
I. ВЪВЕДЕНИЕ 

ОСМИСЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА ПРИРОДА – ИКОНОМИКА – ОБЩЕСТВО 

Нека бъдем реалисти – в нашето икономически ориентирано общество 
призивът към добро екологично поведение, който забравя за баланса между 
разходи и печалба и се надява само на сътрудничеството и морала, не звучи 
убедително. Законът за избор на изгоден, при това най-изгоден начин на 
поведение – икономическият закон – в този свят не може да бъде пренебрегнат 
безнаказано. Но макар и основен, икономическият закон не е единствен 
принцип в социалното измерение. Още повече, какво е печалба, а какво разход 
при хората е въпрос на светоглед. За да оцелее в природата, разумното 
общество на хората следва да уравновеси икономическия принцип с помощта 
на културните значения.  

Ще докажем, че това е възможно. Социалният ни живот има няколко 
измерения, без които не би могъл да протича нормално, сред тях икономиката 
заема централно място. Икономика наричаме както принципът на субективно 
изгодното поведение (понякога също и принципът на ефективността), така и 
социалната наука, която изучава производството и разпределението на благата 
в обществото1

• Природа, или биологична, химична и физична необходимост. 

. Създаването и разпространението на благата сред хората е 
процес, който според мен се подчинява на пет принципа; казано по друг начин 
– различавам пет измерения на човешкото битие: 

• Икономика: водещото правило в материалния свят. В обществото на 
хората икономиката вече зависи от преобладаващия начин на мислене. 

• Социалност, отразява взаимоотношенията между индивиди и групи 
(най-общо: сътрудничество и доминиране), тя определя ежедневието на човека 
– жизнено пространство, начин на хранене, характер на труда, домакинство, 
бит и стил. 

• Култура – на нея принадлежи осъзнаването на понятието свобода.  
Свободата е универсална психофизиологична потребност; осъзната тя 
позволява на човека да се отдели от предписанията на социалното и го 
стимулира към творчество (на културни ценности). В обществото се 
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обособяват две големи кохерентни групи: производители и потребители на 
културни ценности. Размяната между тях ще наричаме медиа. 

• Трансцендентност: един от възможните термини, непълно описващи 
духовната реалност. 

Проблемът, който изследвам в системата на тези пет приоритета, е 
медиален: посредством свойствените им ценности и институции 
обществените формации на хората унищожават природата на Земята. 
Природа за нас е всичко от живия и неживия свят, което поддържа с енергия 
системата на живота. 

За унищожаването на природата заради необузданата икономическа 
експанзия знаем наистина отдавна, затова няма да се спирам обстойно на 
въпроси като свръхнаселение, свръхконсумация и оскъдност на природните 
ресурси. Човешкият вид е извоювал безпрецедентно доминантно положение2

До деградация на естествената среда води не друго, а начинът, по който 
хората обитават тази среда. Хората са биологични същества, които така или 
иначе се нуждаят от енергия и жизнено пространство – и са ги набавяли в 
продължение на хилядолетия. Някои типове обитаване вписват човешката 
общност в природата и не водят до груби екологични промени. Според 
модерното мислене, респектираният от силите на природата живот е 
примитивен. Прогресивен бил експлоатиращият, извличащ преимущества 
подход. И наистина, само черпейки от силите на природата можехме да 
достигнем до жизнените улеснения, които ни даде икономическият растеж. 
Само че оскъдността на ресурсите, породена от простия факт, че планетата 
Земя е заобиколена от космически вакуум, а ние ставаме все повече и все по-
гладни, прави належащо откриването на нов тип обитаване. За да оцелеем 
като вид е нужно да възприемем нови ценности, според които примитивен е 
експлоататорският подход към природата.  

 в 
биосферата на Земята и я преобразува, като не само прогресивно изчерпва 
природните ресурси за своите широки икономически цели, но и сякаш 
целенасочено премахва нещата, от които не извлича пряка печалба. В тази 
книга фокусът на търсенията ще се насочи към социокултурния аспект на 
икономическото заробване на природата – на първо място ще разсъждаваме 
върху значението на думите „свойствени на човека и човешките групи 
институции и ценности” и ще търсим техните проекции върху състоянието и 
бъдещето на природната ни среда.  
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Съвременният просветен човек не е стадно или етническо животно, той е 
личност. Съответно отговорността за конкретно негативно екологично 
действие е персонална: на даден индивид или икономически агент (завод, 
корпорация, ведомство, правителство). Психологията на индивидуалността 
обяснява феномена екологичен нихилизъм, тя разкрива и перспективите пред 
екологичното просвещение. Но масовият, ако щете стаден ефект не се е 
загубил по трасето на човешката еволюция. Човекът отразява обществената и 
географската система, която го е породила; в този смисъл той не е човек сам 
по себе си и разрушава природата не за своя сметка, а като представител на 
своята група, научила или принудила го на специфично поведение.  

Изглежда това е есенциално откритие в научното търсене: превърнато в 
метод на културната екология от антрополога Джилиън Стюърт, независимо 
преоткрито от етнолога Лев Гумильов. И вече научният и практическият 
проблем не е защо Джон Смит изсича дъждовните гори на Амазония или търси 
недвижими имоти в регионите на България и с парите си възбужда алчността 
на строители, посредници и администрация (говоря за възмутителната 
практика на инвестиционно строителство в зони с уникално биоразнообразие), 
а дали и как конкретна човешка формация, развивайки се според 
формулираните пет принципни приоритета, може да обитава природната си 
среда, без да я унищожи – и така и себе си.  

Все пак да не забравяме, че прехвърлянето на отговорността върху някой 
друг, върху абстракцията “общество” или администрацията на държавата, е 
истинското екологично предизвикателство пред съвременния градски човек. 

Вярвам, че оскъдността и поражданата от нея алчност не са всичко, което 
може да се каже за икономическите отношения на хората към природата. 
Както личи от  латинското наименование на вида ни, в хората има още нещо: 
освен че сме екологични хищници, също така сме и разумни същества, 
консенсус между които по принцип би могъл да наложи правила на поведение, 
които ще повишат изгледите да продължим да съществуваме на тази планета в 
сегашната високоорганизирана обществена структура. Засега най-пълно тази 
перспектива се изразява от концепцията за Устойчиво Развитие, предлагаща 
визия за коадаптивно развитие на общество, икономика и природа.  

В действителност е трудно да не се забележи несъвместимостта на сега 
преобладаващата форма на организация на обществата с устойчивостта на 
природната система. На глобалните политически срещи по проблемите на 
Земята през последните години се декларираше ангажимент за природопазене, 
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който националните правителства и стопанските организации трябваше да 
реализират. На практика се оказа, че водещите политици са движени от 
различни ценности когато говорят и когато вземат решения. Като махнем 
красивите думи, които не им струват нищо, политиците изглеждат повече 
разтревожени дали страните им няма да понесат някакви скрити разходи, 
отколкото за опазването на природата. Вследствие на това масата от 
населението продължава да проектира екологичната отговорност извън 
ежедневните си приоритети.  

Днес стоим пред най-голямото предизвикателство в културната еволюция 
на човечеството: да уравновесим в глобален мащаб противоположните 
интереси запазване на биологичното разнообразие, постигане на справедливо 
социално развитие и поддържане на добро качество на живота. Аз съм 
независим автор, а не политик: старая се да избягвам гръмките думи, но 
твърдя, че от това зависи бъдещето на нашата цивилизация. И виждам 
закономерност в това, че сблъсъкът между претенциите, произтичащи от 
стихийното обществено поведение на човешкия вид и потенциала на 
природата на Земята ескалира приблизително във времето, когато този сблъсък 
можеше да бъде наблюдаван, оценяван и осмислян. През последните 
десетилетия се формира обществено движение за ново отношение към 
природата, за каквото човечеството сякаш се е подготвяло ментално в цялото 
си досегашно институционално развитие.  

Живеем в ново общество, коренно различно от индустриалното. След 
1900-те, а още повече след 1950-те години се случват такива базирани на 
технологични и философски открития събития, които невероятно разшириха 
кръгозора на възможното. За да се поддържат постиженията на познанието 
стана необходимо да се реформират икономическата (произвеждаща) и 
традиционна житейска (битово-социална) система в обществото. Новото не се 
даде лесно. Няколко противоположни политически и философски системи се 
бореха за умовете и жизнената сила на хората. 

Когато бе постигната двуполюсна политическа стабилност, макар с 
цената на жестоки конфликти между полюсите, изведнъж се разбра, че 
надпреварата в производството и въоръжаването е породила сериозна криза в 
природната среда. Нарушили сме природното равновесие на Земята; това 
стана ясно през 1970-те години от увреждането на озоновия слой в 
атмосферата и от наблюдаваното постоянно повишаване на средните 
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температури на повърхността на планетата – някои го наричат глобално 
затопляне3

Дискусиите за промените в климата са разгорещени, но според мен 
дългосрочно предвиждане поведението на толкова сложна система като 
климата на планетата е много трудно и засега се гради само на хипотези. Така 
или иначе, опасенията за глобална екологична катастрофа, предизвикана от 
дейността на хората, са основателни. Според оценки на климатолози от март 
2009 г. ситуацията се развива по-лошо от прогнозите, направени през 2007 г. 
от IPCC, панела по климата към ООН. До 2100 г. нивото на Световния океан 
може да се повиши с един метър, което пряко ще засегне 600 милиона души, а 
75% от дъждовните гори на Амазония могат да изчезнат заради по-високите 
температури: Социалният принцип (на самосъхранението) вече предполага 
мащабно опазване на околната среда.  

 и вярват, че е причинено от т.нар. парников ефект.  

Социалният принцип налага промени в икономическото изпълнение, тъй 
като икономическият растеж, ограничен само от циклите на пазара, заплашва 
природния скелет на обществото. Но в практиката на сегашната обществена 
система икономическият принцип е на по-базово от социалното ниво: той 
забавя съвкупността от мероприятия, насочени към опазване на 
геобиосферата, докато логиката на печалбата не се произнесе в полза на 
“екологията”. Икономическият елемент в човешката натура (човешка натура = 
потенциал на индивида) има сила. Ако приходите превишават разходите, и 
само тогава, ще бъде взето решение и предприето действие. Това действие 
трябва да донесе възможно по-голяма печалба. 

Историческата наука ни показва, че миналото на човечеството е застлано 
с цивилизации, които не са успели да разрешат проблема с икономическата 
свръх-функция на обществото (координацията между второто и третото ниво) 
и са загинали4

Трансформацията на двехилядния праг доведе до това, че най-сетне се 
осъзнава свободата на обществото от икономиката (посредством културата). 
Започват приоритетно да се изследват, включително исторически, културните 
институции на икономиката. Търговията, предприемачеството, кредитирането 
и инвестирането се проявяват като социални институции, върху които 
легитимните структури на обществената власт могат да въздействат.  

.  

Как и дали държавата следва да се намеси в решаването на нашия 
проблем все още е отворен въпрос. Без победител остана спорът между 
големите икономисти на XX век Джон Кейнс и Фридрих Хайек: първият разви 
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идеологията на държавния капитализъм, за която се твърди, че е извела 
икономиката на САЩ от Голямата депресия; вторият убедително доказа 
необходимостта от поддържане на дистанция между държава и спонтанен ред. 
Тази дилема е централна за изследването, но ще се опитам да мина по третия 
път: виждаме, че без силна обществена регулация кризата на природната среда 
се задълбочава. Заедно с това, ефективното управление се основава на 
посветени и силни личности, които най-често странят от държавни постове.  

Опитах се най-бегло да скицирам смисловото поле на проблема, 
разположил в една плоскост категориите природа, икономика, общество и 
култура (Материя: Енергия: Информация). В тази изключително актуална, 
много голяма и очакваща научно търсене проблемна област обръщам на 
следващите страници специално внимание на един системен сегмент, който 
може да се опише като (природа: пазар: култура). Тоест заедно с читателя ще 
направим две инверсии: едната низходяща – ще разгледаме пазара като 
елемент на икономическия свят, регулиран от социални и културни 
институции. Другата инверсия е възходяща: ще си представим Общество, 
чието качество е човешката Култура. Ще докажем, включително исторически, 
вредното въздействие от пазарната институция върху околната среда и ще 
потърсим възможност за корекция или подобряване посредством социо-
политическо влияние, което ще насърчи развитието на екологичната 
икономика – економиката. 

С лек намек за книгата на Макс Вебер Протестантската етика и духът 
на капитализма приемам, че маркетингът е съвременното проявление на духа 
на капитала. Ще нарека функционирането на системата (природа: пазар: 
култура) екологичен маркетинг. Екологичен маркетинг е: 1) Култура на 
природопазене в пазарната дейност, разпределителната част в економиката; 2) 
Пазарна ориентация, свързана с предлагане на продукти, сочещи връзка с 
(опазването на) природата и обещаваща печалба поради съвременния 
обществен фокус към опазването на околната среда. 

В първия случай водещ елемент е устойчивост, във втория – пазарната 
печалба. Днес вторият подход определя масовия дискурс5: през 2007 г. 
глобалният пазар на еко-индустриите възлиза на над EUR 600 милиарда6. Но 
дори да беше 1900 милиарда, предвид природната криза не може да се остави 
на пазарната ориентация да задава общественото поведение спрямо 
екологичния проблем: парите не могат да се ядат или пият. В концептуалния 
апарат на пазара водещата цел е печалба, не самосъхранение. Впрочем пазарът 
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като обществена подсистема подлежи на управление чрез задействане на 
културни механизми, в дългосрочен план. Във връзка със социалното 
управление, да не забравяме за пречупването между света на идеите и 
реалността:  

 
Фиг. 1 Пречупване на идеята в реалността посредством действието 

И така, стоим пред проблем, който е много комплексен: исторически 
процес, действие на обществени институции и претенции към ресурсите в 
новата епоха, които изискват преразглеждане на едно много дълбоко равнище 
на възгледите ни за печалба и разходи и характера на баланса между тях. Нека 
първо разгледаме проблема през призмата на различните измерения на 
човешкото битие. След това ще поясня генералните методи, които според мен 
са подходящите за изследване на комплексния проблем. 

Най-важното измерение на проблема възниква на равнището на 
геобиосферата, „космическия остров Земя“. Земята представлява дълбоко 
взаимосвързана, продължително коеволюирала система от устойчиви 
формации: световен океан, суша, въздушна обвивка, почва и живот. 
Енергетичният потенциал на планетата включва и синергия: добавената 
стойност от съвместното съществуване. Възможно е в системата на живота на 
планетата да действат механизми, за които науката още няма представа, 
подобни например на научната фантастика Соларис на философа Станислав 
Лем. Твърди се, че между компонентите на геобиосферата съществува 
кибернетична обратна връзка: все повече привърженици придобива „теорията 
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за Гея“, която разглежда живота на нашата планета като саморегулиращо 
се цяло7

С историческата поява на още една планетарна сфера: антропосферата 
(човешкото общество и неговите артефакти), Земята търпи силни негативни 
изменения, породени главно от икономическата дейност на хората – сред тях 
загубата на разнообразие не бива да се подценява. Човешките артефакти 
излизат от естествения кръговрат на енергията, като казано най-общо 
нарушават баланса. До седемдесетте години на миналия век замърсяването 
изглеждаше основния антропогенен проблем в биосферата: то води до 
естетическа – от човешка гледна точка – деградация на природната среда. През 
XXI век ситуацията е друга. Разрастването на антропосферата се доближава 
или вече е излязло от природните прагове на толерантност: планетата има 
носещ капацитет

.  

8

Средата, в която се разпределят артефактите и се осъществява човешкото 
свойство (инстинкт или придобит навик) за размяна, е пазарът. Вместо да 
улеснява хората да получават каквото желаят чрез размяна, пазарът вече 
изпълнява друга, по-широка функция: пазарът определя производството, т.е. 
до голяма степен и енергията, която човешкото общество изразходва. Тук 
толкова. 

 спрямо демографското налягане. 

За да изясним проблемната област на икономиката, трябва първо да се 
договорим за това какво ще разбираме под икономика. Човешката икономика 
има две измерения: психологическо и материално-веществено, или А) решение 
за действие въз основа очакван баланс между печалба и разходи; Б) 
производство и развитие на блага. 

Икономиката (А) започва да оценява печалбата, която носи ненамесата в 
природата и икономическата експанзия вече не изглежда единствената 
разумна стратегия на икономическия агент. Устойчивото развитие на 
икономиката (Б) предполага съхраняване на локалните екосистеми, защото те 
са нужни за гарантиране на стабилен ръст на макроикономическите 
показатели. Тази концепция държи контрол върху демографския супер-
фактор и се стреми да съхрани културните ценности и  да създаде условия за 
производството на нови. Въпреки че на културните фактори също се обръща 
внимание, сърцевина на идеята за устойчиво развитие е енергоспестяващата 
икономика, защото оскъдността и изчерпаемия характер на енергийните 
ресурси днес се оценява като водещия глобален екологичен проблем на 
икономиката. 
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Икономиката (А), ако сега я разберем като променлива система от 
ментални навици, ще ни разкрие и друга гледна точка: икономическите модели 
са жизнени на даден етап от развитието. Нови потребности на обществото 
пораждат необходимост от промяна на ригидните икономически механизми; 
сега на прицел са индустриално-капиталистическите принципи на 
производство и консумация. Специално по отношение на България, 
приложеният след 1989 г. стихиен капитализъм вече търси своята корекция в 
икономика за хората, стопанство на свободни личности. Но да не се 
заблуждаваме: саможертвата през Възраждането и самоограничаването през 
Милениума са еднакво осмивани от охолно-доволните – тези, които знаят как 
да се възползват от икономическия принцип независимо от политическия 
строй.  

Опитът и изследванията ми показват, че опазването на природната среда е 
свръх-икономическа идея. Днес екологичният маркетинг най-често и с вреден 
дефект се разбира като възможност за печалба от природата, като дава на 
онези споменати по-горе хора – разхитители на собственото и чуждо 
благосъстояние и нищо повече – добри възможности да напреднат. 

Горните думи на някого могат да звучат радикално, тогава нека читателят 
отново разгледа схемата по-горе. Това, което въздейства на социалното 
развитие е не толкова идеологията, колкото прилагането на идеята. Идеите са 
тези, които осветляват човешките мисли, но те са като бледи призраци, ако го 
няма действието – „последната реалност“ на социалния принцип. Социалният 
принцип означава общуването между хората и факта, че само общувайки се 
формира човешката личност. Това еднозначно се потвърждава от механизма 
на обучението, с най-показателен пример обучението на детето на човешки 
език.  

Ето някои икономически характеристики на човешкия социален процес: 
цивилизации възникват там, където нарасналата плътност на населението 
усложнява обществената структура, което от своя страна позволява 
интензификация на труда; започват да се диференцират занятия. В 
пространствено отношение обществата са разделени на централни и 
периферни зони, като центровете са йерархично свързани или  
противопоставени. Цивилизационните центрове се възползват от ресурсите на 
перифериите, което оправдават с противоположен поток от универсални 
ценности. По принцип, общите ценности помагат за избягването на редица 
транзакционни разходи.  
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Сдружаването между хората, или социалният ефект, не трябва да се 
приема за връх на биоматериалната еволюция, както мислят например 
марксистите. Културата, човешко качество, е по-извисеният, тънкият момент. 
Институциите, които определят действието на човека и групите хора тук са 
предмет на специален анализ. Обществото би сътрудничило за опазване на 
околната среда, но само ако бъде научено. 

Четвъртият приоритет ще нарека „принцип на културното развитие“. 
Всеки път, когато човекът прилага творчески уменията си, надхвърля ги и 
черпи от личностния си потенциал се осъществява творчески културен акт. 
Културният процес се стреми към неизвестното. Медиата между действия и 
смисъл на тези действия е култура. Науките са част от човешката култура. 
Култура не е едно и също с културността – тук повтарям Норберт Елиас9

Според нашата епоха да бъдеш “екологичен” е културност. Охолно-
доволните са склонни да купуват и по-скъпи продукти, които носят белезите 
на “екологичното”. С това те смятат, че изпълняват задължение към себе си и 
като добри граждани. В техните очи да се направи нещо повече е екологичен 
екстремизъм, който трябва да се порицае. Наистина, Устойчивото Развитие 
също търси компромиса.  

 и 
така в нашия предмет комплексът утвърдени навици (на хранене) е културност 
съобразно епохата.  

Културните институции на пазара, най-общо, са взаимна изгода, кредит 
на доверие, продължително сътрудничество, спазване на закона при 
конкуренция. В системата (производители, посредници, потребители), 
днешната икономика е запазила водеща роля за посредниците. Но 
производителите са тези, които следва да определят културните критерии и да 
задават естетическите стандарти. Ако потребителите искат нещо повече, те 
трябва да преминат консуматорската психическа бариера и сами да станат 
творци на ценности. В културното общество функциите на маркетинга се 
преобръщат – от потребителска угода той трябва да изрази просветителската 
нагласа на производителя (на ценности). 

Петият, космическият принцип, като тук не придавам на числата някакво 
специално значение, е подробно разискван например от Росинка Данкова в 
труда й Философия на културата: Първооснови на културното битие (2001), 
която се отблъсква нагоре от голямата идея на Владимир Вернадский за 
ноосфера. Джон Галбрайт би се пошегувал, че склонността на учените да 
вярват как една благородна идея може да промени света е достойна за 
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възхищение. Само че нещата са сериозни, тъй като за да се постигне заветното 
устойчиво развитие трябва да се прилагат редица принципи, които противоре-
чат на течението на егоизма и хедонизма. Някой трябва да повярва в тези 
задържащи експанзията принципи и да научи другите хора на тях. Няма твърде 
много социални и професионални групи, които биха могли да сторят това: 
анархисти или политици, военни или банкери? По всичко личи, че учените ще 
бъдат оценявани също и според техните вяра и морал. 

Какво е взаимоотношението между сферата на разума, ноосферата, и 
разсъдъка на отделния човек? Ще се опитам да дам отговор на този въпрос до 
края на изследването. Тук в началото ще изтъкна, че правя ясно разграничение 
между мислене и съобразяване. Съобразява икономическият принцип (на 
изгодата) – игра между двама; мисли система от най-малко трима. 

Руските специалисти през 2006 г. пресметнаха, че при сегашното 
потребление разполагаме с резерви от природен газ за следващите 80 до 100 
години. Вълнуващо е да мислим, че приблизително толкова време имаме да 
навлезем сериозно в Космоса – ако искаме да съхраним цивилизования си бит 
с досегашния икономически модел. Решение, което ми е по-близко, е да се 
променим: първо съзнанието, след това и бита си. Биолози сочат, че 
биологичният вид е неизчерпаем кладенец – колкото повече научаваш за него, 
толкова по-широко поле на приложение може да има той. Възможно е 
безвъзвратно да сме изтребили не един биологичен вид, който можеше да 
реши здравословните или продоволствените проблеми на човечеството.   

Задачата, която виждам пред себе си, е да осигуря свободно преминаване 
през концепции и науки в търсене на приложения за решаване на този 
медиален проблем. Ще се опитам да обособя звеното, което убягваше на 
икономическата философия; фигуративно – да обясня пречупването на идеята 
за природопазене в материята на икономическия свят.   

Не е далеч от ума, че доброто икономическо изследване трябва да носи 
най-малко следните три характерни черти: да започва с проявленията на 
действителността, а не с обяснителна теория; да бъде историческо – да разбира 
икономическите явления като плод на институции, които ставайки 
необходими са възниквали, ставайки изгодни са се закрепвали и ставайки 
ненужни са отмирали; и да има в себе си тълкувателно качество – дълбочина и 
творчески дух10. 
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Методите, посредством които осъществих този труд, сигурно ще 
интересуват изследователи и критици. Това са статистическия, качествения 
и ценностния метод.  

Статистическият метод дава възможност да се направи „моментна 
снимка“ на едно епохално развитие, както и да се очертаят дългосрочни 
тенденции въз основа на серия от данни. За социалната статистика нито 
времето, нито мястото на явленията е случайно. Тя ще ни каже например, че 
със затварянето на оловно-цинковите мини в Източните Родопи  в периода 
1991 – 1995 г. нивото на олово в кръвта на жителите на  град Кърджали се е 
понижило с 31%11: слабото икономическо изпълнение в определени случаи 
води до повишаване качеството на живота. Чрез статистически извадкови 
методи се установява, че всяка година от лицето на Земята изчезват 140,000 
биологични вида, а според Международния съюз за защита на природата IUCN 
статут на застрашени имат 40% от биологичните  видове (по данни на 
Wikipedia). Статистически е установено, че вече над четвърт век хората 
консумират повече от възстановителните способности на планетата12

Отразявайки реалността, ученият регистрира събития и процеси, които 
незабавно започват да търсят своето обяснение. В социалните науки самият 
статистически метод предполага качествен метод: „поглед отгоре“, или визия 
според епистемологичните търсения на Йозеф Шумпетер. Статистически е 
онзи компонент на изследването, с който Зомбарт в книгата Стопанският 
живот и евреите доказва чрез релевантни и подходящо групирани 
доказателства преместването на „центъра на тежестта“ на социално-
икономическата дейност от католическото Средиземноморие (Италия, 
Испания и Южна Франция) към Северна Европа – Британия, Холандия, 
Швеция, отвъдморските колонии в Северна Америка. Генетическо, от 
обратната страна, е онова измерение на социалното изследване, което 
постулира, че има такова нещо като географски център на тежестта на 
човешката активност.  

. Всяка 
година се изсичат 6 млн. хектара девствени гори; около 90% от запасите на 
големи хищни риби са унищожени от свръх-риболов. Към ноември 2007 г. 
концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е около 384 части на 
милион обем, през 1832 г. 284 части.  

В крайна сметка, отчасти знаем, а отчасти предполагаме. Един компонент 
от познанието се проявява при качествена трансформация на добитите 
статистически данни. По статистически път ще достигнем до количествени 
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зависимости, но за тяхното съотнасяне е необходим другият, творческият 
подход. Когато ученият конструира обяснителен модел, интуитивното 
познание е негов незаменим помощник, така че емпиризмът няма правото да 
се нарича върховен научен идеал. Генетическото измерение на социално-
научното познание се състои в търсене на вътрешни, скрити същности и това 
предопределя важността на мисловната свобода за науката.  

Икономиката като наука днес робува на количеството на парите и на 
разкриващата само едната страна на монетата “икономика на равновесието“. 
Хуморът, дизайнът, демонстрацията на умения и превъзходство, които като 
митични образи дирижират всекидневното човешко поведение, са оставени на 
надничащи отвън навътре в икономиката учени и научни парадигми. Най-
новите постижения на науките за човека се отразяват в невъзмутимото 
спокойствие на икономическото огледало. Но това не е свръхестествена 
предопределеност и съответно може да се промени.  

Руският учен Сергей Розанов в труда си Обща екология в частта, 
посветена на социалния аспект на екологията, обръща особено внимание на 
двете измерения на съвременната наука: дълбока специализация и 
генерализъм. „Генерализъм“ Розанов нарича онази настройка на учения да 
работи на границата между отделните научни дисциплини, като борави с 
големи и абстрактни категории и обобщава постиженията на научните 
подобласти в тенденция, конструирана от неговия мисловен апарат. „Склад 
ученого“ е удачна фраза от руския език, която отразява качеството, характера, 
интересите и житейския път на личността на учения. В този смисъл дали 
ученият ще стане генералист или специалист е въпрос не толкова на личен 
избор, колкото на време, случай и мисловен потенциал. 

Институционалната школа в икономиката, към която причислявам 
научния си подход, по естествен път предполага холизъм. Но друго е 
решаващо за широкия размах в това изследване: проблемът на екологичната 
икономика. 

Екологията като интердисциплинарна научна област13 както никоя друга 
научна дисциплина се нуждае от учени – генералисти14. Екологията е 
проблемно ориентирана наука, според определението за проблем на Карл 
Попър. Проблемът на човешката екология е взаимодействието на човешкото 
общество със системите на живота. Природната среда до голяма степен 
определя реализирането на човешкия потенциал, в същото време човешките 
цивилизации вече са истински геологичен фактор. Тези процеси се проявяват в 
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толкова разнообразни форми, че за да им даде достоверно тълкуване, ученият 
действително трябва да бъде генералист. Но без специалисти генералистът е 
като с вързани ръце: специалистът осигурява материала, на която основа се 
градят генералните теории.  

Не съм сигурен доколко въпросното деление отразява настоящите и още 
повече бъдещите тенденции. По-скоро проблемната ориентация изисква от 
социалния учен да бъде едновременно генералист и специалист. 
Специализацията в проблем, а не в научна област дава неподозираната 
възможност, изтъква Вернадский в забележителния си труд Научната мисъл 
като планетно явление (1938), проблемът да се види от възможно най-много 
(специфични) гледни точки и с най-голямата дълбочина – тоест генерално. 
Така ученият, ако притежава качествата и нужната енергия, съставя своя 
собствена изследователска програма за решаване на проблема. Но щом тръгне 
по този път, задачата на учения става едва ли не негова Голгота: той 
едновременно трябва да отговори на нуждите на социалното тяло и 
безрезервно да следва знанието, което е „като вятъра, който не знаем откъде 
идва и накъде отива“.  

С тези думи можем да преминем към изясняване на третия метод, методът 
на целокупността. Основанието му е следното: съвременната наука е 
ценностно обвързана. В днешния свят свободата от ценност в науката е 
ирелевантна концепция. 

Нека в това не бъда разбиран като опонент на Макс Вебер, което най-
малкото би било смешно. Ще си позволя да знам за последните страници от 
студията на Вебер Науката като призвание (Wissenschaft als Beruf)15

Логиката на научния процес, изразена с най-малко думи, на този етап 
виждам като мотивирана смяна на съмнение с предположение със знание и 
вяра. Вярата е вътрешна убеденост за неща, които не могат да се видят; вяра 

, в която 
ученият цитира месианските глоси на пророк Исайя. Ценностите трябва да 
бъдат популяризирани от някого и това е не друг, а ученият. Ценностите в 
обществото стават наистина ценни, когато се приемат от мнозинството. Това 
приемане не става автоматично, а е процес на преодоляване на съпротиви. 
Някой трябва да започне, друг да продължи, трети ще реализира пълнотата. 
Ученият не е в края, а в средата на тези процеси. Голямо щастие е да 
наблюдаваме в нашата епоха формирането на една нова ценностна система – 
тази на природопазенето. Именно в тази насока развивам ценностния, или 
целокупния научен метод. 
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ще наречем научната революция на Коперник, след него на Кеплер и Галилей, 
основана на качествена промяна в знанието. Като вяра можем да оценим и 
гениалните прозрения на Вернадский за новата роля на човека и науката. 
Знание, от своя страна, е процесът на превръщане на предположението в 
убеденост, посредством обективен критерий (опит или авторитет) или чрез 
прибягване до вроденото знание. 

Науката, в строгия смисъл на тази дума, се прави не от апарати и 
университети, а от мислещи умове. От индивидуална гледна точка научното 
изследване се проявява като пътуване. Като път може да се разгледа и 
развитието на научните концепции и отделните науки през годините и 
епохите. 

 

 

Фиг. 2  Научни постижения 

Ценностният подход настоява, че нашите занимания за придобиване на 
по-високо познание не могат да са безпрактични. При формулирания по-горе 
проблем в отношението човек – природа това става още по-ясно. Нужно е не 
само знание, че има проблем, не само предположение какъв е проблемът, но и 
предложение как да решим проблема (моля взискателния читател да ми прости 
слабостта към играта с думи).  
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Иначе, дори да придобием качествения етап в познанието, който е 
обсадената крепост на традиционната доктрина, това няма да донесе полза на 
никого, дори на нас. Вътрешното задоволство поради превъзходството, което 
знанието дава, не само будистите ще изтълкуват като грях. Целокупният метод 
културологът Едгар Морен нарече лично-въвлечен метод. За да поясни своя 
предмет – тенденциите и вълните на съвремието, или „духът на времето“, той 
се потапя в материята, която изследва и става част от този модерен свят с 
всички негови системи за забавления и (псевдо)ценности. Подобно нещо правя 
и тук: за да изясня как природата, пазарът и културата си взаимодействат и 
какъв е потенциалът на новата економика да стане посредник в тази игра 
между трима, заемам ангажирана позиция за опазване на околната среда. За 
мен това е естественият, научен метод. 
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