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Въведение

Настоящата разработка е сюжетно продължение на изследването 
„Аретè: идеи и образи на сборната добродетел“. Наред с това е завършен 
авторов опит за философско-аксиологическа реконструкция на Протаго-
ровата теза за аретè от V в. пр. Хр. в съвременни обществени условия.

Двете книги образуват конструкцията на ново научно направление в 
семейството на частните философски науки – психология, социология, ети-
ка, естетика и аксиология, – като по тяхно подобие е наречено аретика. 

Така, че аретиката, наричана в предишни публикации аретè-ло гия е 
на и ме но ва ние на ин тер дис цип ли нар на хумани тар на те о рия, ко я то из с лед ва 
„по ня ти я та, ка те го ри и те и за ко ни те на ис то ри ко-пси хо ло ги чес ко то онас-
ле дя ва не и ети ко-пе да го ги чес ко то възпитава не на цен нос ти с об що со ци-
ал на зна чи мост“. С аретè – название, про из вод но на бо га на вой на та Арес, 
което пространно е проследено в Kнига първа, древ ни те са обоз на ча ва ли 
сбор на та мъж ка доб ро де тел ност. Об х ва тът на из с лед ва не то в хро но ло ги-
чен по ря дък се ос но ва ва вър ху пис ме ни из во ри от над три хи ля до ле тия – от 
Тро ян с ка та вой на в ХII в. пр. Хр. до ера та на гло ба лиз ма на ценности през 
ХХI в. Раз ви ти е то на те о ре тич ни те ос но ви след ва възходящо ре да: ин ди-
вид – доб ро де те ли; лич ност – вътрешни сили; ли дер – качес т ва, които об-
разуват единна система от ценности.

Ин ди вид – доб ро де те ли е ба зис но то ни во на завършена екзистен циал-
на цен нос т , раз ра бо те на под роб но в „Αρετέ: идеи и образи на сборната до-
бродетел (история на aρετέ)“. 

Ин ди ви дът е еди ни чен пред с та ви тел на чо веш кия род, но си тел на общи 
ха рак тер ни бе ле зи и со ци ал ни фун к ции. Съв куп ност та от фи зи чес ки те и пси-
хи чес ки те свой с т ва на ин ди ви да и тех ни те слож ни об ра зу ва ния се проя вя-
ват най-ин тег ра тив но във вид на тем пе ра мент и за лож би, кои то са при род-
на та ос но ва на бъ де ща та лич ност. На то ва ни во се фор ми рат добродете ли те 
на ин ди ви да, гру пи ра ни в пет ли нии-лъ ча, на ре че ни в изследва не то „Звез-
да та Аретè“: вя ра-власт-бран-труд-лю бов, с тех ни те персо ни фи ци ра ни но-
си те ли: бог-цар-во ин-сто па нин-мъж. Рав нос той но на „Звез да та“ е на и ме-
но ва ни е то „Пен таг ра ма“, ко е то се сре ща в пре диш ни мои пуб ли ка ции.

Доб ро де тел (пра ве не на доб ро) е по ня тие от об ласт та на нрав с т ве но то 
съз на ние. То е обоб ще на ха рак те рис ти ка на ус той чи ви те мо рал ни ка чес т ва на 
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чо ве ка, над х вър ля ща сте пен та на обик но ве но поз на ва не на доб ро и зло, как-
то и про ти во по лож ност на по ро ка. Доб ро де те ли те се ко ре нят в естествени те 
склон нос ти на чо веш кия ин ди вид, обус ло ве ни от индивидуална та му пси хи-
ка. Съ дър жа ни е то на доб ро де те ли те се про ме ня исто ри чес ки в съ от вет с т вие 
със со ци ал ни те пот реб нос ти на об щес т во то и гос под с т ва щи те ико но ми чес ки 
и по ли ти чес ки прин ци пи. В древ ност та те са глав но мъ жес т во, уме ре ност, 
мъд рост, спра вед ли вост, ка то на ми рат обосновка в уче ни я та на Сок рат, Пла-
тон и Арис то тел. Пре об ла да ва що то мне ние е, че доб ро де те ли те не са вро де-
ни, а се при до би ват в про це са на упраж ня ва не. В Сред но ве ко ви е то хрис ти ян-
с т во то ут вър ж да ва три ос нов ни доб ро де те ли: вя ра, на деж да и лю бов – вя ра 
в Бо га, на деж да за Не го ва та милост и лю бов към Бо жес т ве но то на ча ло. Съ-
щи те доб ро де те ли при е ма и Прос ве ще ни е то, но ги об ръ ща към чо ве ка – към 
зем ни те му ин те ре си и лично то му щас тие.

Мо дер ни ят ма те ри а ли зъм след сре да та на ХIХ в. из ли за от индивидуал-
ност та, ут вър ж да вай ки, че доб ро де те ли те са с об щес т вен произход и същност, 
т.е. че те се онас ле дя ват и въз пи та ват в со ци ал на сре да и имат обек ти вен ха рак-
тер. То ва раз би ра не от не ма от съ дър жа ни е то на добродетели те на ин ди ви да в 
пол за на мо рал ни те прин ци пи и нрав с т ве ния иде ал на ця ло то об щес т во.

Вто ро то те о ре тич но ни во на екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма 
Аретè е лич ност – вът реш ни си ли. 

Лич ност та е чо веш ки ин ди вид с оп ре де ле но со ци ал но по ло же ние: 
права, за дъл же ния, фун к ции. Тя е су бект на поз на ни е то и на ак тив но то 
преоб ра зу ва не на све та. Лич ност та обе ди ня ва об що чо веш ки, со ци ал но-
специ фич ни и ин ди ви ду ал но-не пов то ри ми чер ти, свой с т ва и бе ле зи, кои то 
за ед но с ин ди ви ду ал ни те доб ро де те ли фор ми рат ней ни те вът реш ни си ли.

Вътрешните сили, спо ред ред де фи ни ции, са въз п ри е ма ни ка то пси-
хични интелектуални и нравствени дадености, не об хо ди ми на лич ност та за 
за до во ля ва не на същ нос т ни те Ӝ пот реб нос ти и ин те ре си. Кла си фи ка ции на 
вътрешните сили се пра вят в за ви си мост от ха рак те ра и сте пен та на раз ви-
тие на об щес т ве ни те от но ше ния: ма те ри ал ни и ду хов ни (ес те ти чес ки, мо-
рал ни, по ли ти чес ки, на уч ни); рет рог рад ни и ак ту ал ни; по тен ци ал ни и ре ал-
ни; евдемо нич ни (пот реб нос ти) и де он тич ни (за дъл же ния).

Но най-вис ши те вътрешни сили в хи ля до лет на та им ево лю ция се 
интегри рат и реп ро ду ци рат в че ти ри те: ра зум-во ля-чув с т ва-мо рал.

Тре то то ни во на те о ре тич но раз ви тие, за се га най-ви со ко в екзи стен-
циал но-ценностна система Аретè, е ли дер – ка чес т ва.

Ли де рът е лич ност – во дач, с мно гоб рой ни пос ле до ва те ли, кои то той 
съз на тел но во ди към пос ти га не на оп ре де ле на об щес т ве ноз на чи ма цел. 
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Лидер с т во то е ин ди ви ду а лен и кон к ре тен со ци ал нопси хо ло ги чес ки ас пект 
на са мо ор га ни за ци я та на жи ви те сис те ми, на ре че ни об щес т ва. 

Ка чес т во е по ня тие на нрав с т ве но то съз на ние, с ко е то се характе-
ризират чер ти те на осъз на то чо веш ко по ве де ние: ве ли ко ду шие, скром-
ност, истин ност, щед рост, а съ що и противоположните: ве ро лом с т во, 
скъперничес т во, всез най с т во и др. По то зи на чин ка чес т ва та се де лят на 
поло жи тел ни и от ри ца тел ни, ка то те ко рес пон ди рат с доб ро де те ли те и 
пороци те на ни во ин ди вид. В системата аретè ли дер с ки те ка чес т ва са про-
дукт на за вър ше но то раз ви тие на ин ди ви да – лич ност, ка то са над с т ро е ни 
над съ от вет с т ва щи те им доб ро де те ли и вът реш ни си ли. Ли дер с ки те ка чес т-
ва са най-вис ша квин те сен ция на чо веш ка та со ци а ли за ция, обе май ки в се бе 
си доб ро де те ли те на ин ди ви да (вя ра-власт-бран-труд-лю бов) и вът реш ни те 
сили на лич ност та (ра зум-во ля-чув с т ва-мо рал). В то зи сми съл ка чес т ва та 
на ли де ра са не са мо ин ди ви ду ал ни и ра ци о нал ни, но и со ци ал но-ди а лек-
тич ни, изкристализирайки в три а да та идея-вдъх но ве ние-им пулс. 

Нак рат ко – три те те о ре тич ни ни ва на екзи стен циал но-цен нос т на та 
систе ма Аретè гра фич но мо гат да се изоб ра зя т чрез ге о мет рич ните фи гу ри: 
звез да, квад рат и три ъ гъл ник. 

Фигура 1
     

Вяра

Власт Бран

Труд Любов

Звезда от добродетели на индивида

Разум

Воля Чувства 

Морал

 Квадрат от вътрешни сили на личността

Идея

Вдъхновение Импулс

Триъгълник от качества на лидера



10

Философско-ак сио ло ги чес ко то из с лед ва не на същ ност та на екзи стен циал-
но-цен нос т на та сис те ма Аретè, ко е то е из с лед ва не на ду хов ния свят на ин-
ди ви да/лич ност та/ли де ра в про це са на об щес т ве но то раз ви тие, започ ва с 
фор мули ра не то на кул тур но-ис то ри чес кия про ект Аретè.

Как во пред с тав ля ва то зи про ект?
Във вре ме то 1999–2006 г. бя ха пуб ли ку ва ни шест мо ног ра фии: „Арес“, 

„Марс“, „Ар ми я та на Бо га“, „От пе ро то до ята га на“, „Бъл гар с ка та енер гия“ 
и „Аретè“ (из да де ни са пов тор но през 2008 г. в „Аретè-ло гия, Кни га пър ва“) 
и трети път през 2015 г. в „Аретè. Идеи и образи на сборната добродетел“ – в 
преработен вариант. Там в на чал на сте пен са раз к ри ти ос нов ни те идеи и об-
рази на то зи иде ен про ект: сбор на та доб ро де тел ност на индивида в Югоиз-
точна Европа се форми ра в про дъл же ние на по ве че от три хи ля до ле тия чрез 
ис то ри ко-психоло ги чес ко онас ле дя ва не и ети ко-пе да го ги чес ко въз пи та ване. 
И то ва е прос ле дя е мо чрез пис ме ни ис то ри чес ки и литературни из точ ни ци и 
философ с ки учения от Античността и Средновековието. 

Раз ви ти е то на на уч но то поз на ние за фе но ме на aретè, за не го ва та същ-
ност ка то екзи стен циал но-цен нос т на сис те ма със съ от вет ни ни ва, це ли, 
фун к ции, струк ту ра и не пос ред с т ве на ре а ли за ция е неп ре къс нат и въз хо-
дящ про цес. То ва да ва въз мож ност в настоящото изследване да се оти де 
към пред с та вя не на пъ ти ща та за не го ва та реализация. Един от ва ри ан ти те 
включ ва след ни те проб ле ми:

– би тие – со ци ал но би тие – цен нос т но би тие; 
– про мя на в чо ве ка и ци ви ли за ци я та;
– цен нос ти: същ ност – цел – раз ви тие;
– цен нос т ни сис те ми: въз мож ни и съ щес т ву ва щи;
– ка те го рии и за ко ни на аретиката;
– об ра зо ва тел на и въз пи та тел на фун к ция на ин ди ви ду ал на та 

добродетел ност в „Звез да та Аретè“;
– прак ти чес ка ре а ли за ция на вът реш ни те си ли на лич ност та в „Квад-

ра та Аретè“;
– фор ми ра не и про яв ле ние на ли дер с ки те ка чес т ва в „Три ъ гъл ни ка 

Аретè“.
За все ки един от по со че ни те „ета жи“ за ре а ли за ция на екзи стен циал-

но-цен нос т на та сис те ма Аретè се фор ми рат и пред с та вят спе ци фич ни те за 
тях доб ро де те ли, вът реш ни си ли или ка чес т ва.

В нас то я що то из с лед ва не е нап ра вен опит кул тур но-ис то ри чес ки ят 
проект Аретè да бъ де пред с та вен мно гоп ла но во ка то прерастване в лидер-
ска ин тер дис цип ли нар на и ху ма ни тар на те о рия, със свои:
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• ме то до ло гия в на у ка та за цен нос ти те;
• об ра зо ва ние, прос ве та и въз пи та ние в граж дан с ко то об щес т во;
• кул ту ра и ху до жес т ве но твор чес т во в ду ха на ху ма низ ма и 

демокраци я та; 
• уп рав лен с ка сис те ма за прак ти чес ка ре а ли за ция на об щоп ри е ти 

житей с ки цен нос ти;
• ду хов ност и ли дер с т во в гло бал ния со ци а лен прог рес.
Ня кол ко до пъл ни тел ни еле мен та раз ши ря ват очер та но то изследова-

телско по ле на екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма Аретè:
– Из с лед ва не то се пра ви от по зи ци и те на фи ло со фи я та, етиката, 

естетиката и ис то ри я та, но во де що е психолого-аксиологическо то 
поз на ние.

– Аретè се пред с та вя ка то ин ди ви ду ал на, но и ко лек тив на екзи стен-
циал но-цен нос т на сис те ма на лидери и об щ нос ти. Три са изследвани-
те кръ го ве: би тие; цен нос ти; про мя на.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè е неп ре ход на чо веш ка 
същ ност. За да се раз бе ре то ва, е не об хо ди мо да се раз к рие съв ре-
мен на та Ӝ фи ло соф с ка, психическа, со ци о ло ги чес ка, аксиологиче-
ска, об ра зо ва тел на и въз пи та тел на същ ност, как то и въз мож нос ти те 
Ӝ за раз ви тие и усъвършенства не чрез дос ти же ни я та на всеп риз на ти 
твор ци – лидери в наука та и изкуство то.

Как то се виж да, те ма тич ни те об х ва ти на екзи стен циал но-цен нос т на та 
сис те ма Аретè са твър де ши ро ки, мно гоп лас то ви и ди на мич но раз ви ва щи се, 
ко е то изис к ва ди фе рен ци ра но и кон к ре ти зи ра но из ло же ние вър ху все ки от тях.

Древ но е лин с ки ят и древ нот ра кий с кият фе но мен аретè, кой то е обект, 
пред мет и цен тър на на ши те из с лед ва ния, за поч на ти в края на ХХ в. с 
подкре па та на го ле ми я учен проф. Алек сан дър Фол (1933–2006), е все още 
в на ча ло то на сво е то на уч но би тие. Но ин те лек ту ал на та и мо рал на та па мет 
не би ва да бъ дат къ си и из мен чи ви. В тра ко ло ги я та и ин до ев ро пе ис ти ка та 
де ло то на Ал. Фол бу ди ува же ние и приз на ние. Не из вес т на не го ва зас лу га е, 
че под по мог на на ча лно то пре фор му ли ра не на древ на та сбор на добродетел  
от Ела да и Тра кия аретè в екзи стен циал но-цен нос т на система на ин ди ви да/
лич ност та/ли де ра под наименованието аретика. То ва ста на въз мож но с не-
го вия критичен пог лед и ек с пер ти за вър ху поредица та авторови из с лед ва-
ния и мо ног ра фии, по со че ни по-го ре.

Ро де на в Егея и Тра кия още в ми кен с кия пре дис то ри чес ки пе ри од, през 
вто ро то хи ля до ле тие пре ди Хрис та сбор на та доб ро де тел  на индивида аретè 
е гра ди вен базисен еле мент на ду хов но то раз ви тие на чо ве ка и човечес т во-



12

то през следващите епо хи до съв ре мен на та ин фор ма ци он на цивили за ция. 
Та зи идея – обоб ще ние про низ ва в раз лич на сте пен досегашните из с лед ва-
ния на аретè и е част от нас то я що то из с лед ва не. 

Про мя на та на ди а да та чо век – об щ ност в ци ви ли за ци о нен план, 
разбира на ка то за кон на со ци ал но то би тие, не за ли ча ва, а об рат но то – 
уголемя ва при ро да та и зна че ни е то на та зи уни кал на екзи стен циал но-
ценност на сис те ма. 

В до се гаш ни те ав то ро ви из с лед ва ния и пуб ли ка ции пре об ла да ва  
култур но-ис то ри чес ко то прос ле дя ва не и опи са ние на иде и те и об ра зи те на 
сбор на та доб ро де тел . Се га вече във втората част е въз мож но да се разкрие 
екзи стен циал но-цен нос т на та Ӝ при ро да и праксиология. Осо бе но ней но то 
гра див но и фун да мен тал но включ ва не в про це са на фор ми ра не и раз ви тие 
на ду хов ния свят на лич ност та и ли де ра, жи ве е щи и дей с т ва щи в ус ло ви я та 
на гло бал на та ин фор ма ци он на ци ви ли за ция. 

Още в на ча ло то на пред с та вя не то на екзи стен циал но-цен нос т на-
та систе ма Аретè е не об хо ди мо да се фор му ли рат ней ни те начални тези. 
Законо мер но е на уч но то поз на ние за яв ле ние, про цес, от но ше ние, дей-
ност да се осъ щес т вя ва от ар гу мен ти ра но пред с та ве ни из ход ни по зи ции. 
То ва позволя ва да се от к рие ис тин с ко то на ча ло, а по-къс но съ щи на та и 
предназна че ни е то на из с лед ва не то.

На уч но то поз на ние има свои за ко ни, ка те го рии и по ня тия, кои то са 
обект на не го ва та ев рис тич на фун к ция и за ед но с то ва са скри та та при ро-
да на са мо то на уч но поз на ние. За то ва в ис то ри я та на на у ка та и осо бе но в 
съвремен но то на у коз на ние из к лю чи тел но вни ма ние се от де ля на базисните 
идеи и ценности.

При чи ни те за то ва са мно го и твър де раз лич ни, но во де що е, че познани е-
то, без да се от къс ва и про ти во пос та вя на обек тив на та действителност, има 
за цел ней на та скри та същ ност, за ко ни и закономерности. В про це са на ре а-
ли за ция поз на ни е то спаз ва оп ре де ле ни изис к ва ния и кри те рии, след ва своя 
спе ци фич на ло ги ка, из ра бот ва и раз ви ва ка те го ри ен и по ня ти ен апа рат, 
ана ли зи ра, син те зи ра, обоб ща ва, фор му ли ра и от к ри ва за ко ни и тен ден ции 
в съществуването и про мя на та на из с лед ва на та дей с т ви тел ност.

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ки те изис к ва ния в пъл на си ла се от на сят и 
до на уч но то поз на ние, има що за обект екзи стен циал но-цен нос т на та сис те-
ма Аретè и способите, методите и средствата за нейното формиране: исто-
рико-психологическо онаследяване и етико-педагогическо възпитаване на 
ценности. Както и съответните научни закони, категории и понятия. Та зи 
теория, това интердисциплинарно познание, се впис ва в на уч на та сис те ма 
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аксиология и мо же да се на зо ве аретика. Тяхна та при ро да, обект, пред мет и 
ме то ди на поз на ние ще се обос но ват в тази кни га. 

Ла ко нич но из ра зе ни, из ход ни те те о ре ти ко-ме то до ло гич ни по зи ции на 
екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма Аретè са:

– Ис то ри я та, фи ло со фи я та, пси хо ло ги я та, аксиология та, со ци о ло ги я-
та, пе да го ги ка та, ин фор ма ци он ни те, ко му ни ка тив ни те и уп рав лен с-
ки те на у ки. В слу чая сис те ма та от на у ки раз к ри ва/до каз ва сис тем-
ност та на те о ри я та Аретè. 

– Аксиологическото поз на ние е во де що, ос нов но и оп ре де ля що за 
същина та и еле мен ти те на зна ни е то и при ло же ни е то на аретè. 
Аксиология та ка то спе ци фич на об ласт на на уч но то поз на ние (глав-
но етически и естетически компоненти) е в про цес на окон ча тел но 
офор мя не и от де ля не от фи ло со фи я та. То ва да ва ос но ва ние и им-
пулс за раз ви тие и твор чес ко проявение на аретиката ка то ней но са-
мостоятелно нап рав ле ние:

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè, чи и то на чал ни еле мен-
ти са до ку мен ти ра ни в края на вто ро то хи ля до ле тие пре ди Хрис та, 
ка то индивиду ал на сбор на доб ро де тел ност по лу ча ва впос лед с т вие 
през класическия и ели нис ти чес кия пе ри о д об що чо веш ка същ ност 
и зна че ние. Още отна ча ло в нея са за ло же ни прин ци пи с об що ци ви-
ли за ци он на при ро да, кои то пос те пен но и сис тем но се раз г ръ щат в 
ху ма ни тар но, цен нос т но и пове ден чес ко би тие на лич ност та/об щес-
т во то/ци ви ли за ци я та.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè раз к ри ва и въз ви ша ва 
твор чес ко то на ча ло на лич ност та и об щ ност та: съ зи да ние, ев рис ти-
ка и творение са същ ност та и сми съ лът на би ти е то и съ знани е то, на 
ма те ри я та и духа.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè от ра зя ва и из ра зя ва 
скрита та при ро да на со ци ал но то би тие, ко е то в ис то ри чес ки мо мен-
ти има оп ре де ля що зна че ние за вся ка цен нос т на сис те ма. Аретè е 
нуж на на вся ко со ци ал но би тие, вън от нея и встра ни от нея со ци ал-
но то ста ва при ми тив но, еле мен тар но, род с т ве но с ду хов на ни ще та.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè съ е ди ня ва интелектуално-
ев рис тич но то със со ци ал но-цен нос т но то и нрав с т ве но то в естес т ве-
ния начин на жи вот и дей ност. Лич ност та, раз би ра на ка то сис те ма със 
съ от вет с т ва ща та Ӝ ци ви ли за ция, фор ми ра вът реш ни си ли: ра зум – во-
ля – чув с т ва – морал. Те зи си ли са рав но пос та ве ни, рав ноз на чи ми и 
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равнонепреодо ли ми, те оп ре де лят съ щи на та и по со ка та на со ци ал но-
то развитие и усъ вър шен с т ва не.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè е пос то я нен, сис те мен 
и гра ди вен еле мент на ме гааксиологическа та сис те ма на гло бал на та 
чо веш ка ци ви ли за ция. В та зи си същ ност тя е на ми ра ла и на ми ра 
кон к рет на кристализа ция в об щес т ве ни те сис те ми, поз на ти в раз-
лич ни вре ме на на човечес т во то, в со ци ал но то би тие на ет но си, на-
ро ди, на ции и об щ нос ти от на ции ка то Евро пей с кия съ юз.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè е еле мент на ев рис тич-
на та ин те лек ту ал на при ро да на чо ве ка и чо ве чес т во то. Раж да и да ва 
тла сък на отк ри ва тел с т во то, твор чес т во то, неп рес тан но то тър се не 
на но ви ис ти ни за доб ро то, кра со та та, спра вед ли вост та, за тях на та 
ди на ми ка и въз дей с т вие вър ху со ци ал но то би тие на чо ве ка и чо ве-
чес т во то.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè е в сър це ви на та на 
човешка та ду хов ност и ду шев ност. Без нея, встра ни от нея, про тив нея 
започ ва нача ло то на со ци ал но-пси хо ло ги чес ка та и аксиологическа-
та деграда ция, кои то во дят към ци ви ли за ци он ни ка так лиз ми.

– Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè има кул тур но-
историческо зна че ние за об ра зо ва ни е то и въз пи та ни е то на ин ди ви да 
и личност та в дух на вис ши доб ро де те ли и цен нос ти.

Ек зис тен ци ал но-цен нос т на та сис те ма Аретè, ней но то на уч но по-
знание и прак ти чес ка ре а ли за ция имат те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ки и прак-
сиологически фун к ции към на у ки те и тех но ло ги и те за уп рав ле ние, към 
ли дер с т во то и со ци ал ни те ели ти. 

По со че ни те из ход ни те о ре ти ко-ме то до ло гич ни по зи ции след ва да се 
раз г леж дат и въз п ри е мат ка то на уч на ос но ва на екзи стен циал но-цен нос т-
на та сис те ма Аретè. 

Тях на та по-кон к рет на „съд ба“ и про яв ле ние е ес тес т ве но да бъ дат 
разкри ти в про це са на по-на та тъш но то из с лед ва не. За то ва тук нак рат ко ще 
обоб щим по ря дъ ка на то ва раз к ри ва не:

Йе рар хи чес ка та три а да „ин ди вид-лич ност-ли дер“ се кре пи вър ху 
йерархи я та на сво и те цен нос ти: доб ро де те ли-вът реш ни си ли-ка чес т ва.

Пър вото ниво на екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма Аретè е да се 
пос тиг не мо дел но рав но ве сие на ни во ин ди вид. Урав но ве ся ва не то меж ду 
доб ро де те ли и по ро ци, с при о ри тет на пър ви те, во ди до пре о до ля ва не на 
екзис тен ци ал ни те проб ле ми в по ве де ни е то на ин ди ви ду ал но чо веш ко рав-
нище. Пос ти га не то на мо дел на ус той чи вост се съ път с т ва и пос лед ва от нат-
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руп ва не то на нрав с т ве на си ла и енер гия за уп лът ня ва не  на пър ва та степен. 
Ов ла де ни ят ме ха ни зъм на мо де лен ба ланс, по за ко на за пре ми на ва не на 
ко ли чес т ве ни те нат руп ва ния в ка чес т ве ни из ме не ния, во ди до за поч ва не на 
вът реш на бор ба за мо дел но рав но ве сие на по-гор но ни во – лич нос т ното. 
По опи са на та ме ха ни ка, след но во мо дел но рав но ве сие, се дос ти га тре то то 
ни во – ли дер с ко то. Те о ре тич но, с не го не се из чер п ва йе рар хи я та на ценно-
сти, но за нуж ди те на нас то я що то из с лед ва не и по ра ди лип са на достатъч-
но обос но ва ни дру ги те зи при е ма ме трис те пен но то мо дел но равнове сие за 
ак ту ал но.

На чал но то мо дел но ни во е след пос ти га не на ба лан са „чо век – приро-
да“ или ко га то ин ди ви дът е в със то я ние да удов лет во ря ва соб с т ве ните си 
ма те ри ал ни, ду хов ни и мо рал ни пот реб нос ти. Тогава, ко га то е относително 
не за ви сим от дру ги те ин ди ви ди: има дом, ра бо та, хра на, социал ни кон так-
ти, чер ти и спо соб нос ти, оце ня ва ни ка то доб ро де те ли. Основ но изис к ва не 
на този етап е да се съх ра ни мо дел но то рав но ве сие от типа „доб ро-зло“, 
„кра си во-гроз но“ и „нрав с т ве но-без н рав с т ве но“ на индиви ду ал но-пси хич-
но рав ни ще. 

Ста би ли зи ра не то на та ко ва мо дел но рав но ве сие на ни во ин ди вид да-
ва въз мож ност за из г раж да не на ос нов на со ци ал на еди ни ца и за ней но то 
успешно мо де ли ра не в рав но ве сие – по опи са ния ве че ме ха ни зъм и об х ват. 
Най-еле мен тар ни ят при мер за та ка ва со ци ал на еди ни ца е се мей с т во то.

Ка то ус ло вие за вто ро ни во на раз ви тие – личностното – се при-
е ма соци а ли за ци я та на ин ди ви да в гру па. То ва до веж да до над с т ро я ва не 
на индиви ду ал на та доб ро де тел ност с об щоз на чи ми за гру па та/об щ ност та 
ценнос ти и е пред пос тав ка за прев ръ ща не то на тех ния но си тел от ин ди-
вид в лич ност. Мно жес т во то цен нос ти, кои то мо гат да бъ дат из б ро е ни, се 
редуцират до че ти ри гру пи, на ре че ни „вът реш ни си ли на лич ност та: ра зум-
во ля-чув с т ва-мо рал“. Бла го да ре ние на те зи вът реш ни си ли на лич ност та 
инди ви ду ал ни те ин те ре си от с тъп ват пред гру по ви те/об щ нос т ни те ин те ре-
си – на тру до вия ко лек тив, по ли ти чес ка та пар тия и пр. Ре ша ва що за то ва 
ни во е ко лек тив ни те цен нос ти да пре бо рят его из ма на ин ди ви да. Ако не 
се осъщест ви но во то мо дел но рав но ве сие меж ду вът реш ни те си ли на лич-
ността, тя се връ ща на ни во ин ди вид. 

Та ка очер та ни те ни ва, вклю чи тел но тре то то ниво, в ко е то во де ща е 
иде я та спря мо вдъх но ве ни е то и им пул са (или идеологията спрямо орга-
низацията и политиката), са от но си тел ни, до кол ко то неви на ги се устано-
вя ва трай но мо дел но рав но ве сие. На ред с то ва вът реш на та ди на ми ка на 
чо веш ки те доб ро де те ли и цен нос ти и вли я ни е то на вън ш на та сре да во дят 
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до обо со бя ва не и на под ни ва, в кои то се гру пи рат ин ди ви ди или лич нос-
ти по сход ни по меж ду им приз на ци: фи зи чес ки, пси хи чес ки и нрав с т ве ни. 
Спо ред до ми нан та та в двой ки те вът реш ни си ли: ра зум-чув с т ва; во ля-мо-
рал или друга ком би на ция са въз мож ни още съ от но си мос ти. Съв ре мен но-
то по ле за про яв ле ние на доб ро де те ли те, вът реш ни те си ли и ка чес т ва та на 
индивида/лич ност та/ли де ра е сил но раз ши ре но спря мо въз мож нос ти те на 
тра ди ци он ни те ци ви ли за ци он ни мо де ли. В не го при със т ват административ-
ни еди ни ци, тран с на ци о нал ни кор по ра ции, све тов ни асоциации с иде ал ни 
це ли, неп ра ви тел с т ве ни струк ту ри по ра сов, религиозен, по ли ти чес ки, еко-
ло ги чен или друг прин цип. Но мо дел на та струк ту ра, обе ди ня ваща всич ки, 
кои то са на вто ро ни во, е дър жа ва та. И как то при ин ди ви да йе рар хич но то 
по кач ва не след ва от про ме ни те в екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма и 
той се прев ръ ща в лич ност, та ка и пуб лич но-дър жав ни ят ста тус на су бек та 
на цен нос т на та сис те ма, след ка то се ба лан си ра мо дел но, да ва въз мож ност 
на от дел ни лич нос ти да пре ми нат на тре то то йе рар хич но ни во – ли дер с ко-
то. Та ка вся ко по кач ва не на го ре в све та на цен нос ти те во ди до про ме ни на 
екзистен циал на та сис те ма на индиви да, а тя, на свой ред – до из к рис та ли зи-
ра не на мно го със тав ни сили и ка чес т ва на лич ност та и ли де ра. Опас ност та 
от връ ща не на по-дол но ни во оба че не е из к лю че на: ако уп рав ля ва щи те 
ли де ри на ла гат ин ди ви ду ал ни те или гру по ви те ин те ре си над об щ нос т ни те 
(дър жав ни те), то ва за ко но мер но раз ру ша ва мо дел но то рав но ве сие и на до-
лу по йе рар хи я та се на ла га греш на под ред ба на цен нос ти те.

Ето за що ос но вен кри те рий за раз поз на ва не то на со ци ал ни те йерархич-
ни ни ва е екзи стен циал но-цен нос т на та сис те ма, и по-спе ци ал но вътреш на-
та Ӝ йе рар хия: в конкретния случай за аретè тя е добродетели – вътрешни 
сили – качества. 


