъпване в живота, поне има предимството, че е по-прост”61. 

От тоя бегъл преглед виждаме как емпиризмът даже в неговата 
най-умерена форма, каквато ни се представя в емпиризма върху 
еволюционна основа, не е в състояние да обясни фактовете на съз-
нанието само от влиянието на външните условия, без да се прибави 
към тия условия и онова, каквото се поддава на тяхното влияние. В 
нравствената област, също както и в умствената и естетичната, това 
трябва да ни докара до известна основа, известна заложба, която се 
поддава на външните влияния, но която не може да липсва, защото 
иначе би трябвало и от всяко зрънце прах, от всеки атом под влия-
нието на външните условия, макар и в течение на милиони векове – 
времето не важи за нашата мисъл, – да може да се създаде същество с 
умствени и нравствени способности. Обаче и най-крайният емпи-
рист не би посмял да изкаже такава мисъл. Животът, ако и резултат 
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от влиянието на външните условия, предполага винаги едно начало, 
което да се приспособява към тия влияния, и тогава то трябва да се 
схване, както казва и Хьофдинг62, активно, докато външността дава 
само посоката, начина за развитието на индивидуалността. Ала вът-
решното начало винаги има приоритет, преднина, колкото назад и 
да вървим. И цветето се развива под влиянието на външни условия, 
на слънце, въздух, топлина, вода, но за да се развие то, иска се преди 
всичко зародиш, без който всички външни условия остават мъртви. 
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Платон  46-60, 61, 67, 68, 69, 72, 74, 81, 82, 83, 

86, 87, 176, 258, 267 
Плотин    83-85 
Плутарх    74, 307 
Полибий    307 
Порфирий    83 
Продик    259 
Протагор    39 
 
Ре, Паул    233, 236, 331, 332, 335 
Рибо, Теодюл Арманд   292 
Русо, Жан-Жак  100, 224, 225, 246, 247, 290, 302, 318, 

319 
 
Секст Тарквиний      128 
Сенека    70, 308 
Смит, Адам              116-121, 223, 224, 316, 317 
Сократ  40-48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 72, 74, 

78, 181, 182, 192, 199, 258, 273, 274 
Солон     46 
Спенсер, Херберт  171-176, 191, 230, 231, 232, 242, 243, 

286, 329, 331, 343, 344, 345 
Спиноза, Бенедикт  123-126, 195, 197, 198, 199, 204, 205, 

213, 249, 251, 262, 263, 266, 285 
 
Теодор (Безбожник)  44 
Тома от Аквино   89-90 
 
Филон     81-82 
Фихте, Йохан Готлиб   227, 301, 321, 322, 323 
Фуйе, Алфред   292 
 
Хартман, Николай   293 
Хегезий    44 
Хегел, Георг              152, 323, 324 
Хелвеций, Клод Адриан     131, 187, 280, 282 
Хераклит    48 
Хипий     39 
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Хобс, Томас    92-95, 96, 97, 102, 110, 176, 265, 314, 
316 
Холбах, Пол Анри  276, 317 
Хризип    70, 222, 305, 306, 307 
Хърбърт от Чербъри   96 
Хътчесън, Франсис    111-112, 113, 114, 116, 316 
Хьофдинг, Харалд  244, 346 
Хюм, Дейвид  112-116, 117, 118, 121, 176, 265, 292 
 
Цицерон    222, 259, 308 
 
Шефтсбери, Антъни   109-111, 176, 202, 204, 316 
Шилер, Фридрих   211, 278 
Шопенхауер, Артур   146-152, 247, 303 
 
Ювенал    308 


