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УВОД. 

INTEGRITY

Имам виртуална приятелка. Казва се Сетая Бред. Тя 
написа в глобалната мрежа текст, под всяка дума на 

който мога да се подпиша и който смятам за точния увод 
за тази книга: 

Има английски думи, които много харесвам, но на които не 
мога да намеря удачен превод на български – много прибли-
зителни, но нито един, който напълно да харесвам. Eдна 
от тези думи е integrity. Според дебелите речници integrity 
е комбинация от честност, почтеност и морал, които се 
поддържат неотменимо и не се променят според вятъра. 
Нещо като принципност, но по-чисто, по-меко и като че 
ли по-духовно. Човекът с integrity е безпристрастен, той 
не се нуждае от водачи и не поставя одобрението на мно-
зинството така високо, както истината. За някои тя е 
хлъзгава и мъглива, но не и за него, когато се търси от по-
зицията на integrity, истината се саморазкрива. Такъв чо-
век не реагира първично на стимулите от околната среда, 
проучва нещата от всички страни, преди да си формира 
мнение, и понеже не очаква от никого нищо, е благодарен 
и за най-малкото нещо. С годините разбрах, че integrity 
явно е качеството, което най-вече търся у хората и се 
стремя да го поддържам у себе си. Това търсене ме научи, че 
то липсва както при много човеци, така и при цели дър-
жави. Включително и България. Всеки, който прехвърли 
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дори бегло най-модерната история на страната, веднага 
ще забележи, че понятието integrity не съществува в ко-
лективното съзнание. Приятелите се менят, враговете 
се менят, всичко е безформено и флуидно. Няма постоянна 
честност, няма лоялност, няма и неотменими принципи. 
Въобще не ми харесва да гледам как бързо се менят страс-
тите на хората, как моралът им се гъне като риба меж-
ду камъни. Днес са ти приятели, утре те забравят. Днес 
са пò светци от папата, утре ти изневеряват. Днес ти 
вдигат паметници и ти се кланят доземи, утре те пре-
дават. Точната противоположност на integrity. И на моя 
начин на живот и мислене. 
Имам морален кодекс, който успешно ме направлява вече 
много години, който се стремя на всяка цена да предам на 
децата си. Правя го с ясното съзнание, че това едва ли ще 
им донесе социален успех, но знам – ще направи живота 
им пълноценен и радостен. Искам да знаят какво означа-
ват лоялност, честност, почтеност и благодарност. Да 
са готови заради липсата им да напускат работа, хора, 
семейство, дори държава. Човек (или народ), който тъкми 
моралния си кодекс според настроенията на деня, никога 
няма да си издържи житейския изпит и да достигне за-
вършеност. Както и човек, който се отмята от ценно-
стите си при всяко предизвикателство. Голям грях според 
този мой кодекс е да се забрави стореното добро. Ако някой 
е направил нещо хубаво за мен, аз никога не го забравям. Не 
ме интересува този някой как постъпва с другите и дали 
е по природа честен и почтен; интересувам се от чест-
ността в нашите отношения. Морален съдник съм само 
на себе си, защото останалите си имат собствен теф-
тер с точки, с който ще се отчитат пред собствения си 
бог. Единствена причина да зарежа някого е непочтеност 
спрямо мен, иначе ще бъда зад гърба му винаги и завинаги. 
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Дори да върши с другите неща, които аз не одобрявам, или 
пък да се изправи сам срещу света, ще съм там и той ще 
знае, че го подкрепям. Въпрос е на integrity. 

И аз мисля така. Затова написах тази книга за хора с 
различни гледни точки и понякога дори с противополож-
ни на моите схващания за живота. Но хора с integrity. 


