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акад, дтн. Стефан Воденичаров - Председател на БАН  

        „Религия, ценности, ортодоксалност:  

          Религията и науката в 21 век“: 

   Уважаеми колеги, гости и домакини от Россотруд-

ничество, високо ценя поредната осма инициатива на 

Научно-изследователска група „Религиозно -философски 

парадигми и интеркултурен диалог“ с координатор и 

научен ръководител дфн.Ст. Пенов. В НИ група и проекта 

участват философи и теолози от БАН и СУ„Св.Кл. 

Охридски“ и чуждестранни - главно руски и израелски  

учени. Ядро на този проект са учените от секция 

„Религия“ на Института за изследване на обществата и 

знанието при БАН. Благодаря и на другите участници, че 

заедно с единствената в България светска катедра по 

световни религии посвещават конференцията и предстоя-

щия международен тематичен сборник на 145-годишния  

юбилей на Българската Академия на науките.      

     В програмата си 2020 БАН е отделила специално 

място на запазването и развитието на културно- 

историческото наследство и изследването на духовните 

ценности, каквито представлява и религията. Миналата 

година се спрях пред вас на конституционните и зако-

нови разпоредби, които определят религията като социал-

но явление и отношенията между вероизповеданията и 

държавата в България и Русия. Днес ще обърна внимание 

върху забележителните функции на религията спрямо 

състоянието на обществото и развитието на личността, 

както и на релацията  религия - научни изследвания: 

    По отношение на социалните общности и човешките 

цивилизации религията е поне толкова стара, колкото е 

познатата ни човешка история. Нещо повече: Религията 

интегрира големи общности, и колкото е по-голяма 
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популацията, толкова по – обширна и екзистенциално 

ангажираща ще е тя. При това организираната религия 

има чисто държавни и дори геостратегически функции. 

Освен това личната религиозност успокоява психически 

личността, тя като социален психоаналитик предпазва от 

страха от смъртта и от греха. Някогашните стопани на 

нашите земи- траките са били не по-малко древни и 

културни от елините и не по-малко екзистенциално 

религиозни от евреите: Те до такава степен вярвали в 

съществуването на Бога и живота след смъртта на тялото, 

че: Плачели, когато се родял нов човек заради 

предстоящите му чистилищни страдания и, дори: 

Устройвали празници и веселби в чест на починалия, 

комуто завиждали, че е изоставил “черупката на охлюва” 

и вече пребивава в божествения свят.   

    Базирайки се върху трудовете по философия на 

религията на водещи български автори( покойните Иван 

Слаников и Димитър Пенов и на неговия племеник – Ст. 

Пенов, който и в момента е сред нас), бих класифицирал 

функциите на религията така: 1/ Екзистенциална 

потребност за крайния човешки субект с психо-физична 

конституция, чиято цел е не само лично безсмъртие, но и 

тоталната интеграция на личността. 

   2/ Личностен психичен регулатор и духовен 

интегратор: При такава интеграция на личността 

моралните, волевите, познавателни и дейностни усилия 

водят до битийно и дейностно усъвършенстване. Какво-

то и да се говори, принципите и ценностите на 613 запо-

веди на Моисей от Петокнижието на Библията в значи-

телна степен са повлияли както на моралните идеи, така 

и са преминали през традиционните национални права и 

римското право, а от там в международното право.  
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  3/ Религията е още и социален регулатор  с важна 

държавообразуваща и консолидираща функция: Единна-

та религия не просто споява различни народи, но нещо 

повече – тъкмо страни и народи  със силна и популяри-

зирана като ценност и норма монотеистична религия са 

най-устойчиви. Най- забележителният факт на социална 

регулация и интеграция е описан в първите 5 книги на 

Свещеното Писание. Напр.: При възникването и разпрос-

траняването на последователния монотеизъм през 15-13 в. 

преди новата ера за еврейския народ юдаизмът играе не-

заменимата национално-консолидираща и държавообра-

зуваща функция. Същите функции изпълни и Правос-

лавието за българския народ. Пак в Тората се развиват и 

релации за връзката между църква и държава, а и та-

кива с по-общочовешки характер като взаимозависи-

мостта между религия и общество; полагат се прин-

ципите на монотеистичния и екзистенциално значим  

светоглед на личността, касаещ важните въпроси като: 

душа и тяло, човек и общество, Бог и свят, трансцен-

дентни и иманентни ценности. 

      Именно религията във формата и със съдържа-

нието на монолатризъм или монотеизъм  създава и ут-

върждава древния Египет и Израел, Персия, Япония и 

Индия, а доста по-късно страни като Гърция, Рим, Ви-

зантия, България, Турция и Русия. Факт е и това, че тък-

мо страните с развита монотеистична религия се консо-

лидират най-добре и стават устойчиви държавни обра-

зувания. Както католическо-протестантската конфигура-

ция владее духовно Западна и Централна Европа, така ор-

тодоксалното изповедание остава традиционна ценност в 

Източна Европа. Днес т.нар. абрахамистични религии: 

юдаизъм, християнство и ислям влияят върху умовете на 
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над 3 и половина милиарда хора, т.е. на над 50% от чове-

чеството. Както се обосновава, че страните с развита, об-

щоприета и държавна монотеистична религия са най-ус-

тойчиви, така е доказуемо, че подобна функция може да 

изпълни и специфична национална традиционна религия 

или духовна култура – като китайската и японската 

(виж: Пенов Д.1942; Пенов Ст. 1996; Пенов Ст. 2005). 

    По взаимоотношението религия и наука ще 

реинтерпретирам вече казаното по-рано, че едни и същи 

хора имат едновременно субективната и обективната 

потребност от религиозна визия върху единния свят и 

научно изследване на същия свят. Философите, рели-

гиоведите,  учените и теолозите са призвани: 

1/ Да опазят и развиват културно-историческото наслед-

ство на нашия народ и човечеството и никога да не до-

пускат грешката на т. нар.научен атеизъм в опитите му да 

конструира„дървено желязо“. Не по-малко рисков може 

да бъде и религиозният фундаментализъм, който се конф-

ронтира с принципите на толерантност и общочовешките 

ценности и налага ограничения на реалния живот.  

2/ Учените следва правилно да интерпретират и популя-

ризират смисъла на духовните ценности. Да бъдат наясно 

както с границите на приложение на религията, така и с 

ограниченията в самата наука. По този начин те няма да 

се задоволят само с известното, а ще търсят и новото. Не-

ка, опазвайки традицията, да не спираме общочовешкия 

прогрес. Да не се отказваме да задаваме въпроси и да да-

ваме отговори за смисъла на човешкото битие в света и 

тенденциите на цивилизацията. В противен случай не са-

мо ще престанем да бъдем учени, но бихме загубили чо-

вешката си същност. Накрая, никога да не забравяме, че, 

дори в Едем, ябълките не падат наготово в устата (Сла-
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ников 2005; Слаников - Пенов С. 2000; Пенов С.1996). 

     Желая успех на участниците в конференцията, на 

научно-изследователската група „Религиозно- философс-

ки парадигми и интеркултурен диалог“ и на уважаемите 

домакини от Россотрудничество. Драги колеги и гости, 

бъдете добре дошли и на честванията през есента, с 

които ще отбележим 145 г. юбилей на научно-духовния 

стожер на България – Българската академия на науките.  
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  17 юли 2014 г.       Председател на БАН – академик                     

                         Стефан Воденичаров. 

 

              В памет на проф. Димитър Пенов                                                                                                                                           
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          In memoriam – Prof. Dr.Habil. Dimitar Penov   

     През 2013 се навършиха 110 г. от рождението на проф.д-р 

хабил. Димитър Пенов и 30 г. от смъртта му. Двете кръгли годишнини 

ни дават повод да припомним оскъдните данни, които са се запазили 

за живота и делото на този забележителен богослов, стълб на 

религиозната философия в България и дългогодишен преподавател 

в Софийския Университет и духовните училища на БПЦ. 

     Димитър Пенов е роден на 5 октомври 1903 г. в 

Белослатинската духовна околия. Той е един от синовете в голям род, 

а родословното му дърво е свързано също с Велико Търново, където, 

след като получили наследство, се завърнали част от роднините му и 

запазили фамилията. Преданието разказва, че негов прапрадядо е 

участвал в битката при Одрин 1205 г. срещу кръстоносците в Тър-

новския гвардейския полк на цар Калоян. Там му се отдал случай да 

защити с гърдите си царя от хвърлено копие. Бил произведен стотник 

и му било поверено командването на неголямо укрепление –днес 

местността Калето между В.Търново и Къпиново. Длъжността и близ-

кото войниганско село останали наследствени. През 1393 г. – преди 

падането на столицата Търнов- последният управител Давид 

защитавал крепостта до края си от османските нашественици. След 

като той загинал при поредния щурм – съпругата му –Дана, заедно 

със синовете им Недим и Салтиел и дъщерите/ или снахите/ Кира и 

Роза избягали през таен изход и се установили в Еленския Балкан. 

Там майката се представяла не с истинското си име и от тогава е 

останала и фамилията Пенови( Пеновите деца). Част от фамилията 

мигрира покрай Стара Планина до района на Червен Бряг, а други 

остават в Еленския Балкан до освобождението на В.Търново през 

1877 г. от руските войски на ген.Гурко. 

      През 1919 г. младият Димитър Пенов постъпва в Софийската 

духовна семинария, която завършва през 1925 г. Същата година e 

приет в Богословския факултет на СУ, в който успешно се дипломира 

през 1929 г. В края на 1929 г.започва работа като преподавател в 
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Духовната семинария, където с двугодишно прекъсване остава чак до 

1951 г. Между 1938 и 1940 г. специализира богословие и философия 

в Берн и Йена. През 1940 г. университетът в Йена му присъжда 

докторска степен –„доктор хабил” по философия за хабилитационния 

му труд „Философията на Рудолф Ойкенс в религиозно- 

педагогически аспект”. 

      От 1 септември 1951 г.д-р Пенов е хоноруван преподавател 

по история на философията, психология и логика към катедра 

„Апологетика и история на философията” в Духовната академия, а 

от 1 януари 1952 г.е щатен преподавател. През 1954 г. става старши 

преподавател, а от 1960 г. е доцент на същото преподавателско 

място. Две годинипо-късно е удостоен със званието „професор” в съ-

щата катедра за своята научно-изследователска и преподавателска 

дейност и за научните достойнства на трудовете му. Неговите об-

разцови философски лекции се посещават масово и от студенти от 

историко-философския факултет на СУ ”Св. Кл.Охридски”. Проф. Пе-

нов разработва принципния проблем за отношението между религия 

и философия и значението за човешкия мироглед на монотеистична-

та религия в двата си фундаментални труда: „Философия и мирог-

лед”-1941 г. и „Мироглед, дух, религия”- 1942 г. Публикува и някои 

ценни изследвания по въпроси към историята на философията, въху 

християнската философия на В.Д.Кудрявцев и Ф.А.Голубински. Зас-

лужава си да споменем: „Фридрих Паулсен и религията”, „Учението 

на Библията за мира и войната”, „За произхода и целта на света”, 

„Към философията на религията” и „Силата на музиката”.  

     Освен на научна и преподавателска работа проф. Пенов се 

отдава и на усърдна църковно-просветна и обществена дейност. Ав-

тор е на редица статии, доклади, беседи на различни религиоз-

но-философски, църковно-исторически, обществено-педагогически и 

социално-културни теми, подготвяни по повод на симпозиуми, юби-

леи, годишнини, чествания. Делегат е на Третия църковно-народен 

събор. Активно участва и в изработването и утвърждаването на 
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Патриаршеския Устав на БПЦ и избора на първия патриарх – Кирил 

(8 -10 май 1953 г.).Проф.Пенов не можеше да толерира само войнст-

ващия атеизъм, бездуховността, невежеството и материализма. 

Принципите на междуетническа толератност и интеррелигиозен ди-

алог у него се съчетаваха с компетентност, висок професионализъм в 

религиозната философия и силна апологетичност на ортодоксалната 

вяра. И до днес част от роднините му са православни християни, а 

други – членове на организацията на евреите в България “Шалом“.. 

    Почива на 5 ноември 1983 година. Краят на земния му път не е 

отбелязан никъде от тоталитарните средства за масово осведомява-

не. Когато проф.Д.Пенов „мина на другия бряг”, той остави тук неза-

личими спомени у своите колеги, роднини, и у многобройните си 

възпитаници. Паметни са неговите писани слова: ”Ние дотолкова сме 

хора, доколкото сме се издигнали до един мироглед, доколкото сме 

надхвърлили физико–химическата и биологическа овериженост, пог-

леднали сме критично към себе си и заобикалящия ни свят, пожела-

ли сме да осъзнаем човешкото си достойнство…Човечеството е мис-

лимо без”техническия прогрес, но то”никак не е мислимо без човеч-

ност, взета като степен на цялостна духовна възможност на самосъз-

наването”(Д.Пенов.1942.„Мироглед. Дух. Религия”).Scripta  manent !      

  {По данни от архиви, спомени и литература: (вкл. Стефан и Кирил Пено-

ви; Нед. Пенов; Ст. Дим. Пенов, Ал. Карамихалева }: д-р Рупен Крикорян, 

д-р Марсел Израел & дфн.Стефан Пенов  (5775 ,ש א ל ת י א ל ). 

 ליארשי  אםש                          
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     дфн. Стефан Пенов (ръководител на проекта) 

 ФИЛОСОФИЯТА, РЕЛИГИЯТА И НАУКАТА 

КАТО ДУХОВНИ ВИЗИИ ЗА СВЕТА И ЧОВЕКА. 

АБРАХАМИСТИЧНИТЕ РЕЛИГИИ. 

                   дфн. Стефан Пенов  

           (руководитель международного  проекта)  

РЕЗЮМЕ: ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ И НАУКА КАК 

ДУХОВНЫЕ  ВИЗИИ МИРА И ЧЕЛОВЕКА. АБРАХАМИС-

ТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ 

    Наш основной тезис: религия и наука экзистенциальная 

потребность человеческого духа. Частнонаучное знание- это 

бесконечный путь без окончательного результата. Откуда 

происходит противоречие и как  восстановить  изначальное 

единство ? С позиции Гегеля /Энц.§1/“Философия и религия 

имеют своим предметом истину, и именно истину в высшем 

смысле этого слова, что Бог и только Он Один, есть истина. 

Далее обе занимаются областью конечного, природой и челове-

ческим духом,и их отношением друг к другу и к Богу как к их 

истине“. 

     Среди апологетов религии можно выявить аналити-

ческие и синтетические, констативные и концептуальные 

взгляды, среди которых только системное и холистическое поз-

нание/ которое не может не быть философским!/ плодотворно. 

Наука и религия имеют разные поля применения, но они как 

бы освечивают одну и ту же объективную  реальность с  

разных точек зрения. Таким образом они дополняют друг дру-

га,но наука и религия не противоречивые сами по себе, а 

только в разрозненном уме прагматика, атеиста или невежес-

тве наивного реалиста. И поскольку человек сотворен онтоло-

гически единым, постольку он в единстве и духовности 

субъекта своего должен найти истину, мир и веру, которые 

поведут его по Дороге Правды и Жизни. Религия и наука могут 
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относится между собой как относяться  религиозное и светс-

кое, церковь и государство, душа и тело. Последние примиря-

ются в единстве духовного субъекта – нечто третье, которое 

есть онто-истина двух различий с единством в основании и 

его надо восстановить свободно и активно. С другой стороны, 

предмет религии и религиозной философии является одним и 

тем же- вечное, смысль человеческой жизни, место персональ-

ного бытия в иерархии Универсуума и, конечно -отношение 

между вечным Богом и человеком, обладающим бессмертной 

души и божественной искрой Духа. А такие вопросы являются 

мировоззренческими! А мировоззрение всегда персонально, 

тогда как идеологии всегда социальные и прагматисткие. 

                 

           ФИЛОСОФИЯ-РЕЛИГИЯ-НАУКА 

      Нашите многогодишни професионални търсения и 

изследвания са израз както на обществена така и на 

екзистенциална потребност от Истината, в конкретния случай 

при отношението: религия – наука - философия. Нека не 

заемаме позицията на клерикал, нито на антиклерикал, защото 

това е чуждо на чисто философския подход. Нека ни вълнуват 

вечните проблеми човек - Бог и свят и религията като 

връзка с Бога. По този повод никой никога не е изказал 

по-точна мисъл от Бейкън, повторена и доразвита от Лайбниц: 

Една капка от чашата на познанието/философията/ ни 

отдалечава от Бога, но ако се пресуши цялата чаша - тя ни 

връща при Него. Ние обаче сме се наслушали на невежи 

изказвания за отношението религия-наука или на злонаме-

рената тенденциозност на ”научния” /!?/атеизъм. Религията е 

тип цялостен мироглед -“на ума и на сърцето”, но тя не е 

частна наука. Науката е безкраен път без окончателни 

резултати, защото на първо място тя се занимава само с 

външния опит, а не с вътрешния. Нека припомним: някога по 
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чисто научни, а не теологични съображения: светът се е 

свеждал само до една плоска и малка Земя, закрепена върху 

слонове, китове или костенурки. После започнали да смятат, че 

Земята е кръгла( както може да срещнете и Стария завет на 

Библията), но е неподвижен център на Вселената, около който 

се въртят по идеални кръгли орбити планетите и звездния 

свод(по Птолемей). След това светът ни/по Коперник/ се е 

свеждал до Слънчевата система с небесен свод, на който може 

да са закачени звезди. 20 век донесе теориите на Льометър 

-Едингтън-Гамоф-Милн за първоначалната сингуларност и 

космическото яйце, от което се раждат над 10 млд. галактики 

преди 14-17 млд.години. Днес все повече си пробива път 

концепцията за инфлационната Вселена с принципите на 

черни и бели дупки, пространствено-времеви скокове и тунели 

на»дървояда». (Какво ще последва?) Квантовата механика ни 

доведе до странните за сетивата понятия на Айнщайн-Инфелд 

и Хайзенберг-Маргенау за еквивалентност и взаимозамени-

мост на маса и енергия,за «нематериално» и «вероятностно» 

поле. Юрий Симаков разви концепция за”информационное 

поле жизни”, а Маргенау и Дж.Икълз откриха дори «психич-

ното поле». Квантовата механика предлага абсудни дори за 

математиката твърдения за 3-те кварка от типа: 1/3 

Е+1/3Е+2/3Е = 1. И в науки като биология и психология  се 

показа, че няма последен материален субстрат на паметта и 

мисленето, където последователно се сменяха теориите за: 

обема и теглото на мозъка, но слонът има 5 кг, а китът 6, ние 

1,3до 1,4 кг, ала от това не следва извод за потенциите на 

паметта и мисленето. После следва последователно 

акцентиране върху формата и гънките на кортекса; след това се 

премина към ляво асиметричните белтъчни макромолекули, 

накрая се стигна до експерименти с блокиране на ДНК и РНК 

чрез вкарване на химически активни заместители на азотни 
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бази като 8-азогуанин, което показа, че и нуклеиновите 

киселини не са последен субстрат на индивидуалната памет и 

мисленето. По-нататък: Накъде?- освен към „информационая 

теория жизни“ на Ю.Симаков/, или „вероятностното 

психично поле“ на Маргенау -Икълз?  

    Второ, частнонаучното познание е разделено на сектори и 

дори не може да обхване холистично света, както прави 

философията.  

    Трето, частният учен винаги изключва себе си като субект 

от процеса на познание.  

    Четвърто, само философията и религията могат да синте-

зират цялостен мироглед и само те могат да проникнат в от-

въдното, трансцендентното, до което науката няма работа и 

достъп.  

    Пето, религията е особен тип знание, но и преживяване/ 

цялостно, вътрешно изпитване в и върху самия себе си и вид 

поведение с дейност. Тя може да даде отговор на най-значимия 

екзистенциален проблем: Защо въобще съществува нещо? 

Какъв е смисълът на живота? И заедно с философията може 

да посочи МЯСТОТО на ЧОВЕКА В ЙЕРАРХИЯТА НА 

БИТИЕТО, да предостави не само теоретична методология, но 

и практическа методика с отговор на въпроса: Какво да се 

прави? “Нейната персонална функции е: психична и 

личностна интеграция с регулация на дейността, достигане и 

поддържане на душевно равновесие и върховна степен на 

сигурност и осмисленост на живота”/Слаников, гл.4/. Полага-

ните при това персонални и колективни усилия водят до 

онтологично саморъзвитие на личността и усъвършенстване 

на социалните общности. 

      Бог, сътворявайки множеството от светове в единен 

Универсум, влага собствена споделена логика, която е основа 

за естествено откровение, а то се дели на архетипове на духа 
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и закони на външния свят на обектите. Освен естественото 

има и свръхестествено Откровение: Това са книгите на 

пророците, Свещените Писания /Тора&Танах, състоящи се от 

книги невиим и кетубим, писания и пророци, Нов Завет, 

Коранът, вкл. и тези на будизма и хиндуизма. Задачата на 

науката е да се занимава с естествените откровения, а на 

религията – свръхестествените и религиозния култ. И не 

само това, защото религията трябва да се обогати с 

достиженията на науката и заедно с философията да създаде 

цялостен светоглед, ”който да интегрира психично личността”. 

По този повод и Е.Данков пише (ВТУ, 2003), че: ”За повечето 

хора, които се задоволяват със сетивното възприятие на 

природата, без да проблематизират нейната същност,тя е 

естествен феномен и неговата загадъчност не се усеща” 

/с.108/. ”Онтологията на природата не може да пренебрегва 

всеобхватното, което стои по-високо от  субект-обектното  

разделение и по-дълбоко ”от сетивата. Философията “гледа на 

природните предмети като на семиотични/знакови/системи”. А 

те ни ”информират за всеобхватното и трансценден-

цията”/с.111/. Иначе няма как да схванем действителността 

като съществуваща. А без Абсолютното като споделена със 

света субстанциалност и като Свръхсубект не би същес-

твувало нищо! Факт е и това, че само тези учени, които не са 

пренебрегвали религията на практика/не като теология, а като 

водещ религиозно философски принцип/ и не са съблюдавали 

бръснача на Окам, само те наистина са развивали научното 

познание. Израз на абсолютна дискриминация е да прилагаме 

бръснача на Окам, да опростяваме нещата и да свеждаме 

новото и неизвестното към познатото. С допускането, че на 

света има повече неща, отколкото знаем и, неприемайки 

априори наивния реализъм, науката  води човечеството към 

определен прогрес и стана  съоткривател и на естественото 
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откровение. Но и тя има своите граници и методи на 

приложение. 

      Да се предлага атеизъм от името на науката, това бих 

нарекъл да е все едно сънуване на лошия сън “на Бога“. Но и 

атеистите са Божие творение и като такива с тях трябва да се 

води диалог/ Слаников, гл. ІІІ/. По-важното е, че и науката, и 

религията са вид познание. И никоя от тях не трябва да 

навлиза в полето на другата, освен ако иска да се обогати. 

Много учени от ХVІ чак до ХХІ в. са имали религиозни 

възгледи, добре разграничавайки религиозни ценности, научни 

факти и закони и религиозно-философски светоглед/Слаников, 

гл.І,ІІ,V/. Както атеизмът и религията  са два полюса на 

човешката душа, така и човекът има два пътя: 1/Път на 

безсмислени противоречия, причинаващ страдания и 

неосъзнаване на себе си и др. като духовен субект; или: 2/ Път 

на отказ от егоизма, наивния реализъм – път на алтруизма, 

спазване на главната заповед: Обичай ближния както себе си и 

Господа -Бога с цялата си душа,сърце и ум. И тъй като Транс-

цендентното и Абсолютното са това, без което светът и чове-

кът дори не биха имали битие/както казва кардинал Мерсие, 

«Ако не би имало бог-Творец- нищо не би съществувало». Бих 

добавил, че не би имало не само атеисти и скептици, но и 

нас-изследователите на религията.  

     Ако науката се разбира като висше, систематизирано поз-

нание, то специфична и друга форма на познанието е рели-

гията, която същевременно е форма и на цялостно духовно 

приобщаване на човека към Бога, Трансцендентното. С чисто 

специфичните си средства науката ни казва много неща и за Бо-

га, но само религията е тази, която специфично и познавателно, 

и емоционално ни доближава до Бога.Затова само науката е 

неадекватна като средство за максимално сближаване с Бога.Тя 

обаче може да се издигне до разбиране на собственото си 
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несъвършенство, което всъщност е несъвършенство на нейния 

обект - видимата, иманентната действителност. В осъзнаването 

на това несъвършенство науката не отхвърля, а търси познава-

телно-духовното взаимодействие с религията и помощ от нея. 

От своя страна, религията трябва да има пълното съзнание,че 

науката е специфичен и в този смисъл относително адекватен 

инструмент за опознаване на света и човека, които даже само в 

качеството си на аспекти и продукти на Божията мощ влизат в 

обсега на религиозното познание, т.е.знанието за Бога. Взаимно 

отхвърляне или преследване между религията и науката е плод 

на недоразумение и то трябва да се елиминира в интерес и на 

двете духовни формации(срв.Слаников 2005; Пенов 2000,2005). 

       Науката и религията са все пак две ненапълно 

съизмерими духовни парадигми. Това прави изследването на 

спецификата и функциите на всяка от тях напълно оправдано. 

От др.страна, това не пречи на тези две духовни образувания 

да си сътрудничат,да се нуждаят взаимно една от друга, 

най-малкото защото общ предмет и цел и на двете е човекът. 

Всяко подценяване,още повече елиминиране на религията от 

науката както и обратното, противоречи на духовното предназ-

начение на всяка от тях и на общия им интерес духовно да 

облагородяват и обогатяват човека, а също да съдействат за 

неговото благосъстояние, както в емпирично-иманентния, така 

и в отвъдно-трансцендентния смисъл на думата. 

     Нека потърсим автентичната религиозност и я съединим 

с наука и философия, запазвайки границите им на приложи-

мост. При това не следва да приписваме на Бога и 

религиозните интерпретации нито нашите несъвършенства, 

нито ограниченото си познание, нито псевдо-чудеса или 

егоистичните си желания. Факт е, че автентичната религия не 

възниква на пусто място, нито е плод на фантазии: 

    Религията  има и общочовешки, а не само расов или 
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регионален /национален/ характер. ”За човека, пише Хегел/Ф-я 

на религията, с. 198-208/, доколкото той е човек, религията е 

съществена и не може да бъде чужда на неговото 

преживяване”.Той ясно показва, че частното битие на всичко 

живо “се снема в религията”, чрез което “ограниченият 

живот се възвисява до безкрайния”. Хегел е категоричен, че 

“никой човек не е толкова развален, загинал и лош, и никой не 

е чак толкова презрян, та в него напълно да отсъства 

религиозното чувство”, което може да се изразява дори чрез 

страх, гняв, мъка, ненавист или копнеж. След него Юнг 

поддържа исконността на духовната себеидентичност и 

религиозност чрез “архетипа себесност” и “архетипа на Божия 

образ” /1967, с.392-402,Jung. Може да припомним и теориите 

на Соловьов за божествения източник на религията, на Л. Шес-

тов за единството на “Атина и Йерусалим, на Шмидт – етног-

рафските доказателства в подкрепа на изначалния монотеизъм 

/Пенов,2000,ІV;§1,§6; 136/. Самият Шмидт смята, че само 

развалата и упадъкът на човешката природа /допълваме: “цен-

ностна  система”/ са довели до политеизъм, анимизъм, 

монолатрия, анимизъм и магьосничество. След Мойсей и с 

идването на Месията човечеството би трябвало да 

възстановява монотеизма на по-високо ниво. Днес религията 

е същностна характеристика на културата, и в случая на 

европейската, която несъмнено има юдео–християнски и 

елино-римски основания със съвременно  съдържание, което 

е повлияло също и двете Америки /Пенов, Ст., 2005, гл.5,6/. 

    Накрая, нека въведем няколко опорни термина за да 

избегнем заниманията с „всичкология“ и спазим принципте на 

Хегел и кардинал Мерсие „истината има цялостен и системен 

характер“, но „добре обяснява този, който добре разграничава“. 

Нека принципно да разграничим:  

1/ МИРОГЛЕД/ СВЕТОГЛЕД/  от всяка ИДЕОЛОГИЯ:  
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2/ФИЛОСОФСКО от ЧАСТНО-НАУЧНО изследване:   

3/ ТЕОЛОГИЯ и РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА  

И РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ: 

    Детерминацията и взаимодействие на религията, 

философията и науката през категориите: 

мироглед/светоглед и идеология; философия, религиозна 

философия, философия на религията,  теология,  религия: 

   Философията не е и не може да бъде идеология. Тя се 

занимава с всеобщото, необходимото, валидното, същест-

веното и субстанциалното. Какво представлява този камък? - 

е въпрос за физика и химия. Каква е структурата на човешкото 

тяло е проблем на анатомията? Но: Какво представляват 

всички камъни?, „Нужно ли е да хвърля този камък?!“или: 

Какво е отношението душа-тяло или какви са атрибутите на 

телата и душите - това вече е философски въпрос? 

    Причинността и детерминизма не трябва да си предста-

вяме като удар между 2 тела! Всяко подпъхване на сетивно 

съдържание в понятията е вид наивен реализъм. Философски е 

силогизмът: 1/Тялото е протяжно, тежко, променя се с 

времето/минало-настояще-бъдеще/ и причинно детерминирано! 

2/ Духът е непротяжен, за него времето е само сега и е 

свободен да избира и да твори новото! 3/ Вместо да кажем, че 

материята и духът са две субстанции, които нямат нищо общо 

освен факта на битие и да чакаме Бог да сътвори чудо 

/нарушавайки 1 от Заповедите Си/ за да взаимодействат или 

конструрират човека, следва да заключим: истината е нещо 

трето. Не трябва да питаме дали Бог може да създаде толкова 

тежък камък, че сам да не може да го вдигне, защото Бог е над 

духа и материята./Все така е безсмислено и да се пита: Кога 

Бог е създал света? За философа е важно дали Бог е онтоло-

гически пръв, защото хронологията е емпирично понятие, 

което следва дори от книгата Берешит/Ставане,Произход/ 
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    Всевишният като Творец и Разпроредител не само създа-

ва, но и поддържа света/ Хегел, Енц.2/. Ако няма Бог-нищо не 

би съществувало/св.Тома- кард.Мерсие/. Не е от значение дали 

Творецът е хронологично пръв или онтологически. По този 

въпрос и Платон, и Св.Тома Аквински, и Хегел са единодушни! 

Изводът е: да не се подпъхва в категориите на философията 

сетивно съдържание и да не се прави лоша абстракция!(Тя е от 

типа: Всички птици летят и имат крила. Ами тогава и планети-

те трябва да имат крила, защото летят! Или: Стоката на търгов-

ката се е развалила, следователно и самата тя е развалена). 

Философската абстракция –тя само се очиства от случайното 

и синтезира мисловно-конкретен предмет от съществени, 

общи атрибути, различни от обектите на наивния реализъм. 

   От една страна мирогледът е лична позиция, която може 

да бъде споделена и от други, но никога чуждият светоглед 

не е идентичен с моя. Това се отнася за въпроси като: “човек – 

Бог и свят”, дух и материя, душа и тяло, вкл.ценостни оценки 

като добро и зло; гносеологични твърдения за истина и лъжа; 

дейностни позиции- какво ДА и какво да НЕ правя, както и 

екзистенциално значими персонални ценности и онтологични 

истини: какъв е смисълът на съществуването? Каква е съдбата 

на личността и света, има ли опит и път за човека след смъртта? 

От друга страна: 

    Идеологията е социална, класова, кастова и позиция на 

групата според интересите на членовете на по- голямото или 

по-малкото множество. Колкото мирогледът няма отношение 

към политическата идеология, освен презрението да се 

освободи от нея, толкова и философията на религията няма 

отношение към политиката и към религиозните институции. 

Най-подходящият пример е несъстоялият се диалог между 

рави Йешуа бен Давид /Иисус Христос/ и Понтиус Пилат. 

Доколкото диалогът с първосвещенник Каиафа е възможен и 
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се е състоял, въпреки НЕсветогледните различия-оценки на 

ситуации и социални позиции и политическите интереси, то 

това  показва, че архийереят от църковната  институция 

може да води диалог, както с философа и с духовния водач, 

така и с политика и чиновника. Същевременно рави Йешуа и 

висшият римски чиновник няма какво да си кажат: Точно 

такъв е библейският персонаж Пилат Понтийски, който 

нарежда да убият Месията. За Пилат истина е само това, което 

му е полезно и носи комфорт. И най-важният критерий, според 

“мирогледа му”, приравнен с една социално-политическа 

идеология, е фактът, че самият той е психологически, 

екзистенциално и социално обвързана част с административ-

ната система на Римката империя. А според нея „Истините 

идват от сената и цезаря!“ Друг вид субективно-наивен 

реализъм е всяко сатанинско желание крайният, ограничен 

субект –бил той и велик и могъщ - да си приписва атрибути 

по определение за Бога, от ограничени потенции - да има и да 

реализира безкрайни по същество актове. Общият знаменател 

е в ограничения интерес, тесногръдия “мироглед” и в посте-

пенното “угасване на пламъка на духа”, който не познава себе 

си като дух, не знае природата като материално проявление с 

духовна същност. Казано иначе, невежеството не е аргумент 

само при теоретичен спор, но то се превръща в бавна и 

мъчителна танатология при всекидневния живот за много 

хора ,общества и индивиди      

   Тъй като тук и сега тези идеи са безсмислени без човека и 

човечеството - потопени едновременно в два противоречиви 

свята. От тук следва, че всеки едностранчив анализ на 

вероизповдания, без значение дали от гл.точка на формалното 

държавно, гражданско или международно право, или с 

помощта на частно-научна рефлексия, или пък накрая от 

едностранчивата позиция на едно, отделно взето вероизпове-



24 

 

дание, като догма, религиозен култ или канон, е противорeчив, 

тенденциозен, погрешен или поне има непредвидими 

личностни и обществени последствия.  

    Във философята на религията, а тя не е теология, а е 

дистанциран поглед с познаване на предмета; основният 

принцип за отношението религиозно и светско, религия и наука 

е: двете представляват различни множества  с несводими, 

неизводими едно от друго неформални елементи –мироглед, 

логика,език ценностна система. По същия принцип канонич-

ното право не съвпада с държавното право. Противоречията: 

религиозно-светско, религия наука  имат един- единствен 

общ субект и за двете множества. Този субект е човешката 

личност с нейната психофизична конституция и духовна 

субектност. Една и съща личност в едното множество е 

гражданин на държавата, а в другото-клирик или мирянин, 

т.е.човек с религиозен мироглед и член на Църквата - било то 

БПЦ или някое друго вероизповедание. И точно личността 

като общ субект на двата предиката- религия и наука, 

религизно и светско, клерикалност и лична религиозност, 

светоглед и обществена идеология - трябва да разреши 

противоречието в полза на онтологичната Истина. От тази 

гледна точка политизирането на религиозната вяра, която е 

екзистенциална потребност за над 90 % от хората, е равно-

силно на дървено желязо,но и много опасно събитие.То 

показва, че хората са загубили представа за своята духовна 

природа и, непознавайки себе си като дух, а външния 

материален свят като нещо, над което ние трябва да се въз-

висим и където социалната дейност е само едно училище за 

духовно развитие и безсмъртие, те са загубили и връзката с 

Бога. Изтощавайки се в безсмислени противоречия помежду 

си, доколкото са принизили своята същност, воювайки с 

външния свят и между социалните стуктури,бездуховните 
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предизвикват тотална екологична, антропологична и социал-

на катастрофа. И както справедливо казва Хегел - В резултат 

от безсмислените противоречия се получава нещо, от което 

никой не е доволен,но вече е твърде късно. И тъй като само 

духът е достатъчно силен за да понесе противоречията и да 

се саморазвива, а материалното е нещо, което се разрушава и 

запада, то изходът е само един. И той е: бавно, мъчително и 

продължително усъвършенстване на познавателната, морал-

но-волевата и дейностната сфера както на крайния субект, 

така и на социалното. (Началото може да се постави със 

съхранение на духовните ценности и тяхното предаване чрез 

образование и включване в религиозната традиция и изповяд-

ването на последователен монотеизъм с цялостната ценностна 

система на юдео –християнския мирогред. Наред с това е 

необходимо запазване и развитие на науката и научните 

изследвания.Само съвместно с духовното развитие върви и ма-

териалният просперитет, защото мисленето и битието са нераз-

ривно свързани. Еднакво едностранчиви са както материалис-

тическата теория, така и концепцията на Колингууд за филиа-

цията на идеи.(А „научният“ атеизъм като „лош сън на Бога“ е 

свързан с компетентност, преднамереност и идеологеми).  

       Но религията, въпреки че може да съдържа философ-

ски постулати, не е философия и то далеч не само заради 

разликата понятие-метод спрямо представа-чувства-образи, 

знание-вяра; въпреки че двете разглеждат едно и също нещо: 

Човек-Бог-свят, смисъла на живота. Случаят с възникването на 

юдаизма, а след него и на християнството е такъв: Тази 

оригинална и фундаментална религия възниква като нару-

шаване на установения ред, т.е. съвкупност от извънредни 

събития или детерминационен скок/ Моисей на планината 

Хорив в Синай; Богоявление, Преображение, Възнесение – срв. 

Whitehead 1926/. В този смисъл юдаизмът и юдео-християнс-
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твото, възникнало 1500 години по-късно в рамките на юдейс-

ката традиция като реформаторско или сектантско движентие 

на група йесеи и назореи, са религии на чудото като 

нарушаване на континуалността в детерминацията. 

Започвайки с оригинала, а именно с юдаизма, и двете 

възникват като миракулни и монотеистични религии на 

чудото, т.е. на извънредния факт. В този смисъл първо е 

ЧУДОТО, което верифицира себе си като Божествено. 

По-нататък самото то се разгръща и експлицира като заповед и 

норма, както на личността, така и на обществото. Едва след 

това се случват две събития – оформя се религиозният култ и 

самата теоретична доктрина под формата на теология. 

Най-накрая следват философските интерпретации  и  

богословските спорове. Точно обратната детерминация 

наблюдаваме в останалите световни религии. 

    Структурата на всяка развита религия, която е предмет 

на изследване и от религиознанието и от философията на 

религията е следната:1/ Религиозен култ-обекти на вярата, кои-

то стават предмет за изследване от религиознанието и филосо-

фията на религията. 2/ Религиозна институция /обществено ор-

ганизирана църква, която корелира с държавата/.В някои рели-

гии се появява разликата клир-миряни. 3/Теология – като раз-

вита съдържателна дисциплина за вярата. 4/ Религиозно изкус-

тво и обективирана в материални носители религиозна култура. 

В постсекуларния период се появяват и неклерикалната рели-

гиозност, и нови форми на архетипова религиозност, които не 

принадлежат към никоя организирана религия. 5/Окултизмът и 

Ню-ейдж са само частен, но несекуларен случай  

    Нека въведем и понятието за религиозна философия: 

Като различна от теологията, тя е съдържание и методология, 

но е вид философия, а не е религиознание или собствено 

теология, като с последната взаимодейства по-тясно: Юдео 
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-християнският светоглед е подход отгоре-надолу, в посока 

висше-низше, обратно на науката, която тръгва отдолу- 

нагоре, от низшето към висшето.Самата религиозна 

философия има следната методология и се развива така:  

1/ Доказателства в полза на Свръхбитието и тоталното 

всеприсъствие по необходимост на Бога.  

2/ Системата на Универсума се основава на Първите, а не на 

последните принципи и преминава през йерахията на битието.  

3/ Разглеждат се свръхчовешките интелигенции, като на прак-

тика те са 9 степени на ангелските чинове и 10-та степен е 

човечеството в състоянието на психофизична конституция 

“тук и сега”.  

4/ Дава се приоритет на автономната човешка духовна приро-

да като медиатор между двата свята и втори централен пункт 

за изследване.  

5/ Следва разглеждането на отношението дух–душа-тяло и на 

практика е въведена трихотомия на човешката природа.  

 6/ Изясняват се съдържанието и смисълът на  категоричните 

императиви  на Божиите Заповеди и посланията на медиато-

рите /ангели и пророци/.  

7/ Следва определяне на идеала за подражание на Бога и на 

синовете божии, парадигмата на Спасението, животът след 

смъртта в отвъдното, съдбата на личността.   

На по-заден план остават:8/ Междуличностните отношения, но 

и те са строго регламентирани като социални закони и 

тенденции на основата на Божествените Закони и законите на 

духовното или на смесения тип битие.  9/ Изискванията на 

природната среда, биологичната природа на човека.  

10/ Последни в методологичния ред се извеждат 

икономическите и политическите интереси и принципи, 

необходимите за тях социални структури и функции.   

     Както основателно пише покойният проф.Димитър Пе-
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нов / 1942, с.15 / : ”Ние дотолкова сме хора, доколкото сме се 

издигнали до един мироглед като степен на цялостна духов-

ност, възможност за самоосъзнаване. Доколкото сме надхвър-

лили физическата, химическа и биологична овериженост /де-

терминация/.Човечеството е мислимо без електричската лам-

па,но е немислимо без човечност, и то не само като етическа 

норма, а и като цялостна духовност, самоосъзнаване и смисъл 

на живота…Мирогледът изявява самото присъствие и дейст-

веност на духа в човека, символизира неговата божествена 

белязаност, задоволява неговия метафизичен нагон, жив и 

парлив не по-малко от инстинкта за самозапазване. ”. 

   Що се отнася до: отношението религия-наука, то не може 

да се гради върху принципа:“Божието на Бога, кесаревото – 

на кесаря”. Бог е свръхбитие, светът е единен, човекът е 

единственият субект, който разделя, противопоставя, но 

забравя да обедини ЕДИННОТО. И религията, и науката се 

верицират в опита-само че науката говори за минал и настоящ 

опит-там няма вечни гаранции, религията за минал и бъдещ 

опит-там има рецепта за възкресение или прераждане. За 

философията на духа има само СЕГА! Т.е. и миналото, и 

бъдещето се сливат, осмислят и преживяват в динамиката на 

душата, което е предпоставка за безсмъртие на духа. Или 

както основателно magister dixit: От позицията на Хегел 

/Энц.§1/ “Философията и религита имат за свой предмет 

истината, и именно истината в най-висшия смисъл на 

думата.., че Бог и само Той Един е Истина. По-нататък двете 

се занимават с областта на крайното, природата и и човешкия 

дух, и с отношението им един към друг и към Бога като към 

тяхна истина”. Хегел се разграничава от наличното битие на 

нещата, от чувствата и разсъдъчното мислене, от онтоло-

гизация на формално-логическите принципи, от всичко 

единично и случайно. Апелирайки към системен подход и 
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нестандартна логика, нека напомним, че Хегел ни предлага 

концепцията за абсолютното трояко умозаключение, която 

е предмет на отделно и солидно изследване/ срв. 

Енциклопедия, § 11-17 до §169-198/.       
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Доц.д-р Веселин Босаков 

       Ислям, модерност, ислямска модерност. 

 

ИСЛАМ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ИСЛАМСКИЙ МОДЕРНИЗМ - 

Доц. д-р Веселин Босаков,  РЕЗЮМЕ:   Культурный 

универсализм Запада "подпитывается" ценностями, которые 

воспринимаются мусульманами как угрожающими их религи-

озной идентичности. Со своей стороны, религиозная 

надменность мусульман, которая является в определенном 

смысле "антиколониальным" сопротивлением культур-

ному  высокомерию Запада, идентифицируется как фунда-

ментализм, угрожающий постмодерным  обществам. Страх 

является генератором отчуждения от других, различных, а 

капсулирование проявляется как латентный детонатор, кото-

рый может взорвать горизонты диалога между исламом и сов-

ременностью/. Основные конструкции с исламской компонен-

той, появившиеся в результате встреч ислама с современнос-

тью - это так называемый  политический ислам и евроислам. 

Они ставят различные  цели, имеют различные сферы влияния 

и используют различные стратегии. Но они являются проявле-

нием общего для мусульман стремления реформировать об-

щества средствами религии. Нарратив современности прогно-

зировал, что ислам, подобно другим религиям, потеряет свою 

силу и исчезнет после того, как включится в светскую среду. 

Но нарастание проявления ислама и оживления в публичном 
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пространстве, вопреки дисциплинирующему натиску секула-

ризма, "раскачивает" парадигмы и открывает пространство 

националистическому популизму.  

Ключевые понятия:  ислам, современность, модернизм, 

фундаментализм, универсализм, идентичность. 

     

          1.Методологически хоризонт на анализа 

      В методологически план заявената тема може да бъде 

поставена в контекста на дихотомията „традиционно – 

модерно”.  Двете части на тази дихотомия трябва да бъдат 

разглеждани като идеални типизации в смисъла на „идеалните 

типове” на Макс Вебер. Идеалните типове са инструмент за 

осъществяване на задачите, които си поставят социалните 

науки. И преди Вебер са правени опити да се използват 

идеални типове, но без методологическо самосъзнание. А това 

от своя страна води до смесването на идеалните типове със 

законите на историческите генерализации (обобщения). 

Веберовите идеални типове не са оцветени оценъчно и нямат 

връзка с каквото и да е „съвършенство”, освен с чисто 

логическото. Те не са родови понятия, т.е. не са съвкупност от 

черти, „обслужващи” всички предмети, принадлежащи към 

определена класа от предмети. Не са и статистически средни. 

Не са постоянна същност на нещата, откривана постепенно в 

процеса на изследване. Идеалният тип е конструиран от 

изследователя инструмент и има за цел да структурира 

аморфната сама по себе си действителност като по този 

начин прави възможно нейното разбиране. В своята 

понятийна чистота идеалният тип не се намира в емпиричната 

действителност. Елементите на идеалния тип имат емпиричен 

произход, но те са стилизирани и тяхното свързване в единна 

мисловна картина съставлява напълно изкуствено образувание 

(конструкция). Колкото повече изследването явление се 
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приближава до идеалния тип, толкова повече то се поддава на 

разбиране от избраната гледна точка. Ако даден идеален тип се 

окаже неевристичен и не способства за тълкуващото разбиране 

на емпиричните реалности, във връзка с които е бил мисловно 

конструиран, то той трябва да се изостави и да се изгради друг 

идеален тип, който да се изпробва отново в емпиричното 

изследване. Идеалните типове не са „фалшиви” или „истинни”. 

Те са само интелектуална игра за познанието на конкретни 

културни явления, тяхната структура, първична обусловеност 

и значение (Weber 1968: 191,205). 

1.1:Кодът на миналото 

    В традиционното общество ценностите като смислова 

констелация са кристализирали, безвъпросни, очевидни и не-

съмнени. Социалната природа на традиционното действие не 

се проблематизира, т.е. не се поставя въпросът как то е въз-

можно. Действието протича като че ли автоматично. Действа-

щият не може нито да прибави, нито да отнеме нещо от 

кристализиралия и напълно надиндивидуален модел (образец) 

на действието. Защото промяната на модела (образеца) се смя-

та за нелегитимна. Миналото няма датировка, то се слива с 

вечността. Силата на традицията се състои в нейната вечност. 

В традиционното общество вечността пряко участва в социал-

ния свят и е в основата на социалната онтология. Затова тради-

ционното общество не познава сериозни, вътрешно-

предизвикани кризи. Авторитетът на миналото е неприкос-

новен и свещен. Промяната се смята за разрушителна, 

безсмислена.  

 

 1.2:Кодът на бъдещето 

Модерността е коренно преобразуване на социалната 

онтология, защото променя преживяваването на структурните 

елементи на времето. Времевите хоризонти на съществуването 
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се преобръщат. Смисловият резервоар се измества от миналото 

и се ситуира в бъдещето. Гласът на миналото заглъхва, а 

настоящето е важно само дотолкова, доколкото разкрива 

възможности, които могат да бъдат осъществени в обозримо 

бъдеще. Целерационалното и ценностно-рационалното дейст-

вия преодоляват традицията и са типични характеристики на 

модерността, в която кръговратът на времето се разкъсва и то 

става векторно. Гладът за бъдеще, което става настояще и по-

тъва в миналото, ражда серийно производство на несигурност, 

а тя от своя страна се превръща във фундаментална онтоло-

гична характеристика на човека. Непрекъснатото деструк-

туриране и структуриране отново на социалността, обезс-

мислянето на смисли и изграждане на нови смисли са в осно-

вата на разтърсващия живота релативизъм, който е една от 

най-тежките болести на модерността. Модерният човек е по-

бедил традицията, но с това е разрушил и общността, озова-

вайки се във фрагментаризиран социален свят, генериращ 

кризи (Фотев 2000). 

 

1.3:  Рисковото общество и знанието 

Ситуирането на незападните общества в периметъра на т.нар. 

втора модерност с главна характеристика  „глобализация” и 

„глобални рискове” дава възможност за плурализиране на мо-

дерността, т.е. за отваряне на пространство за концепту-

ализиране на разминаващи се траектории на модерни светове в 

различни части на света. Преобръщайки Марксовото твър-

дение „де та фабулла нарратор”, може да се каже, че някои 

части от  Третия свят днес показват на Европа образа на соб-

ственото й бъдеще. Онтологията на риска сама по себе си не 

привилегирова никоя форма на знание, което означава, че 

трябва да се комбинират различни, често пъти разминаващи се, 

рационалности. От Вебер през Зимел до Гофман и Гарфинкъл 
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знанието е фундаментална характеристика на всяко социално 

действие и взаимодействие. Смисълът, в който Гулднър говори 

за рефлексия, а Хабермас – за комуникативна компетентност е 

да виждаш себе си като виждащ. Нелинейност на знанието 

означава открито, множестено поле на съперници, работещи 

със знание, а не затворен кръг от експерти. Смисълът на тази 

нелинейност е всеки да може да участва във всеки дебат. 

Нелинейността на знанието разкрива проблемите на неведе-

нието в неговите две измерения: неспособност за знание и не-

желание за знание. Знанието за незнание е главна харак-

теристика на рисковото общество, а справянето с това знание – 

основно негово предизвикателство. Или метафорично казано: 

Не сте попаднали в задръстването! Вие сте задръстването!... 

(Бек 2013). 

 

    2. Предметотеоретичен хоризонт на анализа 

 2.1.Проблемни полета, генерирани от срещите на исляма с 

модерността 

2.1.1.Идентичност, миграция и интеграция 

     Въпросът за идентичността изобщо не се появява в 

традиционните мюсюлмански общества, по същия начин, по 

който не се е появявал и в традиционните християнски 

общества. В едно традиционно мюсюлманско общество, 

идентичността на един индивид се задава от неговите 

родители и социално обкръжение; всичко – от племето и рода, 

до местния имам и политическата култура на държавата – 

приковава неговата идентичност към един специфичен вид на 

ислямската религия. Тя не е въпрос на избор. 

    Идентичността става проблематична когато мюсюлманите 

напускат традиционните мюсюлмански общества и имигрират, 

например в западна Европа. Идентичността на индивида като 

мюсюлманин вече не е подкрепяна от заобикалящото го 
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общество; напротив, налице е силен натиск за възприемане на 

определящите в запада културни норми. „Въпросът за 

идентичността възниква по начин, по който той никога не е 

възниквал в традиционното общество, тъй като сега е налице 

една празнота между вътрешната идентичност като мюсюл-

манин и поведението по отношение на заобикалящото инди-

вида общество. Това обяснява постоянните въпроси, задавани 

на различни имами в интернет относно това кое е харам (заб-

ранено) и кое е халал (разрешено)” (Фукуяма 2007). 

Радикалният ислямизъм и джихадизмът възникват в отговор на 

произтичащото от тези трудности търсене на идентичност. 

Тези идеологии наистина могат да отговорят на въпроса „Кой 

съм аз?“, зададен от някой млад мюсюлманин в Холандия или 

Франция: ти си член на глобална умма, определяна от 

придържането към една универсална ислямска доктрина, 

лишена от всичките й локални обичаи, светци, традиции и т. н. 

По този начин мюсюлманската идентичност става въпрос на 

вътрешно убеждение, а не на съблюдаване на наложени отвън 

социални практики. „Това създава „протестантизацията“ на 

мюсюлманската вяра, при която спасението се намира в едно 

субективно състояние, несъответстващо на външното 

поведение на индивида” (Фукуяма 2007). Именно затова 

Мохамед Ата и няколко други членове на групата, провела 

атаките на 11 септември, са могли да пият алкохол и да 

посещават клубове за стриптийз преди атаките. 

      Разбирането на радикалния ислямизъм като иден-

тификационна политика обяснява също и факта защо именно 

второто и третото поколение от европейски мюсюлмани се 

обръщат към него. Имигрантите от първото поколение 

обикновено не са скъсвали рязко с културата на родната си 

страна, като просто са взимали традиционните практики със 

себе си, в новите си домове. Децата им, за разлика от тях, 
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често се отнасят с презрение към религиозността на своите 

родители, но същевременно те не са били интегрирани в 

културата на новото общество. Приклещени между две 

култури, с които не могат да се идентифицират, те възприемат 

универсалната идеология на съвременния джихадизъм като 

силно привлекателна (Фукуяма 2007).  

     Но да се възприема съвременният радикален ислямизъм 

като неизбежно заключително развитие на исляма е също тол-

кова логично, колкото и да се възприема фашизма като неиз-

бежно заключително развитие на европейското християнст-

во.„Повечето европейски държави тежнеят към едно възприе-

мане на мултикултурализма по-скоро като един вид рамка за 

съ-съществуването на различни култури,отколкото като транс-

национален механизъм за интеграция на новодошлите в една 

доминантна култура (Амарта Сен го нарича „множествен мо-

нокултурализъм“)” (Фукуяма 2007). Много европейци изразя-

ват съмнение относно това дали мюсюлманските имигранти 

желаят да бъдат интегрирани, но при това онези от тях, които го 

желаят, невинаги са приети радушно, дори и ако са научили 

езика и културата на обществото, в което са дошли. Каквито и 

да са точните причини за това, неуспехът на европейците да 

интегрират по-добре техните мюсюлмани е цъкаща бомба, 

която вече допринася немалко за тероризма. Той с неизбежност 

ще доведе до по-остра ответна реакция от страна на популистки 

групи и може да се превърне в заплаха за самата европейска 

демокрация.Решението на този проблем ще изисква един двус- 

транен подход, включващ промени в поведението на имигран-

тските малцинства и техните потомци от една страна, както и 

на членовете на доминиращите национални общности, от дру-

га. Днешните европейци са склонни да принизяват чувството на 

национална идентичност за сметка на отвореното и толерантно 

„пост-национално” чувство за принадлежност към т.нар. Един-
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на Европа. Истината обаче е, че холандците, германците, 

французите и другите европейци сами по себе си съвсем не са 

загубили изключително дълбокото чувство за собствено на-

ционално самосъзнание, но това чувство остава недостъпно за 

хората, дошли в Европа от Турция, Мароко или Пакистан.     

     Проблемите с интеграцията на пришълците се задълбоча-

ват и от факта, че категоричното европейско законодателство в 

областта на трудовите отношения затруднява имигрантите и 

техните деца в търсенето на нискоквалифицирани работни 

места. В резултат на това значителна част от тях живеят със 

социални помощи, т. е. нямат възможността да се самоутвър-

дят, допринасяйки със собствения си труд за общото благосъс-

тояние. Както те, така и децата им, се чувстват като аутсайдери. 

Старият мултикултурен модел се основаваше на групово 

признание и групови права. Поради едно криворазбрано ува-

жение към културните различия, а в някои случаи и поради 

имперско чувство за вина, той отдаде твърде много власт на 

културните общности да определят правилата на поведение на 

собствените си членове. „Някои съвременни мюсюлмански 

общности предявяват изисквания за групови права, които 

просто не могат да бъдат съчетани с либералните принципи за 

индивидуалното равенство. Тези изисквания включват специ-

ални изключения от семейното право, което се отнася до 

всички останали в обществото, правото да изключват не-мю-

сюлманите от някои по-особени обществени събития, или 

правото да се ограничава свободата на словото в името на 

религиозната обида (както стана при инцидента с датските 

карикатури)” (Фукуяма 2007). В някои по-крайни случаи, 

мюсюлманските общности дори са изразявали амбицията да 

подлагат на предизвикателство светския характер на полити-

ческия ред като цяло. Тези видове групови права влизат по 

много ясен начин в противоречие с правата на други индивиди 
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в обществото и изместват културната автономия далеч извън 

рамките на частната сфера. 

      Изискването към мюсюлманите да се откажат от групови 

права обаче е много по-трудно за прокарване в Европа, откол-

кото в САЩ, защото много европейски страни имат корпора-

тистки традиции, които продължават да зачитат комуналните 

права и не успяват да установят едно ясно разграничение меж-

ду държава и църква. Корпоратистките традиции  предоставят 

власт на граждански общности, представящи интересите на 

определени индустриални, аграрни или професионални групи. 

Тези групи са наречени корпорации (думата не означава бизнес 

корпорация) и тяхната цел е да упражняват контрол върху съот-

ветните области на социалния и икономическия живот на об-

ществото. Съществуването на държавни християнски и ев-

рейски училища в много европейски страни прави трудно 

принципното противопоставяне срещу създаването на държав-

ноподпомагани мюсюлмански училища (Фукуяма 2007). Ако 

Европа желае да установи либералния принцип на плурализма, 

основаващ се на индивидуални вместо на групови права, то тя 

трябва да се заеме сериозно с въпроса за тези корпоратистки 

институции, наследени от миналото. 

     Една друга страна от проблема за интеграцията на мю-

сюлманите засяга очакванията и поведението на общностите, 

конституиращи мнозинствата в отделните държави в Европа. 

Националната идентичност продължава да бъде разбирана и 

изживявана по начини, които понякога правят от нея бариера за 

новодошлите, несподелящи етническия произход и религиозни 

убеждения на местните жители. Националната идентичност  е 

социално конструирана и от своя страна конструира социал-

ната реалност.  Тя се върти около история, символи, герои и 

около разказите, които общността създава за самата себе си. 

Това усещане за свързаност с едно място и история не би 
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трябвало да бъде изтривано, но то трябва да бъде направено 

колкото е възможно по-отворено за всички нови граждани. Но 

за съжаление Европа, за разлика от САЩ, все още „не разпо-

лага с опит в създаването на национални идентичности, които 

да са по-малко базиращи се на етническа или религиозна 

принадлежност” (Фукуяма 2007).  

 

             2.1.2:Моделът „Евроислям” 

   Теоретиците на модела „Евроислям” сами не знаеха какво 

всъщност искат да създадат и днес признават обречеността му. 

Но нямат алтернатива. Какво все пак трябва да се разбира под 

”евроислям”? Ислям, който се европеизира? Или под „” да се 

разбира постмодерна Европа, в която населението се 

ислямизира в условията на глобализацията? Ислямът би ли 

търпял модерния секуларен или християнския европейски 

дух? И обратното – западната култура, в секуларната си и в 

християнската си част,би ли допуснала вмешателство след 

като е претърпяла прекалено големи кризи, с цената на 

милиони жертви, докато придобие относително здрав 

интегритет? Евроислямът, подобно на мултикултурализма, 

родил понятието, се оказа без доктрина и парадигма. Въпреки 

това ислямът в Европа има свой особен характер и е 

изключително витален в средите си. По две причини. Първата 

причина е в произхода на този вид ислям – т.е. в социалния и 

религиозния произход на имигрантите. Групите мюсюлмани 

гастарбайтери идват от необразованите и ниските социални 

прослойки в държавите си. От провинции, в които 

проникването на секуларизъм или християнство не просто не 

бива допускано, а наказвано жестоко – в повечето случаи с 

отлъчване от обществото, осакатяване или смърт. 

     Втората причина за виталността на този вид ислям се 

крие във функцията му за  имигрантите днес – той сплотява 
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старите мигранти в изолационизма им. И им дава история и 

идентичност спрямо заобикалящата ги културна среда на 

Западна Европа, в която нямат свои естествени корени и 

традиции. Допълнително той служи като механизъм за строг 

контрол върху младото поколение – срещу опитите му да се 

откъсне от средата на предците си и да се преориентира към 

естествената среда, в която се е родило – западната секуларна 

цивилизация. И особено срещу влиянието на християнската 

западна култура. 

     Но докато европейските мултикултуралисти заклеваха 

западноевропейските общества в смисъла на модела 

„Евроислям” през 90-те години, последният се развиваше в 

свой собствен контекст. Много далече от демократичния на 

Европа. Мнозинството мюсюлмани първо и второ поколение 

имигранти от Ориента откри в късносредновековния ислям 

своята културно-религиозна проекция. На тази тенденция 

Западът и мултикултурализмът не намериха адекватен отговор. 

Те нямат такъв и за проблемите на третото поколение – 

днешните младежи, чиито родители, дядовци и баби са дошли 

от близкоизточни, турски или северноафрикански ислямски 

държави. В чиито дълбоки провинции - техните родни места – 

се съхранява този стар модел на исляма и до днес. И към който 

насилствено връщат децата и внуците си – чрез екстрадиране 

или насилствена женитба, ако последните решат да се откажат 

от него в семейната среда на Запад. 

     Докато в парламентите на ЕС се дискутираше дали да се 

позволи носенето на забрадки от млади мюсюлманки, никой не 

задаваше въпроса за главата под забрадката. Дали парчето плат 

е просто религиозен знак или означава плътна завеса срещу 

демократичния ред в правовата държава, като с него се 

покриват фундаментални човешки права на младите момичета 

и жени, между които свободния избор на религия и 
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равнопоставеното им място в обществото. Докато политици 

артикулираха за първи път исляма в Европа, моделът „Евро-

ислям” се беше отклонил окончателно от мечтите на левите му 

европейски теоретици. Той преминаваше през гетата на емиг-

рантите мюсюлмани, в които разви своята изолирана субкул-

тура. А гето-обществото доби функциите на държава в държа-

вата. Докато в германския метрополис Кьолн радикализирани 

молли създаваха халифат и дълги години се радваха на 

толерантността на кметството, писателят Салман Рушди се 

криеше из крайните квартали на провинциални градчета в 

Европа, бягайки с чужд паспорт и малко ръчен багаж пред 

открилите отново идентичността му поръчкови убийци¹. 

      Европа излизаше само при кризи от комфорта на 

равнодушието си към онова, което ставаше в изолираното 

ислямско гето. Атентатите смущаваха действително летарги-

ята й, но Старата дама се отпускаше отново в нея, когато шо-

кът преминаваше. Един ден Европа ще научи с фатално закъс-

нение, че мюсюлманското гето е отворило отдавна задните си 

врати. Но не за да направи крачка „на запад”. И не за да се ин-

тегрира. Не и за да пропусне реформаторски импулси от секу-

ларизма или християнството. Те остават „двойният враг” на 

исляма. А за да приобщи нови рекрутирани фундаменталисти, 

но не от „своите”,а сред растящия брой на социално слаби ста-

роконтинентални”туземци”-сред младите студенти без стабил-

на семейна среда. Социалните кризи извън гетото се превръ-

щат в плодородна почва за присаждане на радикалния ислям.  

      В Европа само Австрия и Белгия признават исляма 

официално като религия. В останалите европейски страни 

джамиите работят като културни центрове. Пак две страни 

имат и определена роля за разпространението на исляма в 

Европа – производителката на петрол Саудитска Арабия и 

кандидатката за членство в ЕС Турция. 
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     Първите страни, отворили вратите си за мюсюлмани, са 

Франция и Великобритания, които са били колониални държа-

ви. Много мюсюлмани са се заселили и в следвоенна Западна 

Германия. Мюсюлманите в Европа са хора с различен географ-

ски произход и икономическо положение. В Англия живеят 

силни във финансово отношение мюсюлмани. Саудитци, иран-

ци, египтяни и кувейтци помогнаха в значителна степен за раз-

витието на икономиката на Обединеното кралство през 60-те, 

70-те и 80-те години. Мюсюлманите във Франция достигат 7 

милиона. Те идват от старите колонии и са предимно марокан-

ци, тунизийци и алжирци. В Германия живеят гастарбайтери 

турци, които все по-активно изразяват своите убеждения. 

     Насърчително за мюсюлманите действа ориентацията на 

християните към начина на живот, предлаган от Корана. 

Причините са, че Римокатолическата църква трудно пренася 

евангелските послания до технократските общества на Запад. 

Освен това протестантските догми все повече отблъскват 

много християни, които търсят мистичното в Корана и 

учението на Мохаммед. Най-вече в Германия, Великобритания 

и Франция стотици традиционни християни се насочват към 

исляма и будизма в стремежа си да видят смисъл в живота и да 

намерят място в обществото на блажените. 

      Най-голяма тревога в Европа буди разцеплението сред 

мюсюлманските общности. Представителството в тях е пряко 

свързано с етническия произход и често пъти мюсюлманите се 

конфронтират помежду си. Позициите на арабите са едни, а на 

турците – съвсем други. Това разминаване в позициите трудно 

може да бъде преодоляно, защото липсва единно представи-

телство в общностите на правоверните.  

    Оливие Роа в своето кратко есе Секуларизмът конфрон-

тира исляма (Roy 2007) излага историческите корени на laïcité 

и следствията, които той има за френските мюсюлмански 
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общности. Подкрепен от закона от 1905 г. за разделение между 

църквата и държавата, laïcité се простира далеч отвъд 

поставянето на институционални ограничения. Laïcité не 

трябва да бъде объркван със секуларизацията. Чрез секулари-

зацията – един универсален процес, присъщ на модернизаци-

ята – едно общество се освобождава от чувството за свещеното, 

което обаче то не отрича непременно. С laïcité държавата ак-

тивно оттласква религиозния живот отвъд една граница, която 

самата държава е определила чрез закон. Laïcité всъщност 

насърчава религията, превръщайки я в отделна категория. Той 

подсилва религиозните идентичности, вместо да им позволява 

да се разтварят в по-разнообразни социални практики. 

    Есето на Роа е публикувано във Франция по време на 

най-разпалените дебати за мултикултурализма, които послед-

ваха правителственото решение за забрана на носенето на 

забрадки и други очебийни манифестации на религиозност в 

училищата. Роа, смата, че строгото прилагане на политиката на 

laïcité изкривява комплексната еволюция по посока на 

секуларизацията, която се случва както в мюсюлманския свят, 

така и в други верски системи. Откъснат от своите 

разнообразни регионални култури, ислямът се развива по 

посока на една специфична верска система, сравнима с 

християнството и с други религии. Интензивната религиозност, 

която се открива във фундаменталистките движения от всички 

традиции, е едно де факто признание на секуларизацията, 

което може да бъде наблюдавано например в поведението на 

мюсюлманските младежи. Самоутвърдителността сред млади-

те мюсюлмани не трябва да бъде приписвана единствено на 

исляма. Желанието на младежите за себеутвърждаване чрез 

носене на провокативно облекло е баналност в горните кла-

сове, но случаят със забрадките беше възприет като проник-

ване на ислямизма в учебната система. Едно момиче, носещо 



44 

 

забрадка, иска едновременно да се утвърди като индивид, да 

избяга от социалните ограничения на средата си, като приеме 

един знак, който й гарантира както ценност, така и авто-

номност, а освен това и да бъде забелязано, да утвърди една 

собствена форма на автентичност.  

    Реалният проблем за демокрацията се намира в Европа и е 

неин вътрешен въпрос. Той е свързан с необходимостта да се 

интегрира все по-големият брой разярени млади мюсюлмани и 

то така, че да не се провокира още по-яростна реакция на 

крайнодесните европейски популисти. За това обаче са необ-

ходими две неща. На първо място, такива страни като 

Холандия и Великобритания трябва да преразгледат досегаш-

ната си мултикултуралистка политика, представляваща по 

същество убежище на радикализма, и да нанесат реален удар 

по екстремистите. На второ място, те следват да преформу-

лират и собствените си определения на националната идентич-

ност, така че в тях да има повече място и за хората от 

неевропейски произход. 

     Всъщност промените от първото направление вече са 

започнали. През последните години Великобритания и 

Холандия, макар и със закъснение, признаха, че предишният 

модел на съвместно съществуване на различни култури, на 

който се основаваше политиката им, е непродуктивен и доста 

опасен. В тези страни либералната толерантност се възп-

риемаше не толкова като уважение към правата на индивида, 

колкото като подчертано търпимо отношение към различните 

групи, макар че някои от тях въобще не се отличаваха с 

толерантност (например задължавайки момичетата от своята 

общност с кого да ходят и за кого да се омъжат). В резултат от 

това погрешно разбирано уважение и търпимост към неевро-

пейските култури на мюсюлманските общности бе позволено 

сами да решават проблемите със собственото си поведение.  
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     2.1.3:Възможни ли са ислямски демокрации? 

    Вярата, че отмяната на халифата от Кемал Ататюрк в Тур-

ция през 1924 г. не трябва да означава край на ислямското 

правителство е визия, която се споделя от много ислямски 

юристи, а именно,че парламентите и изборите са допустими 

само вътре в рамките на ислямското господство. Една пълно-

ценна демокрация, при която мюсюлманският глас може да бъ-

де само един сред много други и при която ще е налице морал-

но равенство между исляма и други перспективи, се разглежда 

като опасност не само за състоянието на мюсюлманската 

общност, но и за моралния живот на човечеството. 

     Докато историческата критика на Библията е приета от 

повечето протестанти (освен фундаменталистките фанатици), 

както и от реформирания юдеизъм и, с голямо закъснение, от 

Католическата църква (следвайки Втория ватикански съвет от 

1962 – 1965 г.), една „по-висока критика“ на Корана все още 

трябва да получи утвърждаване, въпреки впечатляващите 

постижения на индивидуални учени като покойния Фалзур 

Рахман, Мохаммед Аркун и Фарид Езак (всеки от които работи 

или е работил в западни университети). Може да бъде само от 

помощ за ислямската вяра, ако учените-ислямисти започнат да 

се занимават с историческите проблеми. Това все още може да 

е опасно за един днешен мюсюлманин, по същия начин, по 

който едно хетеродоксно гледище е било опасно за някой 

католик по времето на Инквизицията или за един либерален 

протестант в Женева на Калвин. 

     Онова, което е необходимо,  е смяна на парадигмата по 

посока на една модернизация, сравнима с онези, които вече са 

се случили в християнската и юдейската традиции. Подобно на 

другите религиозни системи, за исляма не съществува друга 

алтернатива, освен да навлезе във водите на постпросве-

тителското модерно общество, тази универсална среда, в която 
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религията вече не е, както тя е била във времената на Средните 

векове и Реформацията, една институция, поставена над 

социалната система, за да гарантира нейното единство, а 

просто един фактор, една сфера, една частична система сред 

няколко други. За такива смени на парадигмата вече има 

прецеденти – например експанзията на арабската империя, с 

нейните ограничени културни хоризонти, до нивото на све-

товна религия, каквато ислямът е станал, обхващайки 

не-арабските народи, съставляващи сега огромното мнозин-

ство мюсюлмани. 

     Интелектуалната основополагаща работа за промяната е 

вече налице в работите на модернистки реформатори, които са 

ревизирали исляма в продължение на повече от век. Те 

включват Сър Саид Ахмед Хан (1817 – 1898) и Суед Амер Али 

(1848 – 1928) в Индия, както и Мухамад Абду (1849 – 1905), 

влиятелен водещ юрист в Египет. Проблемът лежи не в 

областта на теологията, където мюсюлманските интелектуалци 

вече отдавна са начертали пътища за оттегляне от приетите 

сигурности на средновековната парадигма – пътища, които са 

също толкова изобретателни и (за истинските вярващи) също 

толкова достоверни, колкото и опитите на западните теолози. 

Пречките лежат по-скоро в липсата на структура на водачество 

сред водещите традиции, чрез която реформистките идеи да 

бъдат осъществени на едно популярно ниво (Рутвен 2009).  

      Историческите аналогии между християнските и потен-

циалните мюсюлмански демокрации не са безполезни,защото 

предлагат обещаващи алтернативи на авторитарните управле-

ния в Близкия изток. Обръщането на християндемократичес-

ките партии към умереност и в края на краищата приемане на 

модерната партийна политика е свързано с теологическите и 

философски идеи за съвместимостта между католицизма и де-

мокрацията. Остават силни гласовете, които обявяват, че ис-
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лямът и демокрацията са несъвместими. Изявленията им на-

помнят онова, което са казвали за демокрацията и религията 

мнозина секуларни либерали в Европа от деветнадесети век, но 

с една много важна и поучителна разлика: по онова време за 

непреодолима пречка пред либералната демокрация е бил 

считан католицизмът. Всъщност, дори в напредналия два-

десети век немалко известни политици и учени от социалните 

науки са твърдели, че обяснението за устойчивостта на дикта-

турите в Латинска Америка и на Иберийския полуостров е 

католицизмът. „Католицизмът, по думите на Сеймур Мартин 

Липсет, изглежда „противоположен на демокрацията“, а Пиер 

Трюдо твърдеше, че католическите страни „са авторитарни по 

въпросите на духа“.Както е случаят с мюсюлманите днес, 

католическите граждани бяха подозирани в поддържане на 

международни връзки и лоялности към духовни институции, 

намиращи се другаде – едно подозрение, което все още имаше 

значение по време на изборните кампании на Джон Кенеди” 

(Мюлер 2011). Но във втората половина на двадесети век в 

западна Европа се появяват и започват да процъфтяват христи-

яндемократически партии. Същото, в по-слаба степен, се 

случва и в Латинска Америка. Това бяха – и до известна степен 

все още си остават – умерено религиозни партии. Те поддържат 

политически програми, наситени с определени доктринални 

ценности, но в същото време твърдо поддържат демократич-

ните структури и зачитат разделението на държавата и църк-

вата. Тази подтикваща към размисъл аналогия между христи-

янските и мюсюлманските демокрации не е непозната на 

западните политици и интелектуалци, но мнозина от тях по-

лагат огромни усилия да я отхвърлят. „Една от линиите на 

отхвърлянето, песимистична в заключенията си, твърди, че 

европейските католици са се обърнали към демокрацията само 

по нареждане на Ватикана.  И понеже мюсюлманите нямат 
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йерархия, подобна на католическата, то примерът с християн-

демократите е неудачен” (Мюлер 2011). 

      Нуждата от определена мисловна платформа, която да 

направи демокрацията атрактивна за вярващите, като същевре-

менно убеждава невярващите в това, че те са приели ценнос-

тите на плурализма е очевидна. В случая вярващите трябва да 

бъдат убедени, че партията няма да се продаде на секуларизма 

(на който либералната демокрация изглежда само симптом),  а 

невярващите трябва да бъдат убедени, че религиозните партии 

няма да се откажат от неутралността на държавата, след като 

веднъж  получат властта. Това е много деликатен акт на ба-

ланс. Дали един такъв философско-теологически път – или 

може би мост – може да бъде построен в исляма,  остава, раз-

бира се, открит въпрос. Сигурно е, във всеки случай, че не 

трябва да се гледа на опитите на умерени и демократични ис-

лямски интелектуалци да либерализират исляма като на някак-

во политиканско шоу. Дебатите около значението на шериата 

като държавен закон, възможните политически следствия за 

парламентарните процедури от ислямската институция шура 

(„консултация“), както и концепциите за теодемокрация са 

важни. Мислители като Абдулкарим Соруш, Абдулахи Ахмед 

Аннаим, Халед Абу Ел-Фадл, и др, не могат сами по себе си да 

доведат нещата да умереност, да не говорим за либерална де-

мокрация. Но те могат да предложат един мисловен и духовен 

корпус – структуриран около моралните ценности, централни 

за Корана, като например справедливостта – който да даде 

публично оправдание на идеите за демокрация (Мюлер 2011). 

Няма гаранции за това, че мюсюлманската демокрация може да 

се появи през идните години и да бъде поддържана постоянно. 

Но историята – включително и интелектуалната история – на 

християндемокрацията ни дава както поводи за оптимизъм, 

така и уроци за бъдещето.  
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    Отстояването на аисторичния възглед, че изградените под 

знамето на ислямската религия общества не са били 

демократични в миналото и следователно не са в състояние да 

станат такива в бъдеще, става възможно поради схематичната 

методологическа нагласа, че ислямът – въпреки разнооб-

разието от религиозни учения и практики в различни социални 

контексти – е някакво монолитно цяло, което има еднопосочно 

развитие, по презумпция насочено към „неизбеж-

на“ оксидентализация (taghrib) и секуларизация. Оттук изхож-

дат и постоянните „тестове“, на които западни привърженици 

на модернизационните теории подлагат исляма в наши дни. 

Най-често тестовете са свързани с теми като „демократични 

стандарти“, „човешки права“, „социално равенство на 

половете“ и „толерантност“. По всички тези теми самите 

западни общества имат своите сериозни проблеми и ако в 

някои от тях те изглеждат като цяло решени, трябва да се 

признае, че това всъщност се е случило едва в последните 

десетилетия на ХХ в. Представянето на западноевропейските 

и северноамериканските общества от края на ХХ в. като модел 

за сравнение и „тестване“ на мюсюлманските общества от 

Близкия изток е подход, който крие редица подводни камъни. 

Защо тогава е учудващо и се възприема като „неестествено“, 

че траекторията, следвана от самите близкоизточни общества, 

а понякога и от малцинствените мюсюлмански общности по 

света, може да е подвластна на други, вътрешни процеси? 

Някои от тези процеси все по-ясно сочат, че модернизацията в 

съвременния мюсюлмански свят едва ли е възможна без под 

една или друга форма ислямът да бъде реинтегриран в 

обществения живот. Не само религията, но и самата традиция, 

с която тя е свързана, се намират в много по-сложни и 

комплексни взаимоотношения с „развитието“, а поставянето 

на резки разделителни линии между тях често е подвеждащо и 
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опростява историческия анализ, като го прави твърде 

схематичен. В тези общества нерядко именно традицията 

прави възможна модернизацията. Все по-голям брой 

мюсюлмани в арабския свят превръщат своята религия в 

значима обществена сила и мощен политически фактор, а това 

поражда и нови изследователски проблеми, свързани с 

разбирането на миналото и настоящето. Въпреки основателно 

нарасналия интерес към въпросите, свързани с политическата 

роля на исляма, редица наблюдатели продължават да изхождат 

от подвеждащата постановка, че съществува една-единствена, 

монолитна доктрина на „мюсюлманската политика“.  Нещо 

повече, тази доктрина се „разпознава“ и дефинира като 

несъвместима с развилата се първоначално на Запад идея за 

плуралистична демокрация. Опитите да се черпи политическа 

легитимност от ислямската религия са процес, който винаги 

зависи от конкретен социокултурен и икономически контекст. 

 

2.1.4:„Ислямският Мартин Лутър” и вижданията му за 

осъвременяването на исляма 

     В трудовете на Тарик Рамадан се дискутират три 

фундаментални теми: нуждата от дълбока духовна 

религиозност сред мюсюлманите на основата на ислямските 

първоизвори; излизането на западните мюсюлмани от 

изолацията им на малцинство и пълноценното им участие в 

обществата, в които живеят; изискването за нов, вдъхновен от 

вярата морал в поведението на всеки отделен мюсюлманин и в 

социалните, и в  икономическите взаимоотношения. Тези три 

теми формират цялостна теория за нуждата от религиозна, 

културна и социална реформа и разглеждането на религията 

през призмата на всички аспекти на живота. 

     Според Тарик Рамадан именно ислямът с неговото 

внушително културно наследство е най-подходящата за 
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глобализацията сила, която е способна и длъжна да 

взаимодейства и да встъпва в пряк диалог с глобалния, 

западния капитализъм. Мюсюлманите разполагат с потенциала 

да отговорят на всеядната алчност на глобализацията, но за да 

се случи това, е необходимо да признаят нейните процеси и да 

им дадат задълбочено и комплексно тълкуване. „Подобна 

стъпка предполага коригиране на някои ислямски догми. 

Прословутото поделяне на света на Дом на исляма (Дар 

ал-ислям) и Дом на войната (Дар ал-харб), допълнен с Дом на 

договореността (Дар ал-ахд), повече не може да бъде 

поддържано с такава категоричност” (Теофанов 2012). В свят, 

в който икономическите интереси не зачитат националните 

граници, а международните отношения и връзки са придобили 

изключително сложен характер, географските критерии за 

дефиниране на религиозни или цивилизационни различия са 

изгубили своята валидност. В нашата епоха планетата се е 

превърнала в един дом.  

     Разделението на Дом на исляма и Дом на войната и 

съответстващите им правни предписания например не са фор-

мулирани с такава категоричност в Откровението и в 

пророческата сунна, а са по-скоро относително късна 

юридико-богословска конструкция в отговор на специфични 

обстоятелства. Рамадан прави сходен паралел и между други 

два концепта – за богослуженето (ибадат), тоест правилата за 

религиозните ритуали, и за поведението (муамалат), тоест 

нормите за етични социални взаимоотношения. Докато 

първите са твърдо установени в свещените текстове, вторите 

са изведени от мюсюлманските учени в резултат на техните 

усилия (иджтихад). Практиката на иджтихада е изиграла 

решаваща роля за предефиниране и отхвърляне на остарелите 

предписания и дедуциране на нови норми в рамките на 

шериата. Коранът е низпослан в определен исторически 
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контекст, но е съобразен с възможностите на човешкия разум, 

затова и поощрява хората да размишляват и да използват 

интелекта си, за да извличат от Откровението етичните и 

юридическите закони. Въпреки че ядрото на ислямската вяра – 

Коранът и сунната – е строго фиксирано и не подлежи на 

изменения, съществува важна сфера, отворена за трансфор-

мация, еволюция и адаптация към културните и историческите 

контексти, а именно зачитането на обществения интерес при 

тълкуването на първоизворите (маслаха), законотворчеството 

чрез строго и задълбочено придържане към Корана и сунната 

(иджтихад) и юридико-богословските постановления в отго-

вор на поставени въпроси (фатуа). В човешката природа е 

вложена интуиция за трансцендента, религиозната практика 

обаче се конструира чрез средствата и механизмите на разума 

и следователно се повлиява от мястото и времето. Тук се крие 

и потенциалът за реформи. 

     Тарик Рамадан признава парадокса в процеса на глоба-

лизацията: чрез разрушаването на социалната структура, от ед-

на страна, се отварят възможности за разпространение на ре-

лигиозното знание, но от друга, това подклажда страстите на 

идентичността, което често граничи с изолацията и капсули-

рането в рамките на общността. Докато очертанията на тради-

ционния ислям се рушат под напора на модерността и глоба-

лизацията, мюсюлманите повече отвсякога акцентират върху 

ислямския компонент от своята идентичност и се стараят да 

изтъкнат достойнствата му наред с усилията да се предпазят от 

външни влияния и инновации (Теофанов 2012).Рамадан не 

премълчава съществуващите различия между ислямската и 

западната цивилизации.Той смята, че главното разминаване 

между тях се корени в антиклерикалната традиция в западната 

политика, философия и наука. Църквата е допуснала грешката 

да ограничи свободата на рационалното мислене, в резултат на 



53 

 

което рационализмът е бил възприет като победа над религи-

ята, а рационалистичните тенденции в науката и политиката са 

приели облика на секуларизъм и антиклерикализъм. Нещо по-

вече, християнството е обременило вярващите с концепта за 

първородния грях, което впоследствие се е култивирало във 

формата на сексуалните табута с цел да се затегне моралната 

власт на Църквата над общността. Оттук произтича изводът, че 

християните по традиция са потискани от предписанията на 

своята вяра и че съпротивата срещу нормите е приела форма 

на скептицизъм по отношение на всички трансцендентни цен-

ности. В исляма никога не са се развивали подобни комплекси: 

липсва идеята за първородния грях, рационализмът се е 

утвърдил като част от религиозното мислене, сексуалността не 

е табу, а човешката еманципация не налага задължително 

враждебност спрямо религията. 

     В християнската култура отношенията между вярващ и 

трансцендент с медиатор Църквата са породили идеята, че 

модерността – триумф на човека като рационален индивид, 

който използва научния си капацитет за облагородяване и 

усъвършенстване на своя свят – е равностойна на освобож-

даване от религиозния гнет и от фатализма, което може да бъде 

постигнато единствено чрез радикални форми на секуларизъм. 

Ислямът показва, че подобно свойствено за Запада разделение 

между светско и духовно би могло да са избегне, без да се 

накърнят устоите на обществото. Секуларизацията води до 

загниване на моралните ценности, които се асоциират с 

религията и до безгранична алчност за материални блага и 

финансова изгода. Ислямската модерност е способна да вдъхне 

на обществото нова нравственост, като възстанови баланса 

между религия и светско начало, етика и човешко поведение 

(Теофанов 2012). Глобализацията се представя като пуснато на 

свобода от Запада чудовище, което следва собствена вътрешна 
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логика и отхвърля всякакви етични ограничения и задръжки. 

Това е процес, който цели да запази собствения си вътрешен 

динамизъм независимо какво опустошение (морално, културно 

и икономическо) оставя след себе си. Западът е изчерпал 

ресурсите си за контрол над този  механизъм, но ислямът 

предлага морална рамка, позволяваща на хората да го овладеят 

и регулират чрез етичните норми.  

      Идеите на Тарик Рамадан за възкресяване на исляма в 

съвременния свят не са нови. Мисълта за разграничаване в 

религиозната теория и практика на божественото от човешкото 

и на вечното от временното се съдържа „още в ученията на 

Шах Валиуллах (1703-1762), Мухаммед Абду (1848-1905), 

Рашид Рида (1865-1935) и други видни личности” (Теофанов 

2012). Тези мюсюлмански интелектуалци обаче са живели в 

епоха на протоглобализация и конфронтиране със западния 

експанзионизъм, което е изострило възгледите им.  

    Схващането на исляма като цялостна универсална 

доктрина и работеща система не означава, че в него могат да 

се открият напълно готови и комплексни схеми за формиране 

на модерно ислямско общество. Затова усилията трябва да се 

насочват в две посоки: преустройство, основано на съвременна 

интерпретация на свещените текстове (иджтихад),  и про-

грамиране, което цели да трансформира ислямската теория в 

практическа политика.  

      2.1.5.Свещените книги 

     Християнството и ислямът са религии, чиито извори са 

свещени книги, свещена писменост. В Свещеното Писание на 

Стария и Новия Завет историческите текстове имат огромно 

значение, затова и историческото мислене се определя като 

една от характеристиките на библейското. В Корана се 

акцентира върху битово-практическите правила, които трябва 

да останат константни дори при променени условия. Затова 
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неизменяемият характер на Корана постоянно се изтъква при 

неговото тълкование.  

     В традиционното разбиране на исляма е немислим друг 

език за Корана освен арабския. Преводите само изясняват 

неговия смисъл. Като резултат от този възглед „и до днес е 

широко разпространено буквалистичното разбиране на Корана 

– дори в по-голяма степен от релевантния за християнството 

възглед за т. нар. „библицизъм“” (Шнайдер 2012). Но и пред 

мюсюлманите стои въпросът за историческия характер на 

исляма и за неговото разбиране в контекста на модерността.  

     Въпросът как може да се запази Коранът като богооткро-

вена книга и същевременно очевидно остарели представи и 

предписания да се разбират по нов начин, да бъдат изпълнени 

с нов смисъл, ни насочва към познат и за християните  проб-

лем. Необходимо е да се прескочи „отблъскващата безд-

на“ между времето на пророка Мохамед, разглеждано като об-

разцова епоха, и днешната действителност. Защото тук диле-

мата не е дали да се отхвърли Корана за сметка на модерността, 

или пък да се отхвърли модерността, за да се проповядва жи-

вота според Корана като единствено правилен. По-скоро се 

търсят начини да останеш мюсюлманин и същевременно да 

отговаряш на предизвикателствата на съвремието. Коранът е 

исторически документ и въпреки богооткровения му характер 

не е свободен от въздействието на историческите условия. Ко-

ранът не е създаден отведнъж, а е съставен от фрагменти, въз-

никнали в продължителен период от време. Отделни пасажи са 

възникнали при точно определени условия и могат да бъдат 

разбрани само в този исторически контекст (Шнайдер 2012).  

       БЕЛЕЖКИ: 

 ¹ Салман Рушди е сред авторите, които обидиха мюсюлмани-

те с книгите си. Романист и есеист, роден в мюсюлманско се-

мейство в Бомбай, Индия, той е носител на наградата "Букър". 
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Често пише за сблъсъка между Изтока и Запада.  Мюсюлма-

ните скочиха срещу Рушди заради неговите Сатанински стро-

фи, след като томчето излезе през септември 1988г. Според 

правоверните пророкът Мохамед бил описан непочтително. 

Рушди получава смъртна присъда от иранския аятоллах Рухола 

Хомейни. Писателят дълго живее под полицейска защита.   

-Вече покойна италианска журналистка Ориана Фалачи е 

прочута с политическите си интервюта и есета. Пред 

микрофона й са заставали от Хенри Кисинджър до Лех Валенса 

и от Дън Сяо Пин до Ясер Арафат. В книгата си The Force of 

Reason тя  сравнява Корана с Моята борба на Адолф Хитлер. 

След интервю с аятоллах Хомейни Фалачи издава томчето 

Ayatollah, което веднага е забранено в Иран. След като се 

пенсионира, пише серия критични есета срещу мюсюлманите. 

Гнева й отключват събитията от 11 септември в САЩ.   

-Романите на турския постмодернист Орхан Памук са 

преведени на повече от 40 езика. Българските читатели го 

познават с Името ми е Червен, Сняг, Бялата крепост, 

Черната книга. Носител е на Нобелова награда за литература.  

По страниците на книгата му Сняг се прескачат крайни 

ислямисти, турски и кюрдски националисти, разочаровани 

левичари. Основна тема е сблъсъкът на модерността с 

религията. Заради Сняг Памук бе заплашван от ислямисти. 

Също така бе обвинен в оскърбление на турската идентичност 

за следното изявление пред швейцарски вестник: "30 000 кюрди 

и един милион арменци са избити в Турция, но никой не се 

осмелява да говори за това."  

-Французинът Мишел Уелбек е с диплома на агроинженер. 

След като се преквалифицира в писател, творчеството му е 

обявено за "нихилистична класика".  В книгата му  Plateforme  

от  първо лице се говори за секстуризъм и проституция. Впле-

тени са и критики срещу мюсюлманското вероизповедание. 
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Върху автора се нахвърлят Френската лига за правата на човека 

и Световната ислямска лига. Брожения има също от джамии в 

Париж и Лион.  

-Габровецът Христо Стоянов е журналист, поет и автор на 

няколко скандални романа. Според почитателите си е до болка 

откровен, според критиците - самоцелно вулгарен графоман. 

Скандализира ислямските среди с книгата си Скритият живот 

на една помакиня. Говори се, че е заплашван със смърт от мю-

сюлмани, несъгласни с творчеството му. В интервютата си 

твърди, че ислямът все още се намира в Средновековието.  
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                       Доц.д-р Елена Петрова: 

Сенчестата страна на религиозния елит и 

нейната рефлексия върху авторитета му.  

      

Теневая сторона религиозной элиты – доц.д-р Елена 

Петрова- РЕЗЮМЕ: Статья посвящена исследованию сущ-

ности теневой стороны поведения религиозной элиты. Рас-

сматривается и ее влияние на авторитеты. Интерпре-

тированы также общие внешные и специфические внутрен-

ние причины для проявления теневых сторон в морали элиты. 

Ключевые понятия: элита; авторитет, тень в  морали, 

общие и специфические причины теней в морали. 

 

“Светлината може да съществува без сянка, но сянката 

не може да съществува без светлина”. 

     Сенчестата страна в отношенията, поведението и 

дейността на йерархично-структурирания православен елит и 

нейната рефлексия върху авторитета му, е тясно свързана с ус-

тойчивостта на неговия морал. Проявите й в бинарно същест-

вуващия морален феномен, според нас, изразяват осъзнат или 

неосъзнат отказ от: а) придържането към ценностите - норми, 

заповеди, цели и идеали на трансцендентно-универсалния 

религиозен морал и б) практически опредеметен преход от 

доброто към злото, приел  формата на аморалното, което е 
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елемент от злото и което означава и отказ от съблюдаване на 

нормите на паралелно съществуващия с религиозния, общес-

твен морал, в настоящата ситуация ( Петрова, Е. 2010 ). Сен-

честата, сивата страна в морала като момент на преход, 

отразява началото на процеса на размиване или заличаване на 

границите между доброто и злото  и началото на преминаване 

отвъд зоната на доброто. Тя, по своята същност, е форма на 

отдалечаване от влиянието и контрола на божественото, 

светлинно-духовно начало, иманентно присъстващо в човека и 

форма на преминаване в зоната на злото, чиито символен израз 

са тъмните сенки  и зоната на мрака. Сенчестата страна в 

поведението и дейността са индикатор, че процесът на духов-

но-моралното деградиране и регресиране е започнал и ако не 

бъде осъзнат и спрян, той неминуемо ще доведе до опусто-

шението на човека. Особено значение за превръщането й във 

фактор за аморализация и деградация има времевата й про-

дължителност и мащабността на обхвата й в различните 

йерархични нива на религиозния елит. Колкото по-голям  е 

обхвата и по-продължителен времевият й период, толкова 

по-големи са възможностите религиозният елит да загуби 

своята автентичност и легитимност на  авторитета си.    

В настоящата статия ние ще ограничим изследването си 

до причините за проявата й в живота на религиозния елит, 

които сме свели до специфични за БПЦ и до общи, валидни за 

останалите духовни, политически, икономически, културни и 

други елити.  

В съвременното рисково (У. Бек ),  несигурно и хаотично 

( А.Гиденс), хоризонтално, мрежово (Фридман) и освободено 

от ценности и морал ( Зб Бжежински, Кр. Лаш ) общество има 

изобилие от авторитети и липса на такива в много зони на 

социалния живот. За последните А. Гидънс отбелязва, че в тях 

“има изобилие от претендиращи за авторитет-далеч повече 
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отколкото бяха истинските авторитети от предмодерната 

култура” (A. Giddens 1991:194). Сред тях са институтите 

опиращи се на традицията, сред които и религията, която 

“дълбинно се възстановява”. Тя, като една от формите на 

традиционния авторитет, става “само “авторитет сред другите 

авторитети” - част от безкрайния плурализъм на  екперти-

зата”( A. Giddens 1991:194). Религията също е подложена на 

оценката на общественото мнение. В нея въз основа на 

познаването на специфичния и много различен живот на 

нейния елит, който е предвидим, регламентиран, ритуализиран 

и насочен към трансцендентната, а не към социалната реал-

ност се отбелязва,  че тя не може активно да се включи и 

помогне за намаляването на несигурността, страха и обезс-

мислянето на живота на хората във всекидневието и да 

ограничи или намали силата на противопоставянето между 

доминиращите в него противоположни тенденции на: унифи-

кацията срещу фрагментизацията; безсилието спрямо 

приспособяването; авторитета срямо несигурността; персо-

нализирането срещу огромната опитност, повлияно от 

стандартизираното влияние на консумацията и заплахата от 

безсмисленост на съществуването (A. Giddens 1991:201). 

Основното следствие за нея се проявява под формата на 

пренасочване на доверието им към другите елити, т.е. настъпва 

делегитимиране на авторитета и промяна в статуса й. Новият 

статус на религията, в късната модерност, а също и в 

пост-постмодерността съответно отразява загубата на водеща 

позиция сред “специфичните институти на авторитет”. Той 

показва на какви изпитания са подложени в съвременния свят 

не само отделните хора, но и елитите. 

 За намаляването на авторитета на религията съществен 

принос има разпадът на всички ценности и размитостта и 

неопределеността на “критериите за морално разграничаване и 
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за себе контрол”...водещи до “етическа обърканост и налагане 

на стандартите на потребителската етика ”(Зб. Бжежински 

1994:8). Религията на глобално равнище, според Зб. Бже-

жински, остава само в позицията на наблюдател, което дава 

възможност на политическите идеи да “заемат все по-цент-

рално място” в мобилизирането и формирането на света”. Но 

идеите на глобалната политика не се базират на глобално 

релевантни ценности и тя приема формата на “организирано 

безумие” (Зб. Бжежински,.1994:11). Освен това политиката, в 

края на  ХХ век, гравитира към трансцендентните фикции, 

които нарича мегамитове и става заместител на религията. 

Бжежински счита че: “Голямата трансцендентална фикция 

трябва да се разбира като ирационална, но съблазнителна 

амалгама от религиозен импулс да се търси спасение, 

националистични себеидентификация като по-висш от другите 

утопични социални доктрини, съкратени до равнището на 

популистки лозунги. Разрешавайки бягството от неудов-

летворителната реалност посредством ангажиране с имаги-

нерна реалност, която трябва да бъде постигната, метамитът 

служи да възбуди и да канализира масовите страсти...” (Зб. 

Бжежински1994:31). Но с отхвърлянето на държавния 

авторитет, вследствие на наложените от демократичната 

система лишения и възникналите безредия от ширещата се 

корупция, настъпва дискредитацията на всички мегамитове. Те 

са заменени от “духовната празнота на една позволяваща 

корнокопия…” на едно...“общество, в което всичко е 

позволено и всичко може да бъде притежавано”( Зб. 

Бжежински 1994:72). Упадъкът на демократичния дискурс, 

според Кр.Лаш,  води до: съмнения и моралнен релативизъм 

на духовността; поквара на обществото и налагането на 

културата на безсрамието (на лъжата, престъпността, 

корупцията); превръщането на “елитите които дефинират 
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проблемните полета” на хората в “арогантни, несигурни”  и 

губещи досег с реалността,  а тяхната политика в изкуствена 

и изолирана от всекидневния живот т.е. неспособна да 

разрешава “действителните проблеми” на обществото и хората 

(Кр. Лаш.1997:9;32-34). 

 Елитите губят властта и авторитета, който я легитимира, 

главно поради предателството към демокрацията. Те се оказват 

неспособни в условията на културния, политическия и 

религиозен плурализъм да предложат политика базирана на 

нови ценности и идеали, която да спре разпада на граж-

данското общество. Кризата в авторитета на останалите елити 

предоставя на религията възможността, колкото и парадокално 

да изглежда, да бъде отново център на божията любов и мило-

сърдие. Но обхванатата от морален и ценностен релативизъм 

постмодерност ще продължава да поддържа кризата на автори-

тета на различните елити и моралната трансгресия и инверсия 

в тяхното поведение и отношения т.е. ще поддържа и проявите 

на сенчестата им страна в морала. 

 Към специфичните причени ще включим най-вече 

намаляването на авторитета на БПЦ, след отделянето и неза-

висимостта й от държавата  в демократичното общество. 

Последните доведоха до намаляване на мащабите и устой-

чивостта на връзката между вечното и временното, отвъдното 

и отсамното, универсалното и емпиричното и до крайно огра-

ничаване на ролята на православната религия в определянето 

на :моралните стандарти на начина на живот на хората и 

общностите, целите и насочеността на образованието и на  

възпитанието в обществото. Като добавим и продължилото 

почти половинвековно съвместно съ-съществуване с кому-

нистическия режим на принуда и насилие, което постави БПЦ 

в ситуация  на  подчинение, несъпротива и вярност към ком-

нистическата държавата и доведе до замиране на религиозния 
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живот в страната и до затваряне на самата църква само в 

сферата на служенето на Бога. Социалистическата държава не 

само не остана неутрална по религиозните проблеми, но и 

директно се противопостави на конкурирането между бази-

рания на комунистическите ценности и идеология социален 

ред  и опиращия се на трансцедентни ценности и вяра рели-

гиозен ред. Тя, както отбелязва Р. Ремонд, ”въвежда законо-

дателство с което се защитава от религията”, в която вижда 

заплаха за “основните ценности и принципи” на обществото 

(Ремонд, Р. 2006:211). Мерките, които тя предприе, се отнасят 

до: ограничаване на ролята на църквата в обучението, което 

беше превърната в напълно светско; замяна на религиозните 

традиции и празници с нови социалистически; премахване на 

религиозните символи; отнемане на голяма част от 

имуществото и сградите на БПЦ, с който акт бе отнет и 

достъпът до тях и най-страшното - до “ненасилственото” 

превръщане на  населението от християни в комунисти и на 

висшия православен елит в агенти на Държавна сигурност. 

При комунизма противопоставянето между религиозната и 

гражданската власт се отрази негативно на статута и мисията 

на БПЦ в религиозния живот на обществото. БПЦ, подобно на 

останалите Православни църкви, остава вярна на държавата, 

но главно поради факта, че тя е исторически обвързана с 

националната кауза и според Й. Зизиулас, може да бъде 

отнесена към т.нар. националистични църкви (Й. Зизиулас 

2014:15-17). БПЦ има историческа заслуга за запазването на 

националното самосъзнание и идентичност (през петвековното 

турско робство) и за възстановяването на българската дър-

жавност, участвайки активно в конституирането на третата 

българска държава. Затова позицията й на подчинение, 

несъпротива и затваряне зад стените на църквите, храмовете и 

манастирите, които все още са й останали е логично следствие 
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от доброто сътрудничество, взаимоотношения, статус и 

авторитет, които тя е имала с предишната форма на държавно 

управление, но при новата форма на държавност, нейните  

позиции в обществото са крайно ограничени. Тя е можела да 

изрази позиция единствено по въпроси, които е изисквала или 

допускала да бъдат дискутирани официалната пропаганда като 

тези отнасящи се до“борбата за мир...заклеймяването на аме-

риканския империализъм и кампанията за забрана на атомното 

оръжие, докато СССР не разполага в достатъчни количества от 

него”(Ремонд:2006:211). Ограниченията на религията от 

държавата, оказаха деструктивно влияние върху запазването на 

нейния авторитет и влияние в дългосрочен план. 

 След 2004 г., когато се слага край на почти 15-годишния 

вътрешен разкол, БПЦ започна активно да действа за възста-

новяването на: религиозните ритуали, символи и християн-

ските празници; отнетата й поземлена собственост,  храмове, 

манастири и църкви – запустели или разрушени; ограни-

ченията на религиозния морал и ценности в частната сфера; на 

религиозната етика или на православната религия, като  

културен феномен, в светското образование. По-голяма част от 

действията й са довели до видими за обществото резултати.  

 Като изхождаме от тезата на Гълбрайт за източниците на 

властта, а авторитетът е вид власт, включващи личността, 

организацията и собствеността, можем да кажем, че след 1989г. 

БПЦ трябваше най-напред да разреши проблемите и 

конфликтите възникнали във вътрешната й власт. Част от 

духовенството се оказа непокорно и се включи в полити-

ческите баталии, но този път на страната на гражданското 

общество, като създаде и паралелно функциониращ с 

официално избрания Свети Синод, нов Пименов Синод. БПЦ  

до 2004г. полага големи усилия за преодоляване на вътрешния 

разкол. Разколниците през 2004г. се връщат в БПЦ опростени, 
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ненаказани и според нас неразкаяли се, а значи неизпитващи 

вина за нарушението на Устава на БПЦ, църковния канон, 

морал и обети, които те са дали и сред тях на първо място 

обетът за послушание към църквата и Бога. Начинът на 

приемането на разколниците говори не само за слаби 

механизми за вътрешен контрол, но и за липсата на воля за 

прилагането им от Светия Синод. Времевият период на 

разкола може да бъде определен като провал на вътрешната 

власт, който, ако употребим терминологията на Гълбрайт, има 

“симетричен външен ефект върху нейната власт над 

енориашите й” (Дж.Гълбрайт 1993:89). Присъствието на БПЦ  

в живота, както на  тях, така и на гражданското обществото 

силно избледнява, а доверието в авторитета й намалява. То, в 

епохата на религиозния плурализъм, вероятно се е пренасочва 

към други християнски деноминации или други религии. Този 

период позволи да се види, че православната църква няма 

утвърдени, харизматични, некомпрометирани и стремящи се 

към истинско духовно обновление на Църквата религиозни 

лидери, които със своята вяра и поведение да влияят 

обединяващо  върху духовенството и върху енориашите, 

което неизбежно ще рефлектира и върху обществото. 

Духовното обновяване и очистване, както отбелязва Л. Петров, 

никога “не е започвало от институции, а винаги от хората 

пленени от изживяването на вярата, което ги е поглъщало 

неудържимо”(Л. Петров 2014:36). БПЦ и до настоящият 

момент отминава с мълчание членството на 13 от 14-те  

членове на Светия Синод в Държавнао сигурност. Рано или 

късно, но по-добре по-рано, тя трябва да реши как да се справи  

с този и други проблеми свързани с комунистическото й 

минало. Отминаването му с мълчание обрича и в бъдеще над 

нейната политика и отношения с държавата,  обществото, 

християните и другите религии, винаги да стои сянката на това 
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агентурно минало, от което тя трябва открито да се разграничи  

и даде обективна оценка на случилото се. През 2013-14 г. при 

изборите на нови патриарх и епископи хората,чрез медиите 

видяха,чуха и разбраха, че интригите, скандалите и 

инсинуациите, които възникнаха, са провокирани основно от 

комунистическото минало и корупционното настояще на 

кандидатите. Странно е, че за хули при избора на Патриарха и 

недоказани съмнения на епископ Игнатий, относно смъртта на 

варненския митрополит Кирил, той беше изправен пред 

Духовният съд на Светия синод, но за активното му участие в 

разкола беше опростен и спасен т.е. не беше обект на този съд. 

(Германова,М., Радушев, Д. 2013:7)  

  БПЦ насочи своите усилия към възстановяване на 

собствеността и доходите от нея, които играят голяма роля 

като компенсаторна власт на църквата. Чрез тях са поддържани 

църкви, храмове, манастири и свещеници. Тук споделяме 

тезата на Дж. Гълбрайт, който казва че: “Външното 

благосъстояние на църквата, макар и непряко е поддържало 

влиянието й. Черквите и катедралите са били физически израз 

на присъствието и тежестта на нейната власт. Тогава, както и 

сега, миговете прекарани в катедрала, са пораждали усещането 

за власт, чието присъствие е вдъхвало благоговеен рес-

пект”(Дж.Гълбрайт 1993:87). Паралелно с това ще отбележим, 

че собствеността и доходите могат да бъдат използвани и като 

средства за купуване на подчинение т.е за корупция при 

вътрешните избори в Църквата, за което имаше множество 

твърдения от свещеници, част от които бяха опровергани, а 

друга част премълчани, при проведените избори на 

митрополити (И. Димитров, 2014: Д. Радушев 2013:10). 

Днес БПЦ води борба за възстановяване и ремонтиране на 

своята собственост- църкви,катедрали манастири и поземлени 

имоти. Тя участва с проекти по Програмата за селски райони 
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към ЕС и след тяхното изпълнение е усвоила 66,5 милиона 

лева, които използва за реконструкция и ремонт на религиозни 

сгради и за подобряване на прилежащите им пространства. 

Паралелно с това тя води дела за възвръщане на собствеността 

си (Е. Крумова 2014). Голяма част от нейните манастири, сред 

които Рилският, Гигенският, Клисурският, Бачковският и 

Басарбовският, си съдават ферми и с приходите от тяхната 

продукция поддържат собствеността и се изхранват.  

 БПЦ, подобно на други християнски деноминации, през 

последните 25 години, използва компенсаторната власт като 

един от механизмите за религиозно влияние и подчинение като 

осигурява храна, медицинска помощ, обучение и покрив над 

главата на трайно или временно изпадналите в бедност хора. В 

някой от храмовете в страната се провеждат духовно обра-

зователни курсове за възрастни и деца, чиято учебна година е 

от 1октомври до 1 юни. Обучението за възрастните е вечер, а 

за децата в събота и неделя. Това е една гъвкава политика към 

религиозното образование, която е свързана с трудностите, 

които среща БПЦ при набирането на млади хора за 

семинариите, освен това, както вече отбелязахме, то стои в 

основата на условната власт на църквата – на религиозното 

послушание и подчинение. Чрез обучението Църквата  съби-

ра в определено пространство и време хора с различен соци-

ален и образователен статус,пол и възраст и ги кара да се 

чувстват единни и обединени. Тя, както отбелязва Е. Канети, 

им внушава това чувство,чрез правилно ”дозирани илюзии”, 

като им “създава временна илюзия за равенство на вярващите, 

предлага им една обща цел в далечна перспектива – в 

отвъдното, за което се изисква време, усилия и покорство... 

Хората свикват с това преживяване и не могат да се лишат от 

него”(Е. Канети 1996 :296). 

Загубата на контрол над образователната система, която  
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придоби изцяло светски характер, се счита за “основен удар” 

върху църквите  в целия свят, срещу който те търсят различни 

компенсаторни форми и механизми за да го омекотят и 

компенсират и същевременно да се противопоставят на сил-

ното влияние на науката, медиите, интернет и другите религии, 

с които тя си съперничи за влияние. Новите форми на 

обучение, които използва Църквата показват, че през 

последните 25 години, тя се стреми да стане по-гъвкава 

спрямо този и други основни за нея проблеми, които има да 

разрешава. Външно гъвкавостта се проявява като промяна в 

акцента върху тях. В началото на прехода тя обръща повече 

внимание на вътрешната си власт, свързана с функцио-

нирането, регулацията и санкциите на нейната организация и 

структури т.е. на принудителната власт, а след това - върху 

собствеността, стояща в основата на компенсаторната власт и 

днес - върху образованието и възпитанието на отделната 

личност, които са базата на условната и външната й власт и 

влияние в обществото. БПЦ макар и с бавен темп възстановява 

вътрешната си власт, но темпът на възстановяване на външната 

й власт не е релевантен на този на вътрешната. Тук има много 

фактори, които влияят на това разминаване – от трудното и’ 

обновяване и реформиране, включващо и ново разбиране на 

властта, до отварянето й към социума и до релевантността на 

мисията й със ситуацията на доминиращия религиозен 

плурализъм. Но, основният фактор, според много изследо-

ватели на религията, е фактът, че нейните цели не могат да 

бъдат синхронни на целите на държавата и цялото общество. 

Църквата, ако иска да помогне  на хората, може да преобрази  

себе си отвътре, оставяйки едновременно с това автентично 

християнска. Но по някои проблеми дейността на духовен-

ството и тези на обществото и държавата съвпадат. Като 

пример ще посочим борбата срещу: тероризма, войната, упот-
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ребата на наркотици: извършването на престъпления, бед-

ността, скитничеството, проституцията, трафика на деца и 

хора и помощтта на изпадналите в бедствено положение, при 

природни бедствия или катастрофи хора. 

 В заключение ще отбележим, че особено обнадеждаващо 

за възстановяването и поддържането на авторитета на БПЦ е 

подкрепата й на гражданското общество което се бори се за ху-

манизация на начина на живот. Ефективността на подкрепата 

зависи от лидерите й, които освен че са обичащи, отдадени и 

служещи на Бог, са заедно с това  обичащи и помагащи на 

хората да направят света, в който живеят по-добър. 
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Доц. д-р Емилия Илиева Петрова 

За духовността, религията и християнството в 

съвременна Европа 

О духовности, религии и христианстве в современной Европе:   

               доц.д-р Емилия Петрова –  

РЕЗЮМЕ: В статье рассматриваются причинные механизмы 

возрождения религии, а всущности, христианства в совре-

менной Европе. Основное утверждение состоит в том, что 

их необходимо искать в более глубинных процессах существо-

вания - в образе мышления и в целом в текущих культурных и 

цивилизационных изменениях. Следя за логикой постмодер-

нистской духовности сегодня, автор отмечает ее собствен-

ное движение к религии, к Богу и к своеобразным новым об-

щим истинам. И, самое главное, автор высказывает 

соображения о статусе христианства в этом духов-

но-религиозном контексте западноевропейской жизни. Автор 

доказывает, что секуляризация Европы не есть отсутствие  

фактического и действующего христианства, а, наоборот, 

форма кенозиса Бога. Автор утверждает, что христианство 

не только не умирает, но возрождается, находя новые - 

секулярные формы и механизмы реализации в современной 

жизни европейцев. 
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Ключевые понятия: духовность, Бог, постмодернизм, 

метафизика, рационализм, религиозность, христианство, 

секуляризация, кенозис. 

   Нека започна с отправната идея на Ватимо, че:  „Ако секу-

ларизацията е начинът, по който се сбъдва ... kenosis-ът на Бог, 

който е ядрото на историята на спасението, секуларизацията 

ще бъде мислена...не като феномен на изоставяне на религията, 

а като сбъдване, било и парадоксално, на нейното най-вът-

решно призвание” (Ватимо, 2006: 37) Идеята е, че християнс-

ката религия се възражда и става все по-значима за социалните 

процеси в Европа. Ще допълня, имайки предвид и аргу-

ментацията на цитираната констатация. Християнската рели-

гия се актуализира, но с модификации в начина на нейното 

възприемане, на психическата, мирогледна и духовна нагласа 

за нея в съвременния човек. Т.е. това е процес в по-дълбокия 

процес на културна и духовна трансформация на западното 

общество в постмодерното време и най-ярка нeгова индикация 

и симптом. Този контекст ме задължава да насоча вниманието 

си по-специално върху причините и някои особености в 

механизма на това възраждане.  

 В един по-същностен (културен и цивилизационен) план 

причина е промяната в типа мислене на европееца. Тя започва 

някъде от средата на ХХ-ти век и днес има ясно очертание. 

Става дума за уповаването все повече на личната визия за 

истината в живота, отколкото на общата, снета в конвен-

ционални закони и правила или в идеологически доктрини и 

актове. Би могло да се каже, че то е резултат от после-

дователни технологически и икономически процеси (пред-

приемачеството, свободния пазар, съвременните високо 

технологични средства за комуникация), а също и от реле-

вантните им политически такива – преди всичко либе-

рално-демократическите. То обаче според мен е преди всичко 



72 

 

еволюция и качествена промяна в мисленето и духовността 

на европейския човек, при това на масовия. Имам предвид 

постмодернизма като култура, в значението й не само на 

светоглед, но и на цялостен начин на живот. Тази тенденция е 

ясно доловима в размислите на хора със способността да 

фокусират в себе си типичното за времето и да го описват. И 

затова техните виждания по същество са колкото лично 

идентифициращи ги, толкова и резултантни и общи и ресурс за 

проникване в спецификата на процесите. Става дума за 

водещи изразители и изследователи на постмодернизма, с 

които съобразявам настоящите си рефлексии. 

Ще разгледам някои по-общи черти на постмодерното 

мислене. То се подготвя от абсолютизацията на рационализма, 

довела до себеобезсилването му и негативни изводи за него. 

Това низхождащо движение на европейската мисловност по-

ражда като „антирефлекс” времево следващите се и логически 

произтичащи една от друга водещи идеи на Кант, Ницше, 

Хайдегер и Ватимо съответно за ноуменалното безсилие на 

разума, за смъртта на Бога, за залеза на метафизиката и за 

„отслабването на мисленето”. (Кант, 1967:  341, 269, 119, 120;  

Ницше, 1994 : 122;  Хайдегер, 2005;  Heidegger, 1980; Вати-

мо, 2006: 31, 35)  Прекаленият рационализъм и увереност в 

собствените интелектуални възможности твърде много конк-

ретизира и практицира, обвърза човешкия ум с близката и ло-

кална цел и истина. Това обезсили способността му да мисли 

за „нещо в себе си”, за същност отвъд конкретиката на живота, 

за абсолютната истина. Така някъде от петдесетте години на 

ХХ век в мисловността и живота на европееца взе превес 

качествено нова – постметафизическа доминанта. В най-общ 

„щрих” тя се свежда до следното. Няма абсолютна и обща за 

всички истина, което значи че няма обективна истина или че тя 

е недостъпна за човека. Обаче има истина за и на всеки човек и 
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тя е непостоянна, променлива, текуща („в крачка”), тя е 

„случване” (Хайдегер). А това е така, защото такова всъщност 

е „битието”. То е „случване” (ако използваме терминологията 

на Хайдегер), процес, история, а не някаква „чиста” същност, 

обективна структура.  

Все по-разгръщащата се и като че ли доминираща 

постметафизична нагласа в живота на европейците фактизира 

и доказа залеза на метафизиката. Обаче дали това е и залез и 

смърт на Бога (за което са категорични Ницше и Хайдегер)?  

Според Ватимо (с чието гледище в основното се солидари-

зирам) обезсилването на метафизиката като водещ културен 

принцип не означава смърт на Бога и на религиозната прак-

тика (Ватимо, 2006: 26-27, 30), а край на определен начин на 

възприемане на Бога. Солидаризирайки се в главното с 

констатацията на учения, ще изкажа съображения в тази 

насока като се базирам на негови аргументи.  

Обосновката за следметафизичното съживяване на 

религията (има се предвид християнската) според мен би 

могла да бъде следната. Потребността на хората от Бог, от 

сакрално, се запазва, обаче за нейното задоволяване в никакъв 

случай не се търси разумът (рационалния ум) като посредник, 

а се осъществява чрез „слабия” ум или, както е според тер-

минологията на Ватимо, чрез „слабото мислене”. Ако се изхо-

ди от актуални процеси в християнските деноминации (напри-

мер нео-петдесетното движение, движението „Третата вълна”) 

(Ериксън, 2000: 836, 837, 835 ) тази актуализация на сакрал-

ното се изявява като някаква форма на мистичност („мистично 

говорене”), чрез мислене по аналогия и с преобладаваща 

асоциативност, чрез „спускане” по процеса и традицията. Т.е. 

сакралното продължава да го има, но само в последо-

вателността на случващото се, а не като повтаряща се същност, 

истина. Значи Бог може да се „долавя”, усеща от всеки човек и 
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като спонтанност. А също така фактът, че еди-какво си се 

случва означава, че трябва да се случи и това е „истината” за 

мен в дадения момент. Т.е. истината вече е актуална и 

конкретна. 

 Най-важното за Ватимо е, че той посочва възможност и 

перспектива за религия, „религиозен опит”. Значи за 

възобновяване и дори засилване на нуждата от Бога, от 

Неговото присъствие и влияние. Но не е само той. Бих изразила 

като констатация, че то като че ли е тенденция и в настоящето  

постмодерно мислене като цяло (определяно като късния или 

третия етап на постмодернизма, в който се смята, че е навлязъл 

от началото на ХХI век, особено от 11 септември 2003 година). 

Така например Роланд Бенедиктър (известен съвременен 

социален изследовател)  в своите диалози и коментари за 

съвременния постмодернизъм съвсем определено говори за 

неговото изчерпване. (Benedikter, 2014) Той обаче е оптимист, 

защото въпросното изчерпване по негово мнение е в същото 

време зараждане  на качествено нова позитивна тенденция в 

мисленето и в духовния живот изобщо. Това, според 

своеобразното му заключение-предположение за процесите 

днес, е състоянието на вдъхновение и по-точно на 

доконцептуално („протоконцептуално”), цялостно духовно 

състояние. И още по-точно то е преживяване, цялостна 

психофизическа настройка, усещане за пълнота и смисленост 

едновременно за света и мястото ти в него. Посоченото 

състояние той нарича божествено, което не се нуждае от 

рационални обяснения  не само метанаративни, но и 

личностно-идентификационни. Според него това е миг на 

сакралност и индикация за спонтанна връзка с Бога. 

 За такова състояние или миг на безрезервна 

истина-преживяване и приемане на истината се говори не само 

от третото и прехождащо към постпостмодернизъм поколение 
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постмодернисти, но още през петдесетте и шестдесетте години 

на ХХ век – от психолози-изследователи и най-вече терапевти. 

Имам предвид изтъкнатия учен Маслоу, който тематизира и 

проучва метода на актуализация и го прилага успешно в 

психо-терапията.  (Маслоу,  1997) 

 Тук е мястото да се отговори на въпроса:”Защо след 

абсолютния нихилизъм към метафизичното и концептуално 

рамкираното и схематизирано мислене, след релативизма и 

плурализма се появява обратно тежнение към нещо трайно, 

сигурно, общо, към нещо не толкова процесуално и случващо 

се при осмислянето на живота, на неговата същност от всеки и 

от всички? С други думи, защо по своеобразен начин се връща 

упованието в Бога? Отговорът ме насочва отново към 

причините за религиозната реабилитация днес. 

 Ватимо обособява три доста основателни такива за 

възвърнатия взор на европееца към религията. Преди всичко  

„слабото мислене”, „неспособността на разума” да достига до 

същности и истини и неговото възпроизвеждащо се отдале-

чаване от тях. (Ватимо, 2006 : 35) На второ място  водещото в 

постмодернотото време убеждение, че всичко е мит, дори 

демаскирането на идеологии, метаразкази. (Ватимо, 2006 :  32) 

С други думи, не съществува разумно обосноваване на истина 

и следователно остава само нерационалната, подсъзнателна 

вяра в Бога. И не на последно място, причина за ново обръ-

щане към религията и Бога това е самият тип (бих казала ме-

ханизъм), начин на мислене на човека – мислене чрез при-

помняне на случилото се, т.е. с исторически, а не с есенциален 

характер (Ватимо, 2006: 34, 35). И още – което се осъществява 

чрез (по) аналогия и асоциация и следователно се движи в 

инерцията на традицията. Това мислене Ватимо определя, 

както вече споменах, като „слабо мислене”. 

 Именно поради този смислов и ценностен релативизъм и 
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съответно атомизъм на живота, хората отново търсят трайност, 

стабилност и безотносителност, обръщат се към религията за 

да се усетят в себе си и като себе си. Но това вече означава и 

по-различен контекст на „случването”. 

 В духа на постмодернизма протичането и насочването 

на човешкия живот е напълно лична и процесуална (текуща, 

„случваща се”) работа, субективна. Но това оличноствяване и 

постоянна релативност на екзистенцията води до крайността и, 

бих казала, абсурда на солипсизма, до безнадеждност и 

несигурност. И въпреки процесуалната жизнена настройка 

води и до спонтанно възникваща и непрекъснато 

актуализираща се в главата на човека мисъл за бъдещето. Тя 

се появява под формата на мисъл за неговата биологична и 

социална осигуреност „утре”, а също и поради страха от 

смъртта като неминуемо „бъдеще”. Дали обаче наложилият се 

за не кратко време принцип на съвременния европейски живот 

като „случващо се” или, както е популярно, като „днес-култура” 

(Рифкин, 2005: 33) е все още доминиращ в екзистенцията на 

хората? И особено важно, дали е житейски принцип на онези 

от тях, които са без осигурен „хомеостазис”? 

 Сега и по-точно от началото на ХХI век вече изпъкват 

симптоми на низходяща тенденция (съвпадаща с третия етап) 

на постмодерната настройка – мислене, преживяване и 

поведение, на хората и на живота в Европа, разгледан  в общ 

план. Прекаленият субективизъм, атомизмът и предимно 

близката перспективност не „зареждат” сигурността и 

стабилността, а и хедонистичната нагласа на хората. Бих 

формулирала това по-прецизно и философски така :   

      ”Прекаленият субективизъм не помага за да се осигури 

животът в неговата цялостност и пълноценност”. Постмо-

дерният принцип вече не „върши работа” като насочващ 

съществуването принцип. Налице е спонтанно, центростре-
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мително завъртане на живота като че ли около друго значимо 

(протоконцептуалното, вдъхновението, състоянието на 

цялостно преживяване..). (Benedikter, 2014)  Това значимо 

според някои водещи изследователи (Роланд Бенедиктър, 

Франк Сайер, Джон Капуто и други) не е определимо (още 

по-малко рационално), но е осезаемо. Усеща се като 

преживяване, наподобяващо „установката” (в терминологията 

на Узнадзе)  (Узнадзе, 1966: 140-152, 164-169, 180-183; 

Узнадзе, 1985). То е пред (до) рационално и връзка (като 

зареждане) с нещо извънсубективно, т.е. обективно. Това 

според някои автори е и възможността и индикацията за нов 

религиозен обрат. 

 И може би полезността и значимостта на целия  

постмодерен европейски  развой (не просто и само като 

философстване, а като социалност, начин на живот, култура) е 

именно в това движение от опитана и изчерпана субективност 

към субективност, достигнала до имплицитно възприеманата 

от самата нея нужда (съответно връзка) с обективното 

(обективността). Може би в този нов тип релация на 

субективното и обективното в човека ще се осъществи, ще 

бъде реалност една нова вяра, по-точно, религия и съответно 

ще бъде възможен един истински – духовен, хедонизъм, 

толкова подчинил стремежа и живота на западноевропейския 

свят от средата на ХХ-я до началото на настоящия век. 

 Но нека се обърнем по-специално към въпроса за статуса 

на християнството в така визирания социален, психически и 

мисловен контекст.  Ще започна по-отдалече. Разгъващото се 

в Европа от Френската буржоазна революция досега е изява на 

и доказателство за по-нататъшна реализация и дори еволюция 

на християнската религиозна традиция.  Секуларизацията – и 

модерна и постмодерна, съответно и като метафизична и 

постметафизична не е антисакралност и „смърт на Бога”. Тя в 
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дълбочината си е процес на въплъщаване (kenosis) на Бога в 

реалния човешки живот, назоваван още с метафората „земен” 

живот. Това въплъщаване преминава през специфични, дори 

парадоксални, изяви (механизми). Имам предвид последова-

телни себеобожествявания на човечеството в неговата история, 

индикации за проекции и „работене” на божественото в 

земното, макар и доста Его-съобразено. Отначало, в модерния 

и индустриалния период – на обществото като цяло, а след 

това и досега – на отделния човек.  Първият период е 

периодът на модерността, когато животът е рационалистично 

програмиран и организиран, когато конвенционалният и с 

„божествена” значимост публичен ум е със самочувствието, че 

„знае” и „казва” истината. Вторият е периодът на  

постмодерността, когато се предоставя на отделния човек да 

„знае” истината или това, което трябва да знае от нея. Смятам, 

че и едното, и другото в тяхната последователност индикират 

вече човешка отговорност за сакралното, което според мен е и 

въплъщаване на Бога в земния живот, макар и с парадоксални 

форми на проявление. То е сложно и, да използваме 

библейската метафора, „трънливо”, преминава през трудности, 

завои, падения, прегрешения. Но това  вероятно е и някаква 

форма на изкуплението (спасението) на човечеството – 

аксиоматично в Писанието и религиозната традиция на Запада. 

 Очевидно е, че при един такъв поглед към секула-

ризацията в Европа, християнството е „живо” и „работещо” в 

живота, а тя е по-нататъшно негово разгръщане като европей-

ска религиозна традиция (Ватимо, 2006: 37). Но тя безспорно е 

нова форма на християнска  религиозност.  

 В съвременния етап на преход от постмодернизъм към 

постпостмодернизъм, на недоверие и към плурализма и 

особено към идеята за рационализъм и успеваемост се 

забелязва не просто обръщане към сакралното, Бога, а 
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преживяване и усет на божественото в личния живот. В 

потвърждение на това ще напомня, че днес в християнството е 

налице  (Jenkins, 2000: 55)  изявено влечение  на все повече 

хора към тайнството, мистичното, към чудото като атрибут на 

Светия Дух, към сливането с него. Имам предвид 

Петдесятническото движение – с многобройни последователи 

в Европа. Знаем, че слизането на Светия Дух върху вярващите 

е автентично Библейско-християнско (Библия 1993: Деяния 1) 

и неговата очевидна актуалност показва силно християнство в 

секуларна действителност. 

 Друго и може би още по-убедително свидетелство за 

актуалността и влиянието на християнството днес е неговата 

изява в широк план, като култура (Кържилов, 2004), като начин 

на живот в Европа. Това по-точно и според налагаща се 

констатация днес е проявата му като културна религиозност, в 

непосредственото живеене. Появяват се нови практики 

(Йеромонах Серафим, 2007: 24), течения, движения – светски, 

но с християнска култура. 

 Визираното показва нужда и от търсене на духовното, 

на силата на Святия Дух, на християнството в личния и при 

това ежедневния живот на човека.То показва търсене на 

истина и смисъл на съществуването, но не чрез рациона-

листични и абстрактни обяснения, а чрез усет за собственото 

си духовно и за неговата обвързаност със сакралното.  И 

всъщност демонстрира едно секуларно християнство.  
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               доц.  д-р  Борислав   НИНОВ 

      Мета-психични  и ортодоксално-религиозни 

мотиви за престъпленията в България( 2000-2013 г.)  

       Метапсихические и ортодоксально-религиозные 

мотивы преступлений в Болгарии/2000-2014/.  РЕЗЮМЕ: 

    Мета-любовь создала мир и спасет его. Все мы, несмотря 

на свои религиозные, политические, социальные и персональ-

ные уклады, созданы Создателем так, чтобы суметь укротить 

(усмирить) и творчески приложить свое Его, (подчинив его не 

Уму, а тишине Сердца). Но для этого нужны усилия: при том - 

усилия проснуться и увидеть красоту окружающей нас 

Вселенной. Настолько, поскольку этого нельзя избежать... 

Ключевые слова: мета-любовь; ортодоксальность; парадоксы 

Я; психопатология личности 

    „Има два лоста, за да с е раздвижат хората: Страхът и 

Интересът.”- Наполеон Бонапарт 

      Престъпленията се  планират, рационализират и извър-

шват, за да задоволят някаква човешка потребност. Конкрети-

зацията им винаги води до профании, защото няма престъп-

ление, което да подлежи на логична човешка мисъл, опреде-

ление, или формулиране – в рамките на познатата ни и 

утвърдена научна, практична  или религиозна човешка дей-

ност.  Престъплението е акт, който, сам по себе си, е залогът 

за съществуването на самото Човечество/ Нинов,1996/.  Пара-
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доксално, но факт – престъплението е в основата на всеки 

човешки просперитет…И също толкова парадоксално – няма 

човешки успех, победа или постижение, без наличието 

на…Престъпление! Етимологията на познатата ни линг-

вистика безкомпромисно би легитимирала , че езиковата/?/ 

същност и стойност, се затваря в битийността  да направиш 

„стъпка” отвъд „явлението” в познатата му  характеристика, 

определена от „нормата”.Но кое в обществото се определя като 

„Норма”?...„Патология” е всеки жив човек. Той е гладен, жаден, 

има нужда от сън, незадоволено либидо и т.н. А „Норма” 

е…мъртвият човек. Той е Задоволен от Всичко! И е много 

далече от потребностите на грубия материален живот.  Мърт-

вият човек е идеалът на Вселената. Той говори с Божествената 

същност, Енергията, Източника – или накратко, с Бог! И, 

всъщност, той е Норма – в установените човешки разбирания 

за Ада, и за Рая…Или Нормата и Патологията са двете страни 

на един и същи медал, който наричаме Човешки Живот. А 

човешкият живот никой досега не е успял да дефинира – и въ-

обще да осмисли защо, на кого, за колко, къде – и да прецени, 

или прогнозира, Как е даден и  произлязъл, и Защо?!... 

     И така, Престъпленията сътворяват онази част от 

нашето Битие, която би могла да ни даде частица от 

енорийската енигма на витражния Прозорец, през която от 

време-навреме се опитваме да надникнем във виртуалността 

на Вселената. И какво виждаме? Или само гледаме? 

     Престъпното поведение, според  религиозните и научни 

доктрини, кореспондира със социалния и психичен тип на 

човешката личност. Нещо повече. Самата човешка типология, 

колкото и схематична и относителна да е, ражда и определен 

тип и вид престъпно поведение. Независимо от това, все пак е 

необходимо да се облегнем на една, дори и относителна, 

сътворена от самите нас типология, за да можем да си обясним 
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дадено престъпно действие и да го „вместим” в отработената 

система на човешкото познание – независимо дали то е научно, 

придобито от практиката, или канонизирано в схващанията на 

определена религиозна  догматика. Така в петте основни све-

товни религиозни светогледа – будизъм, хиндуизъм, юдаизъм, 

християнство, ислям, престъпленията и престъпността търпят 

разногласни тълкувания и наказания, като това в не по-малка 

степен и сила важи и за културално-идеологическата схема на  

съответното  общество.  

      Има една основополагаща еврейска поговорка, която в 

последствие взаимстват почти всички религиозни схеми: „ 

Човекът може да го познаеш според три негови състояния:  

по неговата чаша, по неговия джоб, и по неговия гняв”. Според  

Кабалата/еврейска и християнска/, за своето съществуване 

човекът е задължен на четири Вселенски измерения:  мине-

ралното, растителното, животинското и божественото. Светът 

на материята и формите е проявление на минералните същ-

ности. Дишането, храненето, ръстът и  размножаването се от-

насят към растителното начало. Движението, търсенето на хра-

на – „чашата”/, амбицията /”кесията”, „портфейла”/ и съпер-

ничеството/”гнева”/- са феномени на животинския свят. Очите 

виждат, ръцете докосват, краката ходят, носът помирисва, уши-

те слушат – тези и всички  аспекти на човешката телесност са 

плод на космическото животинско начало. Те осъществяват 

еволюцията на Универсума. Животинската същност доминира 

като арена на самопознанието.  Интересен е фактът, че ние 

определяме същността на Битието си преди всичко чрез 

храната, парите и секса. /Нильтон,2005/. Но къде остава, и как 

можем да дефинираме и разграничим Престъпленията?!                               

  

 Престъпленията,  според  личностовата  типология 

      Престъпленията и престъпността са особено човешко 
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поведение, което нанася вреда не само на отделна личност и 

близкото й обкръжение, но и на цялото общество и неговите 

структури. Според големия френски философ, социолог, пси-

холог, общественник-Емил Дюрхейем, природата и специфика-

та на социалното се намират в „колективните чувства”, 

„колективните представи”, „колективните вярвания” – или 

накратко, в колективното съзнание. Тази концепция е ясно 

изразена в неговата афористична мисъл: „Всичко социално се 

състои от представи и следователно е продукт на предс-

тави”./Дюркгейм,1899/.  От това заключение бихме могли да 

обобщим позицията на френския изследовател за престъп-

ността, че „нормалният тип съвпада със средния тип и всяко 

отклонение от образеца за здраве е болестно състоя-

ние”./Дюркгейм,1899/. 

      За същността и природата на престъпленията могат да 

се изпишат страници – дори томове. Но това едва ли ще реши 

въпроса да се игнорира и прекрати човешката престъпност. 

Особено в страна като България, където ценностите и 

представите за Бог и държава се подменят и потискат вече 

повече от едно столетие. Всичко се „купува” и „адаптира” от 

външни култури, които Властимащите решават, че са 

стойностите, които убитият от труд и промит от мас-медиите 

народ консумира ежедневно. Като в Древния Рим: Хляб и 

зрелища. Или както опечаленият гений на Р. Вагнер в края на 

живота си е споделил: „Аз мисля, че Бог е създал света, защото 

е бил нещастен.”/Ошо,1996/.  

      В „Психология на тайните” друг известен френски 

психолог, Бурже, споделя, че Любовта нямаше да е любов, ако 

не можеше да докара човека до престъпление. И по същия 

начин може да се каже, че никоя страст нямаше да е истинска, 

ако също така не доведе човека до пре-стъп-ление/?!/…Или, 

силните страсти отменят почти винаги обикновените задръжки, 
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които съвестта налага на морала. Така, от всички престъпни 

човешки същества, от всички лъжливи, сладострастни или 

жестоки хора, сигурно няма нито един, който не може да бъде 

надвит от някаква друга емоция, на чийто характер е потен-

циално податлив. Така при този вид хора страхът най-често е 

на разположение за постигане на престъпен резултат. Той иг-

рае ролята на съвест и с право в случая може да се 

квалифицира като „по-висш афект”. Ако смъртта ни предстои 

или ако вярваме, че Страшният съд е близо, колко бързо бихме 

привели в ред моралното си битуване – въобще, не виждаме 

как грехът би могъл отново да ни изкуши. Доброто старо 

християнство с неговите адски пламъци отлично е знаело как 

напълно да извлече от страха неговия еквивалент във вид на 

покаяние и да получи пълната му стойност в аспектите на 

душевно прераждане./Джеймс,2003/. 

     Във всеки човек „спи” Кайн, както и във всеки „дреме” 

потенциалният Авел. Езотеричното познание твърде отдавна е 

установило и уточнило, че всяка човешка душа идва в мате- 

риалния свят с „възмездието” на кармичната си обреченост. 

Никой „насилник” не може да осъществи житейската си ми-

сия, без наличието на „жертвата”, която го съпътства и ид-

ва на „белия свят”, за да може вибрационните им енергийни 

системи да постигнат Баланс с хармонията на Вселенските 

закони. Случайността е основна и лъжлива закономерност, 

която подвежда лайка, и тя не издържа причинността на 

основните и неумолими дадености, в които ние временно се 

„къпем” като„гости”в материалността - на Закона за Прив-

личане и Закона за вибрациите, на Закона за рода и най-вече 

на Закона за менталността. Вселената е огромен Съзнателен 

Организъм, който не може и няма как да допусне случайности 

и капризни намерения да определят съществуването й – от 

мига, до Безкрайността – непонятни за менталните ни и 
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ограничени от емоции, духовност, психични схеми и физически 

обусловенсти, времеви дадености. Просто, защото всяка 

материалност – от твърдата и прозаична скала, през 

нежното растение, или независимия животински организъм 

до човешкото създание, е Божие Творение. Творение на Създа-

теля, имащо определена роля и цел, за да бъде То – независимо 

от характеристиките и научните определения. Защото Бог 

не е Търговец и в Неговите анали не влизат сметките, които 

ние, или който и да е, се опитва да „осчетовиди”, за да има 

баланс на „приход” и „разход. 

      Много учени, изследователи, религиозни дейци са 

опитвали перото си, за да дадат една или друга „всеобща” и 

„универсална” схема на човешката личностова психология, и 

оттам – да определят кой тип личност какви качества има и  

към каква дейност е склонна. Изброяването на имена и 

типологии в случая едва ли ще ни помогне, освен да обремени 

и отклони основната тема на изследване.Маркирайки тези 

опити за човешката душа, би следвало да споменем  типоло-

гиите на древните – от  Тот и Хермест Трисмегит, през 

елинската школа/ Аристофан, Софокъл, Епикур/, опитите на 

римските мислители/ Гай Петроний, Марк Аврелий/,  насо-

ките на Средновековието/ Шекспир, Авицена, Бокачо /,  до 

днешната, модерно обусловена и наложена типизация. И то 

преди всичко психоаналитично обусловена и насочена 

/З.Фройд, К.Г.Юнг, А.Адлер и много други/, която акцентира 

преди всичко и най-вече върху подсъзнателните и предсъзна-

телни  мотиви за дейност/престъпна!?/.Лично аз се опитах да 

дам една перспектива/антиципация/ на модерната българска 

личност, още в „мътните” години на Прехода като негов 

съвременник и участник. Тя се опира, моделира и обуславя на 

концепцията, че няма „престъпна”, сътворяваща зло или 

търсеща „убийство”, или „самоубийство” личност, за да реали-
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зира  екзистенцията си.  Има личности, които по своята бо-

жествена, екзистенциална, социална или родова при-

надлежност са РАЗЛИЧНИ! Да. Ние всички сме ЕДНО! Но в 

това Едно също има модули, подобно на електроните в атома, 

или ензимите и аминокиселините в клетката, които търсят, 

намират и реализират своята Индивидуалност. И тази 

Индивидуалност в крайна сметка е Божествената искра, 

Божественото присъствие, Божественото начало, донасящо 

и реализиращо намеренията на Създателя. Вселенската 

сила/енергия/ ни познава, съобразява се с нас и ни обича. Но 

Тя не може и не иска да се меси в нашата Свободна воля. 

Имено и защото, всички ние, човешките Божествени 

творения, имаме Свободен избор.                                     

  Личностова типология с акцентуация към престъпления 

       Акцентуацията е характеристика на личностовата 

структура, която предполага склонност към една или друга 

престъпна дейност/независимо от генетичните, социалните, 

регионалните, етническите, расовите белези/.  Акцентуацията 

– това са тези черти на индивида, които са свойствени на 

неговото ежедневие, но и обладаващи тенденции към внезапен, 

или плавен преход към патологично състояние. Ананкастните 

/Кречмер,1945/, параноичните и хистеричните черти могат да 

бъдат присъщи в някаква степен на всеки човек, но проявите 

им са така нищожни, че те не са обект на наблюдението. При 

по-голяма изразност, те дават отпечатък върху личностната 

структура и в определени екстремни/социални, емоционални, 

ментални, физически/ отклонения те прерастват спонтанно в 

патологична структура /характер/, разрушавайки, или 

пренасочвайки основната структура на личността. 

      Личностите, обозначени като акцентуирани, не са 

патологични в същинския смисъл на думата. При друго 

тълкуване бихме могли да стигнем до извода, че за „нормален” 
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следва да се има предвид средният човек, а всяко отклонение 

от тази средна норма сме длъжни да приемем като „патология”.  

Ако в определен човек не се наблюдават „големи дози” като 

параноичност, ананкастност, хистеричност, хипоманиакалност 

или субдепресивни картини, то такъв човек съвсем резонно се 

смята за нормален. Обозначението „патологична личност” /ак-

центуирана/ би следвало да се прилага само по отношение на 

хора, които се отклоняват от стандарта и тогава, когато външ-

ните обстоятелства, препятстващи нормалното развитие на жи-

вота, се изключват.  Естествено е, в случая да се отчитат 

всички гранични случаи – но това е друга тема. 

   1.Демонстративни личности 

    Същността на демонстративния, а при по-изявена акцен-

туация Хистеричен тип, се характеризира с абнормна 

способност към изтласкване. Това понятие, въведено и 

използвано от Фройд в психологията, където то получава ново 

съдържание, отива твърде далече от буквалното значение на 

етиологията. Смисълът на процеса на изтласкване убедително 

се илюстрира в проникновението на Ницше/ „Отвъд доброто и 

злото”/ : „Аз направих – ми говори паметта. Аз не мога да 

направя това – ми говори гордостта, оставаща в този спор 

неумолима. И ето, настъпва момент, когато паметта, накрая 

отстъпва”./Ницше,2002/. 

       Според изследванията на Фройд, във връзка с 

изтласкването, още в ранно детство възниква подсъзнателен 

психичен свят, който предполага възникването на невроза. 

Така, всеки от нас има способността да постъпи така, че да 

елиминира това психично напрежение. Тук бихме могли да 

търсим и открием, квалифицираме и дефинираме ранно 

-детските престъпни действия, които наблюдаваме в нашата 

социална среда. Това са „престъпниците”, които на пред-

съзнателно ниво на психична дейност влизат в конфликт със 
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закона и стават обект на полицията и прокуратурата.  

      Така демонстративните личности могат във всяко време 

да изтласкат от своята психика знания за някакво събитие, а 

при необходимост, да си „спомнят” за него. При тези личности  

не е изключено пълно забравяне на това, което те дълго време 

са изтласквали от психиката си/ при възрастните индивиди 

говорим за психичния феномен  „Фуга”/. Една от особенос-

тите на демонстративните личности е характерната реакция, 

която винаги е свързана с осъзнаването, или с частичното осъз-

наване на определено явление. Нито едно желание не може да 

възникне абсолютно неосъзнато – не може да се прояви не-

осъзнатост и увереност, че има начин да предизвикаш, или да 

осъществиш това желание. Само след като целта е постигната 

чрез съзнанието, следващите реакции протичат неосъзнато. 

Тук става дума  невинаги за патология. Има хора, които са 

неизлечимо болни, или мизерстващи  и при личности с 

такива личностни и социални проблеми се оформя натраплив 

характер, защото при тях изтласкването е затормозено. 

      Демонстративната личност е способна да балансира 

отношенията си с тежки ситуации и с „тежки” хора. Бракът, 

например, може да бъде удачен именно по силата на това, че 

един от съпрузите притежава умението да се приспособява. 

При хора от хистеричен тип положителни са техните артис-

тични способности, които ги правят невероятни балансьори не 

само в съпружеския, но и във всякакъв друг социален живот. 

Но тези хистерични личности винаги имат „едно наум”, когато 

са склонни, или извършват престъпление, да играят различни 

роли пред разследващите органи. Но, за съжаление, бързо би-

ват разкрити чрез „детектора на лъжата”; или, в по-тежките 

случаи, в клиника с определeна доза от „серума на живота”. 

       Благодарение на умението да приспособяват хората 

към себе си, демонстративните типове бързо намират приятели, 



90 

 

които привличат със своята общителност, готовност да служат 

на другите и други адаптивни черти, които обкръжението им 

трудно, или въобще не забелязва. Любопитно, в същото време 

и необяснимо е, че при такива типажи се констатира липса на 

воля към труда, колегите им често ги хвалят за тяхно-

то…трудолюбие, лоялност и честност. В най-новата ни ис-

тория – политичска, социална и икономическа, тези личностни 

хамелеони, уви, често са по най-високите етажи на властта, 

икономиката, социалното дело. Защото обаянието на 

хистерика се проявява, реализира и консумира само в среда, 

където Тя му е Изгодна. Хистерикът винаги скланя глава пред 

личност, която разкрива манипулативния му характер и 

поведение, и когато той не е в състояние да изрази 

„артистичните” си способности, не се отчайва. Докато не 

стигне до момента на „личностно изчерпване” – и не 

прибегне до хомоцид, или суицид!... Класически пример за 

подобно житейско и творческо поведение е писателят Карл 

Май.  Болшинството от неговите биографи са единодушни, че 

той, без да е напускал Европа, гениално описва в множеството 

си романи изтреблението на индианската популация в Северна 

Америка, благодарение на „самовлюбения патос на хистерика”. 

Безспорно, към подобен тип личности, може да се причисли и 

Даниел Дефо  - също ненапускал пределите на Обединеното 

кралство, но гениално/ от човешка: хистерико-маниакална 

депресивност!/ описвал  „приключенията на собствената си 

личност”,която нарича Робинзон Крузо!...За нашата „демок-

ратична” действителност, почти същата „хистероидност” важи 

за утвърдени писатели като Антон Дончев/ чел и премислял 

Османското ни робство, без да го е преживял!/, за Христо 

Бойчев /нямащ представа от военщина, но описал я в 

„Полковникът птица”!/ и преди всичко за покойния Христо  

Калчев/ скромен човек, „консултант” и  нямащ нищо общо с 
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Мафията, но описал я великолепно. Всъщност, тиражът на 

неговите книги за 10 г. надмина тиража на изданията  на 

Ив.Вазов  от Освобожденито до днес!.../. 

      Тук бих прибавил и „моята класификация” на неудач-

ниците, склонни, или извършващи престъпления.  Типологи-

зацията се базира преди всичко на ролята и значението на 

второто, или третото  дете в семейството/ често то е пъстрок/ 

и стремежът му за доказване, изява и доминанта, ярко очер-

таваща се на фона на поведенската изява на по-големите. Ако 

се опрем на индивидуална психология на А.Адлер, семейната 

констелация е решаваща за израстването му като личност, 

която в много случаи е и доминираща. А доминиращите харак-

теристики, в сегашната действителност, твърде често корели-

рат с престъпно поведение, действия, помисли и реализация. 

               2.Педантични личности 

   По характеропатичната си същност, педантичният тип 

личности съответстват на ананкастната психопатия.  При 

лица от педантичен тип, в противоположност на 

демонстративния, в психичната дейност изключително малко 

са представени механизмите на изтласкване. Ако постъпките и 

мислите на хистериците се характеризират с отсъствие на 

разумно притегляне към действителността, то ананкастните 

„потъват”в решенията си даже тогава, когато стадият на 

предварителното обмисляне е окончателно завършен. Те искат, 

преди да започнат да действат, още един път да се убедят, че 

по-добро решение не може да се намери, че по-удачни 

варианти за реакции не съществуват. Ананкастът не е способен 

да  изтласква съмнение и това затормозява неговите действия. 

По такъв начин, необмислеността и хаотичността на хисте-

риците се противопоставя на нерешителността на ананкастите. 

Разбира се, решенията, с които са свързани колебанията на 

педантичния субект, трябва да бъдат важни в известна степен 
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за него: да се оказва съпротива на естественото изтласкване 

става трудно само тогава, когато лоша постъпка грози с 

непредвидими неприятности, или възприятието е проблемно. 

При развиването на невроза и това заплашва здравето на 

околните, лица с педантичен тип поведение, се затормозяват от 

взимането на решения. Ако майка-ананкаст прибере от стаята, 

където се намира бебето, всички остри и режещи предмети, то 

в известен смисъл нейните действия са оправдани. Но ако съ-

щата майка въобще се бои да се докосне до бебето, или има 

натрапливости,че ще го  изхвърли от прозореца, или удави в 

банята, за да не го „нарани”, то тя страда от невротичност с 

натраплив характер/обсесивно-компулсивно разтройство/. 

               3.Затъващи личности 

    Основата на затъващата личност е параноичния тип 

акцентуация с патологичен афект на устойчивост. Чувствата, 

способни да предизвикат силни реакции, обикновено идват 

тогава, когато на реакциите им е „дадена воля”. Гневът при 

разгневения човек угасва, ако може да накаже този, който го е 

разсърдил или обидил. Страхът у боязливия минава, ако се 

отстрани източниът на напрежение. Така че ако разгневеният 

човек не може да отреагира на фрустриращата ситуация с 

думи или дела, то това не изключва, че на следващия ден той 

няма да усети силно раздразнение срещу агресора. Страхли-

вият човек, който не е успял да избяга от застрашаващата 

ситуация, ще се чувства след известно време освободен от 

страха – т.е.  страхът изпълва неговата битийност дори в 

подсъзнателен план, независимо от степента на застрашеност. 

     При затъващата личност картината в много отношения е 

друга. Действието на афекта се прекратява бавно, мислите се 

връщат постоянно към дразнителя. Афектът при такива хора 

„държи влага” дълго време, макар никакви нови преживявания 

да не го активират. Такива хора са болезнено  обидчиви и 
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лесно уязвими. Защото честолюбието е главният критерий, 

който ръководи тяхното ежедневно поведение. Техните афекти 

обострят чувствителността им и  са предпоставка за свръх-

ценни, дори халюцинаторни и параноични идеи. 

    В нашата действителност можем да срещнем подобен тип 

личност в много сфери от социалния живот. Но това са като че 

ли представители повече на професиите, при които е „задъл-

жително” да се носи, или притежава оръжие/ военни, полицаи, 

ловци или такива на незаконно снабдили се с него/. Самият 

факт, че си „въоръжен” носи самочувствието на „безнаказан 

гняв”,или параноята за „преследват ме”или „трябва да се отб-

ранявам”. Подобна картина може да се срещне и при личности, 

които от болезнена чувствителност /вероятно фрустирано дет-

ство, или нереализирана професионална картина/ карат мощни 

коли, мотори и за да се самодокажат /пред себе си, или близ-

кото обкръжение/ прибягват до употребата на алкохол или дро-

га, за да подсилят честолюбивото си чувство - „на мен всичко 

ми е позволено”, или в унисон с народната поговорка:” Морето 

ми е до колене…”. Всъщност, това, според моите наблюдения 

и контакти, преди всичко и най-вече е панацеята на 

«Народните» представители/депутати/, които в последните 

двадесет години се изживяваха като първи братовчеди на Бога 

– или най-малкото на арх. Михаил… 

             4.Възбудими личности 

     Реакциите на възбудимите личности са импулсивни. Ако 

нещо не им се нрави, те не търсят възможности за примирение, 

защото са чужди на примирието. Тези личности по всякакъв 

начин търсят спор и с началниците, и с подчинените. Нагру-

бяват и то драстично, агресивно захвърлят работата си, пода-

ват заявление за напускане и не се и интересуват от последи-

ците. Високият праг на възбудимост е причина за често напус-

кане на работното място. Възбудимите личности ядат и пият 
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без контрол, много от тях стават хронични алкохолици. Те са 

пагубни не само за по-широкото си обкръжение, но и за 

семейната среда. Безкомпромисни са не само към близките си 

и колеги, но и към децата, които считат за хронично задължени 

към тяхната психопатия. Моралните устои в техния живот 

нямат никаква стойност. При тези личности, и при двата пола, 

в младостта им са характерни импулсивните напускания на 

дома. При тях често се наблюдава психичният феномен „Ахас-

ферова налудност”. Девойките от този тип имат безразборни 

сексуални контакти. Младежите пък извършват множество 

криминогенни престъпления. Тук епилептоидната психопатия 

се избистря в тежък характер с епилептичен порядък и 

затруднения в мисловната нагласа, както и с нисък праг на 

асоциативно мислене. Това отклонение довежда и до трудно 

възприемане на чужди мисли, както и до натрапчива 

обстоятелственост в общуването. 

Акцентуация на темперамента със склонност към престъпност 

    Темпераментът е важна част от характера на личността. В 

определени – критични моменти, той е решаващ за 

поведенската й характеристика. От тази гл. т. се спирам 

по-подробно на акцентите/акцентуациите/, определящи разви-

тието, динамиката и статиката в характерологията. Модерните 

психологични и религиозни теории възприемат човека като 

единство на тялото, психиката и духа/душата/. Темпераментът 

е свързващата нишка, която определя екзистенциалната и 

социална конфигурация на личността, особено в нейната дест-

руктивност. Един от „бащите” на модерната психодинамика и 

връзката й с поведенските прояви на личността, безпорно е 

Вилхелм Райх. Неговата „ характероаналитична вегетотерапия” 

търпи много критики и анатеми приживе, но сега е водеща 

психична техника в много области на психологията, психиат-

рията, психотерапията, на множество религиозни практики.  
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Райх отбелязва в трудовете си, че  хората реагират с интен-

зивна ненавист на всеки опит да им се наруши невротичното 

поведение. Така, ако например, се сдържат сексуалните чувс-

тва, то според Райх в човек възникват емоции на гняв, агресия, 

ярост като реакция на фрустрацията, предизвикана от 

нарушеното либидо. Подобно на други психоаналитици от 

„късната” школа на Фройд, той също признава, че „престъп-

лението е резултат от  безсъзнателен стремеж към наказание”. 

И тази си теза, базирана на огромен клиничен материал, той 

формулира като теория за „универсалната първична енергия”, 

която по-късно кратко обобщава като теория за „оргона”. /Райх, 

1999, Лоуэн,1998/. И така, как може да се обоснове тезата, че 

престъпленията са резултат от безсъзнателен стремеж към 

наказание?!.Ще се опитам да дам характеристики на някои 

личностно-темепераментни черти като предполагащи човешки 

предизвикателства за…наказание… 

          5.Хипертимни личности 

     Хипертимният темперамент в рязката си степен на 

проява се обозначава като хипоманиакално състояние, и е 

твърде добре познато в клиничната и терапевтичната практика. 

Също както при маниите, но в много смекчена форма, при-

повдигнатото настроение се характеризира с повишена 

словоохотливост/характерна за мас-медиите, и особено за Пар-

ламента!/, с тенденция за постоянно отклоняване от основната 

тема и вербална еквилибристика да се правят реминисценции 

на множество подтеми. Хипертимната личност не винаги е 

белязана с отрицателни последици в поведението – случва се 

тя да повлияе благотворно в живота на определена социална 

група, или отделна личност. 

   Хипертимните натури винаги гледат оптимистично на жи-

вота. Те без особени психични трудности преодоляват тъгата и 

много лесно се вграждат в дадена социална общност. Благо-
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дарение на устойчивата си психична природа, те често пос-

тигат добър стандарт на живот. Тя стимулира у тях инициа-

тивност, нестандартни пътища за социална реализация и от-

лично ориентиране в конюнктурността на житейските преврат-

ности. Отклоняването им от основната житейска мисъл твърде 

често поражда множество асоциации и идеи и това благопри-

ятства творческото мислене. В обществото хипертимните лич-

ности са блестящи събеседници и винаги са в центъра на вни-

мание–като развлечение за околните./Пример:„Масата е швед-

ска?...Никакви проблеми. Ще стана от масата като дойдат шве-

дите!”,„Ами, забогатях, защото пестях от баничките сутрин!”и 

т.н./.Но,когато този темперамент е изразен ярко, положителна-

та прогноза се снема. Непринудената веселост и необикнове-

ната жизненост крият опасността такива хора да нарушат ет-

ичните норми, като загубват чувството за дълг и способност за 

разкаяние. Прекомерната веселост може да премине в раздраз-

нение, гняв и дори в хипомания, с непредвидими последици. 

                 6.Дистимни личности 

Дистимният темперамент/ при по-изявена проява - и субдеп-

ресивен/ представлява противоположност на хипертимния тип. 

Тези личности са необикновено сериозни и съсредоточени 

предимно върху мрачните и печални събития в живота. Съби-

тията, които могат да ги разтърсят дълбоко и да ги доведат до 

реактивна депресия са от рода на нравствени или поведенски 

несъответствия като човешкият егоизъм, безотговорността на 

държавните институции, фрапиращи международни конфлик-

ти. Такива личности са много често в противоречие с 

общопризнатите обществени норми и за да ги „коригират” 

прибягват до суицит, или хомоцит./ Тук бихме могли да 

посочим зачестилите напоследък форми на несъгласие чрез 

самозапалване, демонстративни самоубийства, или въоръжени 

грабежи без да има жертви – или известният в психологията и 
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психиатрията „феномен на  Вертер”- *…./. 

            7.Емотивни личности 

     Емотивността се характеризира с чувствителност и  

дълбоки реакции в областта на нежните емоции. Не грубите 

чувства вълнуват такива личности, а тези, които са свързани с 

душата, с хуманността и човешкото взаимодействие.Милосър-

дието, задушевността на хора от този тип са  проява на 

техните реакции. Особено характерна за тях е сълзливостта: те 

плачат при всеки по-интимен повод, както и при събития, 

свързани с радостен характер.Така особената им чувстви-

телност води до душевни сътресения, които оказват болезнено 

въздействие и често са причина за реактивна депресия. При 

тях също са чести случаите на самоубийство, или т.нар. „раз-

ширено самоубийство” – те посягат на живота на обкръже-

нието си, и знаещи, че възмездието на Закона ги очаква, пося-

гат и на собствения си живот. /Такива примери в модерното ни 

общество са безбройни и на тях особено внимание отделят 

само „жълтата преса” и статистиките на МВР/. 

   Горната класификация е „повърхностна” и тя не може, а и 

няма претенциите да обхване цялата палитра на отклоняващо 

се поведение. Поведение, характерно за нашето общество в 

последните двадесет години. Всъщност, такива поведенски 

реакции бяха характерни за обществото ни и преди прос-

ловутите Промени от 1989 г., но тогава Светлината и Осветя-

ването им бяха във владението на Мрака и голямата част от 

българите нямаха представа и информация за съществуването 

им. Това беше статистика и информация, достъпна само за 

Службите. А Те не информираха Обществото, първо, за да не 

го „травмират”, второ, това не беше „работа” на Обществото и 

трето, дори и да имаше информация за тези събития, 

Обществото все още спеше дрямката на „социалистическия 

реализъм” – накратко, нямаше Самосъзнанието за Самото 
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Себе си, нито се Самоосъзнаваше като ОБЩЕСТВО. 

        Исихията, или Мъдростта на Сърцето 

    Животът сам по себе си няма смисъл. Смисълът му 

придава всеки жив човек, който се бори, надява, вярва във 

феномени, които имат смисъл единствено и само за него. 

Никой не може да живее живота на друг човек – дори той да 

му е дете, съпруг/а, майка, баща. Оттук идва и уникалността 

на всеки отделен човешки опит да преодолее и забави часът на 

смъртта – онзи момент, когато ние минаваме в друго 

вибрационно измерение. Може би и затова страхът от това 

непознато/или забравено?!/ измерение ни прави толкова 

нетолерантни, зли и отчуждени от болките на ближния, от 

бесния порив да се „реализираме” и то с цената на огромни 

грехове, за които бедното ни подсъзнание травмира личността 

ни и я прави невротична. А невроза няма! Има само неосъ-

ществени, или подтиснати желания, които ни съизмерват и 

приканват да сме „като другите”. Защото, когато Ти си  Ти, и 

си осъзнал и домогнал до философията на Вселената, всяко 

Той, Тя – или Другият, се обезсмислят по силата на самосъз-

нанието, че Това, което Си, Е. И всяко Друго, или Това, което 

Не-Си – е безсмислието на Човешкото самосъзнание Да Си…  

     Религиозните, а в последствие и научните схеми, показ-

ват пътя, по който всеки психично зрял човек може и би след-

вало да се развие, усъвършенства и даде приноса си в общест-

вото. Едната такава, твърде древна и утвърдена схема е исихаз-

мът. Официалните сведения сочат, че то е богословско 

движение от XIV век и негов основен представител е св. 

Григорий Палама. Но в действителност тази религиозна 

доктрина съществува от първите векове на Църквата. Тя е 

изключително съпричастна с молитвата и използва психосо-

матичен метод, който да събере в едно ума със сърцето и така 

да се живее в непрекъснато общение с Бога. Терминът 
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исихазъм и методът,по който той се практикува, цели единение 

на ум, сърце и успокояване на телесната същност/сомата/, така 

че да се изчисти умът и той да стои „молитвено в сърцето”. 

Максим Изповедник  препоръчва в това психично състояние 

постоянно да се повтаря кратка Иисусова молитва,за да се 

изчисти умът от многословие, като постоянно се повтаря 

името на Иисус Христос.  

     Като говорим за начина, по който да се извършва молит-

вата, св.Григорий Синаит препоръчва:„От ранната сутрин сед-

ни на ниско столче и направи усилие да насочиш ума си от гла-

вата към сърцето, като го задържиш там:” навеждайки се до 

болка с гърди, рамене и шия, призовавай непрестанно в душа-

та и духа си: Господи Иисусе Христе, помилуй ме”. Той също 

препоръчва да задържаме дишането си, за да съсредоточим 

ума. „Задържай вдишването, защото раздвиженият въздух,като 

се издига от сърцето, замъглява ума и, отдалечавайки го от 

сърцето, разсейва мисълта” /Митр. Йеротий Влохос,2009/. 

Исихията е огромно усилие за личността, усилие, което 

изисква всичко да се извършва  без звук, да си в телесна 

тишина, да се освободиш от всяко въздействие на средата и да 

приемеш в себе си Твореца. Да му се отдадеш тотално и да 

рационализираш само интуитивните мисли  и образи, които 

се считат като Божия промисъл и въздействие на Сътворението. 

Практикуващият трябва да е наясно, че повечето болести – 

психични и телесни, идват от увлеченията на мислите, или от 

нечистотата на ума и сърцето. Умственото безмълвие създава 

предпоставки човек да обикне безпристрастно както себе си, 

така и ближните си и по този начин да се приближи/доколкото 

може!/ до Безусловната любов. Любовта на Създателя и тази 

на Вселената, които са сътворили и сътворяват всички живо, 

или онова, което ние си мислим и възприемаме като „не живо”. 

     Но как може живият човек да постигне това състояние и 
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да го поддържа и най-вече приложи в живия и динамичен 

живот? Има два пътя, които са познати за успокояването на 

ума и насочването му към вселенската тишина – тишината не 

на ума, а тази – на сърцето. Единият, изконно присъщ на из-

точното православие, безспорно е Молитвата. Другият, познат 

от източните практики и постепенно превзел мислите и дейст-

вията на Западната цивилизация, е Медитацията. Така източ-

ното православие и неговите адепти говорят за „плодоносно 

безмълвие”, и когато то се практикува правилно, носи голяма 

полза за човека, разширява личността му, обновява съществото 

му и го прави единение с Бога. Това е и най-прекият път без-

мълвието да носи и огромни духовни ползи и на обществото. 

Така, когато отделният човек възпита/чрез много духовен труд! 

/ в себе си любов към Бога, тогава и логично развива в себе си 

човеколюбие, хуманност, духовните ценности, които го въз-

висяват до основните Закони на Вселената.  Така, в хармония 

със себе си и Божественото, твърде вероятно е той да получи 

Просветление, в което да придобие възможностите за съпри-

частност не само с тегобите на сегашния си живот, но и с тези 

от миналото и бъдещето… 

      Нашата молитва ни дава живот, пълен с покой. Нашата 

медитация ни дава сърце, пълно с красота. Ако вие искате да 

видите Лицето на Бога, сте длъжни да провеждате всеки ден, 

макар и малко време с Неговите избрани и неотменни 

инструменти – преди всичко и най-вече – с вашето собствено 

сърце. Да постигнете и утвърдите духовен живот – това е мно-

го трудна задача. Но постигането  на материално удоволет-

воряващ живот – това вече е неизпълнима задача. И трябва 

непрекъснато да продължавате своите опити в постигането на 

безмълвие. Много често се случва така, че вратата се отваря в 

последния момент. Така вашата последна молитва може да ви 

дари със спасение, а вашата последна медитация да ви дари с 
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реализация! /Шри Чинмой,1993/. 

    Много автори се опитват, безуспешно, да разграничат 

молитвата от медитацията. Това е в рамките на „нормата”, 

защото тези автори и техните следовници все още се намират  

в състоянието на сън. Много е удобно да си спящ, приемащ  

„парадигмите” на мас-медиите, на  самозвани учени, все още 

тъпчещи в разнообразни материалистически школи/за, което 

им плащат!/, или  блудстващи щарлатани, които омагьосват 

несведущия в лабиринтите на Мрака! Но Исихията изисква от 

много повече – Мълчание, Мълчание, Мълчание и Себеот-

критие, което няма да ти дойде свише, без да Вярваш, да се 

Раздаваш и  да полагаш Труд,който да осмисли битийността 

ти, да те самоосъществи и – да те приближи/според заслугите 

ти, творчеството и  самосъзнанието!/ към Твореца. Към енер-

гийната концептуалност на Вселената, към закономерността да 

Се Осъществиш, без да нарушиш друга екзистенция, или прес-

тъпно да подходиш към Другите, въздигайки  Егото си и 

„тръпнеш” в  самодоволното самосъзнание на „вековната зло-

ба на роба”… Познавах такива творци на Битието, които нищо 

не взеха и отнесоха със Себе си в…”Орландо-Ленд”!...Съдба, 

или Исихията на “любовта на Сърцето”?!... 

     Веднъж изпитали „висшата любов”, която живее в сърце-

то, ние разбираме, че любовта, която е непрекъснато около нас, 

е в нас – независимо от всякакви житейски, социални и лични 

условности. Така, щом веднъж изпитаме силата и трансцен-

денцията на тази любов – любовта, която живее в сърцето и 

лишена от условностите на ума,  ние разбираме, че сме от-

деляли толкова много усилия и време, когато тя е била през 

цялото време у нас. Чувал съм, че всичко е любов. А всичко, 

което не е любов, е замаскирана любов. Любовта винаги е 

била и винаги ще бъде. А сърцето е най-голямата скъпо-

ценност в краткия ни житейски път! И за да изживеем 
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евентуалната трансформация на ума, тялото и душата, трябва 

обезателно да почувстваме, отдадем и получим Любов! 

    Преди да се потопим във фината енергия вътре в нас 

самите, първо трябва да се научим да помагаме на тялото си да 

почувства и осъзнае, че всички ние имаме  избор как да се 

справим с физическото напрежение/мускулното напрежение!/, 

емоционалната болка и стреса и да ги елиминираме чрез 

техниките на исихията  и любовта на сърцето. Контракциите, 

които блокират нашата сома винаги са преди всичко в ума. 

Някъде в нашата психична констелация, която зле сме 

програмирали още от нашето детство. Физическите болки, 

всъщност са зов на нашето съзнание, че „там” нещо не е наред. 

И това предполага, че невинаги се нуждаем от психотерапевт. 

Защото ако се вслушаме в зова на сърцето, блокираме 

„интригите” на ума и, ако имаме религиозна предпоставка 

/самоосъзнаване за Божествеността ни!/, първо ще насочим 

вниманието си към Дишането/порталът и връзката ни със 

Създателя, с Вселената/, и така ще позволим естествено на 

лечебната сила, която е във всеки един от нас да коригира 

телесните проблеми – без да прибягваме до хапчета, инжекции 

или дрогиращи вещества. На второ място, ще опитаме да нап-

равим „връзка” със своята божественост чрез Молитвата. И 

то не по разни предписвани ни или заучени канони. А така, 

както ние чувстваме, представяме си или усещаме своята 

неповторима уникалност и нейната битийност на майката Земя. 

И на трето място, ще направим връзката и осъществим  

Себе-то си  посредством елементарния покой, тишина, и 

релаксация на Медитацията. 

    Ако насочим емоционалния си свят навътре вместо навън, 

неизбежно нещо в нас самите ще „проговори”. Но това няма да 

е нашето Его. Потискането на емоциите е равносилно на бавна 

насилствена смърт. И за това са писали и говорили безкрайно 
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много автори, гурута, просветлени хора от хилядолетия насам.  

Например, гневът, който е една от най-силните и мощни 

емоции, служи да заземи енергията в тялото ни и да поддържа 

чувството за сигурност и стабилност. Заземяването е важно, а 

разбирането как това трябва да се осъществи е могъщо. Това е 

една и от емоционалните причини за престъпленията не само у 

нас, но и в целия свят. Защото гневният човек прибягва до 

агресия имено и защото трябва да освободи тази енергия в 

организма си – енергията на „блокирания” ум, целящ мъст, 

убийство, война. В крайна сметка, от вселенска гледна точка – 

желаещ  да постигне баланс на енергиите в организма, 

обществото, планетата. Така емоционалната жизненост е 

„нормата”, която ръководи поведенската мотивация, структура  

и хармония на всеки жив организъм – дори и този на 

човека./Фейнголд,2011/. 

     Но за да постигне всеки от нас тези сили, е необходимо 

самият той да положи максимални усилия, или поне да прояви 

готовност да ги приобщи. И както слънцето позволява на 

цветето да се разтвори и попие жизнената енергия /прана/, така 

и ние самите трябва да се обърнем към тях, ако искаме да ги 

получим.  И както слънцето няма силата да проникне в 

цветето, ако то не е обърнато към него и не се отваря по своя 

воля за лъчите му, така и просветлението на един 

простосмъртен не може да му/ни въздейства, ако сме зат-

ворени и  насочени единствено и само към удоволетворяване 

на материалните си потребности, егоистични  страсти, 

похотливи желания. Така силата на исихията и мощта на 

любовта на сърцето могат да се появят във всички области на 

битието: в най-дълбоките адски бездни, както и в най-висшите 

небесни простори, в областта на хората и животните, както и в 

областите на нечовешките същества. Или от позициите на 

исихията: страстите са това, което поражда страданията и 
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всеки опит за задоволяването им води до още по-дълбоко 

обвързване и до по-големи мъки/от гледна точка на човешкия 

живот на планетата Земя!/. 

    Днес във физиката се говори за „съдбата на частицата във 

вселената”/word line of a particle/,която представлява цялата ис-

тория на промените на нейната енергия.Последните концепции 

на физиката могат да ни доведат до по-голямо разбиране за  

човека, и по-точно, до неговата съдба/или  карма/. Много 

интересно е, че колкото по-логичен е  човек в съвременната 

физика, толкова повече…греши. Ние никога не ще можем да 

кажем и обясним къде е частицата и какво прави тя. Следова-

телно само можем да предполагаме или да я дефинираме било 

като частица, било като вълна. А всъщност – тя е и 

двете…Това в много отношения важи и за живия човек. Щом 

нашите начала са така неизмерими, както и причините, тях-

ното съчетание по необходимост би следвало да е неизмеримо. 

И това не може да се обясни с представите ни и боравенето с 

линейната логика. Така, щом веднъж сме извършили нещо, при 

сходни обстоятелства, ние почти винаги го повтаряме. Много 

се говори днес „свободно” за кармата и нейното значение в от-

делния човешки живот. Но кармата наистина е енергията на 

навика, и когато се о свободим от навика, тя се самоунищожава. 

Защото кармата е нещо много фино. И това(на мета-ниво) ни 

позволява да идентифицираме кармата с определен характер. 

Защото стилът ни на мислене е нашият характер. Така Законът 

за кармата изобщо не е механичен. При това, кармата е твърде 

обобщаващ термин и може да се „залепи” за всяко наше 

действие. В наказателното право се говори за „мотив”.Така же-

ланието да убиеш някого не означава същото, което представ-

лява и самото действие /убийството, или самоубийството!/… 

   Юдео-християнската традиция набляга на индивидуалност-

та, на уникалността на всяка личност. Но на Запад това зна-
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чение е било преувеличено и се получава известно объркване в 

същността на тълкуването и значението на  божествеността 

на всеки отделен човек. Можем да бъдем уникални в себе си, 

но това не означава, че сме абсолютно откъснати от процесите 

във и на Вселената. Всички ние, в своята неповторима индиви-

дуалост и божествена неповторимост, заемаме особено място в 

пространството и времето. И никой не може да възприеме ма-

териалната дуалност вместо някой друг. Защото всеки е 

уникален, неповторим и конкретен в своята материална, духов-

на и ментална значимост в дуалността на планетата Земя. Така 

че не може да има  действителност сама по себе си – защото 

къде тогава е личността, която може да я изживее?!... На Запад 

имаме уникалната ситуация, когато Хегел се противопоставя 

на Шелинг, осмива го и нарича неговия абсолют „празен”, 

„безкрайна нощ, в която всички крави са черни”. И има 

предвид, че  този абсолют е така обобщаващ и е лишен от съ-

държание. И това е така, защото повечето хора се занимават с 

изследване по сравнителна религия, защото нямат действи-

телни познания за нея и това в повечето случаи им е характе-

рова доминанта. Това е, може би, защото мнозинството от хо-

рата се чувстват комфортни, сигурни и поучаващи в своята 

религия. А, религията е една, когато ти изключиш ума, сведеш 

я до ритъма на сърцето, усетиш неговите импулси, страдания, 

желания и се включиш в живота, без да притесняваш преди 

всичко себе си, а след това  -и околните. И това е много прос-

то и като философия, и като техника:  Да контролираш Диша-

нето, да отправиш Молитва към Създателя и накрая – да 

потънеш в Заслужена Медитация!.../Лама Говинда, 1995/. 

  Престъпленията- Мета-основа на Ортодоксалната Любов 

   Когато дядо Въльо предава Г.Бенковски, З.Стоянов и Н. Об-

ретенов на турския башибузук за няколко сребърника, не осъз-

нава на„рационално”ниво действието си. Но след Освобожде-
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нието, в присъствието на Ст.Стамболов, психичната му „нагла-

са” не издържа. Без да искат да му причинят вреда, новите 

властници на сутринта го намират обесен.Защо? Папа Йоан 

-Павел II e прострелян със смъртоносно намерение от члена на 

„Сивите вълци” Мехмед Али Агджа. Оцелява благодарение на 

голямата си вяра и любов към Бога, а и св.Богородица му 

помага да оцелее. Папата не таи злоба и мъст към убиеца си – 

напротив, по негова молба му изпраща няколко екземпляра на 

Библията и има нормални, човешки срещи с него в затвора. 

Агджа се покръства и става християни. И осъзнава човешката 

Любов, която му дава простор за ново себеосъществяване. По 

молба на Папата, Агджа е помилван от италианския президент 

К. Чампи. Защо?  

   Основателят и фронт-мен на великата поп-група „Бийтълс”, 

поет, композитор, музикант и борец  за гражданско общество, 

Джон Ленън е застрелян от упор с пистолет в Ню Йорк от 

психо- и социопатът Марк Дейвид Чапман. Убиецът кротко 

сяда на близката кашпа и изчаква да дойде полицията, четейки 

невъзмутимо „Спасителят в ръжта” на  Селинджър. Защо? 

     Тези насъбрали се въпроси, а и много други, които чакат 

отговор /и вероятно, ще получат/, може би ни дават известно 

право да се запитаме: Престъпленията наистина ли са „пода-

ръците на Злото”, или в тях има нещо човешко, твърде човеш-

ко?!...Действително ли да „влезеш в Грях” е продукт на под-

съзнателните инстинкти към смъртта/по Фройд/, на деструк-

тивността на човешката природа/по Шпенглер, Фром, Бандура/, 

на безчинстващата „воля за власт”/ по Шопенхауер, Ницше, 

Райх и Лоуен/, или е израз/Парадоксално!/ на неизказаната и 

неразбрана мета-Любов от Човека към Човека?!... 

    Един от големите езотерици на XX век, Ошо/Бхагван Шри 

Раджниш/, се опитва да обедини последователите на всички 

религии. И това е постижимо, защото във всяка религиозна 
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истина се съдържа и частица от истината за всеки един от нас, 

за всички хора, дошли на планетата Земя. И той, в една от 

лекциите си ни дава изумителен отговор на нашата деструк-

тивност, на закодираната ни комплексираност на всяка цена да 

надмогнем Другия -Събрата, Роднината, Съседа.И това, според 

Ошо, става, защото ние сме безкрайно  объркани и търсим на 

всяка цена реализация, вслушвайки се единствено и само в ума, 

а не в сърцето.Ошо твърди: 

      Объркването е огромна възможност..Проблемът с 

хората, които не са объркани е огромен – те си мислят, че 

знаят, но всъщност не знаят. Хората, които вярват, че имат 

яснота, са наистина в голяма беда.Тяхната яснота е много 

повърхностна. В действителност те не знаят какво означава 

яснота. Това, което те наричат яснота, е просто глупост. 

Идиотите са много ясни – ясни в мисъл, но те нямат 

интелигентността да се чувстват объркани. 

    Да се чувстваш объркан изисква голяма интелигентност. 

Само тези, които са интелигентни, могат да чувстват 

обърканост. Посредствените просто се движат в живота, 

усмихвайки се, смееки се, натрупвайки пари, борейки се за 

повече власт и слава. Ако ги погледнеш, ще усетиш малко 

завист – те изглеждат толкова уверени, те изглеждат дори 

щастливи. Объркването е огромна възможност. То просто 

казва, че чрез ума няма изход. Ако ти наистина си объркан, ти 

си благословен. Сега нещо е възможно, нещо изключително 

важно – ти си на ръба. Ако си крайно объркан, това означава, 

че умът се е провалил – сега умът не може да продължава да 

ти дава някаква сигурност. Интелигентният човек се колебае, 

обмисля, двоуми се. Където мъдрецът шепне, глупакът 

просто рецитира от покривите. 

     Лао Дзъ казва: „ Аз, може би, съм единственият 

объркан човек в света.Всеки изглежда толкова сигурен, освен 
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мен.”. И той е прав. Защото има такава изключителна 

интелигентност, че не може да бъде сигурен в нищо. Аз не 

мога да обещая сигурност, ако пуснеш ума.Мога да ти 

обещая само едно нещо – че ще бъдеш чист. Ще има чистота, 

прозрачност, ще бъдеш способен да виждаш нещата такива, 

каквито са./Osho, Espiritet.com <Ka_Hadjiiska @yahoo.com>/ 

    Със сигурност в този текст отново навлизаме в 

сакралиите на исихията. Или маркирано като „мълчанието на 

ума”, което неизбежно води до „откровенията на сърцето”. А, 

всъщност, какво означава на практика и как се постига?!... В 

модерното общество се прави всичко възможно, за да се 

избегне неудобството, да се премахне прагът, който ни създава 

несигурност. Всичко е създадено за да прикрива, да унищожи 

или елиминира дискомфорта на нашата психична неустойчи-

вост и да я замени със самочувствието за нашата „вечност”. 

Това се прави и от позициите на медицинските постижения, и 

от хай-техниките на мас-медиите, и от всичко „онова”,което 

съвсем просто бихме нарекли „пропагандни трикове”, или 

модерното им заместване на добилата гражданственост 

„Пи-ар„дейност. Имено тя ни съветва кога да изпием някакво 

хапче, да не говорим по този начин, да не усложняваме нещата, 

да не плачем и т.н. Това ни е довело до резултата не само да 

пренебрегваме чувствата си, но и да не им обръщаме внимание 

– още по-малко, да ги изследваме. И колкото по-глухи 

оставаме за нашите чувства, толкова по-глухи и слепи ставаме 

за истински важното в живота ни. Така че, ако не сме свързани 

със сърцата си, а живеем само според капризите на ума, 

битуването ни се превръща в едно милозливо живуркане – ден 

да мине, друг да дойде. И всичко това, за да имаме 

Комфорт…Когато през Средновековието избухва Голямата 

епидемия от холера, известният пророк и лекар  Мишел дьо 

Нострадамус заедно със семейството си обикаля 
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най-поразените от болестта места за да оказва помощ, да 

насърчава хората/своеобразна психотерапия/ и да обучава 

местното население как да се предпазва от болестта. Той 

помага на много хора като не само ги лекува, но и яде и спи 

при тях. Семейството му, и особено неговата съпруга, е 

скептична и се опасява, че болестта  няма да ги подмине. 

Вследствие на страха и несигурността на лечението, про-

веждано от нейния съпруг, тя се заразява и дори „тайнствените” 

методи и техники, които прилага Нострадамус спрямо нея и 

децата им, не помагат. Цялото му семейство става жертва на 

тази коварна болест. Независимо от тежката екзистенциална и 

социална загуба, великият пророк продължава своята мисия на 

лечител и допринася за спасението на стотици хора. Впослед-

ствие, останал сам и покрусен от загубата на семейството си, 

Нострадамус бива „озарен” от Божията промисъл и в своето 

уединение предсказва редица световни и национални събития. 

И те наистина бяха валидни до края на XX  век. 

      Човешката история познава и множество подобни явле-

ния-феномени, които и досега не могат да се обяснят от пози-

циите на „здравия разум”. Има теоретични разработки, които 

дават един или друг отговор, но схващанията и познанията на 

съвременната наука ги класифицира като „мистични” спекула-

ции, които не издържат на фактите, познати от правените изс-

ледвания. Това обаче не пречи на тези познати ни феномени в 

човешкото, а и не само в него, общество да бъдат реален факт. 

      Така например, макар и критикувана, теоретичната пос-

тановка на съвременния руски учен Пьотр Гаряев, хвърля из-

вестна светлина върху тези феномени и ни позволява да пое-

мем „глътка въздух”.  Според неговата теория за „Вълновия 

геном”, човешката ДНК акумулира и съхранява светлинни 

фотони, които й позволяват да съхранява организма и да го 

прави адаптивен към влияния не само на околната среда, но и 
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на такива от Вселената. Това той доказва, като поставя 

човешка ДНК в стъкленица, или друг изолиран стъклен съд, 

след което тя започва да акумулира около и в себе си фо-

тони-светлина. Фактът, че ДНК фокусира фотони в себе си, до-

казва че генетичният материал/човешки, животински, расти-

телен/ не се унищожава, а приема фотоните около себе си. 

Дори когато д-р Гаряев изолира генетичния материал от 

влиянието на светлината, светлинната нишка продължава да 

стои увита около ДНК. Даже и „обстрелвана” с течен азот, тя 

обвива и не се отделя от ДНК-спиралата. И това продължава в 

рамките на около тридесетина дни. Може би Светлината, а 

защо не – преди всичко Любовта, не са религиозни, или 

мистични, а научни доказателства, които могат да се измерят и 

рационализират научно?!... /Гаряев, 1994/. 

      Тези и други научни и религиозни постижения, ни 

дават основание да твърдим аргументирано, че Любовта е 

основният вселенски аргумент, приложим и в областта на 

престъпленията. Независимо, че световната и родната статис-

тика отчитат повишаване на мотивираните и немотивирани 

престъпни действия, това все още не може да бъде основание – 

и то сериозно, че Човечеството като цяло цели своето унищо-

жение и самоунищожение. Действително, има сериозни, драс-

тични, потресаващи факти на престъпно поведение, но в 

контекста на мета-психичните и ортодоксално-религиозните 

схващания, концепции и доктрини може би не би следвало да 

свеждаме тези човешки постъпки единствено и само до 

„първородния грях”, до „отхапаната ябълка” или комплексите 

на Кайн спрямо брат му Авел. Би следвало да се отчетат и 

анализират – научно и религиозно, влиянието на Новите 

Енергии, които бавно, но сигурно променят мисловните струк-

тури, нагласи, поведенски  прояви на Човешката  общност, 

която идва и си отива от планетата Земя. Би следвало не само 
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да се замислим сериозно, но и сериозно – научно и религиозно, 

да изследваме землянските процеси, които настъпиха и 

настъпват след 11.11.11… И не за друго – но за поколенията, 

които идват след нас. А и за самите нас! Защото очевидно е, 

колкото да не им харесва на някои учени и религиозни 

изследователи, че Светът вече не е Същият! А Промените така 

ни заливат ежесекундно, че много от нас не само не могат да 

ги осмислят – те даже не могат да ги Преживеят!... Защото 

всички ние вече вместо да Живеем , още сънуваме… 
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завладява младата аудитория на тогавашна Европа. Младият Вертер 

се самоубива, защото е изоставен от близките си и любимата. По 

негов „пример” младите и бедни хора в Европа са индоктринирани 

от пример му и започват масови самоубийства. Имено от този факт в 

психопатологията, психиятрията, съдебната медицина, професиона-

листите взаимстват  името на Вертер и то става нарицателно в 

„епидемии” от самоубийствени” ексцесии. 

 

 

 

Гл.ас.д-р Людмил Петров 

Християнската теология в епохата на постмодерна. 

ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОЛОГИЯ В ЭПОХЕ ПОСТМОДЕРНА.  

               Гл.ас., д-р Людмил Петров -  

РЕЗЮМЕ: Статья пытается исследовать сущность 

современной теологии, а также и ее будущее после конца 

Модерна (после конца единой системы истины, основанной на 

универсальности разума), ее потенциал и перспективы в 

постсовременном ландшафте, а также ее способность 

реализовать альтернативные сценарии в контексте отсутствия 

общепринятых секулярных стандартов научной истинности 

или нормативной рациональности/. 

Ключевые понятия: постмодерн, христианство, секуляри-

зация, рациональность,  
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Интересът на религиоведите и философите към теоло-

гията не трябва да се счита за нещо случайно или епизодично. 

Теологията е интересна не само с това, какво тя е била в мина-

лото, в това число и по отношение на философията, но и с това, 

какво може или какво трябва да стане. Интересен е потенциа-

лът на теологията и нейната перспектива.Перспективите на те-

ологията в постмодерния ландшафт зависят не толкова от ней-

ната научност, външна убедителност на нейните слова за Бога, 

а преди всичко от способността й да покаже тяхната връзка с 

живота.  

       Напълно правомерен е въпросът за бъдещето на теоло-

гията след края на модерна, за нейния статус в това бъдеще, 

което се задава от постмодерната култура, постнекласическата 

наука и постхристиянското общество; и доколко християнската 

теология е способна да продължи своето участие в създаването 

на това бъдеще, да отстоява собствената си необходимост и да 

реализира алтернативни сценарии. Със сигурност обаче, тео-

логията на бъдещето е длъжна да свърже духовно-символното 

и социалното.  

    С течение на времето, за жалост, теологията от Божие 

Слово, от Божий зов и човешки отговор на този призив, се е 

превърнала в слово за Бога. Богословите не бива да се прев-

ръщат в „теоретиците на вярата”, а трябва да са онези, които са 

заслушани в „зова на Трансцендентното” и му отговарят. Една 

истинска тео-логия трябва да е един перманентен онто-диалог 

(молитва) с Бог. Теологията трябва да прави Бога присъстващ, 

наличен в този свят. Богословите трябва да се примирят с 

факта, че повече никой не се нуждае от една поредна „сума на 

теологията”. Такава задача никой повече няма да възложи на 

теологията. Живеем в религиозно равнодушен свят; в свят, 

чиято „култура на всекидневието… не е белязана от религията” 

(Уилсън, Б. 2001: 65)  



114 

 

    Повърхносни богословски формулировки не са в 

състояние вече да „оправдаят” нуждата от теология въобще. 

Като че ли вече е невъзможно да се говори за Бога, особено 

след окончателната „смърт на абстракцията”. Богът на класи-

ческата онтология е мъртъв. Богът на деиста – далечен, но без 

тайна; богът на множеството съвременни „теодицеи”, богът 

заключен „в границите на разума”, като една „вселенска 

хармония на нещата” вече не е актуален и вече никой не 

почита. 

   Теологията трябва да има смелостта за един радикален 

отказ от „трансцендентния Бог” и от тази безцветна и напълно 

откъсната от живота доктринерска религиозност. Раздялата с 

тях може да се окаже в бъдеще единствения начин да се 

съхрани значимостта на християнството и на самата теология. 

В тази ситуация задачата на новите богослови се състои в това 

да „разкрият религиозния смисъл на битието в свят, който е 

потопен в мрака на божественото отсъствие”, онова „порази-

телното, вездесъщо отсъствие” както го нарича Ален; да 

покажат божественото като „средоточие на битието”, а не като 

някаква абстракция (У.Хамилтън). 

    Почти пророчески Бл.Паскал пише: „Оставете ги да дос-

тигнат до каквито си искат заключения срещу деизма”, оста-

вайки напълно спокоен пред смъртта на абстракцията „Бог”. 

Суверенността на абстракцията…през нашата епоха прежи-

вява катастрофа. През последните няколко века станахме 

свидетели на „рационалистичното изпаряване на Бог”. „Мета-

физичната тревога” е нещо от миналото. Йохан Баптист Мец 

пише: „ние живеем в период на културна амнезия”. Основна 

причина за това според Мец е, че съвременните, и считащи 

себе си за просветени, общества изгубиха усещането си за Бог. 

„Ние вече сме излекувани от нашата обсесия от Бога, от 

битието, и от небитието, и от другия. Вече не сме преследвани 
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от абсолюта”. Отърсихме се от бремето на „вечните истини”. 

Празнуваме най-скръбната абдикация (Де Любак, А. 

Християнство и култура 2014/91: 54). 

    Свещеното не е само забранено или отделено. Свещеното 

е преди всичко синоним на Реалност, а реалността не може да 

бъде никога трансцендентна и отвъдна за постмодерния човек. 

Отчужденото съзнание е точната противоположност на 

християнското съзнание. Теолозите не бива да забравят, че 

именно „Евангелието е единственият залез на кумирите” (де 

Любак, А. Християнство и култура 2014/91: 51). 

    Един от белезите на зрелия дух е отхвърлянето на фалши-

вите форми на трансценденция. Редукционизмът има намере-

нието да очисти, а не да унищожи идеята за божественото. В 

съвременната епоха е актуален именно разговорът за „смъртта 

на Бога”, а това предполага раздяла с всички мислени конст-

рукти на конфесионалното богословие пред лицето на 

радикално постхристиянската ни епоха. 

     Харви Кокс смята, че главен обект на внимание на 

теологията трябва да стане „обръщането на човека към този 

свят и към това време”, и неговото освобождаване „от опеката 

на религиозните и метафизическите системи”. Т. Дж. Дж. 

Олтайзер поставя като главна задача на съвременната теология 

това да се „търси присъствието на Христа в света”. Така 

въпросът на теологията, за нея самата и нейното бъдеще, се 

превръща във въпрос за Бога и за съдбата на света без Бога. 

Теологията трябва да преформулира своите задачи в условията 

на една разрушена традиционна религиозност, с готовност 

дори за една радикална преориентация на богословието, 

водеща до „край на самата теология” като такава. Не бива 

обаче тази духовност да бъде мислена като лишена 

собственост или освободена от веригите на религиозното.  

   „Ние живеем, молим се и богословстваме – пише о.Ал. 
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Шмеман – в свят, който напълно е скъсал с нашата хрис-

тиянска вяра; културата и обществото, в които ние живеем се 

намират в състояние на дълбок разрив не само с Църквата, но 

и с християнското световъзприятие въобще”. Теологията от-

давна вече няма привилегировано положение в съвременното 

плуралистично общество. Тя вече не може да налага стандарти, 

а само смирено да свидетелства. Тя трябва отново да преот-

крие своя мисионерски характер, а това означава да не бъде 

повече в институционален режим. „Теологията на корпора-

тивния ексклузивизъм” трябва да се замени с „теологията  на 

щедростта”. Време е да започнем да мислим перспективно за 

постмодернизма. „Постмодернизмът може да бъде другият 

катализатор за това църквата да бъде и да остане наистина 

църква” [Смит, 2012: c. 36]  

    В епохата на Постмодерна ни се налага да осъзнаем, че не 

бива да се живее без Църквата, но така също и това, че не може 

да се живее само вътре в Църквата.  

    Краят на Модерна се характеризира с край на една единна 

система на истината, базирана на универсалността на разума, 

чрез която се обяснява реалността за нас. Това води до ради-

кално освобождаване на съвременната теология, на която вече 

не и се налага да се равнява по някакви общоприети секуларни 

стандарти за научна истина или нормативна рационалност. 

    Постмодернът отваря място за безкрайно число възможни 

версии на истината, неотделими от партикуларните наративи. 

Обектите и субектите са такива, каквито ги описват нашите 

разкази. Съвършено неясно е какви биха били обектите и су-

бектите (и биха ли били въобще) извън сюжета, извиращ от 

своите уникални “безоснователни основания”.Привилегирован 

статус нямат, нито обектите, както в домодерната епоха, нито 

субектите, както в епохата на модерна. Това, което има значе-

ние, е постоянно променящите се структури на отношения.  
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     Не е възможно повече да се взима за отправна точка мо-

дерната зацикленост върху „вътрешното”. В центъра на внима-

ние отново се оказва „външния свят”, само че „външното” вече 

не се явява, както в предмодерна, организиран пространствен 

космос от същности, родове и видове, а по-скоро свят, на 

изменящи се във времето системи на отношения. „Изводите на 

съвременната мисъл са категорични – съзнанието, аз-а, 

свободата, нямат субстанциална природа и затова не могат да 

бъдат адекватно изразени чрез тези понятия” (С.С. Хоружий).   

    Модернът изискваше здравомислещата теология да започ-

ва „отдолу”; постмодернът пък смята, че концепциите, които 

започват „отдолу” – от човешката субективност и интерсубек-

тивност – могат да се строят само в рамките на наратива, който 

постулира същевременно и някакъв „връх”. Наблюдава се ра-

дикален отказ от обективация. Практиката да си представяме 

„Бога”, да говорим за Него, да се обръщаме към Него, не може 

да бъде обоснована по никакъв начин или да бъде представена 

по-рационално и по-примамливо от нихилизма, извън собстве-

ния й дискурс, който не обосновава нищо, освен самия себе си. 

    Ако християнството, обаче, е само една от възможните 

перспективи, то защо тогава ние трябва да му вярваме, както 

впрочем и на всички останали? Нима зад всяка една от тези 

перспективи не стои някаква властова стратегия, и не се ли 

явява всеки един дискурс средство за самоутвърждаване? До-

колкото не съществуват непротиворечиви области за различ-

ните дискурси и практики, те постоянно се препокриват един 

друг, сражавайки се за влияние. Справедливо Лиотар не вижда 

възможност за мирно съвместно съществуване на различни 

дискурси, които да не си пречат взаимно.  

    Християнството обаче, за разлика от много други дис-

курси, изначално се придържа към такъв универсализъм, който 

се старае по-скоро да обхване различията, отколкото да ги уни-
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щожи, изработвайки форми, които са способни да издържат 

множеството изменения на актуалното съдържание на „исти-

ната”. Християните могат да живеят в различни градове, да 

бъдат носители на различни езици и култури, и въпреки това 

да принадлежат на един вечен град, управляван от Христос, в 

Когото е достигнало съвършенство цялото човечество. Сам Бог, 

въплъщавайки принципа на диференциацията, свидетелства, 

че този процес се явява „музика”, а не безкраен разрив и само-

разрушение на еднозначно разбраната диференциация между 

„безразличната” трансцендентност и анархическата крайност. 

Бог е въвлечен в историята. Този процес се явява метаис-

торически контекст на цялата историческа реалност.  

    Постмодерното богословие е възможно само като осмис-

ляне на християнските практики и нищо повече. За християнс-

кия Бог повече не може да се разсъждава като за Бог, Когото 

ние за първи път сме видели, а само като за Бог, на Когото ние 

за първи път сме се помолили, и заради Когото нещо сме 

направили. Нас ни спасява само един описан и изтълкуван 

Христос, и не бива да се търси нещо, което сякаш остава скри-

то извън тези разкази, като някаква „истинска самореп-

резентация” на Христос. 

     Значи ли това, че християнството е на същото ниво с 

всички останали други дискурси и практики? Много е важно 

за начало да се отбележи, че християнството се явява 

„вътрешно”, по особен начин, постмодерно, нещо, което не 

може да се каже за останалите религии и идеологии. В христи-

янския възглед за хората, природата, обществото и Бога може 

да се открои едно априорно подозрение към фиксирани 

понятия за „същности”, поради факта, че то все още не се е 

дистанцирало напълно от една характерна за него „тотална” 

метафизика. Благодарение на своята вяра в творението от 

нищо, то дава място на темпоралното, признава приоритета на 
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ставането и неочакваното възникване. Реалността виси между 

нищото и безкрайността – „реалността на течението”, 

реалност без субстанция, състояща се от едни само различия в 

отношенията и безкрайни изменения; една „музикална” 

онтология (Срв. Августин, De Musica). 

     Основна задача на постмодерната теология може да бъде 

сведена до тълкувание на християнската практика, като акцен-

та се поставя върху нейните особености и странности, търсей-

ки нов език, и избягвайки привичните шаблони, като се под-

чертава, че тази практика, по своята същност, се явява 

„музика”. За християнството истинската общност предполага 

свобода на хората и групите да бъдат различни, т.е. не се 

свежда до установени чрез консенсус роли; но същевременно 

тази общност напълно изключва каквото и да било 

безразличие.   

    Наличният консенсус не е в областта на идеите, не е нещо 

достигнато веднъж и за винаги, а  консенсус изразяващ се 

изключително в живота и във взаимоотношенията вътре в 

самата общност – консенсус, който се движи и се „изменя”:  

concensus musicus.  Предимно на християнството е присъща 

една такава идея за общност, каквато общност всъщност 

трябва да представлява Църквата (Н.Лаш).  

    В богословието, в крайна сметка, няма по-добро знание, 

от съзерцанието на уникалността на християнските норми на 

общност. Преданието изначално е настоявало, че за Бог може 

да се говори само в контекста на определени исторически 

събития и възпоминания. 

     Когато на християните им се задава въпросът „на какво е 

подобен Бог”, единственият приемлив за постмодерността 

отговор, който те биха могли да предложат е - самата христи-

янска община. Именно тази „общност на светии”, каквото 

представлява Църквата, като „Негово Тяло” е онова нещо, 
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което е „съ-образно” Нему. Нали именно като Троица, Бог Сам 

по Себе Си е община; и то „процесуална община”, която 

безкрайно се реализира, и в която е немислимо противопос-

тавянето между „чист акт” и „чиста потенциалност”. Ако към 

смисъла на понятието „Бог” ние се приближаваме само пос-

редством общността от вярващи (едно от разбиранията на 

Блаж. Августин за „Небесния град”), то да се говори за Бог 

следва да се прави не само с думи, но така също и посредством 

образи и телодвижения. Чрез всичките тези неща ние изобра-

зяваме и произнасяме: „Бог”, или Той се изговаря в нас.  

     Църквата като един „странстващ град” ни явява още 

един парадокс, а именно това, че не бива да й се поставят 

никакви граници; и най-вече между нейната „тъждественост” 

и „другото”, което също се явява изконна част от нейната иден-

тичност.Църквата Христова, обаче, през цялото време е изпит-

вала и изкушение към дуализма, който бива определян едноз-

начно от постмодернизма като типична модалност на насилие, 

дистанцирайки се от „всеядното” политкоректно безразличие. 

   Християнското богословие трябва, обаче, да се 

съпротивява на всяка форма на насилие: на домодерното 

насилие на закона, на модерното насилие на субективните 

„правни норми”, и на постмодерното насилие на тотално 

отсъствие на всякакви норми. 

     Отхвърлянето на всяка форма на дуалистично насилие 

преминава като червена нишка през цялата Библия. Мо-

нотеизмът и сътворението на света от нищо са несъвместими с 

идеята за „хаоса”, който се противопоставя на божественото, 

намирайки се в непрестанен конфликт с него; а юдейската идея 

за Закона е като за нещо дълбоко свързано с живота и с Би-

тието. Там, където става дума за противостоене на свещеното 

на хаотичното друго, там превъзходството на свещеното може 

винаги да бъде деконструирано, понеже излиза, че съществува 



121 

 

нещо, което е още по-пределно, което включва в себе си и све-

щеното и хаоса, регулирайки тяхното преминаване едно в дру-

го. Християнството обаче, на което по природа е чужд всеки 

дуализъм, се оказва недостъпно за каквато и да било 

деконструкция. 

    Постепенно, ставайки все по-профанни, съвременните ци-

вилизации ни излагат на риска да изгубим Бога. Те обаче на-

вярно ще ни способстват да Го преоткрием на по-дълбинно ни-

во.„Онова, което наричаме секуларизация, не е просто запада-

не на религията, а феномен, който върви ръка за ръка с изгря-

ващото осъзнаване на homo religious. Онова, което религията 

губи в ширина, може да спечели в дълбочина (G.von der 

Leeuw).  

     Основната цел на деконструкцията – демонтажът на 

традиционната вещно-телесна реалност, вещно-събитийния 

свят и деантропологизирането на човека. Не само реалността 

на природата и материята, но и на трансцендентните, идеални 

същности и заменянето им с нова информационно-виртуална 

онтология. Това означава замяна на  метафизичната картина 

на света, като „присъствие” и на логоса, с картина, която се 

основава на „липсата”. 

     Какво тогава би трябвало да бъде християнското посла-

ние след „края на метафизиката”, след „смъртта на Бога” и 

още повече след неговото логическо следствие - „смъртта на 

човека” (Ерих Фром)? Какви са възможните параметри на 

християнското послание, в контекста на един тотален нихи-

лизъм, поставящ под радикално съмнение класическият меха-

низъм на обосноваване и развитие на метафизичната пробле-

матика, и който по думите на Ницше ще бъде „истината на 

следващите две столетия”? 

     Възможен ли е един сакрален прочит на феномени като 

секуларизация, нихилизъм, „смърт на Бога” и „край на мета-
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физиката” чрез понятия като „апофатика” (апофатизмът на 

църковната истина, изключва всякакво „обективирано” раз-

биране на ортодоксията), „Божествен кеносис” и „слабо мис-

лене”? Може ли християнското послание да остане същото 

след „края на метафизиката” и радикалната ревизия на тради-

ционната идея за основа и краен фундамент на съществуването? 

Дали „краят на метафизиката”, реабилитираща онтологията на 

събитието (схващането на битието като съ-битие), не е всъщ-

ност шанс за християнството и за един подновен религиозен 

опит, възможност, за което Ватимо вижда и в т.нар. „осво-

бождаване на метафората“?  

   Дали релативизмът, всъщност, не легитимира възможност-

та за едно теологично, мистично говорене, чрез потвърждаване 

“неспособността на разума” чрез едно “скачане в освобожда-

ващата бездна на традицията”? Не противоречи ли конституи-

раният в говорене чрез „слабо мислене” някакъв бог, на 

библейския Бог? 

     Коя богословска мисъл - пита М.Хайдегер -„съ-ответства” 

(т.е. откликва) на Словото на Свещеното Писание и на све-

тостта? Може ли теологията да конвертира духовния опит на 

църквата от миналото в опит на нашето време без определени 

загуби и без християнството да бъде редуцирано до „морал-

но-терапевтически деизъм” (Кристиян Смит)? 

    Християнската теология трябва да страни от всякакви 

моди в мисленето: от марксизма до либерализма; от колек-

тивизма до радикалния индивидуализъм; от атеизма до неяс-

ния религиозен мистицизъм; от агностицизма до синкретизма 

и т.н. Християнската теология оперира не само с някакви 

вечни, извън-времеви, пребиваващи напълно извън човешкия 

свят реалии, а по-скоро се стреми към Бога намиращ се вътре в 

историята, към Бога, явяващ се като човек. Теологията, която 

иска да бъде само „университетска” и „научна” – пише папа 
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Йозеф Рацингер – се превръща в църковно стерилна (Тесоре, Д. 

2007: 50). И все пак християнското богословие не може да 

бъде „заложник на социалното”, както и да абдикира пред 

тиранията на ирационалното. 

    Християнското богословие трябва да показва и утвър-

ждава по всякакъв начин трансцендентното в човека, в 

културата и във всеки елемент на битието. То трябва да запази 

своя съществен екзистенциален обхват, защото, ако загубиш 

свръхестествения смисъл на своя живот - твоята любов ще се 

превърне във филантропия, чистотата- в правило за приличие, 

саможертвата - в абсурд, аскетизмът - в мъчение. И всички 

твои дела ще останат безплодни(Хосемария Ескрива).   

 

 

Севделина Николова, д-р по философия 

Християнско изкуство и архетип, идентичност и 

интеграция :За образа и светлината в християнската 

иконография 

Христианское искусство и архетип, идентичность и 

интеграция:Об образе и свете в христианской иконографии                                     

    Д-р С.Николова - РЕЗЮМЕ: Статья исследует вопрос: Как 

икона воплощает в себе историю и эсхатон. Подчеркивается, 

что ради реализации такой цели сугубо значимую роль 

исполняют свет и образ. Свет иконы представляет иден-

тичность бытия, действует онтологически, преодолевая нату-

ралистический свет. Иконограф вынужден разрушать много из 
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существующих заранее законов в исскустве, пытаясь приб-

лизить Царство Божьего до верующих. В тоже самое время это 

подталкивает сопережить подвиг святого. 

   Таким образом, сила образов православных икон физичес-

ки не освечивается источником, а ее светимость освящяется не 

природными совершенствами или наружными сверхценнос-

тями. Причина того даже не воспроизводство канона. Они суть 

образы на которых сосредоточен молитвенный опыт, духовное 

и церковное созерцание. Их мощь детерминирует приобщение 

в лоно Церкви, они часть эвхаристии.  

    Ключевые понятия: икона, свет, онтология, бытие, 

эвхаристия, исскуство, детерминация 

 

„Философстването с четка” в православната икона 

        Когато днес говорим за изкуство, опитът ни да 

формулираме понятието за него освен че задава естетически 

параметри, насочва и към социални и психоаналитични 

интерпретации на късовете оценностено творчество, върху 

които сме обърнали поглед. Изкуството може да ни обрисува и 

онези жалони, които интелектуално, но и чувствено, в голяма 

степен определят епохата, в която живеем.  

        Погледнато така, може би именно изкуството е една 

от онези сфери, в които особено пълноценно съответният 

времеви порядък определя себе си – изявявайки естетическия 

вкус, на който е подвластен, но и докъде и как онази сфера на 

вътрешното, която психоанализата така щателно изучава, е 

освободена, и дори е подстрекавана да манифестира себе си, 

или обратното – „красиво” прикрита е под съответните 

правила на хармонията, математически удържана е в писани и 

неписани правила.  

       Аксиологическата натовареност на изкуството пък от-

варя множество врати към познанието на всекидневния живот 
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и вярванията през съответния културен период. В настоящата 

работа обаче, както показва и нейното заглавие, ще се опитам 

да акцентирам не толкова на многообразието в изкуството, а на 

така характерното постоянство на образите и похватите в него, 

особено що се отнася до религиозното изкуство и в конкретика 

- иконописта. Ще акцентирам също на онова „родство” на 

изкуство и психоанализа, което кара представителите на двете 

сфери така често да отправят поглед една към друга, почти 

толкова често, колкото и към религията и нейните образи. 

       След като дълго работих по теми, свързани главно с 

психоанализата, отделяйки литературата, необходима ми за 

настоящата статия, с интерес си припомних началото на 

„Иконостас” на Флоренски, където десетки страници са 

отделени не на друго, а на човешкия сън – онази сфера, която е 

най-близкият пример за живот между реалността на 

материалния свят и тази на нематериалния (по определението 

на самия Флоренски).  А нали именно сънят е онова поле, 

което вълнува бащата на психоанализата Зигмунд Фройд от 

самото начало до края на неговата научна кариера. Тя е 

особено вълнуваща и богата на значения и за неговия ученик 

Карл Густав Юнг, който, освен на собствените си пациенти, 

прилага и на самия себе си метода на дълбинната анализа, 

включващ и щателното записване на сънищата и последващото 

ги тълкуване. Това съвпадение с Флоренски за мен говори 

почти толкова, колкото и творбата с кръста, изграден от 

хапчета, предимно опиати, на Деймиън Хърст – нашумелия 

английски творец, автор на най-скъпото в момента произ-

ведение на съвременното изкуство – онзи череп, инкрустиран 

изцяло с диаманти – като илюстрация, по думите на самия 

автор, на опита смъртта да бъде победена чрез средствата на 

изкуството... или на разкоша в този случай. А нима смъртта не 

е онзи най-скрит враг, с който се бори и самата религия, в 
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обяснението и надмогването на който тя сякаш открива една от 

особено съществените причини на съществуването си.  

        „Животът на нашата собствена душа дава опорната 

точка на разсъждението за границата на докосващите се два 

свята, тъй като и в нас самите животът във видимото се редува 

с живот в невидимото”, пише Флоренски, за когото сънят е 

първата и най-простата степен на живот в невидимото. Както 

подсказва и заглавието на съчинението му „Иконостас”, рели-

гиозността е един много по-усъвършенстван стадий на този 

живот в невидимото, и именно иконата – същата тази матери-

ална икона, боравеща с образи, отправя към този живот в 

невидимото. Иконописта като чисто изразен тип изкуство, спо-

ред Флоренски, обвързва в едно и веществото и повърхността 

и рисунката, и предмета, и значението на цялото, и условията 

за неговото съзерцание. Тази обвързаност на всички страни в 

иконата пък съответства на органичността на интеграцията на 

цялата църковна култура. 

       И това именно в противовес на автори като цитирания 

по-горе Хърст, чиято еклектичност и противоречивост търси 

нови разрешения на същите проблеми, и макар понякога да бо-

рави със старите образи и сюжети, загубва тяхната канонич-

ност и съответно ги обезсилва, вероятно съзнателно, или опит-

вайки сe да ги постави в ролята на сами обезсилили се вече. 

        Странно е обаче, че макар да се търси начин да бъде 

надмогната иконата като явление на святото, образите от 

иконите, особено тези на  Исус Христос и Богородица, 

продължават да функционират, носейки именно архетипните 

си определености.  И макар познатата ни от Средновековието 

християнска метафизика да живее себе си, наранена от всички 

пробойни, оставени й от секуларизацията, образите, познати 

ни от иконите, функционират, бих посмяла да кажа със сходен 

на този в миналото интезитет. Страхът от поругаването им, по 
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мое мнение, днес се дължи не толкова на някакъв  атависти-

чен уплах, не на фатализъм, не дори още на страх от църквата, 

а на тяхната утвърдена във времето архетипна определеност. 

През вековете тя е утвърдена от съзнанието освен като кул-

турен феномен, и като задаваща самия фундамент на културата 

онтологична реалност,  исторически или психологически зая-

вена. През столетията съзнанието я е различило, автономизи-

рало от сферата на колективното несъзнавано, а църквата 

грижливо я е опазила, рационализирайки собствените й 

качества и отграничавайки собствените й атрибути.             

       Макар образът от иконата да е жив и днес и тя да е 

съзвучна с метафизиката на вярващия, като културен феномен 

иконописта е особено характерна за една епоха, чиито духовен 

взор е бил отправен най-вече към Божественото. Тя има 

метафизичен смисъл, доколкото изразява християнската онто-

логия. Художникът „философства с четката”, както казва Фло-

ренски, подпомогнат от канона. Като се опира на явлението 

пък, християнският метафизик не загубва конкретността и 

пред него винаги е иконописта, а иконописецът не проявява 

само гола техника.  „Философстването с четка” на иконопи-

сеца съответно съвсем не е абстрактно. Иконата не представя 

идеален, обобщен образ. Иконите са били предхождани от 

портрети на светците, като приблизително през V-VI в. Полу-

чават особеностите, заради които наричаме именно икони 

творбите на християнските художници. Още тогава в образа на 

всеки светия виждаме нещо характерно – и сред мозайките 

като тези в Солунската църква „Св. Георги” например (още от 

IV в.), и сред миниатюрите в ръкописите. 

         По отношение на изобразителната техника христи-

янският художник полага уменията си предимно върху тради-

цията на елинистичния портрет, но също и върху усвоеното от 

образците на класическите скулптури и вази. В началото хрис-
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тиянските икони са работени предимно в енкаустична техника 

- особено трудна живописна техника, наричана също „восъчна 

живопис”, характерна най-вече за античния период, която по 

-късно бива изместена от фреската върху стенната живопис и 

от маслото при кавалетната живопис; при иконата пък около 

VI в. е почти напълно изместена от темпера. 

         Първите фрески в катакомбите говорят за онас-

ледяването на портрета от елинистичното и елинско-римското 

общество. Всички ранни икони свидетелстват за стремежа да 

се изобрази конкретен човек, конкретен светия, а не просто 

абстрактен образ, отдалечен във времето или архетип. 

Интересно е, че тогава напълно е отхвърлено декоративното 

разбиране за скулптурната украса от класическия период. Така 

вярващият остава изцяло съсредоточен върху конкретния 

светия, съпреживява подвига му, уникалността на делата му. 

Далеч от идеализирането на класицизма, който и времево 

предхожда, по-близкия до иконата в темпорално отношение 

елинизъм, християнският художник се е опитвал да внуши 

живото присъствие на една уникална и неповторима личност.  

       Гръцкият иконописец и теоретик Стаматис Склирис в 

книгата си „От портрета до иконата” говори за една 

диалектика между портрет и икона в процеса на рисуване на 

иконата: рисунката е запазвала реализма, историзма на 

изобразения светец – особеностите на лицата или подвига, с 

който се е прославил светецът, докато иконата, което е особено 

важно, акцентира върху това, че за Църквата светецът е свят, 

защото „се смята за гражданин на Царството Небесно,  т.е. за 

есхатологичен човек”, което пък е резултат именно от начина, 

по който е изживял земния си път, съществувайки в историята. 

        Именно тази обвързаност, това припокриване на 

рисунката и иконата правят последната толкова интересен и 

сложен за анализ обект. Но като че особено важно е тук да 
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бъде подчертано, че макар в иконата да говорим за диалектика 

на исторя и есхатон, между тварното и нетварното, те не са в 

отношение на равноправно съ-действие (вж. стр. 33 на „От 

портрета до иконата” на Стаматис Склирис). Това Флоренски 

нарича асиметрична христология: въплъщението само на 

едната и единна ипостас на Сина и Логос Божий, който приема 

човешка природа, като обаче това не значи че съществуват 

божествена и чавешка ипостас, които равноправно да си 

съдействат. Същото е и в иконографията, както подчертава 

Склирис: тя не свързва два съ-съществуващи равноправни 

начина на съществуване, а подчертава есхатологичния момент. 

         При разглеждането на този проблем като че от осо-

бена полза може да бъде проследяването на ролята на светли-

ната,  която освен живописна (нейната роля е интересна във 

всеки тип художествено изкуство), играе и особена „онтоло-

гична роля” във връзка с богословските измерения на иконата. 

„В светлината иконописта вижда не нещо външно спрямо 

предметите, но не вижда и присъщото на веществото самобит-

но свойство – в иконописта светлината полага и изгражда 

нещата, тя е тяхна обективна причина и именно затова не може 

да се разбира като нещо само външно, пише Флоренски вече в 

Историческите наблюдения на „Обратната перспектива”. 

          Оказва се, че техниката и методите на иконописта 

са такива, че изобразяваното от нея не може да бъде разбирано 

по друг начин освен като произведение на светлината, така че 

духовният корен в него да е носещият светлина небесен образ, 

светлият лик, идеята. Технически византийският иконописец е 

правел първо рисунката, върху която е нанасял протоплазма – 

първия, по-тъмен цвят, върху който постепенно е наслагвал 

светлите тонове, придаващи пластичност, но и осветяващи 

съответния образ. Така в иконите светлината сякаш идва от 

самия светец; това дори не е натуралистичната светлина – тази 
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на античното изкуство или Ренесанса. Тази освободеност от 

природните закони в иконата, която за някои изследователи 

говори едва ли не за първи прояви  на „модерност в изкус-

твото” в смисъла на преодоляване на нормите в живописването 

и на физическите закони в изобразената реалност  в името на 

определена цел, е изразена не просто в това, че в някои 

византийски икони се губи усещането за гравитация – телата и 

хълмовете изглеждат леки, а отделни сгради могат да бъдат и 

малко наклонени към гледащия иконата. Усещането за 

отдалеченост, каквото дават някои от най-силните творби на 

Ренесанса, в иконата липсва – тук наблюдаващият има 

усещането, че иконата приближава нарисуваното до нас, 

включително това, което е зад светеца – но това нарисувано не 

е просто природата, а есхатонът. Така съзнателно са нарушени 

законите на перспективата, като отдалеченото е приближено, 

именно защото то не е само природа, а Царството Божие. 

Именно по тази причина законите на натурализма 

трудно действат в иконописта. Или както възкликва Флоренски 

в „Обратната перспектива” (с. 196) : „Натурализмът е един път 

завинаги невъзможен”. В същото съчинение той доказва, че 

може да съществува съвсем различно от натуралистичното 

разбиране за изкуството, произтичащо от изначалната заповед 

за самостоятелна духовна дейност, и на почвата на такова 

разбиране въобще не се повдига въпросът за перспективата – 

тя остава твърде далечна за творческото съзнание, както и 

другите видове и методи на чертаенето. Според автора, 

преодоляването ограничеността на натурализма води до 

освобождаване на духовността. То от своя страна е особено 

ценно за иконописеца, чиято работа трябва именно да доближи 

вярващия по Христос и до Царството Божие. Така преодо-

лявайки законите на перспективата, по своеобразен начин е 

преодоляно и пространството, доколкото то е една от 
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характеристиките на тукашния на отсамния свят. 

Интересно в християнската икона е, че тя сякаш има за 

цел да преодолее и времето. Отдавайки му значимото чрез 

набелязване характерните белези на съответния светия, и по 

точно на подвига, който е осъществен във времето, понякога и 

съвсем точно датиран, иконописецът трябва едновременно с 

това да помогне на християнина да съпреживее този подвиг, 

опазвайки него самия, и приобщавайщи самия вярващ към 

Христос. Иконата трябва да помогне записаното в свещените 

текстове да се изживее не само в точния момент в миналото, не 

само в историческото време, а също тук и сега – в едно 

преживяно литургично време. Това дава основание на изсле-

дователите да говорят за една разновременност (хетерохро-

низма в иконата), която спомага догмата да бъде изразена по 

автентичен начин, но едновременно с това е особено инте-

ресно явление от гледище на проявената свобода и смелост 

както при разбирането на Преданието, така и на живопис-

ването въобще. Губейки от своята времевост, изобразените в 

иконата са доближени да вечността: от земни са станали свети 

образи. Тленността е победена, както и физическите закони на 

перспективата, тежестта, светлосянката. 

По този начин, преодолявайки времето и 

пространството, като че иконата успява да преодолее и така 

характерната за западната живопис тленност. Образът губи в 

известна степен своята чувственост, своята земност, 

изобразеният светия или Дева Мария сякаш са лишени от 

красотата на своята плът, по начина представен от Ренесанса, 

например. Но нали именно плътта тук е, която подлежи на 

тление, която свършва във времето. „Тялото на светеца обаче е 

друга същност. Тя се получава под силното въздействие на Бо-

жественото и човешкото творчество, без да се променя земно-

то естество. Характерният за обикновения човек облик се за-
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пазва, но плътта се „обожествява”, става нетленна и придобива 

качества, присъщи на безплътните сили”, пише Николай 

Овчаров в изследването си „Образът и подобието. Естетика на 

образа в българското средновековно изкуство” (с. 51). Пра-

вославното изкуство цени тялото, но никога не търси красотата 

на човешките форми сама по себе си, подчертава той. 

        Иконографията се е превърнала в един съвършен 

език за изразяване на догмата чрез цветове и форми, а 

светлината в иконата е добила силата да дава идентичност на 

бития, да действа онтологично, преодолявайки натуралис-

тичната светлина. Ясна илюстрация на това е, че спазвайки 

заявения още от Августин принцип за онтологията на доброто 

и липсата на битие на злото, иконописецът рисува демона, 

когато той въобще има място в иконата, като лишен от 

светлина - той не е осветен, там светлината е максимално 

редуцирана. Тя обаче струи от светеца в иконата, не от 

природните обекти, както би я показал един ренесансов автор 

например, а от самия светец, от Дева Мария или от Христос – 

от вечния жител на Царството Небесно, чиито образ и тяло са 

спасени, преобразени са по есхатологичен начин. 

          Още много „земни закони” нарушава правос-

лавната икона, още много търсени в изкуството идеали 

накърнява тя. Един от тях като че ли е и основният, подчинил 

работата на творците дотогава – този на красотата, както тя е 

била разбирана до тогава – на природната, нетрайната, дори на 

половата красота. Ето какво пише  Калин Янакиев в „Правос-

лавният лик на Богородица и Западните Мадони. Опит за 

сравнение” („Диптих за иконите”, стр. 104): „Нито, обаче, 

прелестта на чистия, непорочен пол (красотата на девството), 

нито прелестта на пола, достигнал своята ентелехия (красотата 

на майчинството), са способни да явят неговата святост и това 

е така по една много съществена причина. При светостта 
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(както на мъжа, така и на жената - безразлично) в лицето на 

изобразения сияе вече не просто природата, не просто идеята 

за жената или за мъжа, а по-скоро – в тяхната природа, в 

тяхната конкретна ипостас сияе светлината на превишаващия 

тяхното битие Дух Свети.” Именно това ги прави 

одухотворени, духоносни – и точно него се опитва да изрази 

православната икона, а не образа на мъжа или жената, които 

имат своя претворен идеал в античната скулптура или 

ренесансовата живопис, например. 

Така кланящият се пред иконата е освободен дори от 

естетическите закони на природната красота, за да отдаде на 

своя Бог. Това става по същия начин, по който християнството 

като етика и философия преодолява много от съществуващите 

дотогава норми, и то не защото не ги познава, а напротив – 

защото ги надмогва, и не единствено в полето на теорията и на 

изкуството, а като жизнен опит. Затова причината за 

изразителната сила на образите в православните икони, тези 

които светят, без да са осветени от външен източник, е не 

природно съвършенство или идеща отвън свръхценност, не и 

възпроизвеждането на канона. Това са образите, върху които е 

съсредоточен молитвеният опит, църковно-молитвеното съзер-

цание, и те носят мощта си именно като приобщаващи в 

лоното на църквата, като част от евхаристията.  
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                Дфн. Стефан Пенов         

   Абрахамистични религии, личност и общество: 

Генезис и детерминация на монотеизма. Църква - Държава 

- Ортодоксалност в България. 

 Дфн.Стефан Пенов- РЕЗЮМЕ:  Абрахамистические рели-

гии, личность и общество: Церковь – Государство – Ортодок-

сальность в Болгарии. Генезис и детерминация монотеизма 

    В настоящей студии рассмотрены 3 ведущие темы: В пер-

вую очередь это ведущие принципы монотеизма и ортодок-

сальности. Далее мы исследуем генезис, детерминацию, а так-

же социальные и персональные функции религии. Монотеизм, 

возникая в первой оригинальной религии иудаизма, является 

детерминационным прыжком к организованному внеочередно-

му процессу и событию с мировым значением. Базируясь на 

иудейской религии и религиозной философии, мы исследуем 

абрахамистические религии вообще и православие в Болгарии 

в частности. В третьих: мы систематизируем и анализируем 

исторические отношения между обществом, религией и лич-
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ностью, церковью и государством Болгарии.Наконец,делаем 

обоснованный вывод, что эти реляции нельзя объяснить 

формально–логическим и метафизическим способом.Теория, 

которая объясняет и предсказывает, требует диалектической 

логики Гегеля.  

   §1/ Генезис, детерминация и функции на монотеизма. 

В отношенията между църквата и държавата съществуват 

нееднозначни взаимозависимости, които не съвпадат със соци-

алната релация: религия-общество, нито с екзистенциално зна-

чимия проблем - човек, Бог и свят. Нашите прадеди - траките, 

прабългарите и славяните никога не са били политеисти. Пре-

ди да започнат изповядването на християнството като моно-

теистична религия или да познават съдържанието на юдео- 

християнския мироглед, те били привърженици на монолат-

реистични религии. В тези монолатреистични религии е има-

ло един  главен Бог, който господствал над останалите богове 

и хората с техните социални структури. Смята се, че единст-

вено прабългарите и древните елини наред с египтяните и 

вавилонците имали последователен монолатреизъм, съответно: 

Тангра, Зевс, Амун-Ре, Мардук или Ормузд в персийския вари-

ант. Само древните евреи поставили началото на последо-

вателния до край монотеизъм, който е в представата на 

най-възвишената религия - юдаизмът или юдейското вероиз-

поведание, съществуващо вече 3 500 г. Мотото на юдаизма се 

състои в думите, чути от водача  Моисей - “Аз Съм, Който 

Съм” /йод хе вау хе (י ה ו ה) - и разбирането му зависи от чете-

нето на иврит или кабалистично. За отбелязване е, че Еврейс-

ката религиозна философия е предшественик на направле-

нията на Тома  Аквински и Бонавентура, напр.: неоаристоте-

лизмът на Моше Маймонид, който развива концепция за кос-

мологичните доказателствата; или неоплатонизмът на 

Соломон Габирол, който развива концепциите за отношението 
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Бог-човек и концепцията за тоталното безсмъртие на 

духовната личност. От синкретичната философия на Филон 

Александрийски и неоплатонизмът на Соломон Габирол се 

развиват актуалното онтологичното доказателство за Бога и 

идеите за безсмъртието на душата. Тук, обаче, авайя е всяко 

битие, но само на иврит битието (ה ו י ה) и Божието Име= 

Ха-Шем са акроними, при което с „йод“ започва „юдим“ и с 

„йод-хе“ придобитата, но и дарена най-висша духовност/ 

ехида/. 

     Вероятно е монотеизмът на още по-древните евреи в 

предюдейския период да е бил съчетание от монотеизъм и 

монолатреизъм. А тази величава история на откровението и 

извънредното събитие са станали основа на всички моноте-

истични религии като християнството и исляма. Според 

еврейския лунно - слънчев календар неписаната история на 

юдейския монотеизъм е най-малкото на 5774/5775 г. /през 2014 

г. от н.е./. Има автори, които твърдят, че ”абсолютният моно-

теизъм даже в световните религии” бил “фикция, а приложен 

спрямо историческата древност, е винаги относителен” (Алад-

жов Ж., Археология –2/1983).  А.Стойнев( 2006)  и Д. Овча-

ров, предпочитат използването на термина “енотеизъм” 

вместо “монолатризъм”) . Шмидт въвежда нови етнографски 

доказателства в подкрепа на изначалния монотеизъм  /Пенов, 

2000,ІV; §1,§6; 136 /. Самият Шмидт смята, че само развалата 

и упадъкът на човешката природа /коригираме с “ценностна  

система”/ са довели до политеизъм, анимизъм, монолатрия, 

анимизъм и магьосничество. След Мойсей и с идването на 

Месията човечеството би трябвало да  възстанови изначалния  

монотеизъм на по-високо ниво. 

     Изключителността на юдаизма като мироглед и религи-

озен култ се състои в особената му детерминация. Напр., 

всички останали религии като будизъм или ислям /”открове-
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нията” на Мохамед не са Теофания/; както и далекоизточни 

религии като шинтоизъм или даже формите на хиндуизма и 

съвременният кришнаизъм са конструирани твърде  ординар-

но. Знае се, че при всички тях първо се създава доктрината  и  

след това тя се разпространява. На второ място, следва 

въвеждането на религиозен култ с цялата му обредност. Едва 

на трето място идва ред на социалната приложимост. Т. нар. 

чудеса са вторичен продукт често пъти базиран на невежество 

и, по-определено казано, на непознаване на законите на света 

или се дължат на съзнателна измама. Съвсем друг е случаят с 

възникването на юдаизма. Тази оригинална и фундаментална 

религия възниква като нарушаване на установения ред, т.е. 

съвкупност от извънредни събития или детерминационен 

скок. В този смисъл юдаизмът и християнството, възникнало 

1500 години по-късно в рамките на юдейската традиция като 

секта, преди да стане държавна религия, са религии на чудото 

като нарушаване на континуалността в детерминацията. 

Започвайки с оригинала, а именно с юдаизма, и двете възник-

ват като  миракулни и монотеистични религии на чудото, т.е. 

на извънредния факт. По този начин първо е чудото, което 

верифицира себе си като Божественото. По-нататък,  самото-

то се разгръща и експлицира като заповед и норма, както за 

личността, така и за обществото. Едва след това се случват две 

субординирани събития - оформя се религиозният култ и са-

мата теоретична доктрина под формата на теология. 

Най-накрая следват философските интерпретации  и  бо-

гословските спорове. 

     Забележителен факт е и консолидиращата функция на 

религията спрямо държавообразуващите процеси, национал-

ната консолидация и психичната интеграция на отделната 

личност като социална персона и отделен субект. Напр., за 

еврейския народ юдаизмът играе незаменимата национал-
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но-консолидираща и държавообразуваща функция. В свеще-

ната Тора книгата “Изход” /Шемот/ слага началото на еврейс-

ката нация, действително обединена от идеята за Бога. По-на-

татък Левит /Ваикра/ и Второзаконие /Деварим/ са вече не 

само религиоконструиращи, колкото държавноконструиращи. 

Докато книгата Генезис /Берешит/ е предимно мирогледна 

(битието и онтохронологията на сътворението), то Ле-

вит ,Числа /Бамитбар/ и Второзаконие са книгите на връзката 

между църква и държава. Пак там, но в книгите Изход и 

Второзаконие /Дварим/ се развива другата релация, която има  

по-общочовешки  характер, а именно взаимозависимостта 

между религия и общество, и, заедно с книгата Битие (Генезис, 

Берешит), се основополагат принципите на монотеистичния, 

трансцендентно-иманентен и екзистенциално значим  светог-

лед на личността. Тук съществената релация е: душа- 

тяло-Бог-свят, човешки краен субект и  Безкраен Свръх –

субект на Абсолютния Бог ( -като  абсо - ( א*יא*כ*ש*סכא*יהוה

лютно единство от Свръхбитие, Свръхсъщност, Свръхличност 

и необусловена от нищо нетленна енергия, която от своя 

страна е диалектическо единстнво: възможност – действи-

телност – осъщественост. В Тората и в книгите Кетувим и 

Невиим древните юдеи са схванали основната разлика в 

световната детерминация: При Сътворението на света и чо-

века движението започва от най-силната модалност в посока 

към по-слабата: необходимо – действително – възможно. Об-

ратното е вярно за човешката дейност. В по-новата философия 

едва Лайбниц обърна внимание на този аспект: ”Бог…като 

умел автор…включва най-голямо съдържание във възможно 

най-малък обем…”. Бог, за разлика от човека, предпочита 

“простота” и с минимум действия постига максимален резул-

тат. При това “на Бога всичко му е по-достъпно, отколкото на 

философа, който само прави хипотези", т.е. възможности, а не 
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действителност. ”Достатъчно е само Бог да вземе решение и от 

Него произлиза действителният свят… Но Бог нищо не прави 

извън порядъка” (Разсъждения за метафизиката, с.129). Само 

при Сътворението Бог действа свободно, но и целесъобразно, а 

в последствие светът се подчинява “на необходимостта на 

формата и на необходимостта на материята” (Лайбниц, 

с.285-286). 

1. §2:Религията и обществото, църквата и държавата в 

историята на България  

     В отношенията между църквата и държавата, между 

вероизповеданията и техните религиозни институции с дър-

жавната власт, както и между религиозните общности, рели-

гиозния мироглед на личността и  обществото като цяло 

съществуват нееднозначни взаимозависимости. До сега в Бъл-

гария те се разделят на шест основни исторически периода. 1/ 

Първият период обхваща епохата на  Кубратова България с 

всички взаимотношения между църква и държава, религия и 

общество чак до приемане на християнството през 865 г. 

сл.Р.Хр. при кан-княз Борис. 2/ Вторият период е свързан с 

епохата 865 до 1396 г., т.е. времето на развития феодализъм в 

България и замяната на езическата  с християнска култура. 3/ 

Третият исторически период касае епохата на османското 

нашествие и  България като част от Отоманската империя. 4/ 

Четвъртият период засяга отношенията църква-държава, 

църковна и светска власт след приемането на Търновската 

Конституция в 1879 г. до 1944 г. 5/ Петият период съвпада с 

епохата на тоталитаризма в България  (1944-1989 г.). 6/ 

Шестият период обхваща времето на хаотичната ориента-

ция и  евроатлантическа ориентация в България от 1990 г. до 

идването на  Nuevo Temporo на власт през  2001 г. и в свет-

лината на опитите за налагане на пореден “нов световен ред” и 

“pax americana” и глобализацията, доколкото това е съвремен-
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но събитие, което има тенденция, според религиозния фунда-

ментализъм, към Megido/Армагедон в периода 2000-2012/ 2020 

година от Р.Хр. или 5761- 5773 /5780 г. от Енос или Енох. Дали 

тази шеста  епоха - период ще е край на българската история, 

само бъдещето ще покаже или готовността на българите и 

зрелостта на народите по света да посрещнат предизвика-

телствата на т.нар. “милениум”. 7/ Последният период е наше-

то съвремие - до 2014, който все още няма статута на история. 

     1/ Първият период е епохата на  Тангра, Тракийския 

Конник и Перун, при който религия и общество са едно цяло. 

Те не се определят като политеизъм или монотеизъм, а 

монолатрия с един Бог, който е на върха на пирамидалната 

йерархия от божества. Този тип религия изпълнява социалните 

си функции на консолидация, държавообразуване /канът става 

главен жрец/ и удовлетворява екзистенциалната потребност от 

религия на отделната личност. Метафизичната основа на този 

тип монолатризъм, например у бог Тангра е светлината, която 

„се противопоставя на тъмнината“ (Стойнев, 2006,с.53), а 

физичният сетивен репрезент е Слънцето. 

    2/ През втория период Източно Православната Църква е 

утвърдена  като  институция, а християнството  е  нало-

жено на всички етнически общности в новата империя като 

основен държавообразуващ и консолидиращ принцип. През ІХ 

век княз Борис въвежда християнството като задължителна 

държавна религия при покровителството на Константино-

полската патриаршия и византийския император, като същев-

ременно има краткотрайна уния с Ватикана. И във Византия, и 

в България престъпленията против Църквата са смятани за 

държавно престъпление. Самата Църква има определени юри-

дически пълномощия. А до този момент Изтокът и Западът не 

са официално разделени на православие и католицизъм, което 

става факт едва през 1054 г. сл. Р.Хр. след поредица от спорове 
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около цезаро-паписткия принцип, ролята и значението на 

вселенските църковни събори и други догматически значими, 

но социално второстепенни въпроси като тези за: иконопо-

читанието, филиоквето, непорочното зачатие, а по-нататък за 

формата на причастието, особеностите на литургията /месата/, 

непогрешимостта ex cathedra и т.н. В началото на 10 век цар 

Симеон провъзгласява главата на църквата за патриарх, с което 

подчертава автокефалността на БПЦ. От този момент и чак до 

1396 г.източното православие е официална и задължителна 

държавна религия. Църквата като институция на верои-

зповеданието е преплетена с държавната власт и самата тя има 

не само духовни, но и властови функции. Същевременно тя е 

подвластна на волята на монарха, стига той да следва фор-

мално догмата и канона на държавната религия и църква. 

Църквата се съобразява с решенията и с интересите на 

господстващата класа в лицето на държавния съвет. Има слу-

чаи на директна и индиректна намеса на църквата в държавата 

и обратно, но и при тези случаи се е касаело до имуществени и 

междуличностни отношения. Особен случай е екзекуцията, по 

заповед на цар Тодор -Светослав, на патриарх Йоаким, който 

провеждал провизантийска политика. Църковната институция 

активно е участвала в контрапреврата при опита за езическа 

реставрация и в борбата срещу ересите. Не само християнс-

кият монарх, но и цялата държавна машина се е съобразявала с 

формалните изисквания на църквата. В някои от случаите, като 

при княз Борис I и император Йоан Кантакузин, религията 

била въпрос и на личен мироглед и съзнателно поведение. 

Държавата, обаче, винаги се е налагала над църквата, когато 

това е било необходимо за политически интереси – напр., през 

1204 г. цар Калоян сключва временен конкордат с Ватикана. 

Въпреки всичко църковната власт е имала силно политическо 

влияние – патриарсите Теодосий и Евтимий не по изключение 
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са замествали светската власт при отсъствие на владетеля от 

столицата. Имали са и втория по значение глас в държавния 

съвет след самодържеца.  

     3/Третият период е свързан с османското нашествие и 

насилственото окупиране и частично ислямизиране на стра-

ната. През периода 1396-1871/2 г. или до признаването на са-

мостоятелната българска екзархия ислямът става официал-

ната религия на империята, а православното християнство се 

превръща в етническа религия. През почти цялата част от пе-

риода БПЦ е под юрисдикцията на Цариградската патриаршия. 

Същевременно църковните структури се използват като пос-

редник между ислямската държавна власт, за която държавно 

право е шериатът, и покорената ,,рая”. Православието, католи-

цизмът и протестантизмът, който се появява едва през 19 в., са 

само налични вероизповедания. С това се демонстрират два 

извода: 1/ Сливане на религия и държава. 2/ Приоритет на 

светската над духовната власт. По този начин и в Българската 

феодална държава, и в Отоманската империя не е бил 

съблюдаван принципът “Кесаревото на кесаря, Божието на 

Бога”. Въпреки насилствената християнизация през 9-10 в. и 

още по-бруталната ислямизация през 16-17в., православието е 

демонстрирало по-голяма религиозна толерантност. Същев-

ременно християнският клир е по-склонен към сепаратизъм и 

по-лесно допуска схизма /отлъчване/, но е непримирим спрямо 

ересите /догматични и канонични нарушения/, които впоследс-

твие водят до сектантство. От 1879 г. БПЦ и православното 

християнство са официална, но все още незадължителна 

религия с нейната институция - Св. Синод. Де юре БПЦ става 

самостоятелна след султанския ферман от 1870 и при натиска 

на еп. Иларион и граф Николай Игнатиев. През целия период 

за България Православието изпълнява същата функция, 

каквато юдаизмът е изиграл за еврейския народ. 
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     4/ Четвъртият период е свързан с отношението религия 

- общество, църква и държава, църковна и светска власт след 

приемането на Търновската Конституция. Все още не е възста-

новено патриаршеското достойнство и пълната автокефалност 

на БПЦ. При изборите за екзарх се стига до противоборства, 

не без намесата на държавата и на клерикални групировки, 

които траят по 2-3 и дори над 10 години, през което време 

Църквата се управлява от Синода и неговия наместник 

-председател. Търновската Конституция декларира свободата 

на вероизповеданията, но православието е официалната дър-

жавна религия. В чл.37 се дава свобода на религиозните убеж-

дения на“иноверците”. Пак там източното православие е обя-

вено за “господстваща” религия. Чл. 38 вменява задължение 

за княза и престолонаследника да бъдат от “източно–правос-

лавно вероизповедание”. Съгласно чл. 39 ”Българското Кня-

жество от църковна страна ,като съставлява една неразделна 

част от Българската църковна област, подчинява се на 

Св.Синод - Върховната духовна власт на Българската църква, 

гдето и да се намира тая власт. Чрез последната Княжеството 

съхранява единението си с вселенската въсточна църква въ 

всичко, що се отнася до догмите на вярата”. На практика 

Св.Синод на БПЦ, е колкото независим, толкова и 

преплетен с държавната власт –с княза, правителството и 

парламента, а следователно държавната религия, колкото и да 

влияе върху държавата, поне толкова е зависима от държавната 

власт. БПЦ е обективно независима от държавата поради 

наличието на собствени имоти, собствени доходи и Закон, 

който я защитава от посегателства върху името, имуществото, 

собствения канон и догма. Самата догматическа и канонична 

връзка със световното православие усилва тази самосубек-

тност. Същевременно църквата е субективно зависима от 

държавата поради няколко причини; а/ схизмата, наложена и’ 
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от Цариградската патриаршия, б/ слабата връзка между 

православния клир и миряните, в/ Църквата обективно 

съществува в рамките на светската власт и материалистичните 

или егоистични интереси на обществото и в междулич-

ностните отношения. Изцяло субективно-обективно незави-

сима БПЦ е само и единствено в догматическо отношение, 

което по-малко касае институцията и пастирската дейност на 

клира, а повече засяга личния мироглед и социалната психика 

на нацията. Преподаването на вероучение в училищата е 

задължително както и казването на общи молитви. За 

сравнение: През 1962 , сезиран от група конгресмени, Върхов-

ният съд в САЩ забрани изучаването на Библията, 

вероучението и общите молитви  на учениците в държавните 

училища. Също така: Атонските български монаси можеха 

самостоятелно да предоставят манастирското злато на държа-

вата, която трябваше да изплаща тежки репарации след Пър-

вата световна война и която в лицето на цар Борис III можа да 

се отблагодари на Зографския манастир и скита в Атон чрез 

учредяването на Ефория Зограф през 1926 г., която би трябвало 

пък и до днес успешно да издържа Атонските манастири на 

БПЦ. Св.Синод и особено митрополит Стефан бяха в състоя-

ние да вземат самостоятелно решение за защита на нашите 

по-стари братя от юдейското вероизповедание – българските 

евреи, които бяха заплашени от геноцид. Всичко това показва, 

че отношението между двете множества: религия –секулари-

зирано общество и църква-държавна власт не са еднозначни.                   

    5/ Петият период съвпада с епохата на тоталитаризма в 

България – през периода 1944 /особено след 1946/-1989 г. 

Религията като морален, психологически и обществен регу-

латор или като система от ценности и поведение, което кон-

солидира едно общество и спомага за по-пълната интеграция 

на човешката психика, бе заменена с официална държавна 
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идеология. В това отношение  марксизмът-ленинизмът /като 

задължително индоктринирана идеология за лоялност, поведе-

ние и личен мироглед/ представлява изцяло и докрай войнст-

ващ атеизъм. Към това се прибавя и връзката на католицизма, 

протестантизма и даже на исляма с държавната политика на 

страни от “вражеския  лагер”. Въпреки насаждания атеизъм, 

преследванията на стотици православни свещеници, католи-

чески свещеници, протестантски пастори и дейци /Големият 

католически процес през 1952-55 г. или процеса срещу пастор 

Генчев от 1977-78 и др., въдворяването в лагери и психиат-

рични клиники на членове на православната общност “Добри-

ят самарянин”, о. Захарий/, Българската Православна Църква 

не бе унищожена. Бяха запазени общността на БПЦ, Юдейс-

кото вероизповедание, Руската, Румънската и Арменската 

Църкви, както храмове на Гръцката Православна църква, ня-

колко десетки действащи джамии и протестантски молитвени 

домове. Най-важното постижение започна в 1945 г., когато 

БПЦ с поддръжката на Руската, Румънската ПЦ и със съдейс-

твието на държавата получи признание и снемане на схизмата 

от Цариградската патриаршия. Същевременно през 1946 г. бе 

отменено преподаването на вероучение в училищата. Режимът 

на регистрация на вероизповеданията бе изцяло разреши-

телен, въпреки наличието и на нормативни изисквания в 

Закона за вероизповеданията, както и декларираните свободи в 

Конституцията. Чрез отдел “религиозни централи” на 2 и 6 ГУ 

на ДС бяха шпионирани и контролирани не само религиозните 

институции, но и всички форми на нерегистрирани като 

институции религиозни общности на вероизповеданията, 

както и отделни лица, неизповядващи научния комунизъм и 

атеизъм, които бяха преследвани по най-различни поводи. Още 

през 1949 г. ген. Йонко Панов докладва на министъра на 

вътрешните работи за “политическото състояние на БПЦ”, ”за 
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отношението към народната власт и мерките за създаването на 

една народно-демократична църква, която да се впрегне в 

служба на народа”. След принудителната оставка на екзарх 

Стефан тоталитарният режим се заема да “преустрои” БПЦ 

чрез финансов натиск, национализация на средствата за произ-

водство и директна намеса в учебните програми или инфилт-

риране на служители на ДС в чиновническия апарат на Св. 

Синод и Митрополиите. Не се пренебрегват вербуването и от-

страняването на свещеници, монаси и активисти. Факт е обаче, 

че и идеологическите противници на тоталитарната държава 

използват, макар и по-рафинирано, подобни методи или също 

наблягат на благата на Мамон. През този период  има и 

положителни тенденции: Държавата полага грижи за БПЦ 

като изразител на народностната традиция, националното 

самосъзнание и културното наследство, което било осъдено 

бавно да отмре, но въпреки това има исторически заслуги. 

Напр. Ефория Зограф е съхранена, Рилският манастир придо-

бива статута на национален културен паметник, както и много 

други църкви и манастири, с което се улеснява тяхното финан-

сиране, поддържане и художествени реставрации от страна на 

държавата. Биват запазени библиотеките на БПЦ, нейните 

основни издания като “Духовна култура”; ”Църковен вестник”, 

а наред с тях църковни магазини и свещоливници. Държавата в 

лицето на Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните 

култове, както и наследникът и’ – Дирекцията по вероизпове-

данията към Министерския съвет, се грижат Църквата да 

получи статута на патриаршия и със съдействието на Руската 

ПЦ издейства снемането на схизмата от Цариградската 

патриаршия. През 1953 е приет и утвърден Новият 

Патриаршески Устав на БПЦ. Църквата се управлява от 

Св.Синод начело Патриарх, който е и наместник председател 

на Синода /от 1953 г.- Патриарх Кирил, от 1971 г.- Патриарх 
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Максим, а от 2013 – Н. Св. патриарх Неофит. Не е намаляван 

значително и броят на митрополиите, управляващи епархиите 

с помощта на епархийски съвети. Провеждат се и църков-

но-народни събори с изцяло каноничен по форма характер с 

цел избор на патриарх, митрополити и по приемането на самия 

Устав. Продължава да съществува и Духовната Академия, коя-

то само е отделена от Софийския университет и, наред с нея, 

Духовната Семинария – преместена в Черепишкия манастир. 

Въпреки това голяма част от имотите на БПЦ и на другите 

вероизповедания попадат под действието на Закона за 

национализацията. С това се засилва зависимостта, не само 

политическата, но и икономическата, от държавата. На осо-

бено строг контрол подлежат нетрадиционните протестан-

тски вероизповедания, както и псевдохристиянски деномина-

ции, които биват закрити /като напр. отнемане на регистра-

цията на Свидетелите на Йехова или на Бялото братство, 

прогонването на мормоните извън страната и т.н. Върху Св. 

Синод е оказан натиск да подобри отношенията си и засили 

връзките си с Руската Църква. Тогавашният Св.Синод е крити-

куван от властите за това, че ”пратеният от Америка нов все-

ленски патриарх - Атинагорас, който е послушно американско 

оръдие и пристигна с частния самолет на президента Труман, 

бе поздравен от Синода без знанието на правителството. Съ-

щият патриарх не бе поздравен нито от Руската, нито от 

Румънската църкви”, заключава докладът. БПЦ се критикува и 

за това, че самоволно е изпратила материали до ООН по 

темата “за свободата на религията в България”, както и за това, 

че не е отразила достатъчно акцията за мир. До 1989 г.при 

тогавашния Директор на вероизповеданията /зам.-министър 

към МС/ - Л. Попов се пишат сигнали и докладни записки, 

адресирани към отдел идеологически на ЦК на БКП. В тях се 

изисква църковните среди “да лансират подходящи хора”, 



148 

 

а ”дейността на БПЦ и на другите вероизповедания да бъде в 

съзвучие с партийната и държавната политика”.* 

     В заключение трябва да се подчертае, че независимо от 

всичко това БПЦ, юдейското вероизповедание, умереният ис-

лям на мюсюлманите-сунити и даже католическата църква и 

още поне 4 протестантски деноминации, съществували в Бъл-

гария между 100-200 години, имаха възможност за контроли-

рана дейност. БПЦ  се запази като солидна институция, под 

шапката на национално-патриотични и даже интернационал-

ни интереси и като културна традиция, която “няма скоро да 

отмре”. Дори една изцяло тоталитарна страна като НРБ не мо-

жеше, не посмя и не пожела да унищожи традиционното си ве-

роизповедание – източно- православното християнство, което 

тогава бе закрепено в Конституцията като традиционно, наред 

с принципите на отделеност на църква и държава и свобода на 

вероизповеданието или на атеизма и свободомислието. 

     6/ Предпоследният исторически период е до нашето 

съвремие в годините на преход: 1990 – 2001 г. и след това. 

Основната характеристика на периода е в неговата хаотичност, 

загубата на старата система от ценности и появата на био-

логичен егоизъм и социален прагматизъм, щедро подклаждани 

от чужди на интересите на българския народ и страната цент-

рали. Това, което идеологията на атеизма и цялата държавна 

машина на тоталитаризма не успяха да направят  в ущърб на 

БПЦ и другите основни за страната  вероизповедания, почти 

успя да постигне ”демократичното развитие” на пост-

тоталитарна България**.  

     Последвалите след 1990 г. до 2005 г. събития са пряко 

доказателство за: а/ Директна намеса на държавата във 

вътрешните работи на вероизповеданията, касаещи техния 

собствен канон и живота на религиозната общност,а не само 

на регистрираното юридическо лице – религиозната институ-
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ция. б/ Политизиране на вероизповеданията от политическите 

партии и държавните институции и явна злоупотреба със 

свободното право на вероизповедание. в/ Варварско ограбване  

на църковни имоти,приходите от тях,източване на банкови 

сметки и пряка намеса на мафиотски и/или партийно 

-държавни структури от “демократи”. г/ Неразбиране на 

отношението религиозно-светско и църква-държава. д/ Гру-

би нарушения на  на чл.13 от Конституцията, заедно с пренеб-

регване на чл. 37 и 38, които касаят основните принципи: 1/ 

Традиционност на източно-православното християнство като 

вероизповедание за българския народ. 2/Отделеност на рели-

гиозните институции от държавата, 3/Свобода на вероизпове-

данията или забрана за преследване поради убеждения. 4/ За-

щита на правата не само на малцинствата, но и на мнозин-

ството от гражданите при наличие на свобода на съвестта, 

мисълта и вероизповеданието. 5/Държавата съдейства за под-

държане на търпимост и уважение между вярващи и невяр-

ващи и между вярващите от различни вероизповедания. 6/ 

Особено важен конституционен текст е следният: Свободата на 

съвестта и вероизповеданията не може да бъде насочена срещу 

националната сигурност, обществения ред, народното  здраве, 

морала и срещу правата и свободите на другите граждани.**/* 

     7/Съвременният период започва от 2003 и продължава 

и до днес-2014 г. Nuevo Temporo - времето на управление на 

НДСВ и НВ Симеон II се свързва главно с приемане на новия 

Закон за вероизповеданията – в сила от януари 2003 и връщане 

на заграбените от разколници имоти на БПЦ в периода 

2003-2005 г. В закона се подчертава традиционната роля на 

Източно- православното изповедание за българския народ, а в 

чл.10 на православието е признато „значение за държавния 

живот на страната“. Още в преамбюла е декларирано правото 

и достойнството на останалите вероизповедания в РБ, които са 
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национално и световно културно наследство и богатство, както 

е отразено и в закона за Вероизповеданията на РБ, приет от 39 

НС. В съвремието след 2010 г.- все още недостатъчно отда-

лечено и непревърнало се  в история - се забелязва тенденция 

към по-голяма религиозна толерантност, която може да се 

охарактеризира главно с няколко събития. Още от 2005 г.в 

РКИЦ - София се провеждат редовно българо-руски акаде-

мични форуми по проблеми на НИ група Религиозно 

-философски парадигми и интеркултурен диалог и с учас-

титето на учени и духовници от България, Русия, Румъния, 

Израел и Гърция. През 2008 г. в Рилския манастир бе приет но-

вият и последен Устав на БПЦ. Регистрираните вероизпо-

ведания в България по сведения на Дирекцията по верои-

зповедания към МС преминаха количеството 100. През 2008 г. 

бе създаден Националният Съвет на религиозните общности в 

България с пръв председател д-р Р. Крикорян. През 2010 в 

ИИОЗ-БАН бе създадена първата светска катедра по световни 

религии –секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“, 

която стана и съорганизатор на руско-българските и др. меж-

дународни форуми и на съвместните с Националния съвет  на 

религиозните общности в България интеррелигиозни нацио-

нални конференции във Вършец: Хуманизъм – Наука - Религия. 

Започнаха да се провеждат първите мероприятия по проб-

лемите на интеррелигиозната и междуетническата толеран-

тност (февруари 2013 г. в ЦУ на БАН по идея на Председателя 

на БАН, акад.Ст. Воденичаров). Същата година след доста 

противоречива кампания на църковно-народен събор бе избран  

новият български Патриарх – русенският митрополит Неофит. 

     С тревога отчитаме, че живеем във време на духовна 

криза, растящо напрежение у нас и по света, нарастване на 

конфронтацията поради геополитически и икономически инте-

реси. Често пъти те са маскирани като културно, етническо 
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или религиозно противопоставяне. Пренебрегва се, че същ-

ността на истинската религия се свежда до превес на 

духовните ценности, мир и любов, а следването на Божиите 

Заповеди е невъзможнно без зачитане и любов към другите чо-

вешки същества. Забравят се общия генетичен произход и кул-

турните архетипове на човечеството. Истинската човешка 

духовност и религиозност са просто друг поглед върху обек-

тите на науката и най-вече се състоят в това, че същите сами 

по себе си не са добри или лоши, полезни или вредни, а при-

добиват тези качества, когато станат човешка ценност. Ние не 

спорим за предимствата на Моисей, Буда, Христос, или 

Мохамед. Не спорим и върху това дали златното правило: “ не 

правете на другите това, което не искате  те да правят на 

вас“ е въведено първо от йесеите, рави Хилел или рави Йешуа. 

Само напомняме, че народ, който загуби системата си от 

ценности, /той/ престава да съществува. А когато хората вза-

имно се изтощават в безсмислени противоречия, резултатът  е 

обща деградация и неудовлетвореност. Отговорът е теза, която 

още ще се доказва: Заедно в своята различност и етно-

религиозно и културно многообразие. Все през този период/ 

2006 г./ бе изработена „Социалната концепция на Руската 

православна църква“ под личното ръководство на настоящия 

руски патриарх - Кирил, която запълва един сериозен вакуум и 

в БПЦ, и за световното Православие. 

      

    §3/Заключение: Диалектически анализ на отноше-

нията: религия-личност-общество, църква-държава:   

     Оценката на всички емпиричните факти, обаче, може да 

бъде направена само със съществена, обобщаваща и диалек-

тическа концепция. Примерите показват, че хората още не са 

изградили система от духовни ценности и не могат да при-

ложат диалектическо саморазвитие на мисълта, а прилагат 
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“правото” на силата. Основният принцип в отношението 

църква-държава, религиозно и светско е: двете представляват 

различни множества с несводими, неизводими едно от друго 

неформални елементи – мироглед, логика, език, ценностна 

система. По същия принцип каноничното право не съвпада с 

държавното право. Единственият общ субект и за двете 

множества е човешката личност с нейната психо-физична 

конституция и духовна субектност. Една и съща личност в 

едното множество е гражданин на държавата, а в другото - 

клирик или мирянин, т.е. човек с религиозен мироглед и член 

на Църквата - било то БПЦ или някое друго вероизповедание. 

Самото политизиране на религиозната вяра, която е екзис-

тенциална потребност за  над 90 процента от хората, е и 

равносилно на “дървено желязо”, но и много опасно събитие. 

Същевременно усилията да се корелира религията с морала са 

опит за секуларизиране на самата религия. При това религия и 

морал са понятия с различен обем и съдържание, от които ре-

лигията е със значително по-голяма мощност. Докато поняти-

ята за морална оценка изразяват само един вид ценности, то ре-

лигиозните включват всички възможни ценности и рели-

гиозното множество директно корелира със светското.   

     От една страна, с помощта на съждения по аналогия 

безпринципно се прилагат закономерности от едното в другото 

множество, като същевременно се прилага неоснователно 

принципът на” бръснача на Окам” на основата на просто 

тъждество и свеждане на противоречията само до нивото 

на проявления, като едното от множествата с неговите 

реални елементи се предпоставя като епифеномен. От друга 

страна, това показва, че хората са загубили представа за своята 

духовна природа и, непознавайки себе си като дух, а външния 

материален свят като нещо, над което ние трябва да се 

възвисим и където  социалната дейност е само едно училище 
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за духовно развитие, а според религиозната вяра и доктрини – 

за постигане на безсмъртие. Те са загубили и връзката с Бога. 

Изтощавайки се в безсмислени противоречия помежду си, 

доколкото са принизили своята същност, воювайки с външния 

свят и между социалните структури, бездуховните предиз-

викват тотална екологична, антропологична и социална катас-

трофа. И както точно оценява подобни ситуации Хегел: В ре-

зултат от безсмислените противоречия  се получава нещо, от 

което никой не е доволен, но вече е твърде късно. И тъй като 

само духът е достатъчно силен за да понесе противоречията и 

да се саморазвива, а материалното е нещо, което се разрушава 

и запада, то изходът е само един. И той е: Бавно, мъчително и 

продължително усъвършенстване на познавателната, морал-

но-волевата и дейностната сфера както на крайния субект, 

така и на социалното. Началото може да бъде поставено със 

съхранение на духовните ценности и тяхното предаване на 

поколението чрез образование и включване в религиозната 

традиция и изповядването на последователен монотеизъм с 

цялостната ценностна система на юдео –християнския мирог-

лед. Наред с това е необходимо запазване и развитие на нау-

ката и научните изследвания. Само съвместно с духовното 

развитие върви и материалният просперитет, защото мисле-

нето и битието са неразривно свързани, а както матери-

алистическата теория, така и концепцията на Колингууд за 

“филиацията на идеи”са едностранчиви.  

     Единствено понятията, при които субектът и 

предикатът са с еднакъв обем и съдържание и конструи-

рането на съждения на понятия( Бог е Абсолют; субектът е 

безсмъртен дух), чрез които може да се синтезира цялостна 

диалектическа система, са плодотворни. По този начин синт-

езът на мисловно конкретното като субект от съществени, 

общи, субстанциални и необходими предикати, позволява 
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запазване и развитие. С придобиването и отнемането на 

предикати субектът става друг и не е друг, т.е. осигурява му се 

безкрайно саморазвитие. При това предпоставената 

онтологично истина се разкрива едва чрез система от доказа-

телства, която постепенно израства до разгърнато онтологич-

но доказателство за Бога, като процесуалност и субстан-

циалност на човека в света и Бога.   

     Тези задачи са отговорност на научната общност в 

унисон със Св. Писание: ,,Изтребен ще бъде моят народ, 

защото му знание не достига” /Невиим, Осия /4: 6 /. 

     БЕЛЕЖКИ: Част от цитиранията са по разсекретени 

материали на Дирекцията по вероизповеданията към МС и архиви на 

Народното събрание на РБ. 

* Още през 1988-89 г. активира дейността си скандално известният 

“Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и 

духовнитe ценности” на йеромонах Хр. Събев.Според 

архивите ”вярно е служил на БНД и ЦРУ”,” заедно със свои 

сподвижници като В.Ранков и Цв.Алексиев”. Така са смятали 

тогавашните служби за сигурност на НРБ. По този повод през 1989 г. 

Св.Синод на БПЦ пише протестно писмо  до зам. министъра на 

външните работи и председател на Комитета по въпросите на БПЦ и 

религиозните култове. 

**  Без да изброяваме всички събития до приемането на новия 

Закон за вероизповеданията от 39 Н.С./на 21.12.2002 г./ и 

подписването му от президента на 27, 12 с.г., както и без да се 

спираме на практическото приложение на този  европейски закон /от 

2003 г./, ще акцентираме само върху няколко фрапиращи случая, 

станали възможни поради силното влияние на бездуховни 

“бизнесмени”, лъжедемократи и разколници, сектанти и други чужди 

на апостолското християнство, юдаизма и умерения ислям от 

сунитско-ханифитското  направление :  

- През май 1992 г.командоси и отборът по карате и бойно джудо на 
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ЦСКА от щатни военнослужещи нахлува в сградата на СВ. Синод на 

БПЦ. Единственото им основание е писмото на тогавашния 

Директор по изповеданията М.Спасов от правителството на 

Ф.Димитров и с устното разрешение на военния министър 

Сталийски. От името на разколниците в сградата се настанява 

самозваният епископ Хр.Събев, който е Народен представител и 

Председател на Парламентарната комисия по Вероизповеданията. За 

периода 1991-1994 и 1997 –2001/ след като получиха власт в резултат 

на метеж и с щедра външна финансова и организационна подкрепа 

от организации извън България- до 2001 г., когато бяха свалени от 

власт от Новото Време и екипа на Симеон Сакскобургготски/ 

управляващите успяха да регистрират 24  нетрадиционни секти, да 

създадат църковен разкол и да ограбят редица имоти на 

вероизповеданията. Т. напр. с акт  номер 92/ 25. 05. 1992 Н.Св. 

българският патриарх бе обявен за “уволнен”, а Св.Синод за 

нелегитимно избран, след което Дирекцията /с преподписване от 

ресорен вицепремиер / утвърждава друг състав за Синода. А още 

на 10 февр. МС обявява за нищожен избора на Главния Мюфтия на 

мюсюлманите в България – Недим Генджев, като го отстранява от 

тази длъжност. По-нататък на 21.2.1992 г. Дирекцията регистрира 

временен тричленен Духовен съвет. Едва през 2000 г. излезе 

решението на Международния съд по правата на човека в Страсбург, 

с което българските власти бяха осъдени за нарушения 

на ”Европейската конвенция за правата на човека и основните 

свободи”. По отношение на Св.Синод на БПЦ както А.Янчулев,така 

и Ст.Софиянски/ като кмет и служебен премиер/  имат множество 

антиклерикални действия. И двамата си назначаваха собствени 

митрополити. Със Заповед 09-154 от 26.03.1997 г. Софиянски 

“възстановява анулираната регистрация на местен ръководен орган 

на Софийската епархия, представлявана от митрополит Инокентий.” 

Същевременно само Ефория Зограф има пропуснати ползи и 

нанесени директни финансови щети за над 5 000 000 нови лева, а 
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Софийската Митрополия бе ощетена с източване на банковите и 

сметки със сумата 2 400 000 лева. До възстановяването на имотите и 

банковите сметки на БПЦ през юли 2004 г, общо са източени, 

злоупотребени или преведени в чужбина материални активи за около 

150 млн.  долара / при тогавашен курс над 1э /.       

***  Руската ПЦ твърдо подкрепи БПЦ-Екзархия вече в ХХ в. за да 

снеме наложената и’ схизма от “Вселенската” патриаршия и 

впоследствие да получи статута на патриаршия /съотв. 1946; 1953 г./. 

Не е без значение и активната подкрепа, която Св.Синод на Руската 

ПЦ оказа на БПЦ по време на «демократичния» разкол. Руският 

Патриарх Алексий ІІ  взе активно участие в среща на дванадесет 

православни патриарси и архиепископи съвместно с Вселенския 

Патриарх – Вартоломей, Сръбския, Румънския, Йерусалимския и 

йерарси като арх. Христодулос. Решително бе осъдена:1/ Намесата 

на държавата, на икономически структури и политически партии в 

делата на БПЦ.2/Фактът на разкола като неканонично деяние.3/ Раз-

колниците бяха призовани да се покаят и да се върнат в лоното на 

БПЦ. 4/ Бе признато патриаршеското достойнство, Уставът на БПЦ и 

Каноничността на Св. Синод и на Патриарх Максим. 5/ Патриарх 

Алексий контрира предложението на Вартоломей/обявен за “икуме-

нически патриарх” от арх. Христодулос/ за“доброволно оттегляне на 
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                      ПРОФ.,Д-Р АЛЕКСАНДЪР  ГЪНГОВ 

                             (СУ „Св. Климент Охридски) 

     ХЕГЕЛОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СПЕКУЛАТИВНОТО В 

СЪВРЕМЕНЕН  КОНТЕКСТ 

 ГЕГЕЛЕВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ О СПЕКУЛЯТИВНОМ В  

СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ. ПРОФ.Д-Р Александър Л. Гънгов. 

    РЕЗЮМЕ: Спекуляция, как хорошо известно, является 

вершиной позитивного разума у Гегеля. Одна из основных 

характеристик спекулятивного мышления это его безуслов-

ность. Настоящая статья сравнивает безусловность в Гегелев-

ском понимании с безусловностью современных финансовых 

рынков, управляемых спекуляцией. Вывод, который напра-

шивается, имеет не только логическое значение, но ощутимое 

этическое и даже богословское измерение. 

Едва ли биха могли да възникнат някакви сериозни 

съмнения, че Хегеловият възглед за спекулативното е немис-

лим без разгръщането на духа, описано във „Феноменология 

на духа“—известно е, че според първоначалният замисъл това 

е трябвало да бъде първата част на философската система, до-

 ליארשי  אםש                   

 ליארשי  אםש                   
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като втората да обхваща логиката и метафизиката. За него съ-

щинската логика, чието ядро е понятието за спекулативното, е 

възможна единството в руслото на Кантовата принципно нова 

транцендентална логика. Това изглежда невъзможно без пред-

варително изчерпателно представяне на Аз-а, но не като транс-

цендентална аперцепция или като Фихтиев основополагащ Аз, 

извеждащ от себе си целия свят с помощта на въображението и 

интелектуалната интуиция, а като дух. Висшата точка, която 

духът достига във феноменологията е понятието, превърнало 

се във въплъщение на хегеловото разбиране за логиката. С по-

нятието Хегел недвусмислено свързва логическата необходи-

мост; а за него тя се състои в това битието да бъде в своето 

понятие. Той я нарича разумното и ритъма на органичното 

цяло. Логическата необходимост е знание за съдържанието в 

същата степен, в която съдържанието е понятие и същност, т.е. 

тя представлява спекулативното. Саморазгръщайки се, спеку-

лативното се превръща в проста определеност. Така то си при-

дава логическа форма и се изявява в съществеността си. Пора-

ди това няма нужда на така проявяващото се конкретно съдър-

жание да му се налага формализъм отвън Това съдържание 

само преминава във формализъм, но не външен, защото фор-

мата е свойство на ставане на самото конкретно съдържание. В 

този смисъл Ханс-Георг Гадамер отбелязва, че „[к]атегорията 

стои в основата на идеята на новата наука логика, която Хегел 

открито противопоставя на традиционната форма на логиката. 

Както той се изразява, след като Кант достига до трансцен-

денталната философия и ни учи да мислим логоса на обекта, 

т.е. неговата категориална конституция, логиката вече не може 

да продължава като онази формална логика, която се огра-

ничава с формалното отношение на понятие, съждение и 

силогизъм.“ /Hans-Georg Gadamer, 1972/ 

 В постановката на Хегел Фихте се опитва, но не ус-
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пява, да разграничи емпиричния и трансценденталния Аз и да 

схване света в перспективата на последния. Разчитайки на 

автономията на Аз-а, Фихте въвежда термина „активно дейст-

вие“, с който се стреми да представи автономията на Кантовия 

трансцендентален субект в моралните действия на практи-

ческия разум. За разлика от Кант обаче той разширява сферата 

на автономията върху цялата сфера на действие на Аз-а. Хегел 

смята за неудовлетворително постулирането на Аз-а при Фихте 

като непосредствено самосъзнание. За него е несъмнено, че 

както самосъзнанието, така и пълнотата на Аз-а, трябва да бъ-

дат последователно изведени.Единствено по този начин би мо-

гъл да бъде схванат адекватно трансценденталният субект. С 

колосалния труд, извършен във „Феноменология на духа“, Хе-

гел постига онова, което не успява „Наукоучението“-да покаже, 

че чистият Аз е дух, преминаващ през поредни етапи на става-

не(представи, изразени в метафорични образи),започващи от 

сетивната увереност, продължаващи през различни форми на 

съзнание, самосъзнание, разум и дух, за да достигне най –вис-

шето си въплъщение в абсолютното знание. В абсолютното 

знание е заложена идеята за философска наука, чиито моменти 

не са определени съзнателни форми, а определени понятия. И 

именно това е науката логика/Hans-Georg Gadamer, 1972/. 

    Разгръщането на съзнателните форми във феноменология 

на духа се извършва чрез диалектика, която принципно не се 

различава от диалектиката в логиката, но се проявява по спе-

цифичен начин. Това е диалектиката на несъответствието меж-

ду обекта и неговото явяване, между обекта и знанието за него, 

между онова което казваме и онова, което имаме предвид, 

между онова, което ни се струва, и онова, което в действител-

ност е. Тук се проява духът и неговата сила, която се състои в 

това да не се отвръщаме от негативното или неистинното, а да 

го гледаме в очите и да пребиваваме в него. Духът достига ис-



161 

 

тината си, когато придобива себе си от абсолютната разпо-

късаност в лоното на негативното. Именно този живот на духа е 

силата, която превръща негативното в битие. Това е онази сила, 

която е субектът и която придавайки на определеността 

налично битие, снема абстрактната или всеобща непосредстве-

ност. Феноменологията на духа проследява опита на съзнание-

то при преодоляване на абстрактната непосредственост, в което 

се разкрива субстанцията на духа. В съзнанието съществува 

неравенство между аз-а и субстанцията, която е негов предмет, 

в което и се състои негативното изобщо. Но това неравенство е 

преди всичко неравенство на субстанцията със самата себе си. 

Онова, което сякаш се извършва извън нея и е насочено срещу 

нея, е нейна собствена дейност; така субстанцията се оказва 

субект. Тъй като субстанцията по същество е негативното като 

определение на съдържанието и като самодостатъчност и 

знание изобщо, то неистинното не е някакво нейно инобитие, 

както ако субстанцията би била само истинна. Неистинното 

знание означава неравенство на субстанцията със себе си. Но 

тъкмо от това неравенство и различие възниква равенството, 

което е истината. Тя обаче не е истина в смисъл, че нера-

венството е преодоляно веднъж за винаги. Неравенството като 

негативно, като самодостатъчност все още е налице в истин-

ното. Това, все пак, не означава, че неистината е момент или 

съставна част на истината, защото „истинно” и „неистинно” се 

употребяват като изолирани термини извън взаимовръзката 

между тях. Следователно, неистината е момент на истината, но 

вече не като „неистина”, а като ново състояние, съотнесено с 

истината/Хегел,1969,31-37/.Поради това различните форми на 

явяване на духа могат да бъдат смятани за привидности. За 

разлика от феноменологията на духа, в логиката няма място за 

привидности, там не може да има разминаване и несъответ-

ствие между обекта на знание и самото знание. 
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Диалектическото движение във феноменологията се 

дължи на простата невъзможност да се задържат едновре-

менно съзнанието за обекта и съзнанието за това съзнание, 

което схваща обекта. Съзнанието различава себе си от нещо 

друго, с което то постоянно се съотнася. Това означава, че 

съществува нещо за съзнанието. Формата на това съотнасяне 

на съзнанието към нещото, към нещото, което е за съзнанието, 

не е нищо друго освен знание. Но това битие за другото се 

различава от битието в себе си или битието като такова. Онова, 

което се съотнася със знанието по подобен начин е различно от 

него и се предполага, че съществува извън това съотношение. 

Таково приемане на нещо в себе си или само по себе Хегел 

нарича истина. В какво точно се състоят определенията на 

истината не е предмет на феноменология на духа, тъй като в 

нея се разглеждат единствено определения в непосредствения 

вид, в който се проявяват пред съзнанието.  

Ако изследването се интересува от истината на зна-

нието, това означава, че се задава въпросът относно това какво 

представлява знанието в себе си. Но при това изследване обек-

тът е знанието, следователно съществената природа на знани-

ето, т.е. неговото в себе си, би било по-скоро неговото битие за 

нас. В такъв случай, онова, което бихме могли да твърдим, че е 

негова същност, не би била истината на знанието, а нашето  

знание за него. Ако решим да наричаме знанието понятие, а 

същността или истината обект, то тогава за достигане на 

истината би било необходимо да се сравни понятието с обекта 

и да се установи дали те си съответстват. Но ако наречем поня-

тие вътрешната природа на обекта, т.е. онова, което е в себе си, 

и разбираме под обект понятието като обект или начинът, по 

който понятието е за другото, тогава установяването на ис-

тината би се състояло  в съответствието на обекта с неговото 

понятие. На нивото на феноменологията Хегел смята, че двата 
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процеса, описани по-горе, не се различават по същество. В ло-

гиката, обаче, той ясно ще заяви, че съответствието на поня-

тието на предмета следва традиционната Аристотелова корес-

пондентна концепция за истината, докато противоположният 

подход, където е необходимо предметът да съответства на сво-

ето понятие, изразява новия подход на Хегел към логическата 

истина. Това, което е значимо във феноменологията е, че за ус-

тановяване на истината не се нуждаем от някакъв външен кри-

терий или стандарт, защото понятието и обектът или битието 

за друго и битието в себе си и двете се намират в знанието, ко-

ето изследваме. Освен това той подчертава, че не се налага и 

трябва да избягваме да прилагаме като средство за уста-

новяване на истината изкуствено измислени правила или ня-

какви наши си, мисли, които ни се струват полезни при този 

процес. Това се обяснява с очевидността, че в съзнанието ви-

наги са налице две страни—съзнание за обекта и съзнание за 

самото съзнание, с други думи, съзнание за онова, което е ис-

тинно, и съзнание за знанието на истината. Ясно е, че двете 

страни се намират в едно и също съзнание, което означава, че 

то самото извършва сравнението между тях. Съзнанието пре-

ценява и знае дали знанието за обекта съответства на дадения 

обект или не. /Хегел, 1969, 79-81/ 

Двете форми на съзнание според Хегел неизменно се 

предполагат, те не могат да съществуват една без друга и не 

могат да бъдат сведени една към друга. Той ги нарича две 

страни на „в себе си“. Диалектическите опити на съзнанието 

за обекта и съзнанието на съзнаването на обекта да съвпаднат 

водят до движението във феноменология на духа. Всеки етап 

схваща себе си като достигнал търсеното съвпадение. Но това 

убеждение се оказва илюзорно и съзнанието се впуска в нова 

авантюра, където се поява нов обект—предходното съзнание 

за миналия обект, на който съответства ново съзнание за 
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съзнаването на обекта. Така диалектиката се разгръща на 

двойки, като вторият елемент на старата двойка се превръща в 

първи елемент на новосъздадената двойка. /Donald Phillip 

Verene, 1985, 15-16/ 

Ако двете форми на съзнание не си съответстват, съз-

нанието се озовава принудено да промени знанието си, за да 

може то да съответства на обекта. Оказва се, обаче, че при 

промяната на знанието самият обект също се променя. Това е 

така, защото предишното знание е било знание за обекта и при 

промяната на знанието се променя и обектът, тъй като по 

същество обектът принадлежи на знанието. По този начин 

съзнанието разбира, че онова, което преди е било същност, не 

е само по себе си, т.е. онова, което е било само по себе си е 

било такова единствено за съзнанието. Оттук следва, че даде-

ното изследване не е изследване само на съзнанието, а и на 

критерия, използван при установяване на истината в изслед-

ването. Описаният диалектически процес, при който съзна-

нието извършва промени върху знанието и върху обекта на 

знанието, а в крайна сметка—върху самото себе си, Хегел 

нарича опит. В опита се разкрива двусмисленността на 

истината. Пред съзнанието се явяват два обекта: първият е 

обектът сам по себе си, а вторият—съществуването за 

съзнанието на това само по себе си. На пръв поглед, вторият 

обект изглежда като проста рефлексия на съзнанието в самото 

себе си, т.е. представа не за самия обект, а само за знанието 

относно обекта. Но в самия процес на разглеждане обектът 

бива променен. Той престава да бъде просто нещо само по 

себе си, а става нещо, което е само по себе си единствено за 

съзнанието. По такъв начин, това само по себе си става истина 

за съзнанието или, по точно, съществена действителност, с 

която разполага съзнанието. Новият обект представлява опит 

за първия обект, защото съдържа в себе си нищото на първия 
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обект, казано по друг начин, извършено е снемане на първия 

обект във втория. Освен това, за разбирането на цялостния 

замисъл на феноменологията трябва да се има пред вид, че 

появата на новия обект се дължи на преобразуване или 

превръщане на самото съзнание. /Хегел, 1969, 82-83/ 

Всяко явление на привидността на съзнанието се снема 

в друга форма на съзнанието. Снемането е централна кате-

гория не само за феноменология на духа, но и за Хегеловата 

логика. На нея й е посветено достатъчно внимание както в 

световната литература, така и в българските изследвания по 

въпроса. Тук ще се придържам към интерпретацията, 

предложена от Доналд Филип Верин. Според нея в термина 

Aufhebung, превеждан обикновено на български като снемане, 

могат да се открият четири нюанса: 1. издигане или вдигане; 2. 

хващане или дори сграбчване; 3. запазване; 4. отхвърляне, 

отричане, отменяне. Погледнато философски, снемането може 

да се представи като подбиране на някакви страни на дадено 

нещо, запазването им, издигането на тези страни на по-високо 

ниво и накрая отричане на всичко останало, което се оказва не-

съществено. Всяко нещо, преминало през снемане, престава да 

бъде онова, което е било, и заживява нов живот. Именно това 

се случва във феноменология на духа според Хегел, когато 

един етап на съзнанието преминава в следващ чрез отричане 

на предходния. Всяка проява на съзнанието приключва с еле-

мент на съмнение. Но гледната точка, която поражда съмнение, 

по-късно самата тя се превръща в обект на съмнение. Така съз-

нанието изминава цялостната поредица от привидности, при 

което на всеки етап забелязва неистината на обекта, за да раз-

бере след това и неистинността на позицията, от която е била 

установена неистинността на обекта. По подобен начин имен-

но снемането изразява отношението между абсолютното зна-

ние и другите въплъщения по пътя на съзнанието. Но послед-
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ната проява на снемането във феноменология на духа, чрез ко-

ято се преминава от религията на откровението към абсолют-

ното знание, достига до принципно различен резултат. Галери-

ята от представи или образи (Vorstellung), каквито са всички 

етапи на съзнанието, предхождащи абсолютното знание, се 

превръща в най-зрялата и същинска форма на мисленето 

—понятието (Begriff). Тази трансформация, обаче, не би била 

възможна без припомнянето (Erinnerung), оглежда преминатия 

път на дух. От позицията на припомнянето в абсолютното зна-

ние духът схваща, че истината е цялото и че действителната 

истина се постига само в кръг, който Гадамер по-късно ще на-

рече херменевтичен: всеки отделен етап на духа може да бъде 

истинно разбран единствено от позицията на цялото, но от др. 

страна, цялото може да бъде истинно постигнато само в кон-

текста на неговите части /Donald Phillip Verene, 1985, xi; 11-12; 20/. 

В хода на цялата феноменология на духа съзнанието се 

стреми за съзре невидимото във видимото, т.е. да  постигне 

понятието на действителността отвъд  галерията от образи на 

привидността. Съзнанието успява да навлезе в лоното на поня-

тието с цената на последователно преодоляване на капаните, 

объркванията, затрудненията и недоразуменията, които дебнат 

на всеки пореден етап. Този трънлив и сякаш неблагодарен път 

на съзнанието се дължи на надеждата, желанието и, в крайна 

сметка, самозаблудата, че новото въплъщение на духа е съ-

щинската реалност. Основната причина за тази илюзия е убе-

деността, че несъответствието и разминаването между обекта 

на знанието и самото знание или, още по-точно, според терми-

нологията на „Феноменология на духа“—невъзможността да 

се удържи едновременно съзнанието за обекта и съзнанието за 

съзнаването на обекта, открита на предходния етап, най-накрая 

е преодоляна безвъзвратно. Но след по-внимателно и по-про-

дължително вглеждане, се оказва, че на мястото на реалността 
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безцеремонно се е възцарила поредната привидност. Спасение-

то от изглеждащото безкрайно (и то именно в смисъла на ло-

шата безкрайност) повторение на заблудите идва едва с абсо-

лютното знание. Противно на очакванията, обаче, илюзията 

бива преодоляна не поради осъществяване на лелеяния устрем 

за съвпадение на съзнанието в себе си и съзнанието за себе си. 

Тъкмо обратното, снемането на религията на откровението, 

съпроводено с припомнянето на изминатия път, води до 

изненадващото прозрение, че тайната на реалността е в„И“ -то. 

Съзнанието в себе си и съзнанието за себе си никога не могат 

да станат тъждествени в смисъла на абстрактното тъждес-

тво—да станат едно и също. И-то между тях винаги ще се за-

пази и приемането на неизбежността на и-то е мъдростта на 

абсолютното знание, което съумява най-после да се избави от 

привидностите. Имайки всичко това пред вид, Верин заклю-

чава, че преминаването от феноменологията към логика е пре-

минаване от в себе си към за себе си в най-широк смисъл. 

„Феноменологията на духа“ и „Науката логика“ представля-

ват съчетаното отношението в себе си и за себе си. /Donald 

Phillip Verene, 1985, 90, 105, 118/. Хегел пояснява, че когато ду-

хът стига до разбирането, че субстанцията е субект, то тогава 

неличното битие се е изравнило със същността си. Духът е 

станал предмет за себе такъв, какъвто е, което означава, че 

абстрактната стихия на непосредствеността и на отделеността 

на знанието от истината вече е преодоляна. Битието е абсо-

лютно опосредено, то е достигнало до нивото на субстанци-

ално съдържание, което се схваща от аз-а, и притежава само-

достатъчност, т.е. станало е понятие. С това завършва фено-

менологията на духа, която достига до стихията на знанието, 

т.е до абсолютното знание. Тук моментите на духа се разк-

риват като простота, която знае, че нейният предмет е тя са-

мата. На този последен етап разпадането на битие и знание е 
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преодоляно. Те и двете се намират в простотата на знанието, 

истинното се намира под формата на истина, а различието 

между тях е единствено различие на съдържанието. Тяхното 

движението, което в стихията на знанието се самоорганизара 

във вид на цяло, представлява вече логиката или спекулатив-

ната философия. /Хегел, 1969, 34-36/ 

Спекулативната философия и логика, които премина-

ват отвъд традиционната формална логика, успяват да достиг-

нат до недостъпното за последната разумно мислене. Както 

във „Феноменология на духа“, така и в двата варианта на „Нау-

ката логика“, Хегел ясно прокарва разграничението между ра-

зумното или спекулативно мислене и разсъдъчното, което той 

характеризира като дискурсивно. В първия том на „Енцик-

лопедия на философските науки“ той обръща специално вни-

мание на разликата между разсъдъчното, негативно диалек-

тическото и спекулативното мислене. Говорейки за прехода 

от феноменология към логика, ще се ограничим единствено с 

няколко бележки относно двата типа мислене и относно при-

годността на спекулативното да изразява логическата необхо-

димост. Въвеждайки разсъдъчното мислене, Хегел подчертава, 

че то не е самостоятелно, а представлява процес на ставане, в 

който процес преминава към разумното. Следователно, разсъ-

дъчното е временен и преходен етап, комуто се пада да извър-

ши първоначалното определяне на субстанцията или, по-точно, 

първоначалната самоорганизация на субстанцията протича под 

формата на разсъдък. Но разсъдъкът е обречен да се превърне 

в разум и с това привидността на разсъдъчната логичност да 

достигне нивото на действителна разумна спекулативна логич-

ност. Разсъдъкът поставя съдържанието в точно определени 

рубрики, с това го подрежда, фиксира и ограничава. Дискур-

сивното разсъдъчно мислене по самата си природа не е при-

годно да мисли със същински понятия, в което се състои сти-



169 

 

хията на спекулативното, т.е. същински логическото мислене. 

Хегел сочи две страни в дискурсивното мислене: едната е не-

гативна или самодостатъчност на мислещата субстанция, в ко-

ято се завръща мисленото съдържание; другата е положителна 

страна, която се оказва не нещо друго, а субектът (това всъщ-

ност е субектът на съждението, познат от традиционната фор-

мална логика), към когото съдържанието се отнася като ак-

циденция и предикат. Този субект изпълнява ролята на основа, 

върху която се наслагва съдържанието или, казано малко по 

-метафорично, виенска закачалка, на която се окачват дрехи, 

шапки, чадъри и всякакви други всекидневни вещи. По на-

пълно различен начин, обаче, се извършва мисленето чрез по-

нятия. Понятието е самодостатъчността на самия предмет, 

която се проявява като ставане на предмета, и поради това 

мисленето на е вече неподвижен субект, пасивно поемащ 

акциденциите, а е самозадвижващо се понятие, и което приема 

в себе си своите определения. В хода на това движение изчезва 

самият неподвижен формалнологически субект, той прониква 

в различията и в съдържанието, както и в тяхното движение, 

т.е. в тяхната определеност, а не им противостои неподвижно.  

Във формалнологическото съждение се полага субектът 

като устойчива предметна самодостатъчност. При спекулатив-

нологическото мислене с понятия този до болка познат субект е 

заменен от знаещото аз, което осъществява функцията на 

свързване на предикатите, и се изявява като субектът, който ги 

удържа. Знаещият спекулативен субект все още няма въз-

можност да се наложи като действащо начало в движението на 

предикатите като преценява дали да се приписва на формал-

нологическия субект даден предикат. Спекулативният субект 

все още е свързан със самодостатъчността на съдържанието и 

не може да бъде за себе си, а е заедно със съдържанието. С ог-

лед на логическата форма това означава, че субектнопреди-
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катната форма на съждението, където субектът и предикатът 

ясно и отчетливо са различени, се разрушава от спекулативното 

съждение, което е съждение на тъждеството на субекта и 

предиката. Хегел смята, че между формата на съждението или 

изречението изобщо (отношението между подлога и сказу-

емото в изречението) и понятието, което разрушава единството 

на съждението, съществува конфликт подобен на отношението, 

което в музиката е налице между метриката и акцента в ритъма. 

Един от примерите за спекулативно съждение е „дейс-

твителното е общо“. Субектът тук не е опора, която подържа 

предикатите, а „действителното“ се изчерпва в „общото“. „Об-

щото“ не просто изпълнява ролята на предикат, а трябва да из-

разява същността на „действителното“. Мисленето не може 

спокойно да премина към някакво друго съждение, а се задържа 

върху настоящето—„действителното  е общо“, защото су-

бектът е изчезнал, т.е. „действителното“ вече не съответства на 

заеманото място в съждението. Същевременно предикатът за-

почва да се проявява като субект, защото „общото“ е същност-

та, изчерпваща природата на субекта „действително“. „Су-

бектът и предикатът могат да бъдат взаимнозаменяеми в про-

цеса на мислене. А в извода при крайния резултат: обемът и 

съдържанието на понятието съвпадат ( Абсолют и Бог, дух  и 

монада, „аз“ и себестност, /Стефан Пенов, 2012./). 

Хегел отбелязва, че спекулативните съждения, а това 

са същински философските и, следователно, логически твър-

дения, са способни лесно да въведат в заблуждение не-

изкушения читател. Те се представят под формата на разсъ-

дъчните съждения на традиционната формална логика, но фи-

лософското съдържание надхвърля и разрушава тази форми. 

Всекидневното мнение се сблъсква с парадокса, че се има пред 

вид съвсем не това, за което говори формата на съждението, 

приета номинално, без да вникваме в неговото съдържание. 
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Така мнението е принудено да се замисли отново върху съж-

дението и да схване, че то всъщност трябва да бъде разбирано 

по различен начин. За да не възникват недоразумения, не тряб-

ва да се смесват дискурсивното и спекулативно мислене. При 

дискурсивното (разсъдъчно) мислене, приписването на субекта 

има характер на предикат или акциденция, докато при спеку-

лативното или разумно мислене онова, което твърдим за 

субекта, е самото негово понятие. /Хегел, 54-57/ 

За да се разбере какво точно Хегел има пред вид под 

„спекулативно“ трябва да се премислят не просто „Науката ло-

гика“ и „Феноменология на духа“, а вероятно цялата палитра 

от неговите трудове, представляваща философската система и 

нейните приложения. Все пак в „Науката логика“ Хегел нак-

ратко пояснява, че „[с]пекулативното или положително ра-

зумното схваща единството на определенията в тяхното проти-

вопоставяне, утвърдителното, което се съдържа в тяхното 

разлагане и в тяхното преминаване в други определе-

ния.“ /Хегел, 1997,232/.Спекулативното е безусловното, както 

човек знае Бога безусловно определен от самия себе си, както 

волята на родителите е безусловна за децата, а предписанията 

на закона—за законопослушните граждани./Хегел, 1997, 233/ 

Освен това спекулативното мислене е мислене в понятия, то е 

конкретно и с това—с най-богато съдържание. То е свободно, 

защото се определя от самото себе си и е способно да мисли 

конкретно безкрайното.  

Терминът спекулация се използва в съвременния фи-

нансов жаргон, за да означи транзакция с изключително голям 

риск и, съответно, с евентуално изключително висока печалба 

(или загуба). Това определение, обаче, не представя цялост-

ното значение на финансовата спекулация. В сянка остава една 

изключително съществена особеност, която е напълно в духа 

на Хегеловото разбиране за спекулативното: неговата безус-
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ловност, самодетерминираност и самодостатъчност. Ако в една 

проста финансова транзакция от типа на лихвата връзката на 

произхода и същността на лихвата с производството, размяна-

та, потреблението и т.н. изглежда доста убедително, то в слож-

ните транзакции от по-висока степен, наричани деривативи, е 

невъзможно да се открие каквато и да било зависимост от ня-

каква външна обосноваваща реалност. Деривативът, най -общо 

казано, е предвиждане за представянето на някакъв финансов 

продукт—лихва, ипотека и т.н.—при определени условия. Та-

къв дериватив може да бъде разглеждан като дериватив от пър-

ва степен, докато дериватив, който се основава на друг дери-

ватив и вече дериватив от втора степен, а дериватив, чиято ос-

нова е дериватив от втора степен, е вече дериватив от трета 

степен и т.н.Каква е връзката на дериватив от трета, четвърта и 

пета степен с факта, че някой си плаща или не си плаща ипо-

теката?- Бледа, съмнителна и губеща се в неизвестността . . .  

Субстанцията на дериватива е независима от икономи-

ката и традиционните финанси, тя е самодетерминираща се, 

самодостатъчна и безусловна; тя е същинска спекулация, но не 

просто снела в себе си всички междуличностни и социални 

отношения, а трансформирала ги и свела ги в превърнати фор-

ми. Спекулацията не се нуждае от икономика, хора в плът и 

кръв или политика. Тя само имитира връзка с тях и прикрива с 

псевдоотношения пълната си самостоятелност и безусловност. 

Но тя не е напълно безразлична към онова, което става наоколо. 

Завъртайки безкрайната си спирала (а това не е лоша безкрай-

ност в Хегелов смисъл, напротив, напълно истинна безкрай-

ност, продуцираща все нови печалби и все нови възможности 

за печалба), спекулацията третира човешкия материал като 

абстрактни човешки единици, но нейните резултати се отна-

сят до напълно осезаеми живи хора. Бидейки самата безуслов-

на тя определя неумолимо човешката участ, подобно на антич-
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ната съдба. Безусловността на Бога в Хегеловото спекулативно 

е превърната в безусловност на съдбата във финансовите спе-

кулации. Това би могло да се възприема като поврат от издиг-

натия позитивен разум на християнския (или дори аврамис-

тичен) контекст на немския идеализъм назад към примитив-

ните суеверия на дофилософските езически вярвания. Но заед-

но с това се прокрадва една съвсем различна интерпретация, 

където съдбовността на борсовите игри е другото на Хе-

геловото безусловно, което тайно претендира и явно изпълнява 

ролята на онзи Абсолют без човешки облик . . . 
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    Идеята за Бога и доказателствата за Неговото 

битие във философията и постнекласическата наука. 

(Проф. доктор философских и политологичных наук –Председатель 

Геополитического центра Евразии ) 

   Идея о Боге и доказательства Его бытия в философии и 

постнекласической науки – РЕЗЮМЕ: 

 В первой части этой обширной студии прослеживается 

развитие идеей о Боге в древней и средневековой философской 

мысли, которое является предпосылкой ее глубокого анализа и 

выдвижения доказательства бытия Бога в философии И. 

Канта, Г. Гегеля, Н. Бердяева и А. Уайтхеда. Во-второй части 

студии рассматриваются в сжатом виде целый ряд доказа-

тельств о Боге и его роли в Универсальной эволюции Вселен-

ной, которые проистекают из Теории Универсальной эволю-

ции Постнекласической науки. 

Като не забравяме предпоставките и наивните предста-

ви за Бога в древните политеистични “естествени” религии, за 

които ще стане дума по-късно, определено в по-зрял вид ние 

намираме идеята за Бога/Боговете в древните свещени писания 

– “Веди”, “Авеста”, “Библия (Стар завет и Нов завет), в Корана, 

в писанията на първите “свети отци” на Църквата, върху които 

стъпват Св. Августин Блажени, Св. Тома Аквински, М. Лутер, 

Жан Калвин, просветените папи в своите “Енциклики”, а също 

патриарсите на Православната Вселенска църква. Всичко това 

обаче е втъкано в линията на Теологията, която вече хилядоле-

тия развиват привържениците на една или друга религия. 

Всичко това има стойност, но тя е стойност, която обогатява 

“Откровението” и усилва и укрепва с нови аргументи вярата 

на вярващите, т.е. тук ние колкото и да признаваме използ-

ването на тънки и виртуозни логически методи и доказателства 

от арсенала на философията при недостатъчното познаване на 

науката и привеждане на нейните доказателства оставаме в 
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сферата на чувствата, на психиката, на вярата в “чудото”, в 

“откровението”. Затова тук ние ще се спираме по необходи-

мост само върху онези моменти, когато теологията в лицето на 

най-ярките си деятели /Августин Блажени, Св. Тома Аквински, 

Мартин Лутер и Жан Калвин/ използва рационалните изводи 

на философията, а не обратното, когато философията е използ-

вана като “слугиня”, която трябва да оправдае вярата. Т.е. ще 

се спираме по необходимост на “онази”теология, която е 

“обогатена” от философията.  

     Защото едва философията, израстнала от пелените на 

митологията и “естествените” политеистични религии, като 

рационална система за познание на света и човека издига идея-

та за Бога, не като “чудо”,а като “Естествен” фактор, който има 

своето супернатуралистическо присъствие в света като негово 

“Начало”, негов “Демиург”, като абсолютната вечност и устой-

чивост в този несигурен, променящ се и преходен свят. И най 

-свободна в това отношение се оказа древната гръцка филосо-

фия. Тя, по класификацията на Аристотел, започна с физиците, 

т.е. с определяне като начало и принцип на света, като негова 

субстанция нещо сетивно, материално /водата-Талес, въздуха 

-Анаксимен, огъня-Херклит/ или като нещо неопределено 

/апейрона- Анаксимандър/или абстрактно, което може да се от-

несе към всяко сетивност или идеалност /числото – Питагор/. 

Едва Анаксагор, философът от Клазомена в Мала Азия, който 

живя и твори в Атина в нейния най-блестящ период на разцвет 

–епохата на Перикъл, открехна завесата на емпиричния 

предметен свят, който владее съзнанията на живеещите в него, 

за да изгрява светлина, по думите на Хегел, и призна разсъдъка 

като принципи /Г. Хегел,История на философията,т.І,С.,1961,с.382/. 

Още Аристотел казвал за Анаксагор:”Но, оня, който казвал, че 

разумът – както в живото същество, така също и в природата – 

е причината на света и всякакъв реди, ни изглежда като един 
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по-трезвен човек в сравнение с по-раншните философи, които 

говорели слепешката  /Г. Хегел, цит. пр. с. 382/.  

Именно Анаксагор успява да се отблъсне от сетивните 

неща,даже и обявявани като общи и всеобщи и да види в разу-

ма, в самата мисъл, която пак има за съдържание сетивни неща 

принципа на всеобщност, който тя постига сама по себе си ка-

то дълбока същност, като субстанция. Нусът, който Анаксагор 

обявява като принцип, като Начало и като Субстанция, не е ня-

какво мислено извън света същество, както го обявяваха мате-

риалстическите интерпретации. Извеждането му извън света 

вече го разглежда като субект, който действа по отнощение на 

света. Той като всеобщо, добро, прекрасно и същност има 

своите основания в самото себе си като цел и като самоцел.  

Такова разбиране на Нус-ът /разума, мисълта, душата/ 

Анаксагор постига благодарение на високата атмосфера на 

свободен творчески подем на Атинското общество в епохата на 

демократичния разцвет, когато предмет на произведенията на 

литературата и изкуството е божественото, великото, прекрас-

ното, доброто в техните пределни определения като прояви на 

свободната субективност, която се въплъщава като субстанци-

алност на историята. В тази епоха творят най-прочутите фило-

софи, писатели, скулптори, художници, историци: Есхил, Со-

фокъл, Аристофан, Тукидит, Диоген Аполонийски, Протагор, 

Анаксагор, Фидий, Сократ и десетки други. В този смисъл 

Анаксагор предлага своя Нус не просто като субективен разум, 

субективна душа и мисъл, а като същност, в която и чрез която 

се проявява духът на Атинската държава, духът на света, както 

го е възприемал мислещият грък от оная епоха. При това, 

както писа Хегел: “Принципът на Анаксагор бил тоя, че той 

признал Нус’a, мисълта или разсъдъка изобщо като простата 

същност на света, признал го за абсолютното. Простотата на 

Нус не  е битие, а напротив – тя е всеобщност /единство/.”/ 
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Г.Хегел, цит. пр. с. 394/.  

По такъв начин, първите определения на Бога, на иде-

ята за Бога, които дава философията в лицето на Анаксагор са 

разглеждането му като Универсален Принцип на Всеобщ-

ност/Единство/, като простата, т.е. фундаменталната същност 

на света, т.е. пределна същност, която не може да се разлага на 

повече същности...Но ако Анаксагор открехна завесата на се-

тивното възприятие на предметния свят и показа някои от ха-

рактеристиките на Бога като Нус –“проста” субстанция, разум, 

мисъл, всеобщност и единство, то истинската основа на една 

от световните религии – християнството  стана модернизира-

ната от Плотин и другите неоплатоници философия на Платон 

и адаптираната към потребностите на теологията от Св.Тома 

Аквински философия на Аристотел. Именно във философиите 

на Платон и Аристотел християнството получи философската 

есенция на елинската духовна култура, обогатила Римската 

империя, за да стане то действително световна религия.    

Тъй като духът на философията на древните гърци, 

разглеждаме в четвъртата глава на този проект “Културата като 

форми и дух, в които се въплъщава историята” тук ще се спрем 

само на онези моменти във философията на Платон и Арис-

тотел, които станаха благодатната почва, върху която през 

вековете се формира философията  на християнската религия 

и се обогати самата теология. Като имаме предвид, че “чисто” 

философското призведение на Платон “За философията” или 

“За идеите, за което споменава Аристотел не е дошло до нас, 

за да съдим за систематичните му философски възгледи, а не 

от Диалозите”, където той в повечето случаи или говори от 

трето лице, или предава със своя интерпретация възгледите на 

Питагор, на Парменид и елеатите, на Хераклит, и разбира се 

главно и преди всичко на Сократ. Но един внимателен целена-

сочен подход към диалозите ни показва, че в най-висока сте-
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пен идеята на Платон за Бога, изложена в различна степен, се 

интерпретира в диалозите: “Парменид”,“Федър” и главно в 

“Тимей”. За самата философска система и възгледи на Платон 

можем да кажем, че тя представлява един целенасочен синтез 

на идеи от цялата предшестваща древногръцка философия. То-

ва в още по-голяма степен увеличава нейната ценност, защото 

тя в пълния смисъл на понятието носи духа на древногръцката 

философия до него. За самия Платон философията е най –голя-

мото благо, което Бог е дал на хората. В “Тимей” той пи-

ше:”Знанието на най-превъзходните неща започва от очите. 

Различаването на видимия ден и на нощта, месеците и върте-

нията на планетите, породили познанието за времето и ни дали 

изследването на природата на цялото, от което след това сме 

получили философията; и нито някога е идвало, нито някога 

ще дойде по-голямо благо от нея, дадено на хората от нея.”  

Тайната на самото битие на Бога, за платониците, Пла-

тон разкрива в “Парменид”, където той се оттласква от субект-

ивната диалектика на Сократ, от метафизиката на Парменид и 

Питагор, за да покаже това битие като висша форма на  обект-

ивната диалектика на света на идеите. Защото именно “чисто-

то учение на Платон за света на идеите” ляга в основата на 

неоплатонистката философия на християнството. Разсъжде-

нията си за единството на едното и многото, като момент от 

изясняване идеята за Бога, Платон представя с думите на Сок-

рат: “Когато някой ми доказва, че аз съм и едно, и много, той 

не ме учудва. А именно, като ми покзва, че съм много и посоч-

ва моята дясна и лява страна, горната и долната, предната и 

задната част на тялото ми, то на мене е присъща множест-

веността; а, от друга страна, ми е присъщо и единството, тъй 

като аз съм един от нас седмината.Също така камъкът, дървото 

и т.н. Но аз бих се учудил на това, ако някой по-напред би оп-

ределил идеите като еднаквост и нееднаквост, множественост  
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и единство, покой и движение и други подобни, всяка сама за 

себе си..., а след това би показал, как те сами по себе си са 

тъждествени и различни...Едното,- продължава по-нататък 

Сократ/Платон/- все едно дали то съществува или не същест-

вува, както самото то, така и другите идеи /битие, явяване, ста-

ване, покой, движение, възникване, изчезване и т.н./ съществу-

ват както сами за себе си, така и в отношение една към друга, 

безусловно всичко както съществва,така и не същестувва, явя-

ва се и не се явява.”Но именно в тези “тъмни” диалектически 

разсъждения за едното и многото, за явяване и неявяване, за 

битие и небитие е заложена тайната за “вечността” и “безкрай-

ността” на битието на Бога. В същото време не можем да не се 

съгласим с Хегел, че в “Праменид” и “Тимей” Платон не е пос-

тигнал единството на Бога със същността на нещата в света  

като Дух, като тяхна субстанция. За него Богът все още стои 

извън света, в който той се опредметява, без да постигне вис-

шето Единство, Тъждество /Г.Хегел, История на философията, т. 

ІІ, С., 1965, с. 234/.   

В “Тимей”, където разкрива своята философия на при-

родата Платон започва своя разказ за ставането на природата  

с думите: “Бог  е доброто, а доброто по никакъв начин не съ-

държа в себе си завист; поради това той искал да направи све-

та в най-голяма степен подобен на себе си.”/Платон, Диалози, т. 

ІV, С., 1990  “Тимей”,с. 480/. Без да смятаме, че определяйки 

Бог като “доброто”, Платон ни е дал неговата същностна ха-

рактеристика, ние в същото време не можем да не отбележим, 

че този Бог на Платон съдържа една пределно висока морална 

характеристика, нещо което не можем да кажем за старите бо-

гове-олимпийци, които често завиждат един на друг, на геро-

ите, които понякога  принизяват, поставяйки ги в смешни и 

неловки положения. И този “без завист” Бог като “намерил ви-

димото не като спокойно, а като движещо се случайно и без-
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редно, и го привел от безредие в ред, като признал реда за по 

-превъзходен от безредието.”/Платон, цит. пр. с. 481/ Но тук все 

още този “без завист” Бог е просто един демиург, който в духа 

на старата митология подрежда света от хаоса и го прави 

по-превъзходен, т.е. установява световната хармония, нещо, 

което като идея Платон е заимствал от питагорейците.   

     В следващите разсъждения Платон стига до идеята, спо-

ред която Богът е не просто демиург, който стои отстрани на 

света и го моделира, а творец, който придава дълбокия смисъл 

на неговата същност в разума, в мисленето, съединявайки 

материалното/сетивното/ и идеалното, разумното. Това Бог 

прави, след “като размислил, че видимото /сетивното/, безраз-

съдното не би могло да бъде по-красиво от разумното, а без 

душа разсъдъкът /нус/ не би могъл да участва в нищо, след 

това заключение поставил разсъдъка в душата, а душата в тя-

лото и ги съединил така, че светът станал одушевено, разсъд-

ливо същество.”И Платон продължава:”Но има само едно та-

кова живо същество. Защото, ако те биха били две или повече, 

те щяха да бъдат само части на едното и пак щеше да има само 

едно.”/Платон, цит. пр. с. 482/ 

     По-нататък, обяснявайки възникването на телесното съ-

щество почти в духа на Библейските сказания от гл. І “Битие”, 

Платон казва: “Тъй като светът трябвало да стане телесен, ви-

дим и осезаем, а без огън не може да се види нищо, Бог още в 

самото начало създал огъня и земята.” Но като философ, който 

търси системната връзка на нещата, Платон заявява: Но не 

могат да бъдат съединени само две неща без нещо трето, 

напротив, по средата трябва да има връзка, която да съединява 

двете, но най-хубава е онази връзка, която в най-висша степен 

прави едно от самата себе си и от онова, което тя съединява.” 

Като цитира този пасаж Г. Хегел отбелязва, че тази връзка се 

представя най-добре от аналогията /постоянното отношение/, 
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когато от три числа или три части разменим местата им сумата 

от цялото не не променя, както и отношенията им помежду им, 

и в заклюючение привежда отново Платон, че “щом те са ста-

нали едно и също, то всичко ще бъде едно”. Това блестящо 

осъществено умозаключение е действителен пример на 

диалектика, която влиза в арсенала на добрата философия.  

Може определено да се предполага, че схоластите от 

ранното средновековие са били впечатлени от този диалекти-

чески анализ, който допълнително ги е убедил в основател-

ността на Платоновата философия като Философия и  по-ско-

ро Теология на християнството. Хегел, от позициите на своята 

дълбочина на мисълта пренебрегва тази вероятност като сам 

предлага блестяща интерпретация на това положение на 

Платон от “Тимей” в духа на философията на християнската 

религия и конкретно на учението за “Троицата”, което  е едно 

от фундаменталните в тази философия и християнската тео-

логия.  Във философията на Платон- пише той- е премахнато  

повърхностното разсъждение “и в нея спекулативното / т.е. 

собствено философското-б.м. П.Г./ съставлява същинската, ис-

тинската форма на умозаключението. Средният термин в 

най-висша степен прави крайните термини едно; те не остават 

самостоятелни нито спрямо себе си, нито спрямо средния. 

Средния термин става двата крайни термини, а тези крайни 

термини стават средния; едва тогава се получава това, че всич-

ки те по необходимост са едно и също и по такъв начив един-

ството е конституирано. В умозаключенито на разсъдъка, 

напротив, това единство е само единство на моменти, които по 

същество се запазват различни, които остават такива; тук един 

субект, едно определение се обединява с друго определение, 

или дори “едно понятие се обединява с друго понятие” чрез 

средния термин. Но главното е тъждеството или това, че в 

средния термин субектът се обединява със самия себе си, а не 
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с друго нещо. По такъв начин в умозаключенито на разума 

един субект, едно съдържание е представено като сливащо се 

чрез другото и в другото със самото себе си; с това се обяснява, 

че крайните термини са станали тъждествени – единият се 

обединява с другия, но като тъждествен с него. С други думи, 

това е природата на Бога. Ако Бог стане субект, това означава, 

че той поражда Сина си, света, реализира се в тази реалност, 

която се явява като нещо друго, но в нея остава тъждествен със 

себе си, унищожава падението и в другото се обединява само 

със самия себе си; едва тогава той е дух. Когато непосредст-

веното бъде издигнато над опосредствуваното и след това се 

каже, че действието на Бога е непосредствено, това има добро 

основание; но конкретното е, че Бог е умозаключение, което се 

обединява със самото себе си. По такъв начин във филосо-

фията на Платон се съдържа най-висшето. Наистина това са 

само чисти мисли, но те съдържат в себе си всичко; и във 

всички конкретни форми от значение са единствено мислов-

ните определения.../ защото, според Хегел- б.м. П. Г./ в тези 

определения се съдържат понятие, природа и бог.” / Г.В. Ф. 

Хегел, История на философията, т. ІІ, С., 1965, с. 240-241/. 

     Но разсъжденията на Платон не просто упорито ни водят 

към аналогии с християнската теология и конкретно Учението 

за Троицата, които се вдъхновяват от тях, но и удивително за 

онази степен на научното знание достигат до идеята за “съ-

вършенния свят” както по неговата форма и движение, така и 

по степента на неговата развитост, постигната в човешката 

душа, като творение на Бога. “Чрез това единство /фактически 

триединство – б.м. П.Г./ бил създаден  видимият и осезаем 

свят. Благодарение на това, че Бог му дал всецяло и безраз-

делно тези елементи / огън, въздух , вода и т.н.- б.м. П.Г./ све-

тът е съвършен, не остарява  и не заболява. Защото старост  

и болест възникват само от това, че такива елементи  дейст-
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вуват отвън върху едно тяло в прекомерна степен. Но в случая 

това не е така, защото светът съдържа изцяло в себе си самите 

тези елементи и в него нищо не може да дойде отвън. Формата 

на света е кълбовидна /!!!/, като най-съвършената форма, която 

съдържа в себе си всички други; тя е напълно гладка, защото 

за нея няма нищо външно, никаква разлика спрямо нещо друго, 

тя не се нуждае от никакви членове”. Така, изпреварвайки 

постиженията на науките за природата Платон достига до иде-

ята за пределната форма на крайното, която фактически снема 

в себе си безкрайноста. И още, “Бог дал на света най-подхо-

дящото движение от седемте движения, а именно онова, което 

най-много подобява на разсъдъка и съзнанието – кръговото 

движение; той отделил от него шестте други движения и го 

освободил от тяхната безредна същност.”Така и чрез “кръго-

вото движение” Платон приписва на Бога снемането на безк-

райността в крайното и постигане на тяхното тъждест-

во-единство. И още една велика идея, която е използвана от 

християнската религия, но която ни приближава и до нашия 

възглед за универсалната еволюция като въплъщение на Божия 

промисъл. И “Тъй като Бог искал да направи света подобен на 

себе си, да го направи Бог, той му дал душа и поставил тази 

душа в средата и я разпространил из целия свят и го обгърнал 

с нея също и отвън; по този начин той създал това самозадо-

воляващо се, не нуждаещо се от нищо друго, известно на са-

мото себе си и дружелюбно към себе си същество. И така чрез 

всичко това Бог родил света като един блажен бог.” Разбира се, 

схоластите от ранното средновековие видели великото съзву-

чие на тези идеи с християнството и признали Платон за свой 

учител. Но учител по философия е фактически цялата древног-

ръцка философия. Защото както посочихме Платон не само 

снема в своята философия цялата предшестваща го философия 

с нейните най-върхови постижения, но и в случая използвайки 
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питагорейските “превъртания” от битието към небитието и об-

ратно той ни води до извода, в съответсвие с който душата е не 

само “божественото основание” на създадения от Бога свят, но 

носи в самата себе си възможността за един вечен живот. 

“Душата е средният термин, тя пронизва цялото и го обгръща 

също така и отвън и се движи в самата себе си; и по такъв 

начин тя има в самата себе си божественото основание за един 

непрестанен и разумен живот.” Но това не  е краят на Плато-

новия анализ на бога и природата. С дълбока убеденост той 

завършва това ръзсъждение, че “когато душата се обърне към 

разумното и кръгът на тъждественото на самото себе си се 

покаже, мисълта достига завършеност в наука.” Така по пътя 

на рационалните съждения Платон обявява същността на света 

и същността на Бога, сведени до разума, до идеалното начало 

като идея  и принцип. За Платон този божествен свят е също 

“първообраз, който се намира единствно в мисълта /.../ и 

винаги  е тъждествен на самия себе си.” Но това означава, че 

“има нещо второ, копие на първото, светът, който възниква и е 

видим”, т.е. има един начален първообраз, промисъл, който се 

е въплътил в осезаемия свят. И ако второто е цялото небесно 

движение, то първото е “вечният живот. /Обаче- б.м./ Невъз-

можно е онова, което има в себе си възникване, ставане, да 

бъде направено напълно тъждествено на него /т.е. на първо-

образа, да се постигне истинската божественост- б.м./ Но, 

-продължава Платон- създаден е един движещ се образ на 

вечното, който остава в единствто; и този вечен образ, който се 

движи, съгласно числото /....?!-питагорейските мистификации- 

б.м. П.Г./ е онова, което наричаме време”. Но времето, според 

Платон, не съдържа в себе си “миналото”, за което ние казваме 

“беше” и “бъдещето”, за което казваме “ще бъде”, като под-

меняме с тези субективни представи за измененията в него 

неговата абсолютна същност. Защото “истинното време е 
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вечно, или то е настоящето. Защото субстанцията не е нито 

по-стара, нито по-млада; и времето като непосредствен образ 

на вечното, също така няма за свои части бъдещето и 

миналото”./Вж. Платон, цит. пр. с. 486-487/. По такъв начин 

диалектикът Платон, от когото така се възхищава Хегел, раз-

късва връзката между движението, измененията със субстан-

цията, обявявайки субстанцията и времето за “вечни”, т.е. пос-

тоянно намиращи се в настоящето. В този възглед времето е 

нещо като “бавачка”, като форма, която оформя веднъж зададе-

ните от бога неща на света. Така за момент приближил се до 

догадката за “еволюция” на света, която устройва Бога, за да 

направи света съвършен, Платон остава в сферите на мета-

физиката и с това в още едно отношение прави своето учение 

много удобно на теологията за “вечния свят”, затворен в 

“битието на Бога”.Но Платон е последователен и верен на себе 

си, защото ако си спомним същността на неговата философия е 

заложена във “вечните идеи”,сред които най -висша, с особен 

статут е “идеята за Бога”, а създадения от него свят макар и 

съвършен е преходен и само наподобява своя творец. 

     Без да разгръщаме картината на злото, на ужасите и тра-

гедиите, които съпътстват човешката световна история, втъка-

ла историята на десетки и стотици народи и съдбите на мили-

арди човеци не можем да пренебрегнем грамадния факт, че им-

енно наличието на зло в света, на несправедливост, на неопи-

суема жестокост както спрямо отделни народи, така и спрямо 

милиони честни, “праведни” човеци, като оня Йов от Библията, 

на невръстни дечица, че именно този факт е първата фунда-

ментална причина за Неверието в бога, който и да е той, от 

системата на която и религия да е той. И още, защо след като  

е създаден от Бога по “негов образ  и подобие” човекът прави 

толкова грешни неща и твори зло спрямо ближния си, спрямо 

природата и живота?Защото изходно, фундаментално положе-
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ние на всяка религия е твърдението, че “Бог е всеблаг”, че “Бог  

е добър”, че “Бог е всемогъщ и милосърден”. Тези въпроси и 

тези съмнения очертават “Рубикона”, който трябва да премине 

всеки “вярващ” или всеки “невярващ” да остане пред него 

усилил и укрепил вярата или неверието си в Бога.  

Но не бихме разбрали ролята на платонизма за става-

нето на християнската теология без ролята на Плотин, който 

именно създава фундамента на неоплатонизма, който от своя 

страна е вече готовата философия на християнството, просто 

трябва да се прибави към “Единният” и “Всемогъщият” и име-

то на Христос. Плотин разгръща логиката на своя анализ и из-

вежда доказателствта за Бог от ума на човека, т.е. това, което е 

постоянно предмет, “самопредмет” на мисълта на нормалния , 

бодърстващ човек. “...Доколкото ума представлява от себе си 

двойнственост на мислене и битие, то той предполага също та-

ка най-висшето начало – абсолютно Единното, което бидейки 

по-висше от битието и мисленето, служи като върховна причи-

на на двете. По такъв начин, Единният произвежда Ума, а 

Умът въздвигва душата. Тези три начала не са ни чужди и на 

нас...напротив, всичките в съвкупност се включват в нашата 

природа, и съставляват нашия вътрешен човек, при което пос-

ледният от трите свърх чувствени принципи съответства на на-

шата жива душа, средния – на нашия разсъдък, а първият, 

най-висшия,-на нашия съзерцателен разум.”/ Плотин , Избран-

ные трактаты, Минск “Харвест”, Москва АСТ, 2000, с.3/. Сле-

дователно, според Плотин, Богът, абсолютно Единния е изна-

чално даден на човека в неговия разум. “...От съзерцаването на 

Първоединното в ума остава като че ли някакъв отпечатък, и 

ето защо Първоединния всякога е присъщ на ума.../но –б.м. 

П.Г./ само устремявайки се към Първоединното и възприе-

майки го в своята мисъл, умът се превърща в действителен ум... 

Първоеднинният не съдържа в себе си никаква определе-
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ност...,откъдето следва, че върховното начало, собствено гово-

рейки, е неизречено и неизразимо, тъй като каквито и ние наи-

менование да бяхме му дали, то ще означава всякога едно оп-

ределено нещо из числото на много подобни. Тъй като върхов-

ното начало стои превише от всичко, висше даже от висо-

чайшия ум, и представлява от себе си абсолютно истинна ос-

нова на всичко съществуващо, то то не е нещо от вида на пос-

ледните, а затова всяко наименование, взето от там, е 

неприложимо към него, тъй като изразява всякога нещо, което 

е, а то е , което не е...”/ Плотин, цит. пр. с.48,52/....   

През изпитанията за природата на Бога и неговото 

“постигане” в ума и душата на вярващия човек  преминава  

през 386 г. роденият през 354 г. в Тагаста, Северна Африка, 

римски гражданин-бохема, преподавател по реторика Аврелий 

Августин, за да стане най-великият от “отците на католичес-

ката църква”, положил в своите десетки книги “Божият град”, 

“Изповеди”, “За Троицата”, “Малки трактати” и др.- фунда-

мента на Теологията на западното християнство. Пътят на 

Августин към фундаменталните основания на християнството 

преминава през учението на Платон за вечността на духовните 

същности –идеите, най-висша сред които е идеята за Бога и 

интерпретациите на Плотин в неоплатонизма, че присъствието 

на злото в света не е някакво положително нещо, а просто 

отсъствие на “благо”. Разбира се ,”злото” не е нереално, то е 

просто несъвършенство на нещата, на човека, на неговата фи-

зическа и духовна същност, отсъствие на цялостност, завър-

шеност, отсъствие на хармония, патология, с други думи нере-

ализирана пълната “необходимост” на божието творение. Този 

аргумент е много интересен, защото той не само обяснява 

несъвършенството на света като “творение” на Бога, но също 

така и различните варианти на еволюцията и проявата на 

естествените процеси в универсума на Вселената, редица от 
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които се интерпретират от човека като “зло”, като “враждебни” 

на него сили и които в реалност действително представляват 

заплаха за неговия живот, за неговата култура и цивилизация. 

Като една дълбока за времето си философия на рели-

гията, което й отрежда ролята на пионер- “патриарност” 

философията на Августин е насочена към постигане на 

вечността  от душата на човека, защото, както той неведнъж 

пише “Истинният Бог е създателят на душата.”/ Блажени 

Августин, За Божия град, т.І, С., 2005, с. 387/. Но движението 

на душата към вечността  е движение към постигане на Божи-

ята светлина и познание на Божията същност. Самият Бог е 

навсякъде, той е в движението на света и във всички неща, 

които е създал. И въпреки, че те са преходни “вечността се 

олицетворява от преходното”/ Блажени Августин, цит. пр. с. 

387/. Напълно в духа на платонизма и неоплатонизма Св. Авг-

устин пише, че създадената от Бога душа, която е  способна 

да мисли е най-висшето доказателство за своя божествен про-

изход. Душата не може нищо да постигне извън, от тялото, а 

просто трябва да се вглъби в себе си, да открие, да постигне  

божественото в себе си. Неговите уникални за епохата на 

възхода на християнството “Изповеди” са блестяща илюстра-

ция на този принцип приложен от Св. Августин към своята 

автобиография, т.е. към движенията на неговата душа.  

     Философската мисъл на Св. Августин дълбае дълбоко в 

талвега на историческото движение на човечеството, следващо 

генералната тенденция на Антропния и Космологичния прин-

цип в Универсалната еволюция и история и принципа на сво-

бодата и дълга, въплътени в духа и формите на културата. 

Неговата философска интерпретация на Промисъла на Бога и 

Божията воля и свободната воля на човека играят в западното 

римо-католическо християнство изключително голяма роля и 

без съмнение се втъкават в духовната култура на Западно 
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-европейската цивилизация, допринасяйки в съответната сте-

пен за формиране на нейната уникалност и универсалност. То-

зи момент не е достатъчно добре осмислен от светските об-

ществени науки. В някои случаи се преекспонира ролята на 

протестантизма, но самият протестантизъм не би бил възмо-

жен върху почвата на източното православно християнство, а 

израстна върху фундамента на католицизма, в който се беше 

втъкала философията на Св. Августин. “Нека не се страхуваме 

ни най-малко,- пише в книга V , глава 10 на “За Божия град”  

Св. Августин- тъй като не правим  по своя воля нищо, което 

правим по своя воля, защото той, чиято прозорливост е безпог-

решна, е предзрял, че ще го направим./ Блажени Августин, За Бо-

жия град, т.ІІ, С.,2008, с.34/ “На това основание волята ни прите-

жава толкова сила и мощ, колкото Бог желае или вещае тя да 

има. И следователно, каквато и сила да има, то тя е в определе-

ни граници. И каквото трябва да направим, ние със сигурност 

ще го направим, защото Той, чието предвиждане е безпогреш-

но, е предзрял, че ще имаме силата да го направим и че ще го 

направим. Поради което, ако реша да отнеса понятието “фатум” 

към което и да  е нещо, по-скоро би трябвало да кажа, че съд-

бата на по-слабия е волята на по-силния, който го държи под 

властта си, и че свободата на волята е несъвместима  с онзи 

ред от причини, който стоиците,  използвайки думата по един 

необикновен, но характерен за тях начин, наричат фатум.” / 

Блажени Августин, За Божия град, т. ІІ, с. 40/.  

Когато описва всемогъществото на Бога като главна 

негова характеристика, която не се включва в така наречената 

“необходимост” на нещата в света, а стои над нея и  над  тях, 

трябва да признаем силата на логическите аргументи, които 

привежда Св. Августин. “Впрочем, -пише той в “За Божия град” 

– ако определяме необходимостта като силата, заради която 

казваме, че нещо неизбежно има една или друга природа, или 
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неизбежно се случва по един или по друг начин, незнам защо 

се страхуваме необходимостта да не ни лиши от свободата на 

волята ни. Понеже нито поставяме живота на Бог или 

предзнанието на Бог под властта на необходимостта, когато 

казваме, че е необходимо и неизбежно Бог да живее вечно и да 

предвижда всичко...нито силата Му чезне, когато твърдим, че 

той не може да умре или да сгреши, тъй като смъртта и  

самозаблудата са до такава степен невъзможни за него, че ако 

бяха възможни, Той нямаше да бъде Всемогъщ... 

     Без съмнение правилно е наречен всемогъщ Той, който 

не може да умре или да съгреши, поддавайки се на илюзии. 

Наречен е всемогъщ, защото върши което иска, а не търпи, 

което е против волята му. Ако последното е допустимо, по ни-

какъв начин нямаше да бъде всесилен... Следователно, именно 

поради Своето Всемогъщество, Той не е спсобен на някои 

неща.”/Блажени Августин, цит. пр. с. 42/.Но именно от “всемогъ-

ществото” на Бога, изведено като супернатуралистическа 

същност, стояща над “необходимостта” на природата на 

нещата, Бог не е способен да твори зло. “И така, - продължава 

Св. Августин-...когато казваме, че е неизбежно и необходимо, 

когато искаме – да искаме въз основа на свободния си избор, 

ние несъмнено изричаме истина, и затова не подчиняваме 

свободния си избор на необходимостта, която отнема свобо-

дата. Волята ни същестувва като воля и тя е в хармония с 

онова, което бихме искали на направим и което не би се 

осъществило, ако не желаехме. 

     Но когато някой изстрадва против волята си нещо по 

волята на другиго, дори и в този случай свободната воля 

запазва силата си, но не волята на причиняващия страдания,  

а тази на Бога, която я обема...Защото ако волята просто е или 

просто я има, но е безсилна да изпълни желанията, то тя ще 

бъде подчинена от друга, по-могъща. И така, каквото и  човек 
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да претърпява против волята си, той не би трябвало да го 

отдава на волята на хора или ангели или някакви сътворени 

духове, а по-скоро на Волята на Бог, който дарява със сила 

душата ни.” /Блажени Августин, За Божия град, т. ІІ, с. 43/.  

     В потвърждение на направения по-горе извод, че глав-

ните философско-теологически тези и изводи на Св. Августин 

са втъкани дълбоко в канавата на западноевропейската циви-

лизация ще напомня само за тезата на един от водещите авто-

ритети на атеистическия френски екзистенциализъм обявяван 

за “философия на свободата”Албер Камю от неговото безсмър-

тно “Есе за Сизиф”, където във финала Камю говори против 

самоубийството като решение на човешкия живот в този аб-

сурден свят и призовава към избора за борба. Така въпреки, че 

е принуден да претърпява всякави насилия и жестокости от 

други, човек, според Августин, трябва да приеме живота си 

такъв какъвто е, защото е дарен от Бога, от Божията воля... 

     Но ако философията на Платон, приспособена от Плотин 

и неоплатониците за нуждите на християнската религия стана 

източникът на основополагащите идеи на философията и 

теологията на християнството, то неговата по-нататъшна ево-

люция и рационализиране получават мощни импулси от 

философията на Аристотел, адаптирана към изходните 

принципи на платонизма.  

     Обикновено материалистическите  философи от Новото 

време насам тълкуват Аристотел като представител, макар и 

непоследователен, на материалистическата линия във филос-

фията, олицетворявана от Демокрит. Но както и Платоновата 

философия е синтез на водещите идеи във философските сис-

теми на неговите предшественици, така в още по-силна форма 

философията на Аристотел е синтез на всички водещи и силни 

моменти на древногръцката философия и научна мисъл и за-

това връх, който в много по-категорична степен извежда и 
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обяснява тези моменти в цялостна система. Това Аристотел 

прави навсякъде, но в най-систематизирана форма в своята 

“Метафизика”. В четиринадесетте книги на “Метафизика” 

Аристотел не само излага възгледите на своите предшест-

веници за същността на света, за неговата изходна субстанция, 

която е и водещ принцип за изследване на истината от филосо-

фията, но във висака степен формулира основните философски 

принципи - ядрото на неговата необхватна система. 

Тръгвайки от “определенията” като общи идеи, които 

Платон е взел от Сократ, за да утвърди своето учение за “ веч-

ните идеи” Аристотел обаче извежда своите определения не 

откъснати от техните реални, сетивни, материални субстрати, 

а като единство от: а/ тяхната определеност или качество като 

такива, по силата на което качество всяко нещо е именно това, 

а не друго; б/ самата материя/ вещество – неподвижна същност 

/physis/;в/ принципа на движението/ dynamics, actus/; и г/ прин-

ципа на целта или на доброто / logos,а/. В глава трета на Книга 

7 от “Метафизика” Аристотел пише:“За същност се говори, 

ако не в голямо число значения,то в крайна сметка в четири ос-

новни, защото и същността на битието на нещата, и общото, и 

рода се считат същности на всяко нещо, и наред с него чет-

въртото – субстрата, а субстрата е това, в което се проявява  

всичко останало, в същото време той не се проявява в друго. 

Затова преди всичко той трябва точно да се определи, защото в 

най-голяма степен се счита същност първия субстрат. А като 

такъв субстрат в един смисъл се означава материята, в друг – 

формата/ morphe/ и в трети- това, което се състои от тях. Под 

материя аз разбирам, например, мед /метал- б.м. П.Г./; под 

форма – очертание –образ /schema tes ideas- т.е. бъдещ образ, 

цел- б.м. П.Г./; под това, което се състои от двете – изваянието 

като цяло. Така че, ако формата/ eidos/ е преди материята и се 

явява същността в голяма степен, то тя на същото основание е 
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преди и от това, от което се състои,едното и другото.”И по 

нататък Аристотел мимоходом отново категорично повтаря: “/ 

формата аз наричам същността на битието на нещата/”.  

По такъв начин, формата като “същност на битието на  

нещата” дава съдържанието на общото, водещото, целта, субс-

танциалното. Критикувайки Хераклит и неприемайки елеатите 

в техните конкретни определения на сетивното като “общо” 

Аристотел разглежда образа на потока като “общо опреде-

ление”, т.е. не като мимолетност, а като “вечност”. Според него 

“битие и небитие не е едно и също” и иронизира повърхнос-

тното определение на Протагор, че “човек не е същевременно 

кораб”. Така става ясно, че за Аристотел формата, логосът като 

цел, която се въплъщава в движение, не е просто “чисто битие”, 

а субстанция, същност на нещата в техните родови опре-

деления. За него същността на общото не може да бъде 

разбрана в духа на Платоновите и питагорейски схващания за 

числото, а като проява на субективностт, на дейността, която  

етъждествена на самата себе си и която се самоопределя. Ста-

ва ясно,че общото, субстанциалното не е пасивната материя, а 

дейноста, целенасочено реализираща се форма.  

Нека отново се доверим на Хегел в неговия анализ на 

главното у  Аристотел.“Двете главни форми, които той /Арис-

тотел – б.м. П.Г./определя, са по-точно: а/ тази на въз-

можността /dinamis, potentia/ и б/ на действителността / ener-

geia, actus/ и още по-определено, на ентелехията/ enteleyeia/ 

/крайната цел на всяко нещо в неговата реализация-б.м. П.Г./, 

която в себе си  е цел и реализиране на целта. Това са опреде-

ления, които се срещат навсякъде у Аристотел и които трябва 

да знаем, за да го схванем. Главното понятие за субстанция е, 

че тя не е само материя. Всичко биващо съдържа материя, вся-

ко изменение изисква субстрат /.../, в който то се извършва. Но 

самата материя е само потенцията, възможност, тя е само 
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dinamet, не е действителността, такава действителност е 

формата; за да бъде материята истинна е необходима форма, 

дейност. У Аристотел dinamis съвсем не означава сила / силата 

е по-скоро несъвършена разновидност на формата/, а означава 

по-скоро възможност, способност, но неопределена възмож-

ност; напротив, energeia е чистата дейност, изхождаща от са-

мата себе си. Тези определения са били важни през цялото 

средновековие. У Аристотел dinamis е предразположение, оно-

ва, което е “в себе си”, обективното; след това абстрактно об-

щото изобщо, идеята, е само potential. Едва енергията, формата  

е дейността, осъществяващото, отнасящата  се до себе си 

отрицателност. Напротив, когато казваме “същност”, това още 

не изразява дейност; същността е само в себе си, само въз-

можност, без безкрайна форма. Материята е само онова, което 

е в себе си; защото, ако тя може да приема всички форми, тък-

мо самата тя  не е формиращият принцип. При това всъщност 

абсолютната субстанция има възможност и действителност, 

форма и материя не като разделена една от друга. Материята е 

само възможност, формата й дава действителност; но по такъв 

начин формата не е без материя, или без възможността – 

обикновено във всекидневния живот материята е субстанциал-

ното. По-конкретно, енергията е субективност, а възможността 

е обективното; разбира се, истински обективното има в себе си 

също и дейност, както истински субективното има също и 

dinamis.“/ Г.Хегел, История на философията,т.ІІ,с. 304-305/ 

След този блестящ диалектически анализ на главното 

положение на Аристотеловата философия мисля, че става ясно 

защо и как беше “използван” Аристотел в Средновековието от 

водещите теолози на западното християнство – Алберт Велики 

и Св. Тома Аквински. “Енергията, формата е чистата дейност, 

изхождаща от самата себе си”. Но именно формата е субстан-

цията, онова, което прави нещата. “Абсолютната субстанция 
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/??/ има възможност и действителност,форма и материя не като 

разделени една от друга.” И ако трябва да го преведем от езика 

на философията на езика на теологията, то субстанцията- 

форма  е именно божествената сила, която прави нещата 

такива каквито са. И за да няма съмнение “Абсолютната 

субстанция” съдържа в себе си както формата – дейност, 

енергия, така и материята –възможност, динамис, защото тя  е 

пределната същност на света, “крайната причина”, “Началото”, 

следователно, тя е Богът. Не питаме на коя линия във 

философията е представител Аристотел. .. 

И ако в началото на ранното Средновековие, белязало 

възхода на християнството и европейския феодализъм, на 

християнските “отци на църквата”-Аврелий Августин, 

Амвросий Медиолански и др. благодарение на трудовете на 

неоплатониците е била известна философията на Платон и те 

градят фундамента на римо-католическата теология, то въз-

хода на исляма и разцвета на арабо-ислямската култура, впи-

тала в себе си постиженията на античната философска мисъл 

дава възможност на издигнатите умове на западното христи-

янство да се запознаят с автентичните трудове на Аристотел и 

да започнат тяхната адаптация,“превод” от езика на спекула-

тивната философия на езика на теологията. Така се бележи нов 

етап на схоластиката, в който най-високо стоят авторитетите на 

Алберт Велики и неговия ученик Св. Тома Аквински. За духа 

на философията на християнската религия на “ангелския 

доктор” Св. Тома говорихме в Четвърта глава “Културата като 

форми и дух, в които се въплъщава историята”, затова тук само 

ще приведем онези положения и аргументи от “Сума на теоло-

гията”,където се говори за Бога, неговото битие и познание.  

Изходно твърдение в “Сума на теологията” е тезата на 

Йоан Дамаскин, че “За Бога е невъзможно да се каже какво е 

той”. Но тъй като в Светото учение “всички неща се разглеж-
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дат под идеята за Бога; било защото са самия Бог, било защото 

се отнасят като към принцип  ицел” Тома Аквински се заема 

да докаже съществуването на Бога и да приведе съответните 

доказателства, подкрепени от Философа/Аристотел/ или от Св. 

Августин. Според него съществуването на Бога ни  е извес-

тно от само себе си. А “известно нам от само себе си се нарича 

онова, познанието на което ни е вътрешно присъщо по при-

рода,какъвто очевидно е случаят с първите принципи... Следо-

вателно това, че Бог съществува, е известно от само себе си.” 

/Тома от Аквино, Сума на теологията, Книга първа, С., 2002, с. 43/. 

     За да усили своите аргументи и доказателства за същест-

вуването на Бога Тома Аквински привежда контратези на ези-

ческите философи или на други “отци” на църквата, според ко-

ито би могло да се твърди, че Бог не съществува, както напри-

мер според Йоан Дамаскин ние можем да знаем само какво Бог 

не е и,следователно,не сме в състояние да докажем, че Бог съ-

ществува./Вж. Тома от Аквино, Сума на теологията, кн.І, с. 47-49/ 

Но пътят на Тома Аквински към доказателствата за съ-

ществуването на Бога преминават през философията и конк-

ретно през “Метафизика” на Аристотел, от където черпи спе-

кулативни аргументи напълно потвърждаващи духа на Светото 

откровение.Така без каквито и да е колебания Тома Аквински 

приема основното положение на Аристотеловата “Метафизика” 

за пасивната материя и активната форма, за същността –Есен-

цията и за битието-Екзистенцията. Според неговата система, 

изложена в “Сума на теологията” светът е разделен на няколко 

йерархически степени. Най-широката и най-ниско стояща 

степен е разбира се мъртвата природа. Над нея се издига 

светът на растенията и животните, над тях светът на човека, а 

от него нагоре се възвишава свърхестествения свят, духовната 

сфера, сферата на Божието битие. Именно в Бога Аквински 

съединява Есенцията и Екзистенцията като просто битие, 
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необусловено и несътворено от нищо, абсолютно необходимо, 

вечно. Единичните явления не могат да постигнат това един-

ство и тъждество и в този смисъл те не са необходими. Същес-

твени и реални нещата от този свят стават, когато върху тях-

ната пасивна материя въздейства активната форма като проява 

на идеалното – ангели, души, сам Бог в избрани случаи. В края 

на краищата различието между материалния и идеалния свят 

се състои в това, че материалното, телесното представлява 

единство от пасивната материя и активната форма, докато 

духовното, идеалното, представлява само активната форма. От 

тази идея на Св. Тома Аквински никак не е било трудно на 

завършилия Тюбингенския духовен университет Фридрих 

Вилхелм фон Шелинг да изгради своята спекулативна Транс-

цендентална система на философията за полярните проти-

воположни тенденции на възхода на духовното –идеалното 

-субективното и низхождението на материалното-обективното.  

Именно затова следвайки духа на традицията на хрис-

тиянската теология Св. Тома Аквински не смята, че Божието 

битие може да бъде познато по пътя на сетивното познание, 

освен по пътя на вярата, като Откровение. “По сетивното –пи-

ше той в “Сума на теологията”- не може да бъде познато Божи-

ето същество като такова, тъй като сетивните създания са след-

ствия на Бога, които не изразяват силата на причината по съот-

ветстващ адекватен на нея начин. Обаче, тъй като следствията 

зависят от причината, чрез тях можем да познаем дали има Бог 

и какво му се полага като първопричина на всички неща.” 

/Тома от Аквино, Сума на теологията, кн..І/.   

Във връзка с потребността все пак да се докаже същес-

твуването на Бога Тома Аквински предлага в “Сума на тео-

огията” пет взаимосвързани доказателства. Първото, тръгва от 

понятието за движението. Сигурно е, а и се потвнърждава от 

сетивата, че всичко се движи, движено от нещо друго. Този ред 
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може да бъде продължаван дотам, докъдето стигне до 

първичния двигател, който всъщност се явява сам Бог. Второ, 

при разкриване същността на действащите причини не може 

да се твърди, че нещо е причина на самото себе си, което би 

означавало то да е било преди самото си съществуване. По 

такъв начин се стига до първата действаща причина, която е 

самият Бог. Трето, при изучаване на връзката между необ-

ходимото и случайното не може да се върви до безкрайност. 

Тъй като случайното зависи от необходимото, което зависи от 

друго необходимо или от самото себе си става ясно, че в края 

на краищата съществува първа необходимост – Бог. Четвърто, 

като се изследват връзките между различните качества, които 

следват една степен след друга, не може да не се стигне до 

признаване на най-висшето съвършенство, което и представ-

лява Бог. И петото доказателство, което е теологическо и 

опира до анализа на полезността във всяко нещо. Полезните и 

даже струващите се безполезни неща се стремят към някаква 

крайна цел и по такъв начин постигат своя смисъл. Разумното 

същество, което насочва всичкото това движение и стремление 

на нещата е именно Богът. / Вж. Тома от Аквино, Сума на 

теологията, кн.І, с. 50-53/ 

Разцветът на схоластиката като разцвет на рациона-

лизма в системата на Римо-католическата църква  в Италия, 

Испания и Франция, персонализиран от имената на Алберт 

Велики, Тома Аквински, Пиер Абеляр и др. обаче е последван 

от Ренесанса, епохата на разцвет на изкуствата и възход на 

светския хуманизъм. В северна  и северозападна Европа този 

процес се забавя и се проявява в по-слаби форми, което обаче 

ще импулсира движението за хуманизъм в католическата църк-

ва. По такъв начин още не затихнали титаните на Ренесанса 

избухва Реформацията /М.Лутер, Ж. Калвин, У. Цвингли и др./, 

за да утвърди Протестантизма и разкола в Римо-католическата 
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църква. Сега вече на мястото на традиционната съборност и 

авторитет на католическата църква и нейните йереи застава 

практицизма и индивидуализма на протестантите, които пряко 

общуват с Бога без посредниците на църквата. Векове след 

своето възникване и утвърждаване като държавна религия 

християнството се връща към своите корени и  главно  за 

миряните стават не ритуала и опрощението чрез свещеник или 

с помощта на индулгенции, а вярата на вярващия. Именно 

директната вяра в Бога може да спаси от греховете вярващия.  

Високият морален дух и интерпретацията на принци-

пите на свободата и дълга в протестанството представени от М. 

Лутер и Ж. Калвин показахме в предната глава,§11.Нека тук да 

видим как главните авторитети на протестантизма разбират 

идеята за Бога и какви доказателства дават за Божието битие. 

И Лутер, и Калвин, и всички други техни последо-

ватели и начинатели на нови варианти на протестантизма отх-

върлят всички фолософско-теологични интерпратации на Бо-

жието битие, начиная от Филон Александрийски и Климент 

Александрийски  и завършвайки с Св. Тома Аквински и се 

опират само на Стария и Новия завет /Библията/ и посланията 

на Апостол Павел, обявявайки “вярата” на вярващия за глав-

ното в християнската религия. Но вярата може да бъде пости-

гана само от душата на човека като творение на Бога. “Бог е 

истински бог само в душата. Във всички твари има нещо от 

Бога, но Бог е божествен в душата, защото там той намира 

покой-пише М. Лутер / Predigten etzlicher Lehrerq etc. S. 19/ /цит. по 

Лудвиг Фойербах, Същност на християнството ,Избр. Пр. т. ІІ, С., 

1966, с. 145/ И именно чрез вярата си човек постига Бога, без да 

се опитва да го опознае като битие, което има своите харак-

теристики.Протестантизмът персонализира, индивидуализира 

християнския бог. “Човек чрез вярата си постига Бога в себе си. 

– пише Лутер и продължава- Бог е всемогъщ, но само който 
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вярва – той е бог.”/ M. Luther, Gesamelte Werkeq T. XIV, S. 320/ 

     Вярата, истинната, интимната и дълбока, а не показната, 

вяра е пътят към спасението на душите на вярващите, които 

изначално в лицето на Адам и Ева са съгрешили  и непрекъс-

нато грешат и също така пътят към постигането на Божието 

битие. “Ако Адам не беше изпаднал в грях, не бихме позна-

вали свирепостта на вълците, лъвовете, мечките и т.н. и в 

цялото творение не би имало нищо неприятно или вредно за 

човека...не би имало нито тръни, нито бодили, нито болести, 

челото не би се набръчквало и нито крак, нито ръка, нито друг 

член на тялото би отслабвал, отпадал или изсъхвоал.””Но след 

грехопадението ние винаги знаем и чувствуваме какво зло се 

крие в нашата плът, която  ене само алчна и похотлива, но 

изпитва и погнуса, когато се пресити от наслади.””Но вина за 

това има първородния грях, от който са били замърсени всички 

творения, така че според мен – казва Лутер- преди грехопа-

дението слънцето е било много по-светло, водата много по- 

бистра и чиста, земята по-богата и по-изпълнена с всякакви  

растения.”/M. Luther, Gesamelte Werke, T.I, S. 322-323,329, 337/ 

Според М.Лутер Бог е не само сътворил света, но той е 

и силата, която го съхранява в неговото съществуване, опреде-

ляйки заедно с това и времето на неговото битие. “Така, Бог не 

само твори, но и запазва същността на сътворението, докато 

сам не пожелае то да не съществува. И ще настъпи време, 

когато няма вече да има слънце, луна и звезди.”/M. Luther, Ges. 

Werke, T.IX, S. 418/.Абсолютизираната до предел вяра и любов 

към Бога води М. Лутер до фанатизиране на религиозното по-

ведение на вярващите в християнския бог.“ Колко по-добре е 

да загубя целия свят, отколкото да загубя Бога, Който е създал 

света и който може да създаде безброй светове и който е по 

-добър, отколкото сто хиляди и безброй светове.Защото, как 

може да се сравнява преходното с вечното?“Но, именно чрез 
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вярата си, в Бога душата на човека преодолява своята крайност 

и постига вечността.Именно затова за М. Лутер “Една душа 

/вярваща- б.м. П.Г./ е по -добра от целия свят” / M.Luther, Ges. 

Werke, T. XIX, S. 21/.     

Разбира се, Реформацията извикала на историческата 

сцена на Европа Протестантизма, който втъкава своя дух на 

Персонализираната, Индивидуализирана вяра в общия дух на 

раждащия се нов обществен строй –капитализма, като нова, 

динамична и непрекъснато ускоряваща общественото развитие  

форма на човешката цивилизация, не бележи връх във фило-

софията и теологията на християнството, но задава прин-

ципите и формите на изповядване на вярата в един свят, където 

наред с ценността на свободата напред излизат парите, славата, 

успеха, насладите, които в не по-малка степен от свободата  

мотивират човека. Протестантизмът в нарастваща степен, ма-

кар и не признато формално, налага своя дух в настъпващия 

след Реформацията и Контрареформацията свят, в който глав-

ният двигател на обществените процеси става науката, основа-

ните на науката технологии.  

В тази духовна атмосфера, просмукана с практицизъм 

и материализъм заслужават внимание не идеите, предлагани от 

антиклерикалните и атеистични механистични материалисти 

на Франция, подготвили нейната Велика революция /1789г/, но 

дълбоките спекулативни анализи на титаните на немската 

диалектическа философия- Имануел Кант и Георг Хегел.  

1763 г., т.е. 8 години след като е публикувал своята 

“Всеобща естествена история и теория на небето” /1755 г./, с 

която се вписва в групата на големите имена на Просвеще-

нието на Европа и света и е публикувал редица трактати по 

естествени науки, по които е бил преподавател в Кьонигсберг-

ския университет И. Кант публикува “Единствено възможното 

основание за доказателства биитето на Бога”. 
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Ако върховете на Кантовата философия са обозначени 

с неговите “три критики”– на “Чистия разум”, на “Практи-

ческия разум” и на “Съдната способност”, т.е Философия на 

познанието, Философия на творчеството и Философия на мо-

рала, то началото на това възхождане Кант безспорно започва с 

“Всеобща естествена история и теория на небето”. Но след ка-

то е направил най-дълбоката за епохата си научна теория и ис-

тория на “небето”, Кант се заема с “научната теория за Бога.” 

И този могъщ мислител с естествено-научна последо-

вателност прави стъпка по стъпка в излагане на доказателства 

за битието на Бога. “Естествено” първи изходен момент в тази 

система от доказателства е“съществуването въобще”.“Същест-

вуването въобще” би могло да се свърже с определено прос-

транство, където би следвало да има “външни отношения”и 

триизмерност. Но веднага след това Кант подлага на съмнение 

“съществуването” като предикат, който има безспорна доказа-

телствена сила, защото ние можем да мислим много неща с 

пространствени характеристики без те да съществуват. Но съ-

ществуването може да се разглежда като “полагане” в напълно 

реално пространство с определени отношения. Наличието на 

определени предикати на дадено нещо още не гарантират него-

вото съществуване. Така стои въпросът с Бога. Затова той смя-

та, че би било по-точно, ако се говори, че “нещо съществуващо 

е бог”, на който са “присъщи тези предикати, които взети заед-

но обозначаваме с думата Бог.”/И. Кант, Соч., т. І, М.,1963, с.404/  

Втори момент от движението на Кантовото “доказа-

елство за Бога”  е свързано с анализа на вътрешните възмож-

ности като характеристика на съществуването. И тук анализът 

на Кант  е чисто логически, доколкото търси противоречия в 

мислими неща свързани с тяхната възможност и невъзможност. 

Едва вътрешните възможности на всички неща предполагат 

някаква форма и степен на съществувание. Кант  е катего-
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ричен, че е “безусловно невъзможно, щото нищо да не същест-

вува” /И. Кант, Соч., т.І, с. 409/ При това “всяка възможност, 

-според Кант- е дадена в нещо действително или като някакво 

определение в него, или чрез него като следствие.”/ Цит. пр. с. 

410/.Кант си дава сметка, че “необходимостта в предикатите на 

възможни само понятия можем да наречем логическа необхо-

димост. Но тази необходимост, чието главно основание аз се 

старая да открия е абсолютно реална необходимост.” /И. Кант, 

цит. пр. с. 413/ Тръгвайки от възможността Кант правилно 

обявява, че “всяка възможност предполага нещо действително, 

в което и чрез което  е дадено всичко мислимо. Затова същес-

твува някоя действителност, чието унищожение би опразднило 

всяка вътрешна възможност въобще. Но това опразднение или 

отрицание, което унищожава вякакви възможности, е безус-

ловно необходимо. Следователно, има нещо, което съществува 

по абсолютно необходим начин.”/И.Кант, цит. пр. с.414/От про-

тивоположността на възможността на нещата Кант извежда и 

своето разбиране за случайността. “В реалния смисъл случай-

ното е това, чието небитие може да се мисли, т.е. чието снема-

не не снема всичко мислимо. Ако затова вътрешната възмож-

ност на нещата не предполага някакво съществуване, то то е 

случайно, защото и неговата противоположност не опразва 

възможността. С други думи, противоположността на това 

съществуване, чрез което не е дадена материалната страна на 

всичко мислимо и без което, следователно нещо е все още 

мислимо, т.е. възможно,- в реалния смисъл е възможна и значи, 

в този смисъл и случайна.” /И. Кант, цит. пр. с. 415/. 

     Така следвайки накратко, в главното, този тежък мисло-

вен процес, така характерен за немските философи, сред които 

И. Кант е безспорно лидер, ние стигаме до извода, че “тъй като 

необходимото същество съдържа в себе си последното реално 

основание на всяка друга възможност, то всяко друго нещо ще 
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бъде възможно само дотолкова, доколкото то е дадено чрез то-

ва необходимо същество като чрез свое основание.” /И. Кант, 

цит. пр. с.415/ Но като “последно основание на всяка възмож-

ност” това необходимо същество е абсолютно необходимо, то е 

единно, то е просто Начало. И още, това “необходимо същес-

тво е просто”, защото онова, “което  е съставено от много 

субстанции, не може да бъде безусловно необходимо същес-

тво.”/ И. Кант, цит. пр. с. 416/. 

“Необходимото същество”като “единно” и “просто” 

може да съществува само по определен начин, така както е в 

действителност. “И затова то може да бъде определено или из-

менено само по такъв начин, а не другояче. Неговото небитие е 

абсолютно невъзможно, а с това са невъзможни и неговото 

начало, и гибел; следователно, то е вечно.”/ И. Кант, Соч. Т. І. с. 

417/ В същото време определенията на това висше същество 

като висше основание на всяка възможна реалност  “предпо-

лагат в него тази висша степен на реални свойства, която може 

да бъде въобще присъща на нещата”, следователно то самото е 

“висша реалност”./И. Кант, цит. пр. с. 417/. Разбира се, това вис-

ше същество не може да се характеризира с такива сетивни оп-

ределения и свойства като “непроницаемост”,“твърдост”, за-

щото като висша необходимост то е “дух”. Защото към другите 

определения, които характеризират това същество като “абсо-

лютно необходимо” и като “висша реалност”, пише Кант, тряб-

ва да добавим, онези характеристики, които принадлежат към 

тази висша реалност, а именно разсъдък/разум и воля. “...Тези 

свойства на духа – разсъдък и воля – са такива, че ние не мо-

жем да мислим такава реалност, която при отсъствието на тези 

свойства би могла от некое същество напълно да ги компен-

сира. И тъй като тези свойства са способни във висша степен 

да постигат реалност и в същото време да принадлежат към 

числото на възможните, то чрез необходимото същество като 
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някакво основание би следвало да бъдат възможни и в други 

същества разсъдък и воля, така също както и всяка друга реал-

ност с духовна природа, - свойства, които в самото висше съ-

щество не могат да се срещат в качество на определения. За-

това следствието би било по-голямо от самото основание. За-

щото е несъмнено, че ако висшето същество само няма разсъ-

дък и воля, то всяко друго същество, полагано с тези свойства, 

без оглед на каквото и да е , би било зависимо от него и не би 

имало разни други свойства – сили и т.н.,като в някаква степен 

би следвало по отношение на споменатите свойства от висш 

порядък да превъзхожда по своята реалност висшето същество. 

А тъй като следствието не може да превъзхожда основанието, 

то разсъдъкът и волята би следвало да бъдат присъщи на 

необходимата проста субстанция в качеството на свойства, т.е. 

тази субстанция е дух.”/И. Кант, цит. пр. с. 420-421/ Порядъкът, 

красотата и съвършенството в света, разбира се,също се при-

веждат като основания и свойства на това висше същество.  

     Този, накратко предаден, път на логически извеждани 

аргументи за същността на Бога Кант завършва с извода “Бог 

съществува”.“ Нещо съществува безусловно необходимо. Това 

нещо е единно в своето същество, просто в своята субстанция, 

дух по своята природа, вечно по продължителността на своето 

съществуване, неизменно по своето качество, абсолютно само-

достатъчно по отношение на всичко възможно и действително. 

То е Бог.” /И. Кант, Соч. Т. І, с. 422/. 

    Но логически изведените аргументи за същността на Бога 

и доказателства за неговото битие са дадени от И. Кант a’priori, 

т.е. преди опита, преди анализа на реалните факти на действи-

телността, които тук отсъстват.“Това доказателство–пише Кант 

в “Забележките”- действително е заимствано от вътрешния 

признак на абсолютната необходимост. Съществуването на то-

ва същество именно по такъв начин се познава от това, което 
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действително съставлява неговата абсолютна необходимост, 

следователно,в значителна степен генетически”/ И.Кант, цит. пр. 

с. 424/ Самата възможност на нещата трябва да се разглежда 

като съгласувана с желанията на Бога, “а в това именно съгла-

сие се състои благото и съвършенството.”/И. Кант, цит. пр. с.425/. 

За да смята, че е извървял целия път за доказателства 

на същността на Бога и неговото битие И. Кант предлага един 

втори раздел на своя трактат, където анализът се води 

a’posteriori, т.е. върху базата на реалната картина на света. 

Трябва веднага да кажем, че тук Кант с величайща компетент-

ност се основава на Нютоновата механика и принципи на ма-

тематиката за обяснение на законите на света. За съжаление 

той не е познавал идеите на Ламарк и К. Линей за биологията, 

а откритията на А. Лавоазие са ставали 80-те и 90-те години на 

ХVІІІ в., т.е. когато Кант вече е написал не само този трактат, 

но и знаменитите си критики, в две от които дава окон-

чателните си изводи за възможността /невъзможността  да 

бъде познат  Бог и да бъде доказано неговото битие. 

Ако трябва съвсем накратко да резюмираме главните 

позиции на Кант при анализа на реалната необходимост на 

законите на света, то трябва да отбележим, че той вижда в тази 

необходимост както нейния естествен характер, т.е. произ-

тичащ от природата на нещата, подчинаващи се на законите на 

механиката, така и на в съгласуваноста, единството и хармо-

нията на света намесата на божествената мъдрост. При това 

Кант изрично подчертава, че “основанието на това единство 

можем, наистина, да търсим в някакво мъдро същество, но не 

чрез посредството на неговата мъдрост”, а в неговата мъдрост, 

в неговата същност. / И. Кант, Соч. Т. І, с. 437/  

Като естествоизпитател Кант категорично разграничава 

естествените катаклизми, произтичащи от естествената при-

рода на нещата, а не от порочните морални прояви на човека, 
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макар че понякога може да се види връзка между тях те са яв-

ления от различен порядък. Според Кант естествените събития 

също могат да бъдат разделени на такива, които произтичат по 

необходим начин и такива, които имат случаен характер. В 

последна сметка обаче целият световен порядък се основава на 

Бога. “Тъй като...силите на природата и законите на тяхното 

действие съдържат в себе си основаинето за някакъв естествен 

порядък, който, доколкото той обхваща многообразната хармо-

ния в необходимото единство, служи за причина на това, че съ-

единяването на многоразлични съвършенства в едно основа-

ние става закон, то различните действия на природата в отно-

шение на тяхната красота и полезност би следвалоп да ги разг-

леждаме като подчинени на неотменния порядък на природата  

ичрез него, на Бога. А тъй като, от друга страна, едни или дру-

ги съвършенства в нещо цяло също са възможни не благо-

дарение на плодотворността на едно основание, а изискват 

различни за тази цел произволно съединени основания, то и 

тук някое изкуствено устроение ще бъде причина за някакъв 

закон, и действията, които произтичат в съответствие с този 

закон, ще бъдат подчинени на случайния и изкуствен порядък 

на природата, а чрез него, на Бога.” /И. Кант, цит. пр. с. 442-443/.  

     Следвайки същия принцип на доказателство Кант обяс-

нява както въпроса кога можем да говорим за морално въздей-

ствие от страна на Бога върху протичащите процеси в действи-

телността и човешкото общество и кога не можем да говорим 

за такова въздействие, въпреки че в своите дълбоки основания 

дадено явление в последна сметка е проява от световния поря-

дък, реализиран от Бога, но също така Кант обяснява и онези 

случаи на особеност в движението на небесните тела – напр-

имер планетите на Слънчевата система и звездните образува-

ния. Макар и формално следващи механическите закони, фор-

мулирани от “Принципите на философията на небесната механика” 
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на Нютон за Кант, както впрочем и за самия И. Нютон тези 

особености ни доказват не естествения, а свърхестествения, 

божествен произход на Слънчевата система и на Вселената. За 

да потвърди своите изводи Кант отново се връща към принци-

пите на “Всеобщата естествена история и теория на небето”, 

добавяйки нови разсъждения.Финалът на този трактат е повече 

от категоричен:”Всички тези разсъждения ни довеждат към 

понятието за висшето същество, което обвзема всичко, което 

може да се помисли, ако хората, сътворени от прахта, се ос-

мелят да хвърлят изпитателни погледи зад завесата, скриваща 

от нашите светски очи тайните на неизповедимото, Бог  е 

абсолютно самодостатъчен. Всичко, което има, бидейки то 

възможно или действително, е нещо, само доколкото  е даде-

но чрез него. На човешки език безкрайното би могло така да си 

каже: аз съществувам от вечността към вечността, освен мен 

няма нищо, и всичко, което е, е само чрез мене нещо.”/ И. Кант, 

Соч. Т.І, С., 1965, с. 494/. 

     Но усилията на И. Кант да анализира идеята за Бога и да 

докаже Божието битие, не свършват със завършването на този 

трактат. Десетилетия по-късно от позициите на дълбоката спе-

кулативна философия И. Кант поставя отново въпроса в “Кри-

тика на чистия разум”, а след още едно десетилетие отново в 

“Критика на практическия разум”.Усилията на един от най 

-дълбоките и всеобемащи човешки умове да изследва идеята 

за Бога и да търси доказателства за неговото битие още веднъж 

потвърждават факта, че тази идея пронизва като ос цялата чо-

вешка култура, съзнава ли се това или не се съзнава от човеш-

ките същества, е без значение. При анализа на този въпрос, 

опиращ до вечността и простиращ се върху хилядолетната 

история на разумния човек не може и дума да става за някаква 

“актуалност” от гледна точка на някаква политическа или дру-

га конюнктура. В този смисъл, макар че не се опира върху пос-
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тиженията на науките през последните два века след неговата 

смърт, анализът на Кант си остава фундаментален.    

     В трета глава, раздел трети на “Критика на чисития 

разум” И. Кант разглежда основанията на спекулативния разум 

за доказателство на битие на висша същност. Като анализира 

основанията от едно конкретно съществувание да се премине 

към заключенията за съществуването на някаква безусловна 

необходима същност Кант смята, че не може да се отрича въз-

можността по този път да се достигне до висшата абсолютно 

необходима причина.“Затова ние забелязваме, че у всички на-

роди през най-сляпото многобожие все пак си пробиват път 

искри на монотеизма, към който са ги довели не 

размишленията и дълбоката спекулация, а само естествените 

пътища на всекидневния разсъдък, постепенно ставащи 

понятия.”/ И. Кант, Соч. Т. ІІІ, М., 1964, с. 514, 516/. Веднага 

трябва да добавим, че в “Критика на чистия разум” Кант не 

“унищожава” Бога и не отрича неговото съществуване, както 

под влияние на “Очерките за изучаване на философията на 

Германия” на Х. Хайне твърдяха много автори материалисти, 

за да го “възстанови” по морални подбуди в “Критика на 

практическия разум”. Става въпрос за нещо съвсем друго, 

което нито Х.Хайне, нито материалистите след Л. Фойербах и 

К. Маркс са разбрали. 

     Според И.Кант възможни са само три начина за доказа-

телства на божието битие, изхождайки от спекулативния разум, 

а именно: физикотеологически, космологически и онтологи-

чески. “Други доказателства няма и не може да има” –заклю-

чава Кант с дълбока убеденост в силата на своя единствено 

научен подход към въпроса за Бога и неговото битие / И. Кант, 

Соч. Т. ІІІ,  с. 516/ И с безпощадна последователност, като разг-

лежда различните логически построения с наслагване на пре-

дикати на едно нещо, върху които се крепят доказателствата за 
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съществуването на съответното нещо, в последна сметка дока-

зателствата за Божието битие - Кант заключава:” Следователно, 

всички старания и трудове, загубени за толкова знаменитото 

онтологическо/картезианско/ доказателство за битието на вис-

шата същност от понятия, са загубени даром, и човек толкова 

малко може да се обогати със знания с помощта само на едни 

идеи, както малко би се обогатил търговец, който желаейки да 

подобри своето имуществено положение, би приписал няколко 

нули към своята касова наличност.”/ И. Кант, Соч., т. ІІІ, с. 524/.  

     Със същата безпощадност Кант проследява опитите да 

се докаже Божието битие с помощта на т.нар. космологически 

доказателства, които определя като опити да се направи това 

отново “с помощта на понятия”, нещо което вече видяхме при 

т.нар. “онтологически” доказателства./ Вж. И. Кант, Соч., т. ІІІ, с. 

527/. Логическите, чисто спекулативни разсъждения, чрез кои-

то се “доказва”/?/ Божието битие Кант смята за хипотези. “Но 

да отидеш така далече, че да утвърждаваш, че такава същност 

съществува необходимо, - това значи да напускаш скромния 

език на допустимата хипотеза и да заявяваш дръзки претенции 

на аподиктическа достоверност; в действителност ако ние сме 

уверени, че знаем нещо като безусловно необходимо, то  и са-

мото това наше знание трябва да бъде абсолютно необходимо.” 

/ И. Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 531/. В действителност, говори Кант, след-

вайки принципа да изследва “Чистия разум” в границите на 

опита, “ако всичко, което може да бъде възприето в нещата, и 

би следвало необходимо да се разглежда от нас като обусло-

вено, то ни едно нещо /което може да бъде дадено емпири-

чески/ не може да се разглежда като абсолютно необходимо.  

Оттук на свой ред следва, че вие трябва да признаете 

абсолютно необходимото като намиращо се вън от света, тъй 

като то трябва да служи само като принцип на възможно голя-

мото единство на явленията като тяхно основаниие, но в света 
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вие никога не може да стигнете до него, тъй като второто пра-

вило ви заповядва да разглеждате всички емпирически причи-

ни на единството всякога като производни.”/И. Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 

534/.В този порядък на анализ вървят и разсъжденията на Кант 

върху възможностте на физикотеологическите доказателства 

опряни на опита. За него е лесно да предложи извода, че ника-

къв опит и никакъв закон опрян на емпирическия синтез, кол-

кото и богат да е той не е в състояние да ни даде убедителен 

отговор за реалността на трансценденталната идея за същест-

вуването на някаква необходима първосъщност. /Вж. И.Кант, 

Соч. Т. ІІІ, с. 537/ В същото време Кант, като философ, в много 

по-голяма степен от своите предшественици, опиращ своите 

спекулативни разсъждения върху опита от емпиричното позна-

ние, което ни дават науките не отрича, че именно по този път 

възхождайки към все по-дълбоки тайни на природата ние се 

убеждаваме в необходимостта на висшето същество, твореца. 

“Разумът,- пише той- постоянно възвишаващ се с толкова убе-

дителни и нарастващи в неговите ръце доказателства, макар и 

само емпирически, не може да бъде подтиснат от съмненията 

на изтънчената и отвлечена спекулация: на него му е доста-

тъчен един поглед върху чудесата на природата и величието на 

мирозданието, за да се избави, като от съновидение, от всякак-

ва мъдърствуваща нерешителност и да се повдига от великото 

към по-великото до най-висшето, от обусловеното към услови-

ята до висшия и необусловен творец.”/ И. Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 539/ 

     Отчитайки, че голяма част от религиозните представи за 

Бога като творец на света се основават на изводи по аналогия с 

творческите възможности на човека, Кант обаче заключава, че 

за доказателство на Божието битие са необходими съвършенно 

друг тип доказателства.“Най-голямото, което може да постигне 

физикотеологическия аргумент – това е да докаже майстор на 

света, всякога силно ограничен от пригодността на използва-
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ния материал, но не Творец на света, на чиято идея  е подчи-

нено всичко;”/ И. Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 541/.При разгръщането на 

физико-теологическите доказателства за Божието битие Кант 

привежда най-силния аргумент /3/ за съществуването на Бога, 

който той вижда не в сихийния еволюционен процес на при-

родата, а в достигането до мислещото същество и до принципа 

на свободата. “Следователно, съществува възвишена, и мъдра 

причина на света не просто като сляпо действаща всемогъща 

природа чрез плодородие, а като мислещо същество чрез сво-

бода.”/ И. Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 540/.Макар че този извод не е кате-

горичен и формулиран по един безвъпросно ясен начин той ни 

показва дълбоката догадка, до която стига Кант за великия 

промисъл заложен от Бога в развитието на природата, който да 

се реализира в пълна сила при човека в принципа на свободата. 

На Кант му липсваха постиженията на науките през ХІХ и ХХ 

век, за да направи онзи извод, който ще даде ключа към синте-

за между принципите на Божието творение на света и принци-

пите на Универсалната еволюция/история на Вселената.  

     Така виждаме, че в края на краищата в “Критика на чис-

тия разум”  Кант съвсем не отрича нито Божието битие, нито 

възможността то да бъде доказано, но това може да стане само 

чрез метода на онтологическото доказателство, чисто спеку-

лативно, при това опряно на Практическия разум, основан на 

морала.“По такъв начин,пише той-в основата на физикотеоло-

гическото доказателство лежи космологическото доказателство, 

а в основата на космологическото– онтологическото доказател-

ство за съществуването на единната първосъщност като висша 

същност, и тъй като за спекулативния разум няма повече пъти-

ща освен тези трите, то онтологическото доказателство, изхож-

дащо от само чистите понятия на разума,е единствено възмож-

ното доказателство,ако въобще е възможно доказателство на 

положението,превъзхождащо във висока степен всяко емпи-
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рическо приложение на разсъдъка.”/И.Кант,Соч.Т.ІІІ,с. 543-544/ 

     Но като признава безпомощността на разсъдъка да пос-

тигне понятието за висшата същност, т.е. за Бога Кант прави 

заключението, че това остава “безукоризнен идеал” за спеку-

лативно приложение на разума. Само разумът от позициите на 

трансценденталната философия би могъл да постигне поняти-

ето за Бога, “което завършва и увенчава цялото човешко зна-

ние и чиято обективна реалност, по този път, действително не 

можем да докажем, но и не можем също да опровергаем.”/И. 

Кант, Соч. Т. ІІІ, с. 551/ За Кант е категорично ясно, че Теологи-

ята като учение за Бога може да изпълни своята роля само като 

се обогати от постиженията на позитивното философско зна-

ние, опряно на науките,но тогава тя би следвало да бъде “тран-

сцендентална теология”,/и бихме добавили/ а не просто “Свето 

учение”, приемащо чрез вярата “откровенията” за истини.  

     И така, без да отрича Божието битие, но изказвайки само 

съображения, че с помощта на емпиричното познание и опита 

на разсъдъка ние по никакъв начин не можем да постигнем 

доказателство за обективната му природа, Кант още в “Крити-

ка на чистия разум” ни насочва към човека, към моралния за-

кон, към категорическия императив на дълга, в който е снета 

обективната необходимост на световния ред, върху който на 

свой ред се основава принципа на свободата. Нека накратко 

проследим логиката на мисълта на И. Кант, която макар и не 

съвсем в ясно артикулирана форма намира в културата на чо-

века, чието ядро е морала-нравствеността, снета логиката на 

великия промисъл на Еволюцията на Вселената. 

     Съзнаващ ясно или интуитивно стремящ се към това, 

всеки човек подчинява разумните си действия и поведение на 

целта да постигне висшето благо. Но в последна сметка вис-

шето благо, което може да се реализира по пътя на постигнати 

малки желания с нравствено поведение, е желанието за безс-
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мъртие на човешката душа, на човека като личност. Но това 

“безсмъртие, -подчертава Кант- като неразривно свързано с 

моралния закон  е постулат на чистия практически разум/.../ 

/И. Кант, Соч. Т. ІV/1/, М., Мысль, 1965, с.455/. А тъй като осъщес-

твяването на всяко желание е обект на волята, т.е. привеждане 

в действие принципа на свободната воля, на свободата, то дос-

тигането на висшето благо изисква пълно съответствие на чо-

вешкото поведение с моралния закон. Но “пълното съответст-

вие на волята с моралния закон е святост-съвършенство недос-

тъпно ни за едно разумно същество в сетивно възприемаемия 

свят в какъвто и момент на неговото съществуване”./И. Кант, 

Соч., т. ІV/1/, с. 455/ По такъв начин в нашата човешка природа 

изначално е заложено моралното предназначение и стремежа 

към непрекъснато нравствено съвършенство. Всичко това в 

края на краищата е и главната цел на религията. 

Но ако първия резултат от следването на моралния 

закон е усъвършенстването на човешката нравственост в сво-

ите най-висши форми като път към безсмъртието, то съпътс-

тващия втори резултат е постигането на щастието. “Този закон 

– пише Кант- трябва да води и до възможността на втория 

елемент на висшето благо – към съразмерното с тази нравстве-

ност щастие – така безкористно, както и преди /т.е. при позна-

нието в “Критиката на чистия разум” -б.м. П.Г./ само от единия 

безпристрастен разум, а именно като допускане на същест-

вуване на причина, адекватна на това действие, т.е. да посту-

лираш битието на Бога като необходимо отнасящо се към въз-

можността на висшето благо / а този обект на нашата воля е 

необходимо свързан с моралното законодателство на чистия 

разум/.”  /И. Кант, Соч. Т. ІV /1/, с. 457/ 

Според Кант “щастието е такова състояние на разум-

ното същество в света, когато всичко в неговото съществуване 

става в съответствие с неговата воля и желание;следователно 
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то се основава на съответствието на природата с всичката й 

цел и с главното определящо основанието на неговата воля.”/И. 

Кант, Соч. , Т. ІV /1/, с. 457/. Но Кант не вижда в моралния закон 

като закон на свободата необходимата връзка“между нравстве-

ността и съразмерното с нея щастие на съществото, принадле-

жащо към света като негова част и затова зависимо от него.”/И. 

Кант, цит.пр. с. 457/ Но “въпреки това в практическите задачи на 

чистия разум, т.е. в необходимите усилия, насочени към вис-

шето благо, такава връзка се постилира като необходима: ние 

трябва да се опитаме да съдействаме на висшето благо/което 

затова би трябвало да бъде възможно/.Следователно тук се 

постулира така също съществуването на различна от приро-

дата причина на цялата природа; и тази причина заключава в 

себе си основанието на тази връзка, а именно пълното съответ-

ствие между щастието и нравствеността./И. Кант, цит. пр. с.458/. 

     По такъв начин “висшето благо в света е възможно, само 

доколкото признават висшата причина на природата, която има 

причинност, съобразна на моралното убеждение.А съществото, 

което по своите постъпки е способно да притежава представа 

за закона, е мислещо същество /разумно същество/, и причин-

ната за тази представа за закона на това същество е неговата 

воля. Следователно, висшата причина на природата за висшето 

благо,доколкото можем да я предположим, е същност, която 

благодарение на разсъдъка и волята е причина /следователно и 

творец/на природата,т.е. Бог.Следователно, постулатът на въз-

можността за висше производно благо/най-добрия свят/ е заед-

но с това и постулат за действителността на висшето първона-

чално Благо,а именно Божието битие.”/И.Кант,Соч.,Т.ІV/1/,с. 458/   

     Макар че не постулира връзката между моралната необ-

ходимост като проява на субективността и дълга като проява 

на обективността Кант е принуден да констатира ,че “приз-

нанието за съществуване на това мислящо същество е свър-
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зано със съзнанието за нашия дълг, макар че самото това приз-

нание е необходимо за теоретическия разум, за който то, разг-

леждано като основание на обяснение, може да бъде наречено 

хипотеза, а по отношение към разбирането на зададения на нас 

от моралния закон обект /висшето благо/, следователно към 

потребностите в сферата на практическото – на вярата, и при 

това на вярата, основана на чистия разум, тъй като само чистия 

разум /и в своето теоретическо, и практическо приложение/ се 

явява нейния източник.”/И. Кант, Соч., Т. ІV/1/, с. 459/  

     “Без обещава сам по себе си щастие”, но именно “чрез 

понятието за висшето благо като обект  и крайна цел на 

чистия практически разум” моралният закон “води към рели-

гия, т.е. към познанието на всички задължения като божест-

вени заповеди, не като санкции, т.е. произволни, сами по себе 

си случайни разпореждания на чуждата воля, а като неотменни 

закони на всяка свободна воля сама по себе си, които обаче 

следва да разглеждаме като заповеди на висшата същност, 

защото висшето благо, което моралният закон ни задължава да 

полагаме като предмет на нашите стремежи, ние можем да оч-

акваме само от морално съвършенна / свята и блага/ и заедно с 

това всемогъща воля, следователно благодарение съответст-

вието с тази воля.” /И. Кант, Соч., Т. ІV /1/, с. 463/. Но погледнато 

от този аспект се вижда, че моралът не е учение за това “как 

ние трябва да се направим щастливи, а за това как ние трябва 

да станем достойни за щастие.”( И. Кант, Соч., Т. ІV /1/, с. 463) И 

само когато нашата нравственост, основана на моралния закон 

не предлага правила за постигане на своекористни желания, а 

съдейства за постигането на висшето благо –идеята за безс-

мъртието на нашата душа, чрез свързването й с вечността и 

висшето щастие,“само тогава това учение за нравствеността  

можем да наречем и учение за щастието, тъй като надеждата за 

щастие започва само с религията”/И.Кант, Соч.,Т.ІV/1/. И “от-
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тука,заключава Кант– можем да видим, че ако питат за крайна-

та цел на Бога в сътворението на света, то трябва да посочим 

не щастието на разумните същества в него, а висшето благо, 

което към указаното желание на тези същества присъединява 

още едно условие, а именно да бъдат достойни за щастие, т.е. 

нравствеността на тези разумни същества;само нравствеността 

съдържа в себе си мерило, което им позволява да се надяват на 

щастие по волята на мъдрия творец.”( И. Кант, Соч.,Т.І /1/, с. 464).     

По такъв начин въпреки, че остава верен на своя категоричен 

императив, въплътен в дълга, в съответствие с който човек е 

цел/самоцел сам по себе си, и “никога от никой/даже от Бога/ 

не може да бъде използван само като средство”и тъй като чо-

векът е”субект на моралния закон”, а “човечеството в наше ли-

це би следвало да бъде свято за нас” и провъзгласява свободата 

на волята на човека. Кант напомня, че нашата воля е само авто-

номна.В последна сметка трябва “да се съгласува с тази воля, 

на която тя следва да се подчинява”(И.Кант,Соч.Т.,ІV/1/,с. 465-66) 

Въпреки че системата на Г. Хегел в сравнение със 

системата на И. Кант стои много по-високо по отношение на  

своята цялостност, единност, последователност и диалектич-

ност тя определено отстъпва в пункта на  Философията на ре-

лигията. Това е така, защото Кант прави своя анализ и пред-

лага своите изводи в учението за Бога  върху основата на сво-

ята експлицитно заявена енциклопедичност в областта на ес-

тествените науки, за да завърши системата догоре с филосо-

фията на морала с принципа на категорическия императив, 

докато при Хегел, чиято цялостна философия може да се 

интерпретира и като една глобална философия на религията, 

то учението за Бога в собствената му философия на религията 

е повече спекулативен анализ на диалектиката на абсолютния  

дух, отколкото действително научен анализ. Като заявява, че 

само с помощта на философията на релиигята “можем по нау-
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чен път да познаем какво е Бог”( Георг В. Фр. Гегель, Философия 

религии в двух томах, т. І, М., Мысль, 1976, с. 273). Хегел заявява, 

че ние предпоставяме това твърдение, изхождайки от факта, че 

“резултатът на философията се състои в това, че богът е абсо-

лютно истинното, в себе си и за себе си всеобщото, всеобхва-

щащото, всесъдържащото и придаващо на всичко устойчи-

вост”( Цит. пр. с. 273). И неочаквано за последователите на Хе-

гел, които не пестят възторзите от неговата виртуозна диалек-

тическа мисъл по отношение на всичко, до което тя се е докос-

вала, Хегел предлага като първо и най-общо определение на 

Бога за нас “в аспекта на развитието като нещо затворено в се-

бе си, пребиваващо в абсолютно единство със себе си.”(Цит. пр. 

с.274). Но именно затова “тази всеобщност следва да разбира-

ме като абсолютно пълна, напълнена. Бог като такова всеобщо, 

в себе си конкретно, пълно, е единния и не противопоставен на 

много богове; той е единното и единственото,Бог.”(с. 274) 

     Обявявайки всеобщи безпределни характеристики  на 

Бога Хегел логично в духа на своята философия  стига до 

заключението, че “Бог е абсолютната субстанция, единствена 

истинна действителност. Всичко останало, което е действи-

телно е действително не за себе си, не притежава за себе си 

устойчиво съществуване. Единствената абсолютна действи-

телност е Бог, следователно той е абсолютната субстанция.” 

(Цит.пр.,с.274-275). Без да забравяме енциклопедичността на 

Хегел демонстрирана по блестящ начин във “Феноменология 

на духа” и “Енциклропедия на философските науки “ Хегел не  

просто реанимира на езика на спекулативната немска филосо-

фия духа на Платоновата философия за вечните и съвършенни 

идеи, сред които идеята за Бога е най-съвършенната, но и 

показва пътя на ставането на онтологическото доказцателство 

за Бога чрез дейността му. В първата книга на обективната 

Логика Хегел показва прихода от абстрактното битие към 
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наличното битие, което се връща в същността и се определя 

като основание вече във втората книга на Логика. Именно тук 

същесктвувнанието се реализира във вид на субстанция и се 

връща, или по-точно се постига в понятието.”От само себе си  

е ясно, че този последният преход по своето определение е 

същото, което някога се срещаше в метафизиката като умо-

заключение за понятието, а именно от понятието за Бога към 

неговото съществуване или като така нареченото онтологичес-

ко доказателство за съществуването на Бога.”(Г.В.Ф. Хегел, Нау-

ката логика, Втора част Субективна логика или Учение за понятието, 

София, 19671 с. 185).“Ние познаваме Бога – продължава 

по-нататък Хегел- като жив Бог и още повече като абсолятен 

дух само в неговата дейност. Още отрано човекът е бил насо-

чен да познава Бога в делата му; едва от тях могат да произ-

лизат определенията, които се наричат негови свойства; тъй 

като в тях се съдържа и неговото битие. Така и схващащото по-

нятията познание за действуването на Бога, т.е. за самия него 

схваща понятието за Бога в неговото битие, а неговото битие – 

в неговото познание.”(Г.В.Ф. Хегел, Науката логика, Втора част, с. 

187). Но целият този процес на познание трябва да проследи 

преходите им от механизма към химизма и телеологизма, 

постигането им като цел, като резултат на еволюцията, според 

тогавашните постижения на науките.  И това Хегел потвърж-

дава със следващото заключение, че “когато ние говорим суб-

станция като същност  и основание на света, то това означава, 

че всеобщото още не е постигнато като конкретно в самото 

себе си. Всеобщото, постигнато като конкретно в самото себе 

си, е дух.”, т.е. ние го предполагаме, но ние не сме го стигнали 

в своето познаине, в своята мисъл именно като конкретно, 

богато на определения. (Вж. Г.В.Ф. Гегель Философия религии в 

двух томах, т. І, . пр. с. 275). С други думи, в резултата, в 

понятието на Субективната логика на човека ние постигаме 
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ставането на субстанцията като дух. Но това е само един 

момент в процеса на доказване на битието на Бога като дух.  

Като признава общоизвестното, че Бога е в нас в качес-

твото ни на вярващи, Хегел се пита в коя от нашите способ-

ности все пак Бога е това “съвършенно всеобщо” и отговаря, 

че божието съдържание се намира в себе си в...”мислене-

то”. ”Само мисленето е сферата на това съдържание, е дей-

ността на всеобщото, всеобщото в своята дейност, в своите 

действия; ако ние наречем това постижение на всеобщото, в 

такъв случай това, за което съществува всеобщото е всякога 

мисленето.” ( .Г.В.Ф. Гегель, Философия религии в двух томах, т. І, . 

с. 276) Разбира се, ако се абстрахираме от принципа на Хе-

геловата философия, че духът, т.е. абсолютът, т.е. “абсолют-

ното мислене” е изначално заложен в същността на света и оп-

ределя неговата глобална логика на диалектическо развитие, а 

човешкото мислене, човешкия субективен дух само постига в 

познанието чрез своята субективна логика тази абсолютна ис-

тина, този Дух, по същество Бога, то не можем да не признаем, 

че едва в човешкото мислене, като висша форма на дейността, 

на субективността, т.е. висша форма на еволюционното разви-

тие, активност се появава идеята за Бога и се определят харак-

теристиките на неговото битие. Макар и да не достига до иде-

ята, или по-точно не споделя идеята на материалистическата 

философия /Д.Дидро/, че човешкото мислене е отражение на 

обективната действителност в нейната динамика и противо-

речиво развитие, Хегел все пак ни призовава да правим 

разлика между обективните характеристики на всеобщото – 

Бога и субективните характеристики на нашето мислене. “ По 

такъв начин – пише той- ние постигнахме различие между 

мисленето и всеобщото, което ние отначало нарекохме бог; 

това е различие породено отначало само от нашата рефлексия 

и още не е съвършено наличествуващо за себе си в съдър-
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жанието. Като резултат от философията се явява твърдението / 

в религията това съществува под формата на вяра/, че Богът е 

единствената истинна действителност, че друга не същест-

вува.”Но той все още смята, че в тази “единствена действи-

телност и чиста яснота още няма място за действителността  

и различаването, именуемо от нас мислене.” (Цит. пр. с. 277) 

Това е така, защото мисленето като област на всеобщото е все 

“още абсорбирано в това единно, вечно в себе си и за себе си 

съществено”(с. 277).От него всичко произлиза, в него се връща 

и в него се вечно съхранява. Пред лицето на това единство 

“материята губи своята непроницаемост, а духът,“аз-ът” не 

притежава нужната недостъпност, която би му позволила да 

притежава истинната субстанциалност.”(Цит. пр. с.277)Хегел 

пояснява, че подобна представа обикновено наричат пантеи-

зъм, но според него това е просто субстнанциалност, защото 

тук “Богът е определен като субстанция; абсолютен субект, ду-

хът също остава субстанция, обаче той е не само субстанция, 

но и определен в себе си като субект.”(с. 278). Именно в това 

различие между пантеизма и субстанциалността на Бога като 

субект е заложено предимството, според Хегел, на спекулатив-

ната философия от другата философия, но това е и главното.  

За Хегел пантеизма или спинозизма  е извеждане и 

придаване на същностни характеристики на единичното като 

всеобщо съдържание на света, при което последователите на 

този възглед “под единство подразбират абстрактно, а не ду-

ховно единство”, докато единството на Бога е единство на суб-

станцията, единна и единствена.( Цит. пр. с. 279) Единството на 

Бога всякога е единство, което не зависи от характера и начина 

на определението му. И тук най-важното е, че “това е божест-

вена всеобщност, дух, още напълно пребиваващ в своята неоп-

ределена всеобщност, за която няма никакво различение. Само 

на тази абсолютна основа - отначало ние го утвърждаваме това 
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като факт – въобще може да стане различаването, което в 

качеството на духовно различаване е съзнание; и само с това 

започва религията като такава.”При факта на това различение 

абсолютната всеобщност преминава към съждения и по такъв 

начин се полага като определеност, и Бога като дух, който се 

постига от субективния дух и съзнанието, Богът става предмет 

на съзнанието, а самото мислене вече като различено встъпва в 

отношения към Бога. ( Вж. Гегель, цит. пр. с. 281) По такъв начин, 

следвайки логиката на Хегеловата философия “ние не можем 

да не се съгласим с истинността на твърдението, в съответ-

ствие с което Бог не може да бъде разгледан вън от субектив-

ния дух; обаче причината за това ние виждаме не в това, че 

богът е нещо неведомо, а в това, че Бог по своята същност е 

дух в качество на знаещ дух. И тук става дума, следователно, 

за отношението на духа към духа. Това отношение на духа към 

духа лежи в основата на религията.” (Гегель,Ф-я религии, с. 282).  

Разбира се, че идеята за Бога и аргументите за неговото 

битие не могат да бъдат анализирани вън от религията, ядро на 

чиято система е именно отношението на вярващия към Бога. 

Също така не може и дума да става, че вън от това отношение 

вярващият може да прави добро и да следва своя дълг към 

предци, родители, семейство, държава. Степените и формите 

на съзнанието на вярващия зависят от степента и силата на не-

говите чувства, неговите съзерцания и представи, но всичко 

това е обект на друг анализ, където не мисленето, а психиката 

на вярващите става сферата,където се постига Бога( с. 283-324).           

Безспорно най-значимото от философия на религията 

след И. Кант и Г. Хегел и преди К. Маркс намираме у Лудвиг 

Фойербах в неговия фундаментален труд “Същност на христи-

янството”. Всъщност това е и най-значимото философско изс-

ледване на религията от матерализма и след К. Маркс. Другото 

са или разбори на религиозните текстове или пълно отрицание 
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на каквато и да е основателна истинност в тях. Сериозността 

на анализа  на Л. Фойербах, предложен в “Същност на христи-

янството”/1841/ и  продължен и дообогатен в “Лекциите по същ-

ността на религията.Същност на религията”/1845/ произтича от 

факта, че Л. Фойербах не само е преминал непосредствено 

през грандиозните философски системи на И. Кант и Г. Хегел 

като е преодолял тяхната непоследователност, но в атмос-

ферата на една основателна безпощадна критика на християн-

ството от страна на “младохегелианците”/Б.Бауер и др./ Л. 

Фойербах осмисля върху базата на огромен исторически мате-

риал и теологична литература принципите на християнството 

и другите религии и предлага своето виждане за религията, за 

идеята за Бога. Още в началото на “Същност на христи-

янството” той заявява своя отстояван навсякъде тезис, че “Тай-

ната на теологията е антропологията”.(Л. Фойербах, Избрани 

произведения, С., 1966, т. ІІ, Същност на християнството, с. 7).  

Този тезис на Л. Фойербах е изведен от неговия много-

аспектен анализ на усилията  на човека да намери отговори 

на своите въпроси за началото на света, за причините на него-

вото битие, тайната на неговия произход, на неговата мисъл и 

воля, и не на последно място стремежа му към вечност чрез 

преодоляване на своята крайност, краткост, уязвимост. “Не аз, 

-пише Фойербах, - а религията се покланя на човека, макар че 

тя, или по-скоро теологията, отрича това. Не само моята 

скромна личност, а самата религия казва: бог е човек, човекът 

е бог. Не аз, а самата религия отрича и отхвърля онзи бог, 

който не  е човек, а  е само ens rationis /разумно същество/ 

като оставя бог да стане човек и прави предмет на своето 

обожаване и почитане едва този човешки оформен, човешки 

чувствуващ и мислещ бог. ( Л. Фойербах, Избр. Пр. , т. ІІ, с. 17).  

Няма съмнение, че антропоцентризмът на развитите 

религиозни учения, на теологията е резултат от интуитивното 
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долавяне от жреци, апостоли и пророци на различните религии 

на антропния принцип на еволюцията, сведен до акта на 

творението на света и човека от Бога. Но нито тогава, когато 

възникват световните монотеистични религии, нито по вре-

мето, когато твори Л. Фойербах науката е дала достатъчно 

материал, за да се мисли еволюцията на Вселената като мно-

говариантен процес, в който “разумността” е вложена в раз-

лична степен в различни видове живи организми /напр. Ципок-

рили-пчели, делфини, хоминиди-човек /. Затова, както за съз-

дателите на религиозните учения, така и за такива могъщи 

умове като И. Кант и Г. Хегел, именно човекът със своя разум 

и воля, постига Бога, който не може да бъде нещо друго освен 

Дух. Но както видяхме убедителните доказателства на Фило-

софията на религията не могат да бъдат други освен такива, 

почерпени от арсенала на спекулативната философия. Но 

такива са, видяхме и доказателствата и на “отците” на теоло-

гията – Св. Августин, Св. Тома Аквински и др. само че 

почерпени от вярата и затова звучащи доста по-наивно.  

Критиката обаче на “недостатъчността” и неубедител-

ността на Философията на религията и в още по-голяма степен 

на Теологията карат Л. Фойербах да отхвърли хипотезите на 

метафизиката и диалектиката на спекулативната философия  

за “обективната” страна на религиозното отношение и да сведе 

своя анализ за битието на Бога само върху сферата на чо-

вешкото съзнание, психиката, разсъдъка и разума на човека. 

Това е също спекулативен анализ, но той се обосновава с 

“реалността” на човешката психика /душа/, разум и мислене, 

без също да е разкрил дълбоката същност на тези явления, на 

тези “свойства” на човешкия мозък  и на човека като разумно 

същество. “Съзнанието на Бога е самосъзнание на човека, 

познанието на Бога е самопознание на човека”- пише Л. 

Фойербах и продължава:”Бог за човека е неговия дух, неговата 
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душа, а духът на човека, неговата душа, неговото сърце е 

неговия бог. Бог е изразената вътрешна същност, изразеното 

Аз на човека.”( Л. Фойербах, Избр. Пр. т. ІІ, с. 42). За Л. Фойербах, 

в религията като отношение на човека към Бога всъщност се 

реализира отношението на човека към своята същност. А 

хуманизмът, който идва от Бога  представлява всъщност 

самопостигане на човека чрез своя морал. (Вж. Л. Фойербах,  

Цит. пр. с. 42-48) 

В цяла серия книги най-изтъкнатия руски философ 

немарксист от първата половина на ХХ век Н. Бердяев в духа 

на руската философия на религията анализира въпроса за Бога 

и диалектиката на божественото и човешкото. ( Вж. Н.А. Бердя-

ев, Царство духа и царство кесаря, М., 1995; Н. Бердяев, Диалектика 

божественного и человеческого, М., 2003). Като признава истори-

ческите факти за предтечите на идеите на хрисиянството в 

езическте религии по темите за страданията на Бога (Озирис, 

Адонис, Дионис) и неговото възкресение, а също евхаристията 

Н. Бердяев подчертава, че “християнството не е просто една от 

религиите стояща редом с другите, християнството е религия 

на религиите...”(Н. Бердяев, Диалектика божественного и челове-

ческого,с.100) За него въпросът за Бога не е един от многото -

емен към Бога, той не може да изисква, щато да му докажат и  

покажат реалността на Бога. Реалността на Бога не се вкарва 

отвън и не се доказва отвън.”( Цит. пр., с. 36) Само по пътя на 

отрицанието ние можем да се приближим към разбиране същ-

ността на Бога. Отрицателното богословие,в лицето на езич-

ника Плотин и християнина Н. Кузански, говори, че “божест-

венното битие съвсем не е битие, в този смисъл, в който се 

признава битието на природния свят, в който всичко е поло-

жително и ограничително опредеелно. Божественото битие е 

реалност от друг порядък и ако природният свят е битие, то 

Божеството е небитие. Божеството е висше битие, то е свръх-
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битие. Отрицателното богословие не допуска натурализация и 

рационализация на Божественото битие.”(Цит. пр. с. 82).Върху 

базата на един дълбок анализ на различните прояви на Божи-

ето битие Н. Бердяев извежда една от главните идеи на своята 

философия на християнската религия,а именно, че в явлението 

/мита Исус Христос/ християнството има категорични доказа-

телства за Бога и неговата съдбоносна връзка с човека. 

“Христос беше явяване на Богочовека, на съвършенния Бог, и 

съвършенния човек, на две природи съединени в едно лице. С 

това християнството се определя като религия на Богочовечес-

твото, религия не монистическа. И в църквата се съединяват в 

един организъм, в една личност две природи – на Божеството и 

на човечеството”(Цит. пр. с. 319)  

Нашият анализ на върховите идеи за Бога и доказател-

ствата за неговото Битие не би бил относително цялостен, ако 

не посочим изводите на британския философ А.Н. Уайтхед, 

който,продължавайки линията на Платон, Плотин и Хегел, за-

едно с това прави своя синтез между идеите на философията 

на Новото време, Религията, Естетиката и Естествознанието до 

70-те години на ХХ век във фундаменталния си труд “Процес 

и реалност”/ Вж. A.N.Whitehead, Process and Reality, L., Macmillan 

Compani,1967/.Изходният фундаментален принцип на А.Н. Уай-

тхед е твърдението му, че “действителрният свят е процес, и... 

който процес представлява ставането на актуалните същос-

ти.”/Ibid., P. 33/ В самата природа на битието е заложена въз-

можността от неговото “ставане”. При това “ставането” става 

по пътя на “срастването”/Ibid.,P.33. На този процес на сраства-

нето,“захващането”се подчиняват не само актуалните същ-

ности, но и т.нар.“вечни обекти”. При актуалните същности 

процесът е “физически”, а при “вечните обекти” –“концеп-

туален”. Ако актуалната същност се въплъщава в друга се 

получава процес на “въплъщение”. Но ако актуалната същност 
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се сраства с “вечните обекти” се получава процес на “вхож-

дане” на вечната същност в актуалната същност. По такъв на-

чин въпллъщаването на една актуална същност в друга по-вис-

ша представлява процеса на еволюцията, а въплъщаването на 

актуалната същност във “вечните обекти” представлява пости-

гане, вхождане на висшия смисъл в актуалната същност. Акту-

алните същности и вечните обекти представляват, според кон-

цепцията на Уайтхед за “философията на организма” две мно-

жества. “Двете множества са свързани с нещо, която обединява 

актуалността на временното с вечността на потенциалното. 

Тази крайна същност е божествения елемент на света.” /Ibid., P. 

64/.Процесът на обединяване, съединяване на актуалните същ-

ности с вечните обекти, което е главното в учението на А. Уай-

тхед за организма е целенасочен процес на движение в съот-

ветствие с “абсолютното самосъзнание” на актуалните същ-

ности./Ibid., P. 94/ Така още на този етап на концептуалния ана-

лиз на учението на А.Н. Уайтхед за организма се вижда него-

вия опит да съедини двете линии във Философията на Новото 

време – тази на Рационализма/Декарт, Спиноза, Лайбниц/ с та-

зи на Сенсуализма / Бейкън, Хобс, Лок/ с помощта на диалек-

тическия преход между микроскопическото/индивидуално и 

макроскопическото/общо понятие за “организма”. В този логи-

чески порядък А. Н. Уайтхед въвежда и двата вида причини в 

духа на Аристотел: а/“подбуждащата”към външния преход от 

една актуална същност към друга и б/ “крайната”, която опре-

деля вътрешния процес на ставането на самата актуална същ-

ност. Обективното съдържание на процеса са “вечните обекти”, 

но самият процес е процес на усещане, чувстване. Тук виж-

даме снети идеи на Яков Бьоме за “мъката на материята” и на 

Дьони Дидро за свойството ,подобно на усещането на цялата 

материя. Тук, както е и при Дидро и матералистическата тео-

рия на отражението /Вж.Тодор Павлов, Теория на отражението, С., 
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1964/ мисленето е само висша форма на усещането, чувст-

ването. Тук отново виждаме диалектическия преход между 

обективността и субективността, между мисленето и субекта. 

Но ако за Р. Декарт мисленето се поражда от субекта и е дока-

зателство за неговото битие, то за А.Н. Уайтхед субектът се 

поражда от мисленето. Водещ е процесът, а не определеността 

на нещата. Самият процес показва ставането на субективния 

опит в познанието на обективния свят,Вселената. Следовател-

но Вселената е изградена въз основа на принципа на субектив-

ността, при който обективните факти се дават в индивиду-

алния опит, а не както е при Кант, където чрез индивидуалния 

опит се постигат доказателства за обективните факти.  

И след като ставането на света е процес , а Вселената е 

организъм , то логически се налага изводът, че “всяко създание 

включва в себе си пълнотата на историята”/ Ibid., P. 347/Но 

къде е тук Богът? Богът е изначален, той е реализация “на 

абсолютното богатство на потенциалностите”/ Ibid., P. 521/ . Но 

бидейки изначален, Бог е и окончателен. “Той е начало и край” 

/Ibid.,P. 523/ Тук също следва да се приложи диалектическия 

принцип, защото ако първоначалната природа на Бога е 

концептуална, то окначателната, крайната представлява 

трансформация на неговата мъдрост, т.е. “преплитане на 

Божествените усещанетия с Неговите изначални котнцепти.”/ 

Ibid., P. 523/ Следователно Бог е иманентен на света и неговата 

роля не е да се бори срещу силите на злото и деструкцията, 

защото “Той не твори света. Той го спасява”,като го води “към 

красота, истина и благо”/ Ibid., P. 526/.Диалектическото 

единство на Бога и Света е цялостно, изначално и 

безкрайно,вечно.“Природата на света е изначален факт за Бога, 

а при,fдdта на Бога е изначален факт за света. Процесът на 

творение постига примирение между неизменността и потока, 

когато подхожда към последния стадий – вечността, Апотеоз 
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на Света.” Ibid., P. 529/          

Както анализа на И. Кант и Г. Хегел на идеята за Бога и 

приведените от тях доказателства на спекулативната филосо-

фия за неговото битие, така и мащабният u критичен анализ на 

Л.Фойербах, разгърнат като материалистическа критика на ре-

лигията, в който се съдържа и разбирането му за Бога са впе-

чатляващи и в една или друга степен допринасят за изясняване 

на този въпрос от позициите на съвременната наука и филосо-

фия на универсалната еволюция/история, разбирана като фун-

даментална философия. Връх на този анализ са безспорно  

доведените до съвременния етап на науката, философията и 

теологията идеи за Света и Бога на А.Н. Уайтхед. Затова макар 

и с риска да не задоволим всички очаквания за категоричност 

на изводите време е да изложим своето разбиране на Идеята за 

Бога,изхождайки от постиженията на постнекласическата 

наука и да предложим своите доказателства за неговото битие. 

И така, Първо, категорично ясно е, че Вселената, поне 

тази, която познаваме и чието развитие наблюдаваме с приви-

легията, че можем да правим това, не е съществувала вечно, а 

има своето Начало,някъде преди 14 млрд години, когато е ста-

нал “Големият взрив”. Няма никакви научни доказателства да 

съществува друга “паралелна”Вселена, основаваща се на дру-

ги принципи на структурата и еволюцията.Следователно, всич-

ки аргументи на т.нар.“материалистическа”философия, опира-

щи се на “матералистическата“ наука, че “Материята” е без на-

чало във времето и пространството остават в историята на нау-

ката, както са останали аргументите, че Земята е плоска и е 

център на света.  

     Второ, все още не е ясно категорично от “Какво” за-

почва Вселената, “Какво се взривява” при 0 см. сингулярност и 

започва да създава енергия, която по принципа на гравитаци-

онното и слабо електромагнитно взаимодействие довежда до 
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образуване на хелиеви ядра, които са “само” 25% от всички 

ядра образувани в първите мигове от това “Начало”, което така 

или иначе ние през милиардните светлинни години получаваме 

до днес като “Светлина”. Но повече от категорично ясно е, че 

Вселената не започва от “Нищо”, макар да се смята от всички 

астрофизици, привърженици на теорията за “Големия взрив”, 

че в момента на “Големия взрив” тя е имала нулев размер, но е 

била безкрайно гореща, т.е това е непредставима и неизразима 

концентрация на Енергия. Известно е,обаче, че още след пър-

вите секунди Вселената се разгръща не самопроизволно, като 

някакъв “Хаос”, а по определен “План” и “Рамки”. Това е така, 

защото ако слабото взаимодействие в първите минути на 

колосалното “разхвърляне”,при което енергията е ставала на 

вещество/маса/материя, е било на няколко степени по-малко, 

всички ядра са щели да останат хелиеви или светлина, което 

означава, че не би имало от какво да се образуват тежките еле-

менти и да възникнат въглеродните вериги, които след милиар-

ди години щели да станат белтъчния субстрат на живота.  

     Трето, необходимо е да отбележим особената роля на 

предсказаните прези 50 години от Питър Хигс и доказани от 

учените от ЦЕРН преди няколко години т.нар.“божествени час-

тици”–Х-бозони. Именно тези хигсбозони катализират и прев-

ръщат хелиевите ядра в едни или други елементи, създавайки 

по такъв начин базата на веществото, на материята на Все-

лената, върху която ще се формират различните варианти, но 

не безкрйни, а до 9-та -10-та степен  на нейната еволюция. 

    Четвърто, в съгласие с Общата теория на относителност-

та Времето и Пространството на Вселената/Материята, Света, 

не са съществували преди “Големия взрив” и започват своя от-

чет от неговото “Начало”. Следователно, ставайки Вселена, 

Материята е “правила” и своето Време и своето Пространство. 

Така че “Материята” не е “безкрайна” в пространството и 
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времето, според твърденията на материалистите, последните 

от които бяха марксистите-ленинисти. 

     Пето, още от своето “Начало” Вселената се разгръща в 

съответствие с цяла група взаимосвързани Универсални Прин-

ципа, които осигуряват нейното Единство в Пространството и 

Времето. Първи такъв принцип е принципа на ядрено –сате-

литния характер на Света – от микросвета(ядра, електрони, по-

зитрони, неутрони до макросвета–(галактики, звезди, планет-

ни системи итехни спътници, а също галактически стран-

ници-комети, астероиди и т.н.).Този принцип с пълна сила ва-

жи и за Биосферата на Земята и човешките общности, дър-

жавни и културни образувания.Специфична модификация на 

този първи принцип е принципа на екологическата органи-

зация на живото вещество-всеки жив организъм се реализира в 

определена среда и се нуждае от определено пространство. По 

подобие на първия принцип такъв универсален принцип е 

принципът на допълнителността, т.е. всяка система получава 

своите основания в по-голяма система и може да бъде 

обяснена само в рамките на тази “по-голяма” система. Но така 

стигаме до Вселената като цяло, която има основанията в 

самата себе си като Единност. Универсален принцип на Все-

лената е и Принципът на пряката и обратна връзка, обяснен от 

Кибернетиката, само че в мащабите на Вселената той изразява 

информационното взаимодействие на всички атоми независи-

мо къде в гигантските галактически пространства те се нами-

рат и в строежа на какви системи вземат участие. Тази идея 

човечеството е втъкало в своята култура като гениална догадка 

още от времената на древните гърци, повторена от великия Г. 

Лайбниц в неговата “Монадология”.            

     Шесто, всички науки са категорично наясно, че “Разгръ-

щането” на Вселената в Пространството известно като “Раз-

бягване” на галактиките, върви паралелно с Процеса на Уни-
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версалната еволюция във времето като Процес на нарастване 

на Негентропията/ на Разнообразието, на Прогрес. Този уни-

версален принцип/закономерност противоречи на форму-

лирания преди векове Втори закон на термодинамиката, веща-

еш “топлинна смърт” на Вселената. Но дали чрез “топлинна 

смърт” или чрез “разкъсване” на гравитационните взаимо-

действия Вселената, в този вид, в който  я познаваме днес, 

вероятно също ще има своя край. 

    Седмо, Генерална тенденция и принцип на Универсалната 

Еволюция е взривоподобния и многовариантен преход от една 

епоха в друга епоха, при който се сменят не само характе-

ристиките на формите, които определят дадената нова епоха, 

но самите тези форми се реализират в множество различни 

варианти, всеки от които носи в различна степен предпос-

тавките на по-нататъшната еволюция и негентропията. 

    Осмо, Генерална тенденция и принцип на Универсалната 

Еволюция е възникването при определени условия от галак-

тическо-звездно-планетарен характер на живота,на Биосферата. 

Блестящото приложение на този принцип виждаме в четири и 

половина милиардите години  еволюция на Земята, която 

между една “гореща” планета- Венера и една “студена” пла-

нета-Марс се развива в такива рамки,които благоприятстват 

възникването на живота и неговото съхраняване независимо от 

геокатаклизмите и катаклизмите от космически характер.    

Девето, следвайки Генералните тенденции и принципи 

на Универсалната еволюция в еволюцията на Слънчевата 

система, планетата Земя и Биосферата наблюдаваме появата и 

действието на Принципа на цефализацията, т.е. на нарастване 

на ролята на мозъка в развитието на видовете, който в края на 

краищата се въплъщава в Антропния принцип и възникването 

на разумното същество – Човека /Homo sapiens/. При това как-

то в еволюцията на Биосферата наблюдаваме едно огромно 
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разнообразие от форми, които се сменят в различните 

геологични епохи, така и в развитието на хоминидите и 

хуманоидите виждаме такова разнообразие от варианти. Така 

следва категорично да признаем, че произхода на видовете и 

човека не върви по еднолинейната механистична верига 

(официализирана в светското училищно образование през ХХ 

век), а отново чрез варианти, които съжителстват и се борят 

със средата и факторите от различен космически и земен 

характер и помежду си за оцеляване и господство. Все 

по-далече се отмества назад във времето появата на Homo 

sapiens’а (разумния човек), което позволява да видим, че в 

продължение на десетки хиляди, ако не и на стотици хиляди 

години, почти до преди 10 хиляди години наред с него са 

заселявали планетата Homo neandertalens, Homo haidelbergens 

и...Homo florentises, Homo Denisov, Australopitecus Setuba... 

     Десето, именно в Homo sapiens’a още от първите му 

културни прояви виждаме в най-висока степен въплътен Ант-

ропният принцип,реализиран изначално във фундаменталните 

му способности да познава, да твори и да избира между доб-

рото и злото, което му осигурява доминацията над другите ва-

рианти и в края на краищата неговата хегемония на Земята. 

(Както показахме в анализа в монографията си“Философия на уни-

версалната история като фундаментална философия”(т.І иІІ, 2010-12) 

Антропният принцип се въплъщава в човешката кулутура като про-

дължение на Универсалната еволюция в Принципа на Свободата.) 

     Единадесето, още в първите културни прояви  реа-

лизирани в  рамките на примитивните социални човешки 

общности намираме в едни или други опредметени форми, 

макар и смътно, идеята за Бога, за Началото, за Твореца, за 

предците, които форми са  първите интуитивно доловени про-

яви на Космологичния принцип въплътен в системата на 

Морала като Принципа на Дълга. 
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     Дванадесето, колкото и да са непоследователни в своето 

приложение и разпоредби първите морални принципи и норми 

/заповеди–табу/, налагани в примитивните социални общности 

от магове (шамани) и жреци те са вървяли в неотделима връзка 

с първите макар и неясни представи за бога/богове като 

могъща сила, която стои в началото на живота и в тайната на 

природата-стихии и хармония. Разбира се, тези първи предс-

тави са предметни и са приемали едни или други образи на 

животни, даже растения, а също и главно природни стихии ка-

то гърмотевици и светкавици, реки, морета, планнски върхове. 

Всичко това е бивало обвивано в съкрална мъгла и е ставало 

обект на почитание и източник/субект на въображаемо въздей-

ствие в определени ситуации и в определена атмосфера. “Раз-

поредбите” за едно или друго поведение/отношение на влез-

налия в отношение с тази “сила”- символизираща “Бога” вина-

ги са били съпровождани и от евентуалната сенкция за нака-

зание,ако не бъдат изпълнени тези разпоредби. Макар и”вън-

шно” това отношение е родило морала. Нямат никакво истори-

ческо потвърждение тезите на атеисти за формирането на мо-

рала като система от принципи,норми, ценности, идеали и сан-

кции вън и независимо от религиозното отношение.В тясно 

диалектическо единство сакрализирането на света върви с про-

цеса на формирането на системата на морала, призвана да ре-

гулира отношенията между хората в техните общности и спря-

мо силите на природата в нейните предметни форми и стихии. 

Тринадесето, в световната литература по история и 

теория на морала като система от принципи, норми, ценности, 

идеали и санкции, върху чиято основа в непосредствeните дей-

ствия, поведение и отношения на човека/хората се издига 

нравствеността на една общност или общество, доминира едно 

неразбиране за изходните фундаментални принципи, върху ко-

ито в съответствие с развитието на човешката култура и циви-
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лизованост се изгражда и разгръща цялата система на морала. 

Единствен може би великият Имануил Кант долови, че поня-

тието за свободата е изходното понятие на “Практическия 

разум” като продукт на “автономната” воля на човека, след-

ваща моралния закон, въплъщение на Божия промисъл. “Поня-

тието за свободата, доколкото неговата реалност е доказана от 

някакъв аподиктически закон на практическия разум, състав-

лява опората ( Schlussstein- букв. “крайъгълния камък” – б.м. П. Г.) 

на цялото здание на системата на чистия, даже спекулативния 

разум, и всички други понятия (за Бога и безсмъртието), които 

само като идеи нямат в тази система опора, присъединяват се 

към него и с него и благодарение на него придобиват здравина 

и обективна реалност, т.е. възможност да се докажат с това, че 

свободата е действителна, тъй като тази идея се проявява чрез 

моралния закон.( И. Кант, Соч., т. ІV (1), Москва, “Мысль” 1965, с. 

314)Това е защото морала се трактува като система, която се 

създава самостойно от човека и се отнася само до човека, до 

неговите човешки, обществени отношения.  

    Четиринадесето, всъщност изначално моралът въплъща-

ва двата фундаментални принципа на Универсалната Еволю-

ция – Антропния и Космологичния принцип, които в човеш-

ката Култура и История се реализират като Принципа на Сво-

бодата и Принципа на Дълга. Това не е случайно, защото пър-

вата същностна характеристика на Homo sapiens’a е неговата 

моралност. Всичко друго – политичност, креативност, артис-

тичност  и т.н. се надстройва над моралността на всеки конк-

ретен индивид. Системата на морала, чиито фундаментални 

принципи, норми, разпоредби/заповеди, ценности, цели, идеа-

ли, санкции са записани в свещените книги “Веди”, “Трипита-

ки”,”Авеста” Библия” и “Коран” не е просто и само система, 

която трябва да регулира “способността на желанията” на хо-

рата в отговор на естествените потребности, инстинкт на жи-
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вота да бъде, но представлява система, която трябва да регу-

лира във времето и пространството, т.е. между хората от едно 

поколение и техните отношения към света, но и между хората 

от различни поколения – предци и наследници, внуци и въоб-

ще бъдещи поколения в съответствие с великия морален закон 

на Свободата и Дълга, т.е. на Избора между Свободата и Робс-

твото, между Дълга като Свобода/Отговорност и Произвола. 

Но това не всякога съвпада с желанията на живота на отделния 

индивид, особено когато водещи са биологичните инстинкти, 

но е в дълбоко съответствие с действието на Антропния и на 

Космологичния принципи, в съответствие с Божествения про-

мисъл вложен в човека и неговата култура. За съжаление Кант, 

така дълбоко анализирал способността за познание в “Критика 

на практическия разум” и способността за морално поведение 

в“Критика на практическия разум” не е успял да прозре единс-

твото на Трите фундаментални способности на Homo sapiens’а, 

а именно: способността за познание на истината за света и за 

себе си, способността да твори по законите на красотата и спо-

собността да избира между Свободата и Робството, между 

Дълга като Отговорност и Свобода в съответствие с духовната 

си природа и призвание да твори, внасяйки своя дял в култур-

ния възход на еволюцията и Произвола според Желанията на 

биологичната си природа, в края на краищата между Доброто 

и Злото в света, в собственото си поведение и в отношенията 

си към другите хора. За Кант, в съответствие с въведените от 

него априорни принципи две са способностите на душата – 

познавателната и способността за желания, и именно те ни да-

ват основанията на систематическата – теоретическа и практи-

ческа философия като наука (Вж. И. Кант, Соч. Т. ІV /1/, с. 323). 

     Ако Свободата и Дългът са двата фундаментални прин-

ципа, които организират цялата система на морала, то изходни-

те фундаментални ценности, през призмата на които се оценя-
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ват и възприемат степента на нравствеността и действията и 

поведението на всеки човек в една или друга ситуация и рела-

ция са Доброто и Злото. Правенето на добро е разбира се доб-

родетел. Самото добро като изживяване на душата, на психи-

ческата конституция на човека, в една или друга степен е щас-

тие, което е крайната цел на всяко действие, на всяко поведе-

ние. Няма значение дали то е насочено към самия човек или 

към друг човек. Необходимо е обаче да се отбележи, че не вся-

кога в динамичната и гъвкава система на отношения  след-

ването на едни или други норми, заповеди, разпоредби има ед-

нозначни следствия и значения, еднозначна ценност. Достатъч-

но е само да посочим такъв актуален за нашите дни пример 

като: Ако терорист взема за заложници автобус с деца и 

заплашва да ги избие. Тогава, действа ли заповедта“Не уби-

вай!”? Добро ли ще бъде, ако се остави терористът да избие 

децата?В този смисъл заповедта “Не убивай!” губи своя сми-

съл, защото доброто е онова, което е направено в името на жи-

вота, в името на свободата и на щастието на невинните жертви. 

Тези примери могат да обхванат и другите т.нар. “Божествени 

заповеди”, които в други, не фиксирани изначално ситуации 

губят своя смисъл. Но всичко това означава, че “доброто” или 

съответно “злото”е не онова действие и поведение, което след-

ва буквално определени заповеди и норми от моралния кодекс, 

който човечеството е записало в своята културна история 

най-напред в свещените книги като “Божествени заповеди”, а 

онова поведение и действие, което е в съответствие с Антроп-

ния и Космологичния принципи, в последна сметка с Великия 

морален закон, вложен в културната история на човека/ 

човечеството като продължение на Универсалнта еволюция.   

     Ако крайната цел на всяко поведение и действие на чове-

ка е щастието, то висшето щастие, според почти всички рели-

гии като общуване с Бога, с Вечността, като постигане на Бога, 
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като постигане на Безсмъртие е Блаженство. Но ако за индуиз-

ма, за зороастризма, за християнството и за исляма вярата и 

сливането чрез вярата в Бога носи Блаженство, чувство за Без-

смъртие, то за Будизма висшето щастие е не постигането на 

Бога, а самопостигането на човека в Нирвана, в прекъсването 

на всички желания-илюзии, които носят страдания, в Нирвана, 

която прекъсва преражданията и прави човека Буда – прос-

ветлен. Изключението, което прави будизма като религия без 

Бог, като религия, която обожествява не само първия Буда- 

Сидхарха Гаутама, но и всеки  дважди роден постигнал прос-

ветление Буда, определено ни говори, че наред с канонизира-

ното от повечето религии Блаженство на вярващите и постига-

щите Бога, даже и с цената на аскетически и безсмислен живот, 

отдаден само в молитви, съществува и друг вариант на висше-

то щастие, на Блаженство, постигане на чувството за Безсмър-

тие и то е в дълбокото постигане, осмисляне на главната линия 

на Универсалната Еволюция, реализирана чрез Антропния и 

Космологичния принципи в човешката Култура, в принципите 

на Свободата и Дълга, всъщност във великото предназначение 

на човека, зададено от Бога, от Твореца, от Великото начало. 

Само когато човек постигне този велик промисъл и своето 

предназначение и слее дух, воля и енергия с движението на 

милиардите той ще постига своето щастие и безсмъртие, във и 

чрез Културата, във и чрез Универсалната Еволюция.  

Петнадесето, казаното по-горе съвсем не следва да се 

разбира като отричане на Бога, като обезсмисляне на Идеята за 

Бога и необходимостта от привеждането на доказателства за 

Неговото Битие. Целият предшестващ анализ, включително и 

заключенията по-горе не отричат Бога, а отричат цялата онази 

канонизирана и догматизирана традиция в разбирането на Бога, 

в доказателствата за неговото битие, която е дала религията на 

човечеството, която в края на краищата е сведена до Вярата в 
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Чудото на Бога, в неговото “явяване” на човека или въплъща-

ване в човек и която въвежда в “святост” отказа от пълноценен 

живот и борба в името на живота и в името на човешката сво-

бода и щастие, замествайки ги с разни форми на поклон-

ничество или просто на аскетизъм и чакане, Надежда чрез 

Вяра и Любов, както е при християнството. А в същност от 

първия миг на раждането на Вселената, на Света Богът/ 

Творецът се проявява като Светлина и Енергия, заредена с ог-

ромно множество от Принципи/Закономерности, разгръщащи 

се в и чрез Универсалната Еволюция, която всеки ден прави 

все нов и нов Света. И Свободата и Дългът на Човека се със-

тоят не само в способностите му да постига верните пътища и 

форми на своята Култура като движение напред, но и да пази 

условията, основите и формите на живота, възникнали чрез 

Великия Промисъл, а с това да разгръща все по-пълно зало-

жените в самия него, в неговия дух и воля безгранични въз-

можности. Така че, Богът е в нас, Богът е навсякъде около нас. 

Той не е някакво същество, стоящо вън от света, което му е 

придало първоначалния тласък, създало го е веднъж завинаги 

дали от скука/самота или от любов/”Веди” “Авеста”, “Библия”, 

“Коран”/, нито пък е просто Дух, който се е въплътил в света, в 

Материята и я движи и разгръща във все нови и нови форми / а 

ла-Хегел/. Той има характеристиките на Вселенски Дух, който 

ние постигаме чрез познанието на характеристиките на човека, 

неговия ум, воля и способности, но Той не е просто Дух. Поз-

навайки все по-дълбоко тайните на Света,ние познаваме Бога 

като несравним с нищо Универсум, неговия несравним с нищо 

Промисъл и Творение, а познавайки себе си, своите способ-

ности и възможности, своите отговорности и избирайки вер-

ния път на тяхната реализация, въплъщаване в поведение, 

действия  и дела, ние постигаме Бога в себе си.  

И само в този смисъл, в тази светлина ние разбираме 
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великата мисия на избранниците на човечеството, които като 

Месии, Пророци, Апостоли, Магове, Жреци, “Отци”, Начина-

тели и просто “свети хора”- мъченици на вяра и дело са пропо-

вядвали “Божието слово” , “Божиите заповеди” като прозрения 

на верния Път, по който трябва да тръгне в една или друга 

съдбовна ситуация определен етнос, народ, човечеството. Сред 

множеството варианти на Историята те са избирали онзи, кой-

то е бил спасителния за тяхното време, за тяхната епоха. Ние 

разбираме великата мисия и на онези исторически деятели, 

които споделящи вярата в Бога или изповядващи в различна 

степен атеизъм/неверие са предприемали определени действия 

като начинатели на нова форма на обществената организация и 

управление на народите, който избор понякога  е струвал 

скъпо на човечеството хвърлено в този “щурм на небето”. Ние 

боготворим “апостолите на свободата”, които са изгаряли на 

кладите на борбата на народите за свобода  и независимост. 

Прекланяме се пред великата мисия на гениални творци на ду-

ховната култура /архитекти, скулптори, художници, писатели, 

композитори, артисти, режисьори, дизайнери/, “чули гласа на 

Бога”или докоснати от него, за да създадат поразяващото ни с 

красотата си изкуство и показващи ни категорично несрав-

нимите способности на човека да твори. Ние се учим от вели-

ките учени, достигнали до едни или други тайни на материята  

и духа и потвърдили “божествените” способности на човека да 

познава. Ние си обясняваме, защо талантливи пълководци, но 

жестоки царе, крале, ханове, султани и императори са извър-

шили толкова потресаващи жестокости в човешката история в 

името на господството на своя клан, етнос, народ, държава. 

Онова, което ги е движило е била заблудата, че това е пътят, 

който им е оказан от “техния Бог”. Всъщност Бог, истинският 

Творец на Вселената и човека никога, на никого не е указвал 

Пътя, не му е показвал кое е “Доброто” и кое е “Злото”, това е 
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правил самият човек, попаднал понякога в дълбока сугестия… 

Но онзи, който прави това правилно, който е правил и прави 

това за себе си и своите близки е просто добър, добродетелен 

човек, обкръжен от любовта на близките си. В същото време  

онзи, който  е правил и прави това за народа си, за човече-

ството е действително Велик, “Избран” от Бога да води по пра-

вилния Път на Историята. Милиони са имената на “злодейте”, 

причинили страдания и смърт на милиони и милиарди, но ми-

лиони са също имената на Избраните, които са извели чове-

чеството от Дивачеството, от Родово-общинните струкури, от 

Робството, от Средновековието и Крепостничеството до Ново-

то време, до нашата Съвременност, до нас. И не властта на 

властимащите и обслужващите ги институции и медии в наши 

дни показва кой е действително “Избран”, кой е велик, а 

народната любов  и народната памет.  Пред нас, както пред 

Константин Велики, но не като видение, а като действителен 

огнен кръст се издига въпросът: “Кои сме ние и кой път ще 

изберем, за да бъдем, за да останем?”...  

 

                                                                       

            Доц. Дмитрий Сергеевич Бирюков 

Космологические представления у Иоанна 

Дамаскина и их античный контекст [1] 

(Бирюков,Д.С.- доц. доцент Национального исследователь-

ского ядерного университета МИФИ", научный руководитель Научно 
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-образовательного центра проблем философии, религии, культуры 

при Санкт-Петербургском Государственном университете аэрокос-

мического приборостроения;ученый секретарь и научный сотрудник 

Института истории христианской мысли при Русской христианс-

кой гуманитарной академии). 

 АННОТАЦИЯ: Статья посвящена космологическим представ-

лениям, о которых идет речь у Иоанна Дамаскина. Дается 

обзор релевантных положений античных геоцентрических 

натурфилософско-комологических учений и анализируется, в 

каком отношении взгляды, представленные у Дамаскина, 

близки к тому или иному учению. Делается вывод, что пред-

ставленная у Дамаскина космология вбирает элементы плато-

новского, аристотелевского и стоического учений, с превали-

рованием аристотелевской линии. Производится полемика 

против утверждения о наличии в космологии Иоанна Дамас-

кина линии, связанной с птолемеевской космологией.  

1. Иоанн Дамаскин (ок. 675 – ок. 753 гг.) – самый зна-

менитый автор, писавший в традиции ортодоксальной визан-

тийской схоластики, автор одного из самых  известных древ-

них сводов христианской догматики, а также полемических со-

чинений, в которых высказываются положения, направленные 

против учений иконоборцев, несториан, монофизитов, моно-

фелитов, манихеев и др. 

Основными источниками относительно жизни Иоанна 

Дамаскина являются его арабское житие, написанное иеромо-

нахом монастыря Симеона Дивногорца Михаилом [2] спустя 

примерно три столетия после жизни Иоанна Дамаскина, – 

поэтому сведения, предоставляемые им, не обладают высоким 

уровнем достоверности, хотя и причислять его к совсем недос-

товерным источникам также было бы неправильно, – а также 

значительно переработанный перевод этого жития на гречес-

кий язык, произведенный, вероятно, патриархом Иерусалим-
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ским Иоанном VIII [3], и написанное на основании этого пе-

ревода патриархом Иерусалимским Иоанном IX Меркопулом 

более пространное житие Иоанна [4]; кроме этого, некоторые 

отрывочные и косвенные сведения о жизни прп. Иоанна 

Дамаскина имеются в некоторых его сочинениях. 

Точная дата рождения Дамаскина неизвестна [5]. Вре-

мя его рождения относится к середине или – более вероятно – 

второй половине VII в. Иоанн родился в Дамаске в эпоху прав-

ления халифов из династии Омейядов (661–750). Дамаск был 

столицей арабской державы, созданной при завоевании ара-

бами восточных и южных провинций Византийской империи и 

сасанидского Ирана. Вероятно, по своему происхождению Ио-

анн Дамаскин был сирийцем. Близкие родственники и родите-

ли Иоанна Дамаскина занимали важные чины при Омейядском 

халифате. Его дед, чье имя передается в арабских источниках 

как Мансур ибн Сарджун, был главой налоговой админист-

рации Дамаска и не терял это положение при многочисленных 

завоеваниях этого города арабами, византийцами и персами в 

первой половине VII в.  

Отца Дамаскина, если верить арабскому житию, звали 

Ибн-Серджун (Сергий) и он был, вероятно, главным логофе-

том(казначеем) при дамасском халифе Абд-Альмалике. Арабс-

кое имя, которое Иоанн Дамаскин носил во время своей жизни 

в Дамаске, было таким же как у его деда – Мансур ибн Сард-

жун. Как повествует арабское житие Иоанна, образование он 

вместе со своим сводным братом приемным сыном его отца 

Косьмой, будущим епископом Маюмским, получил в Дамаске 

под руководством другого Косьмы – монаха из Калабрии, кото-

рого отец Иоанна, озабоченный необходимостью дать образо-

вание своим сыновьям выкупил на базаре Дамаска у пиратов, 

захвативших монаха Косьму в плен, когда узнал, что этот мо-

нах является весьма сведущим в науках человеком [6].Опять- 
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таки,по свидетельству арабского жития, образование, получен-

ное прп. Иоанном и его сводным братом, было следующим: 

«При их счастливых, то есть благословенных способностях, 

они в короткое время выучились от него всем наукам и дошли 

в них до предела [знания]; эти науки - грамматика, философия, 

астрономия и геометрия. Они не оставили ни одной книги, ко-

торую бы внимательно не изучили или заботливо не прочли; 

они усвоили весь всеобщий цикл [наук] греческих и старались 

проникнуть в глубь Священного Писания, насколько это над-

лежало»[7].Через некоторое время монах Косьма удалился в 

Палестину в монастырь св. Саввы.По крайней мере, достовер-

но можно зафиксировать, что Иоанн Дамаскин владел гречес-

ким стихосложением и греческой риторикой на уровне, полу-

ченном в результате специального научения; то же можно ска-

зать и о владении им философским аппаратом, актуальным для 

его времени.  

Выйдя из юношеского возраста, Мансур ибн Сарджун 

(будущий иеромонах Иоанн Дамаскин) пошел по стопам 

своего отца и деда; он служил в налоговой администрации при 

Омейядском халифате. Во второй половине 700-х, либо в 710-х 

годах Мансур ибн Сарджун покинул свой пост и отправился в 

Палестину, где стал монахом с именем Иоанна. Из его «Пос-

лания о Трисвятой песни» можно сделать вывод, что, пребывая 

в палестинском монастыре, Иоанн находился недалеко от 

Иерусалима [8]. Возможно монастырем, в который поступил 

Иоанн, была лавра Саввы Освященного. Иоанн принял и свя-

щеннический сан, что следует из того, что хронист Феофан 

называет его пресвитером и монахом, а также из надписаний в 

рукописях его сочинений. В заглавии рукописи гомилии «О 

засушенной смоковнице» Иоанн Дамаскин назван пресвите-

ром храма Святого Воскресения Христова, откуда можно де-

лать вывод, что, оставаясь монахом в монастыре близ Иеруса-
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лима, Иоанн Дамаскин проповедовал в церкви Воскресения в 

Иерусалиме. О том, что Дамаскин имел славу проповедника, 

упоминает и хронист Феофан. Дата смерти Иоанна Дамаскина 

неизвестна; очевидно, это произошло во 2-й половине VIII в., 

но до 787 г., когда на VII Вселенском соборе ему была провозг-

лашена вечная помять, вместе с патриархом Константи-

нопольским Германом и епископом Кипрским Георгием.  

 2. В настоящей статье мы обсудим космологические 

взгляды, представленные у Иоанна Дамаскина, в контексте 

античной натурфилософско-космологической традиции.   

 Итак, в своем космологическом учении, представле-

нном в основном в глл. VI–VII (19–20) 2-й книги «Точного из-

ложения православной веры», Дамаскин исходит из представ-

ления о небе как о том, что ограничивает умный и чувственный 

тварный мир – ангелов и все постигаемое чувствами. Дамаскин 

выделяет два смысла понятия «неба» в Писании: один смысл 

(обнаруживающийся в Пс. 113:23, 24; 148:4; 2 Кор. 12:2) ука-

зывает на «небо» в его более обычном понимании, соответст-

вующем тому, что «внешние мудрецы» называют беззвездной 

сферой. Другой смысл неба, упоминаемый Дамаскиным вслед 

за Василием Кесарийским, – это «твердь», природа которого 

тонка как дым, о которой упоминается в Быт. 1:6–8 [9].  

 Говоря о небе, Дамаскин ссылается на «некоторых» и 

приводит их учение как авторитетное для понимания природы 

неба. Очевидно, Дамаскин разделял эти представления. Итак, 

согласно этим «некоторым», небо шарообразно и отовсюду 

представляет собой самую высшую часть. Дамаскин связывает 

учение о небе с учением о четырех стихиях – земле, воздухе, 

огне и воде, заимствованным им из античной и патристической 

натурфилософской традиции и встроенным в космогоническое 

учение (а именно, согласно Дамаскину, творя мир, Бог сначала 

создал четыре стихии, а также небо, а затем из этих стихий 
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сотворил остальное сущее [10]. Небо представляет собой прос-

транственно самую высшую область вселенной. Огонь – 

наиболее легкий элемент – помещается сразу после неба. 

Дамаскин говорит, что огонь можно назвать также эфиром [11]. 

Под огнем располагается воздух; под ним вода, а под ней земля. 

Вода и земля находятся в середине пространства, объемлемого 

небом и воздухом. Небо движется кругообразно и как бы 

стягивает то, что охватывается им [12].  

 Небо содержит семь поясов (ζώνη) [13] «тончайшей 

природы» (λεπτοτάτης φύσεως), которые можно назвать и семью 

небесами. Это пояса расположены в иерархическом порядке. 

Каждому поясу соответствует определенная планета 

(πλανήτης). Эти семь планет Дамаскин перечисляет в таком по-

рядке, сверху вниз в плане удаленности от Земли: Сатурн, 

Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна [14]. Дамас-

кин упоминает о том, что некоторые планеты  являются блуж-

дающими: иногда они движутся в направлении противопо-

ложном направлению движения других небесных тел – то есть 

с запада на восток [15]. Вместе с тем Дамаскин проговаривает 

то представление, согласно которому небо, вращаясь, увлекает 

планеты и звезды, что обуславливает их вращение [16].    

 Дамаскин кажется с неодобрительным оттенком упо-

минает [17] о конкурирующей в отношении описанной космо-

логической картине мира, согласно которой небо представляет 

собой полушарие [18].Такую космологию разделял, в частнос-

ти, Иоанн Златоуст [19]. Все небесные тела неодушевленны, 

сложны и подлежат разрушению. Как и Василий Кесарийский 

[20], Дамаскин отвергает представление о том, что светила есть 

сам свет; согласно нему, они есть только вместилища света.   

 Также Дамаскин говорит о двенадцати знаках зодиа-

ка, образующихся из звезд. Через эти знаки проходят семь 

планет. Из них Солнце в каждом знаке проводит месяц; Луна 
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же, как расположенная ниже Солнца, каждый месяц проходит 

через двенадцать зодиакальных созвездий [21]. Здесь же Дамас-

кин упоминает и о днях равноденствия и длине сезонов [22]. 

 3. Далее мы укажем на контекст космологических 

представлений, о которых упоминает Иоанн Дамаскин, в рам-

ках античной натурфилософско-космологической традиции. 

Для этого сделаем небольшой обзор тех положений античных 

геоцентрических космологий, которые могут иметь значение в 

данном случае. Платон развивал геоцентрическую космоло-

гическую доктрину. Согласно Платону, семь светил размещены 

на семи сферах (кругах). В «Тимее» и в 10-й книге «Государ-

ства» следуя пифагорейскому принципу, каждой сфере Платон 

ставит в соответствие определенное число, так, чтобы они об-

разовывали гармоническую структуру сущего [23]. Светила у 

Платона – вероятно, следовавшего в этом пифагорейской тра-

диции – располагаются на сферах в следующем порядке в от-

ношении удаленности от Земли: Сатурн, Юпитер, Марс, Мер-

курий, Венера, Солнце, Луна [24]. Как отмечает И. Д. Рожанс-

кий,«…порядок планет (которые по именам не называются) [у 

Платона] соответствует порядку, который позднее станет об-

щепризнанным, за исключением того, что Венера помещается 

Платоном ближе к Земле, чем Меркурий»[25]. Важно, что 

число сфер у Платона соответствует числу планет, то есть 

каждой планете соответствует своя и единственная сфера [26].  

 Следуя программе «спасения явлений», возможно, 

заданной Платоном [27] и предполагающей необходимость 

объяснить видимые неравномерные движения небесных тел 

(петли) [28] вопреки аксиоме необходимого совершенного 

кругового равномерного движения светил в космосе, Евдокс 

Книдский (408–355 до н.э.) в своем трактате «О скоростях», 

содержание которого отчасти известно нам из 12-й книги 

«Метафизики» Аристотеля и из комментариев на аристотелев-
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ский трактат «О небе» Симпликия [29] (в свою очередь, цити-

рующего Сосигена), разработал учение, предполагающее 26 

сфер в космосе, которые должны описать движения планет по 

небосводу, и в том числе, особенности этих движений. В сис-

теме Евдокса центр таких сфер совпадает с центром земного 

шара. Эти сферы  размещены одни внутри других; они враща-

ются вокруг различных осей с различными скоростями. Дви-

жение каждой из планет «раскладывалось» на совокупность 

движений по орбите соприкасающихся сфер. Для Солнца и 

Луна Евдокс ввел по три сферы; для остальных планет – по че-

тыре [30]. Так же как и система Платона, система Евдокса гео-

центрична. Порядок светил, перечисляемый Евдоксом, такой 

же, как у Платона.  

 Аристотель в своем учении о семи светилах следовал 

принципам системы Евдокса. В то же время, тогда как Евдокс 

ничего не говорил о статусе сфер, соответствующих планетам, 

– его модель была именно математической, – Аристотель на-

делил эти сферы онтологическим статусом [31]. Кроме того, 

Стагирит вписал космологические представления в целостный 

философский контекст. Мы не будем здесь касаться первоос-

нов космологическо-натурфилософского учения Аристотеля – 

его учения о неподвижном перводвигателе и перводвигателях, 

воздействующих на звезды и планеты; коснемся только того, 

что важно для развития мысли в настоящей статье.  

 Итак, этот философский контекст находит свое 

проявление, в частности, в рамках заимствованной у Эмпе-

докла темы четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. 

Земля и вода представляют собой тяжелые элементы, и они 

находятся внизу, составляя нашу Землю; соответственно, 

воздух и огонь – элементы легкие и они располагаются вверху. 

Естественные движения для всех этих элементов – это пря-

молинейные движения по направлению к центру вселенной; 
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конечной целью естественных движений являются их естест-

венные положения. Таким образом, подлунный мир, согласно 

Аристотелю, представляет собой центральную сферу – естест-

венное положение стихии земли, вокруг которой расположены 

три сферы, соответствующие трем другим элементам, – 

соответственно, воде, воздуху и огню.  

 В небесном мире естественным движением является 

движение круговое. Это движение не может быть связано с 

каким-либо из четырех элементов, поскольку естественные 

движения этих элементов прямолинейны. В системе Аристо-

теля это круговое движение связано с пятым элементом – 

эфиром; именно ему присуще естественное вращательное 

движение. В отличие от естественных движений остальных че-

тырех элементов, имеющих своей целью достижение естест-

венных положений, естественное движение эфира не имеет 

конца и бесконечно [32]. Таким образом, по Аристотелю, об-

ласть от сферы неподвижных звезд до Луны есть область эфи-

ра. К нему примыкает огонь, точнее, горячее и сухое огненное 

испарение. Увлекаемое небом, оно создает теплоту. За огнем 

следуют воздух, вода и земля [33]. Именно из эфира, говорит 

Аристотель [34], состоят звезды, а не из огня, как некоторые 

утверждают на том основании, что считают самое верхнее тело 

во вселенной огнем [35].  Отметим, что учение Аристотеля об 

эфире было переработано стоиками [36]. Стоики также считали 

субстанцию звезд эфирной и приписывали эфиру круговое 

движение. При этом стоики отказывались считать эфир некоей 

особой стихией и отождествляли его с творческим огнем, 

противопоставляя этот огонь огню обыкновенному [37]. Также 

и Прокл, развивая свое космологическое учение, имел в виду 

учение Аристотеля; только место аристотелевского эфира у 

Прокла, так же как у стоиков, занял огонь. Вслед за Платоном 

[38] Прокл учил, что небо состоит из огня. Вслед за 
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Аристотелем Прокл понимал стихию, соответствующую 

небесной сфере, как простой элемент, которому природно 

присуще естественное круговое движение, являющееся вечным 

[39] – то есть Прокл понимал этот огонь наподобие 

аристотелевского наподобие эфира [40].   

 Возвращаясь к Аристотелю, укажем, что, развивая 

систему Евдокса, Аристотель делает акцент на проблеме 

взаимодействия сфер. Эта проблема связана, очевидно, с 

упомянутым фактом онтологизации Аристотелем сфер, 

определяющих движения планет. Исходя из положения о 

реальном существовании сфер и не допуская существования 

пустоты, Аристотель принимает, что каждая сфера должна 

влиять на последующую и увлекать ее, и для того, чтобы сох-

ранить независимость вращательного движения планет, 

Аристотель в каждой системе сфер вводит сферы, вращаю-

щиеся в обратном направлении и компенсирующие вращение 

первых. Таким образом, общее число сфер, соответствующих 

планетам, у Аристотеля оказывается равным 55 [41]. В плане 

же расположения светил Аристотель следует устоявшейся 

схеме, использовавшейся у Платона и Евдокса.  

 Однако системы Евдокса и Аристотеля не объясняли 

некоторые астрономические явления, как например изменение 

яркости планет при их движении по небу, а также недостаточно 

хорошо объясняли петлеобразное движение планет. По этой 

причине Птолемей в своем трактате «Синтаксис» (в арабском 

переводе «Альмагест») ориентируясь на астрономические 

наблюдения и астрономическо-космологическую программу 

Гиппарха, разработал фундаментальную космологическую 

систему, существенно модифицировав имеющие системы, 

введя три дополнительных принципа. Это принципы экванта и 

эксцентрик, предполагающие расположенность Земли не в 

центре орбит, а в смещенном (эксцентрическом) положении. 
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Принцип эксцентрик был нацелен на объяснения изменений 

яркости звезд; принцип экванта – для изменения угловой 

скорости планет в течении года. И затем, это принцип 

эпициклов, согласно которому принимается, что траектория 

планеты складывается из траекторий различных окружностей, 

то есть что каждая планета вращается по окружности 

(эпициклу), центр которой вращается по другой окружности 

(деференту); центр деферента может вращаться по еще одной 

окружности и т.п. Принцип эпициклов должен был помочь в 

объяснении петлеобразных движений планет.  

 Наконец, стоит отметить, что в эллинистическую 

эпоху, начиная по крайней мере с Цицерона и Плутарха, тра-

диционное понимание порядка планет было изменено: Мер-

курий и Венера стали помещаться между Луной и Солнцем, то 

есть общераспространенным стал следующий порядок планет 

по мере их удаленности от Земли, по нисходящей: Сатурн, 

Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Как отмечает 

И. Д. Рожанский, это может быть связано со стоическим влия-

нием; по крайней мере, Цицерон [42] упоминает в этом кон-

тексте Диогена Вавилонского. Стоики же могли заимствовать 

это порядок у халдейских астрономов [43].   

 4. Возвращаясь к Дамаскину, имея в виду все 

сказанное, можно отметить следующее. В космологическом 

учении, которое описывает Дамаскин в своем «Точном изло-

жении православной веры», можно найти следы аристотелевс-

кой, платонической и стоической линий, при превалировании 

первой. Прежде чем указать, в каком отношении какой линии 

следует Дамаскин,  стоит отметить тот базовый факт, что кос-

мология Дамаскина является геоцентричной, в отношении чего 

Дамаскин следует как наиболее известным космологическим 

учениям античности (от Платона до Птолемея), так и предшест-

вующим патристическим авторам. Новаторские космологичес-
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кие представления Гераклида Понтийского и Аристарха Само-

сского, предполагающие гелиоцентрическую космологиескую 

систему мира, были фактически неизвестны в патристике и 

Иоанну Дамаскину в частности. Итак, аристотелевская линия 

находит свое проявление у Дамаскина, во-первых, в том 

отношении, в каком у него космологический дискурс связан с 

учением о стихиях. Так же как в учении Аристотеля, у 

Дамаскина имеет место иерархия областей вселенной согласно 

порядку расположения стихий: земля находится в самом низу, 

выше нее  вода, над ней воздух, а над воздухом находится 

огонь. У Дамаскина, в сравнении с системой Аристотеля, над 

огнем находится еще некая небесная область. Эта область в 

плане своего расположения – как находящаяся над огнем – 

соответствует аристотелевской области эфира. Хотя о стихии, 

соответствующей небесной области, Дамаскин не упоминает, 

нечто подобное подразумевается в его системе, поскольку 

небесная область ставится им в один ряд с областями стихий 

огня, воды и земли. Как и аристотелевский эфир, соответст-

вующая небу стихия у Дамаскина была бы «пятым элементом» 

– то есть, элементом, отличным от традиционных огня, воз-

духа, воды и земли. При этом в отличие от Аристотеля Дамас-

кин не выделяет эфир в качестве отдельной стихии, но он 

утверждает, что стихия эфира это то же, что и стихия огня. В 

этом отношении у Дамаскина проявляется стоическая линия. 

Однако в отличие от стоиков и Прокла, Дамаскин не считает, 

что небесные тела состоят из огненной субстанции.  

 Далее: В отношении учения о планетах и соответ-

ствующих им сферах Дамаскин следует скорее платоновской – 

архаической для того времени – линии. Это проявляется в том, 

что хотя Дамаскин осведомлен о неравномерном петлеоб-

разном движении небесных тел по небосводу, в описываемой 

им системе каждой планете соответствует один пояс (сфера) – 
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так же как в системе Платона, а не несколько поясов (сфер), 

которые в системах Евдокса и Аристотеля были призваны 

объяснить эту неравномерность в движении небесных тел.  

 В отношении же птолемеевских космологических 

новаций и учения Дамаскина, можно сказать, что мы вообще не 

находим у Дамаскина следов птолемеевской линии в античной 

космологии. Принципы экванта и эксцентрик, предполагающие 

смещенность расположения Земли в отношении центра орбит 

вращения планет, как кажется, не находят своего проявления у 

Дамаскина. Наоборот, Дамаскин упоминает, что земля и вода 

находятся в середине, то есть в центре вселенной, на чем делал 

акцент Аристотель. В связи с этим нам представляются 

необоснованными утверждения о том, что космологическая 

система, излагаемая Дамаскиным, несет в себе элементы 

птолемеевской космологии. Подобное утверждение делает, 

например, переводчик «Точного изложения православной 

веры» Дамаскина на русский язык А. А. Бронзов в своих 

комментариях к трактату [44], опираясь, очевидно, еще на 

старого издателя этого трактата М. Лекуена [45], и о том же 

говорят В. В. Мельков и С. М. Полянский (в комментариях к 

переводу на русский славянского перевода космологической 

части «Точного изложения православной веры») [46].    

 Также необходимо отметить, что – при том что 

Дамаскин использовал многие положения античного доэл-

линистического космологического дискурса  – в отношении 

порядка светил он следовал не порядку расположения планет 

обычному для Платона и Аристотеля, но распространенной в 

эпоху эллинизма схеме, то есть перечислял следующий 

порядок планет (по степени удаленности от Земли): Сатурн, 

Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. 

 Наконец, если задаться вопросом об онтологическом 

статусе соответствующих планетам поясов (сфер) у Дамаскина, 
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то на наш взгляд то как Дамаскин ведет об этом речь, не дает 

причин усомниться, что он понимал эти пояса – подобно 

Аристотелю – в онтологическом смысле, а не в смысле только 

лишь математической модели описания движения планет.  
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      ДРУГОСТТА: ФИЛОСОФСКО-ЕТИЧЕСКИ И 

РЕЛИГИОЗНИ  ПЕРСПЕКТИВИ 

  

РЕЗЮМЕ: Статья “Инаковость - Философко-этические и 

религиозные перспективы” имеет две задачи: во-первых, 

привести примеры позитивного отношения к инаковости как 

в религиозной, так и в философской перспективе и искать 

аналогий между, казалось бы, разрозненными и несовмес-

тимыми контекстами и эпохами; и во-вторых, наметить 

этапы принятия инаковости: от беспристрастности и толе-

рантности к ответственности. Анализ проводится на основе 

этических концепций Ж. Деррида, П. Рикера и Е. Левинаса.  

Ключевые понятия: инаковой, другой, абсолютная инако-

вость, гостеприемство, реципрочность, непосредственная 

близость, бытие-для-других. 

            Образи на другостта.  

     Няма да бъде пресилено твърдението, че днес другостта 

е фокус, в който си дават среща както теоретични ракурси, 

чертаещи пътищата към трансцендентното и спецификата на 

субекта, така и безпокойството към конкретни въпроси, свър-

зани с човешката история и съвременността, като възможност-

та за изграждане на свят, съхраняващ различието и уникал-

ността. Затова не е случайно, че темата за другостта играе съ-

ществена роля в хуманитарните науки като цяло, а различието 

е структурообразуващ фактор на съвременния социален живот. 

Образите на другостта са навсякъде около нас и формират ед-

но обитавано от множество различия, нехомогенно социално 

битие. Те получават амбивалентни интерпретации, които вари-

рат между два основни типа: понякога, заредени с възторг, сто-

ят в основата на цяла плеяда утопии; друг път се превръщат в 

мотив за етноцентрични или ксенофобски теории, провъзгла-

сяващи  ценностите на собствената култура за универсални. 
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       Деконструкцията – нов подход към другостта.    

     Значителен принос за концептуалното изясняване на 

другостта има постмодерната философия и в частност деконс-

трукцията. Противно на едно доста разпространено мнение тя 

не е път към тотално отрицание, а носи позитивно вдъхнове-

ние, отдавайки дължимото и на идентичното, и на другостта. 

Нейното новаторство е в това, че предлага не преобръщане на 

опозициите, а съхраняване на апорията и играта на различията 

между тях. В тази перспектива другостта вече не е резултат от 

изключване. Тя, по думите на Франсоа Ларюел, е “релаци-

онна”. Именно деконструкцията направи възможно съчетава-

нето на два доскоро взаимно изключващи се полюса без сли-

ване в синтез и асимилиране. Така се запазва вътрешното нап-

режение между тях: резултат и ставане, отвореност и затворе-

ност, концепт и вътрешен опит, мъжко и женско, природа и 

култура, разум и лудост, разрушаване и позитивно изграждане 

на смисъл. Отказът от примиряващия синтез, това е страте-

гията, която възстановява нарушения баланс между иден-

тичност и другост, изграждайки отвъд бинарно пространство, 

в което другостта е равнопоставена, а не превърната в ново 

трансцендентално означавано.  

 Тук си поставяме две задачи: първо, да открием примери 

за позитивно отношение към другостта както в религиозен, та-

ка и във философски план,като потърсим аналогии между при-

видно различни и несъвместими контексти и епохи; и второ, 

да очертаем степените в приемането на другостта, градиращи 

от безпристрастност и търпимост до поемане на отговорност. 

  Библейския контекст като “изпитание на апорията”.     

    Какви са образите на другостта в библейски контекст? 

Там срещаме другия като “ближен”, т.е. този, когото трябва да 

обичаш, на когото  трябва да оказваш помощ  (вдовицата, 

сирачето, сиромаха, т.е всеки, който е в нужда). Но дали 
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можем да търсим аналогия между ближния в Светото писание 

и другия,  когото откриваме в етическите теории на редица 

съвременни мислители, този, от чието лице според Левинас ни 

говори самият Бог и който повелява “Не убивай!”. 

 В притчата за добрия самарянин (Лука 10: 33), законникът, 

за разлика от свещеника и левита, които подминават постра-

далия, спира, за да му окаже помощ. Той предпочита да прис-

тъпи канона и да спре, като действа в разрез с предписанията 

на предстоящото богослужение. Всъщност той извършва ед-

новременно един богоугоден, но и етичен от гледна точка на 

светския морал жест и поема риска да се сблъска с устано-

вените правила. Този жест е отвъд готовите решения, защото, 

ако си послужим с думите на Дерида, “прекалено чистата 

съвест, предлагаща готови решения”  всъщност е другото име 

на безотговорността. “Тогава иди и постъпвай така”, са думите, 

които Христос отправя към законника, показвайки, че не точ-

ното спазване на ритуалите и привидното служене на Бога, а 

именно отношението към другия, към ближния е в основата на 

всеки праведен ход или грешна стъпка.  

 Сам Христос дава пример за отношение към другия, като, 

за разлика от фарисеите и книжниците, дава шанс на жената 

-прелюбодейка (Йоан, 8:4,5). Той също действа “отвъд готови-

те решения” (Дерида), защото те, като всяка крайност, са ед-

накво неприемливи (или да остави тя да бъде убита с камъни, 

което би означавало закононарушение; или да я оправдае, ко-

ето би било в противоречие със закона на Мойсей). Христос не 

избира едната от двете имплицитно предложени му възмож-

ности, а прави невъзможното, като изправя всеки от обвини-

телите срещу неговата собствена другост, срещу неговата соб-

ствена сянка. И извършва това дискретно, без да прави грехо-

вете им публично достояние. Тук налице е аналогия с това, 

което Дерида нарича изпитание на апорията, или “опит на въз-
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можността на невъзможното”, защото, по думите му, “да ос-

танем в рамките на възможното, означава да напуснем област-

та на етиката” (1). Ако можем да се изразим така, Спасителят 

извършва един деконструиращ жест. 

Абсолютното гостоприемство като деконструиращ жест  

 И все пак, валидни ли са все още образите на другия от 

библейския контекст и могат ли те да служат за отправна точка 

при интерпретацията на другостта изобщо? Повелята да оби-

чаш ближния като себе си срещаме многократно в евангелията 

(Матей 22:37, Марко 12:30,  Лука 10:27).  Според митро-

полит Йосиф “Христос е моят ближен” и няма да ни се приз-

нае, че обичаме Бог, ако не обичаме ближния, този, който е 

пред нас. По думите му, считайки Исус за свой ближен, за мене 

е по-лесно да виждам свой ближен в лицето на всеки нуждаещ 

се, брат или сестра. Лъже този, който твърди, че обича Бога, а 

чието отношение към другия не е като към ближен. Това е така, 

защото в основата на християнството стои повелята да разпоз-

наваме Бог във всеки човек, да възлюбим ближния като себе си, 

да не го съдим, а да се поставим на негово място, виждайки 

първо собствените си прегрешения.  

  От тук произтича и особената роля, която в Библията зае-

ма гостоприемството към чужденците. Те не само трябва да 

бъдат приютени, но и да получат закрила от стопанина на дома. 

Нали така постъпва Лот, който, за да предпази ангелите-гости, 

се обръща към тълпата с думите: “Само на тия човеци не пра-

вете нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ми”, готов 

е да пожертва дори дъщерите си, но да даде закрила на чуж-

денците (Битие, 19). Друг пасаж от Светото писание напомня, 

че всеки е чужденец, кара го да се срещне със своята собствена 

другост: “Когато пришълец се засели в земята ви, не го 

притеснявайте; пришълецът, заселен между вас, да ви бъде 

също като ваш туземец, обичайте го като себе и; защото и вие 
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бяхте пришълци в египетската земя” (Лев. 19:33).  

  Не е ли това безрезервно, библейско гостоприемство ана-

лог на втората форма на “гостоприемството”, за която говори 

Дерида. Да припомним, че превръщането на враждебността 

(hostilité) към другия в гостоприемство (hospitalité) и премах-

ването на непредолимите граници е акцент в размислите му за 

необходимостта от деконструиращ жест по повод на религиоз-

ната отговорност.  Той говори за две форми на гостоприемст-

во: едната, относително, условно гостоприемство, което пред-

полага очертаване на граници, включвания и изключвания на 

другия. При него водещ е реципрочният обмен, т.е. гос-

топриемството се дава срещу нещо и се вписва в социалната 

връзка, като символиката му е съотносима с тази на дара и 

контра-дара (6). Втората форма Дерида нарича абсолютна, 

дори утопична. Това безрезервно гостоприемство, което е 

трансгресия на границите и носи непредвидимост (чужде-

нецът може да се окаже пратеник на боговете или враг на общ-

ността) крие в себе си парадоксалност – като тази на прошката, 

която, по думите му, Дерида “би [...] превърнал в политически 

закон” (“може би по силата на някакво чудо”). Аналогията, ко-

ято е налице в двата контекста (библейския и този на безус-

ловното гостоприемство у Дерида), обаче, има продължение и 

в едно критично отстояние от страна на философа – прека-

леното центриране около дълга отдалечава от свещеното, 

създава схема, в която е заложена съпротива срещу абсолют-

ната другост. Затова деконструкцията би довела до преот-

криване на едно по-истинско религиозно светоусещане.    

  Загриженост, или реципрочност в дисиметрията 

   Можем ли да търсим аналогии (подобни на тези с гос-

топриемството към чужденеца; прошката към съгрешилия) и в 

друга посока -  и как стои въпросът с реципрочността, т.е. 

очакваната взаимност от страна на другия?  Различен е отго-
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ворът, който автори като Пол Рикьор и Еманюел Левинас дават 

на този въпрос. За Рикьор другият  е необходим - само чрез 

призоваването на другия, чрез съперничеството и диалога с 

него и то в пространство, различно от това на научната 

верификация може да се случи изграждането и разгръщането 

на субекта  (2). Тази заедност, това “с и за другите” Рикьор 

нарича загриженост. Нейното своеобразие е в “реципрочността 

в дисиметрията” . Според него  неприемането на другия и 

склонността към ксенофобия могат да бъдат коригирани чрез 

ресурсите на наратива. Така дадена нация ще получи възмож-

ност, първо, да представи самата себе си и второ, да възприеме 

по нов начин историята на врага. Тя ще види себе си като ня-

кой друг: така Рикьор открива пътя към една действена етика, 

особено необходима, защото светът е наситен с интерпретации 

на страданията, които обаче не са довели до промяната му. 

      Отговорност и битие-за-другия  

  У Левинас философско-етическите и духовно –религи-

озните импликации на другостта се движат около общ център, 

защото според него да постъпваш съобразно библейския дух, 

означава да действаш в съгласие с една етика, без да те е грижа 

за нейните доктринални предпоставки. Нравственото няма 

нужда от предписания, защото Божието слово се вписва в ли-

цето на Другия. Лицето на другия кара Аз-а да поеме отговор-

ност, но му помага да преодолее своята капсулираност;  аз-ът 

се субституира с другия, но не за да бъде погълнат от него, а за 

да стане незаменим, достигайки едно вдъхновено битие отвъд 

същността, което е другото име на свободата.   

 Основните аспекти на тази колкото философска, толкова и 

свързана с религията концепция включват поемането на отго-

ворност; другия като път към разширяване границите на субек-

та; другия като епифания на божественото; срещата като раз-

дяла, която съхранява, а не неутрализира другостта; несимет-
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ричния характер на срещата (липса на реципрочност) и отго-

ворността, която отличава битието-за-другия от Хайдегеровото 

“битие-с”.При Левинас другото човешко същество винаги е то-

и, за когото аз съм отговорен (4,112-113; 5,26). Спецификата на 

тази другост у Левинас е в нейната абсолютност. По някаква 

парадоксална логика отговорността на субекта към другия не 

произтича от това, че той е ближен, а от факта, че той е Дру-

гостта, абсолютната другост: непроницаем, непонятен, 

уникален. 

 Срещата с Другия не се изгражда като диалог, защото в 

нея повелята на отсрещната страна е негласна. Чужда е и на 

диалектиката, доколкото субектът не може да се надява, че, 

веднъж поета, отговорността ще го избави от безпокойството. 

Подобен подход мислителят прилага и по повод на “юдео –

християнския” диалог, отбелязвайки, че решението на проб-

лема следва да се търси отвъд мисловните конструкции и сло-

воизлиянията, защото понякога самото убеждаване може да оз-

начава насилие и отхвърляне (4, 101-102). Пасивната обсесия, 

т.е. “биването-отговорен-за-другия” прави възможна спотаена-

та святост на неочакващата благодарност доброта (4, 119)”.  

 Още нещо типично за другостта в етическата концепция 

на Левинас: т. нар. “субституция с Другия” или хипостазира-

нето на аз-а в Другия, което не води до заличаването му. Леви-

нас въвежда термина рекурентност, за да изрази този тип въп-

лъщение, при което същото става друго “без отчуждение”. 

Всички изследователи на Левинас подчертават епифанията на 

лицето, отговорността на субекта към другия. Но важно е да 

отбележим и друго: поемането на отговорност за Другия става 

гарант за запазването не само на неговата, но и на моята дру-

гост. Хипостазирането на Аз-а, което е резултат не от обез-

личаване, а от незаменимостта му в поемането на отговорност 

не заличава неговата самост,  а напротив разширява преде-
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лите на Аз-а, приобщава към трансцендентното, отвежда там, 

където смъртта може да бъде избегната. Ето как предиз-

викателството на Другостта превръща субекта в избраник и 

разрушава битийната неприкосновеност.  

 Очевидно и Левинас, и Рикьор вписват другостта в самия 

корен на изграждането на субекта. За да преодолее границите 

на аз-а и да разшири своя обхват, субектът има нужда от 

другия. Но, ако за Левинас другият е последна инстанция, 

върховен законодател, чийто отправен към аз-а зов не може да 

не бъде чут, Рикьор поставя акцента върху взаимността. 

Защото противно на тезата за пасивността и за отговорността 

във винителен падеж, според Рикьор Левинасовата отговор-

ност е отрицание на пасивността. Доброволно приетият жест 

на един отдаващ себе си, достигащ до хипостазиране с другия 

Аз, поражда активност, балансираща първоначалната дисимет-

рия на срещата. Не можем да не се съгласим с него, защото 

именно слабостта на страдащия друг се е превърнала в дар, 

разширяващ границите на Аз-а. Другото пробужда силите на 

същото, защото именно изпитваната към другия отговорност 

ражда незаменимостта на Аз-а. Затова, за разлика от Левинас, 

който говори за дисиметрия на отговорността на Аз-а към 

Другия, Рикьор разглежда пространството на взаимността като 

реципрочност между уважението към другия и уважението 

към самия мене като някой друг. И, подобно на отговорността 

към другия при непосредствената близост, загрижеността 

играе роля на своеобразна инициация на субекта, при която, 

долавяйки в лицето на другия гласа на божественото, той 

изгражда и своята, неподвластна на времето незаменимост. 

Пътищата на двамата мислители се докосват и в още един 

пункт: загрижеността (подобно на отговорността към другия) е 

преди разумно приетия дълг.  

 В заключение: Ако се опитаме да обобщим различните 
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степени в признаването на другостта, те биха изглеждали така. 

То започва от осмисления, разумно обоснован дълг и незаин-

тересованата търпимост при толерантността. Следва взаим-

ната загриженост, при която Аз-ът, въпреки повелята на дру-

гостта, остава достатъчно видим, присъстващ (независимо че 

не очаквам да ми отговориш с взаимност, ти все пак знаеш, че 

аз съм този, който ти протяга ръка и те приема). И достига 

кулминацията си при срещата-раздяла и неочакващата отговор 

отговорност на един хипостазиран в другия аз. Макар и по 

различен път толерантност, признаване, гостоприемство и 

отговорност ни водят отвъд абстрактността, връщат ни към 

конкретните измерения на човешкостта и бележат нови 

хоризонти пред етиката. В друго отношение градацията върви 

в посока от обозримото и предвидимото към непредвидимото, 

неочакваното, от незаинтересованост към съпричастност, 

повишаваща риска от неизвестното, но и носеща обещание за 

едно парадоксално “другояче от битието”.  
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 Светите отци и учението за естествения нравствен закон 

 

Святые отцы и учение об естественом нравственном законе 

РЕЗЮМЕ: Отцы и учители Восточной Церкви в своих сочине-

ниях исследуют естественный нравственный закон, который 

изначально исходит из Бога. Он является всеобщим критерием 

познания добра и зла.У естественной нравствености есть вы-

сокая ценность, которая является незыблемой основой общес-

тва. Святые отцы нам расскрывают и защищают библейскую 

идею о существовании естественного нравственного закона. 

Единым фронтом они вступают в дискуссию с античными фи-

лософскими школами: этический нигилизм, натурализм сто-

иков, моралистический перфекционизм Эпикура.Учители Цер-

кви подчеркивают роль христианской нравственности и спасе-

ния для постижения нравственного совершенства.  

Ключевые понятия: естественный нравственный 

закон, святые отцы, античние философские школы, 

христианская нравственность и спасение. 

Източните отци и учители на Църквата са оставили 

ценни мисли и съждения, които днес ни помогнат при раз-

решаването на отговорни съвременни въпроси. Основавайки се 

на Божественото откровение, те разкриват идеята за естест-

вения нравствен закон, като отдават дължимото на естестве-

ните нравствени способности, сили и постижения на човеш-

ката личност и изтъкват ролята им за автономната и християн-

ската нравственост. Проблемът за естествения закон е актуален 

сред богословските, философските, етическите, социологичес-

ките и правните дискусии и изследвания. Съвременното тър-

сене на здрави основи и ръководни принципи на обществения 

и нравствения живот утвърждава валидността на първона-

чалните, общочовешки ценности и норми за отношенията 

между хората и за обществения живот, които намират всеобщо 
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признание в концепцията за правата на човека.    

Естественият нравствен закон е „съвкупността от оне-

зи морални ценности и норми, които човек открива и съзнава 

като задължителни само чрез естествените си познавателни 

способности, респективно чрез нравственото чувство,нравст-

веното съзнание и съвестта. Този закон се нарича естествен не 

само поради начина на неговото откриване и осъзнаване, но и 

поради неговия непосредствен извор - даденостите на човеш-

ката природа в нейното индивидуално и социално измерение.” 

(Панчовски И.Развитие на библейската идея за естествения нрав-

ствен закон у източните отци и учители на църквата във връзка с 

античната философска етика, – Духовна култура, № 5, 1974, 8-22.) 

Това е законът, който всеки човек като богосъздадена 

личност носи в сърцето си, в нравственото си съзнание. Чове-

кът, сътворен по образ и подобие Божие, има богоподобна ду-

ховна природа и притежава способността чрез разума си да 

достига до нравствено съзнание, да прави верни морални пре-

ценки, да различава доброто и злото. 

Естественият нравствен закон насочва към познаване 

на доброто и злото. Той намира израз в златното правило на 

нравствеността (Мат. 7:12): „Прочее, всичко, което искате да 

правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е 

законът и пророците.” В своите екзегетични, омилетични и 

аскетически съчинения източните отци и учители на църквата 

стигат до определени изводи за основното съдържание на 

естествения нравствен закон. В техните творби се говори за 

запазването и ценността на човешкия живот, за човеколюбието, 

задоволяването на основните телесни и душевни потребности, 

равенството пред Бога, справедливостта, за достойнството на 

човешката личност. Те призовават към нравствена и морална 

чистота, запазване на семейната чест, към милосърдие, грижа 

за бедните, сирачетата и вдовиците, към изпълнението на  
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нравствения и обществения ни дълг, да даваме предимство на 

висшите цели, изтъкват стремежа към святост и съвършенство.  

Според ранно християнския теолог и философ Ориген„едва ли 

може да се намери поне един човек, който напълно да е загубил 

всеобщите понятия за добро и зло, за справедливо и неспра-

ведливо” ( Origenes. Contra Celsum. Lib.VIII , cap. 2.). Ето защо 

всички хора, независимо дали са християни, или не, се обявяват 

и борят срещу убийството, насилието, унищожението, из-

насилването, геноцида и т.н. 

Св. Василий Велики набляга върху на любовта към 

Бога, която води до любов към ближния, към всеки човек. 

Според него това са естествени, вродени подбуди у човека. 

„Любовта към Бога не е нещо, което се придобива с учение.” У 

човека има „някакъв вроден стремеж, който съдържа в себе си 

подбуда към общуването на любовта”i. 

Според Ориген пред Божия съд никой човек няма да 

може да се извини, защото смисълът и съдържанието на закона 

са вписани в сърцето на всеки. Той разграничава „два вида за-

кон”:единият е „крайният закон на природата”, а другият е „на-

писаният закон на градовете” - и твърди, че ако тези закони си 

противоречат, ние трябва да дадем приоритет на „закона на 

природата”, който той нарича „Божий закон”. (Origenes. V, 37.) 

Св. Василий Велики твърди, че всеки човек по самата 

си природа знае кое е добро и кое е зло. Затова и без Писани-

ето, само чрез закона на природата е възможен изборът на доб-

рото и полезното. (Basilius Magnus. Homiliae in Hexaemeron. 

Homilia IX, cap. 3.) 

Повечето източни отци и учители на Църквата дават 

израз на убеждението си за съществуването на естествения 

нравствен закон, като го аргументират по един или друг начин. 

В своите съчинения християнския апологет Атинагор, св. Ири-

ней Лионски, св. Климент Александрийски, Ориген, св. Юстин 
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Философ и Мъченик, св. Антоний Велики, св. Василий Велики, 

св. Григорий Богослов, св. Йоан Златоуст, св. Исидор Пелусиот, 

св. Максим Изповедник, св. Йоан Дамаскин, всички те „са убе-

дени в съществуването на естествения нравствен закон; той во-

ди началото си от Бога и е вложен от Него в човека; чрез 

познанието на тоя закон човек може да извърши добро и да 

отбягва зло, да постъпва добродетелно и да постановява зако-

ни, правила и разпоредби за взаимоотношенията между хората 

и народите”. (Панчовски, с. 13.) 

Естественият закон е вкоренен в човека. Той е норма за 

правилно поведение. Ако човек се съобразява с него, може да 

съхрани, развие и осъществи себе си като личност, да води 

смислено, достойно и пълноценно съществуване като индивид 

и член на обществото. Този закон има божествен произход и 

характер. Според източните отци той по същество е христо-

центричен. Бог Слово (Христос) участва в сътворението на 

света, т.е. не може да има противоречие между естествения 

нравствен закон и Христовото нравствено учение. Нравст-

веният закон подготвя хората и ги потиква да търсят спасение, 

устремен е към Христос и намира най-пълен израз в съвър-

шения евангелски закон на любовта и свободата.Тези морални 

постулати са общочовешки и универсално приложими. Според 

св. Юстин Мъченик (100-165): „Бог поставя пред всяка 

човешка раса това, което е винаги и универсално справедливо, 

както и цялата праведност; и всяка раса знае, че прелюбо-

деянието и блудството, и убийството, и подобните им са греш-

ни. И въпреки че всички те поддържат такива практики, все 

пак те не отбягват от знанието, че действат неправедно, когато 

правят това... Понеже ние можем да видим, че такива хора не 

желаят да се подчинят на същите неща, които причиняват на 

другите, и упрекват всеки с враждебно съзнание относно 

действията, които извършват.” (Justinus Philosophus et Martyr. 
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Dialogus cum Tryphone Iudeo, 93:1-2.) 

Така както според църковните отци естественият нрав-

ствен закон е всеобщ критерий за познаване на доброто и зло-

то, естествената нравственост има висока ценност като здрава 

основа на обществения прогрес, цивилизацията и културата. 

Учителите на Църквата се противопоставят на Аристотел, 

Епикур, стоиците и други антични философи и моралисти, 

според които само въз основа на естествения нравствен закон, 

само под ръководството на разума и съвестта човек може да 

осъществи нравствения идеал, да стане съвършен, щастлив и 

блажен. Недостатъкът на естественият нравствен закон е, че 

воден само от него, човек лесно отстъпва пред греха, изку-

шенията, егоистичните влечения и, най-важното, този закон не 

може да доведе до спасение и святост. Учението на църквата е, 

че естественото познание за доброто и злото е несъвършено, 

то се разкрива в пълнота в Исус Христос.  

Източните отци в своите съчинения разкриват и защи-

тават библейската идея за съществуването на естествен нравс-

твен закон и влизат в спор с различни антични философски 

школи. Те не се съгласяват с етическия нихилизъм, които отх-

върля този закон, но не приемат и натурализма на стоиците, 

известни с това, че  приравняват природния и нравствения 

закон. Църковните отци критикуват и моралистичния перфек-

ционизъм на епикурейците и стоиците, според които естес-

твеният нравствен закон е достатъчен и само основавайки се 

на своя разум и съвест, човек може да постигне самоусъвър-

шенстване и спасение. Отците на Църквата доказват, че естес-

твеният нравствен закон е вкоренен в духовната природа на 

човешката душа. Те признават ценността и валидността му за 

всички хора, отдават дължимото на естествените способности 

и постижения на човешката личност. Но едновременно с това 

изтъкват ролята на християнската нравственост и спасение, за 
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постигане на нравствено съвършенство. Така те ни остават 

една здрава основа за съвременния диалог по теми като 

правата на човека, изграждане на по-добър свят без войни и 

насилие, взаимопомощ, траен мир и общочовешко благо-

получие (Панчовски, с. 22.).  И днес църквата признава важ-

ността на концепцията за правата на човека, която защитава 

живота и достойнството на всеки един, но набляга и на спасе-

нието, чрез което само може да се стигне до освобождаване от 

греха и богоуподобяването.  
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История на религиите – метроном на отсамното 

и отвъдното. 

История религий – метроном между земным и 

небесным- доц.д-р теол.Клара Тонева -РЕЗЮМЕ: 
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В выражении история религий акцент ставится на слове религия, 

потому что основная цель сама по себе является явной – религия, 

которая представляет собой исключительное явление в человечес-

кой жизни, должна рассматриваться с исторической точки зрения. 

На самом деле, история религий это история любви человека к 

Богу. История религий не жесткая дисциплина. В обучении долж-

на быть междисциплинарность,но выполненая адекватно. Не сле-

дует забывать, следующие три важные тенденции.Первая связана 

с проблемой глобального религиозного синкретизма,вторая -с раз-

вивающимися религиозных движениями,третья -с пониманием, 

что богословы должны разобраться в значении Божьего Провиде-

ния о разнообразии религиозных форм в мире(это нашло выраже-

ние в межрелигиозном диалоге).История религий отдельная дис-

циплина, хотя и продолжается ее смешивание с антропологией, 

этнологией, социологией, религиозной психологией. Основой для 

историков религии должны быть различия между религиями, а не 

их единство. Именно эти различия указывают на христианство 

как единственно возможный ответ на вопросы всех религии, 

открыв бесконечную ценность каждой человеческой личности. 

Човекът познава не един или два ритъма на времето, и 

не само историческото време. Когато се молим, когато слушаме 

хубава музика или когато се влюбваме, сякаш излизаме от исто-

рическото сега и възстановяваме вечното настояще на любовта 

и на вярата. Достатъчно е да присъстваме на богослужение или 

да се вглъбим в някой роман, за да открием друг ритъм на вре-

мето – сякаш съкратено време – въпреки че този ритъм не от-

говаря на нашето историческо време(1). 

Някой прибързано би заявил, че автентичността на един 

живот се обуславя само от осъзнаването на личната историч-

ност – човекът: тук и сега. Всъщност историческото осъзнаване 

има скромно място в човешкото съзнание, като изобщо не става 
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дума за зоните на несъзнателното, които също принадлежат на 

цялото човешко същество.  

Историята на религиите е метроном, отмерващ духов-

ната будност у човека, степента и ритъма на надхвърляне на 

собствената му историчност. Историята на религиите е самос-

тоятелна дисциплина, макар да продължава смесването й с ан-

тропологията, етнологията, социологията, религиозната психо-

логия и дори с ориенталистиката. Нейната самостоятелност не 

трябва горделиво да бъде обърквана с християнската апологе-

тика, тъй като История на религиите е нейна помощна дисцип-

лина – говоря за мястото й сред богословските, а не просто сред 

научните начини за познание. Историкът на религиите си слу-

жи с факти, които, макар да са исторически, разкриват пред 

погледа му поведение, което в много отношения излиза отвъд 

рамките на поведението на човека през различните истори-

чески епохи.  

Всяка наука престава да бъде наука, ако отхвърля на-

учните подходи, методология и научната обективност, но и при 

строго научното структуриране на Историята на религиите 

нейните цели и задачи могат да бъдат различни. Сравнителният 

метод дава своя научен принос чрез принципа на единството на 

религиите, който послужи като главен изходен пункт за пос-

ледващи научни изследвания и анализ на етапите на религиоз-

ното развитие. Спорния аргумент за изчерпването на сравни-

телния метод приемам като основополагащ за моята позиция 

относно смисъла на Историята на религиите. Убедена съм, че 

не единството на религиите, а техните отлики трябва да бъдат 

основа за историографите на религията; точно тези разлики 

открояват християнството като отговорът на всички религии 

чрез откриването на безкрайната ценност на всяка човешка 

личност. Изречено с други думи, възприемам подхода от де-

тайлите към цялото: “Можем да си представим, че всички ре-
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лигии са човешки ръце, прострени към небето, това са сърца, 

устремени някъде нагоре. Това е търсене на Бога, и догадки, и 

прозрения."(2)Така се оказваме пред тайната на отговора – 

”Отговорът е в християнството... и тази тайна е личността на 

Иисус Христос”(3). Ето защо Историята на религиите не е 

закостеняла дисциплина, чрез нея трябва да има 

интердисциплинарност на преподаване, но извършвано по 

подходящ начин.  

За съжаление в стремежа си на всяка цена да добие 

престиж на истинска „наука" Историята на религиите прежи-

вява множество кризи, през които броди съвременният научен 

дух: историците на религиите бяха и позитивисти, и емпирици, 

и рационалисти или привърженици на историцизма, а някои от 

тях продължават да бъдат такива. До началото на 19 в. учените 

не смятат, че отделните религии трябва да бъдат предмет на 

самостоятелно изследване. Още повече че никоя от „модите", 

които последователно доминират над Историята на религиите, 

никое от общите и систематични обяснения на религиозното 

явление не са били дело на някой историк на религиите; в по-

вечето случаи те са резултат от хипотезите на видни лингвисти, 

антрополози, социолози или етнолози. Хипотези, които с вре-

мето стават валидни и всеприети, включително и от историците 

на религиите.(4)  

В израза история на религиите ударението е не върху 

думата история, а върху думата религия. Защото главната цел 

на историята на религиите сама по себе си е ясна: религията, 

която е изключително явление в човешкия живот, да бъде ис-

торически осветлена. Ако историята – от историята на техни-

ческите науки до историята на човешката мисъл – може да бъде 

изследвана и осмисляна с различни подходи, то начинът е един-

ствен, когато говорим за религията: изисква се строго, педан-

тично придържане към религиозните факти. Без да се омалова-
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жава значението на съществения информационен напредък, 

трябва да се посочи и платената цена за неговото постигане – 

жертва на призванието, защото немалка част от историците на 

религиите се превръщат в ориенталисти, класицисти, етнолози 

и др. „Като че ли историческото изучаване на някой ритуал или 

мит е равнозначно на изучаването на определена страна или на 

монографията за даден първобитен народ”(5). 

Нещо повече, мнозина се определят като историци на 

религиите, смятайки, че е достатъчно боравенето изключител-

но с исторически методи и предпоставки. Оказва се, че те са 

отлични познавачи само на една религия, а понякога – само на 

определен неин период или аспект. „Историкът на религиите 

обаче е задължен от самата структура на своята дисциплина да 

изучава поне няколко други религии, за да може да ги сравнява 

и чрез това да разбира модалностите на религиозните поведе-

ния, институции и идеи (мит, ритуал, молитва, магия, посв-

ещение, висши богове и т.н.)”(6). 

Съществената диря на българските богослови 

    Преди да се пише историята на нещо, то трябва да бъде доб-

ре разбрано в същината му, и главно заради самото него. Това 

предполага с благодарност да се изтъкне значението на твор-

чеството на българските богослови, чиито публикации събу-

диха интереса към Историята на религиите. Признателни сме за 

съществения им принос относно отграничаването на Историята 

на религиите от другите богословски дисциплини, но без да се 

прекъсва връзката между тях. В богословските си изследвания 

те доказват, че имаме работа с религиозни явления и поради 

факта, че са явления, те носят печата на историческия момент, в 

който са се случили, но,от друга страна – духовният живот не 

може нито да се изчерпи, нито да се вмести само в тези рамки.  

    За мен проф. д-р архим. Евтимий (Сапунджиев) е най–го-

лемият, най-всеотдайният, най-искрено търсещият ролята и 
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мястото на вярата не само в познанието, но и в човешкия живот. 

Не е случайно, че го определят като „старейшината на българ-

ската богословска мисъл”(7). Показателен е фактът, че изложе-

нието ми е възможно благодарение на мислите на проф. архим. 

Евтимий, мисли, които приемам като силен помощник в моята 

работа.  

Кой би дръзнал да отрече думите му, че „не всички сме 

християни и не всички сме теисти, но всички сме вярващи и 

дори религиозни”(8). Според архим. Евтимий „Историята на 

религиите създава предпоставките за формирането на по-силна 

вяра, защото разкрива психологическата и историческа 

всеобщност на религиозното чувство и многообразието на 

неговото конкретно проявяване”(9).  

Наследникът на архим. Евтимий е проф. д-р Борис 

Маринов Христов. Бих препоръчала на всеки да се запознае с 

творчеството му и особено с неговото изследване „Оръжията на 

апологета на християнството”(10), където той с вдъхновение 

говори за необходимостта от дълбокото познание, вярата в 

Бога, обичта към Бога и неговата Църква, търпението, начина 

на живот според вярата и молитвата. 

Призната от богословите е и заслугата на проф. Д-р 

Николай Маджуров за постигането на академично ниво и 

академичен профил на дисциплините Християнска апологе-

тика, История на религиите и Психология на религиите. Пока-

зател за полезността на неговото дело е доразвиването и 

обогатяването на тази традиция от прекия му наследник и 

настоящ преподавател по Християнска апологетика в Богос-

ловския факултет към СУ „Св. Климент Охридски” – доц. д-р 

Димо Пенков(11). 

Връщам се към думи на архим. Евтимий: „свръх-

естественото в проявата на естественото”(12). Избрах тези 

проникновени думи, защото ми помагат в твърдението, че 
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следвайки подхода за установяване на законите на религи-

озното развитие чрез различността на религиите, логично сти-

гаме до „гнездата” на съмнение във вярата, чието потушаване 

се разглежда като стремеж към „живот и щастие от този, който 

постоянно си ги извоюва”(13). С други думи, у всеки човек, 

споделящ различна религия и изповядващ различна вяра, може 

да се възпламенят огнища на съмнения. Но най-лесно те се 

потушават при християнството. „Гнездата на съмнения” са 

обособени през 1942 г., но те са валидни и днес, а това е 

доказателство, че метрономът на Историята на религиите е 

отвъд историческото време. 

Крайният интелектуализъм, т.е. твърдението, че съ-

ществува светоглед, изграден само върху научни истини, 

довежда до абсолютизиране на науката, дори бих добавила – до 

превръщането на науката в идол. От друга страна обаче, 

„трябва да се разсейва убеждението, че в истинското хрис-

тиянство има нещо противно на свободната наука”(14). 

Крайният индивидуализъм е едновременно и крепител, 

и рушител на съвременната култура, той „прави в живота 

хората студени и бездушни егоисти”(15).  

Крайният естетицизъм заплашва не толкова чрез 

опасността от израждане на вкуса, колкото че „в един естети-

чески мироглед се търси нещо, което да замени религията... 

Библейски казано, такъв един естетицизъм е поклонение пред 

творението вместо пред Твореца...”(16)  

Грехът и греховните настроения са главно гнездо на 

съмнения, което често се крие или маскира зад посочените 

дотук три категории: „човек, който в очите на обществото е 

слязъл в дълбочините на нравственото падение, той има 

някаква потребност и да бравира обществото със своето 

неверие...”(17). 

Петата категория на препятствия за вярата, която лесно 
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препъва съвременния човек, е неправилното осмисляне на 

случващите се страдания и неправди в живота. Тук метро-

номът на времето отчита, че „колкото по-назад отиваме към 

епохата на Възраждането, толкова по-малко личности губят вя-

рата в Бога по повод на постигнали ги големи нещастия”(18).  

Логично се заражда и важният въпрос за гнездата на 

съмнения и неверие, които, както ги определя архим. Евтимий, 

произтичат от жизнените съвкупности, към които принад-

лежи една личност. Най-общо става дума за религиозния опит, 

който заляга в основата за дисциплината „История на рели-

гиите”. Религиозната потребност у всекиго води до „обик-

новеността” – ние в нашето всекидневие не се замисляме вър-

ху донесеното от християнството, „както не спираме често 

вниманието си върху благодетелността на Слънцето, на ди-

шането и пр., та трябва да липсват, за да ги ценим 

правилно...”(19). 

Замисля ли се съвременният човек за силата на 

религиозния опит, за вярата, чрез която откриваме смисъла на 

живота си и която дава отговор за човешкото предназначение? 

Чрез религиозните прозрения История на религиите помага на 

хората да осъзнаят пагубния характер на своята пределна 

съсредоточеност върху собственото „аз”.  

Не сме ли ние, богословите, длъжници пред онези, 

които носят вярата в сърцата си?  

И не е ли История на религиите дисциплината, която, 

посочвайки последиците от човешката безпорядъчност, спо-

мага за укрепване на вярата? Метрономът отчита „отсамното” и 

„отвъдното”. Ако успеем да разкрием дълбинната същност на 

вярата, разбираема за всеки човек, то ние, историците на рели-

гиите, ще изпълним своето назначение.  

Как да го направим? Традицията в нашето богословие 

ни помага да не навредим на вярата си и да запазим нейната 
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ненакърненост, въпреки разширяващото се университетско 

религиознание. За взаимното разбиране се изискват не само 

добра воля и откритост в общуването, но също и задълбочени 

познания. Функцията на университета е не толкова да бъде 

източник на знания, но и да култивира мъдрост в разно-

образните ú житейски проявления, а не само в разбирането ú 

като общоприетата научна мъдрост. Още повече че проявите на 

педагогически застой при преподаването се откриват там, къ-

дето вследствие на ограничено междуинституционално сът-

рудничество липсват нови преподавателски модели. Научният, 

изследователският и преподавателският подход, макар и по 

различни начини, все още очертават контурите на познатата от 

миналото тенденция да се създават стереотипи, да се пре-

повтаря някога изреченото, без да има значение дали днес то е 

валидно. За съжаление това се отразява и върху възприятието 

за другия, различния, защото това възприятие се формира от 

образованието и университетската програма. 

В областта на История на религиите образованието 

следва да включва и интердисциплинарност в изследванията. 

Това е един от начините както да се преодолее вътрешно-

университетската затвореност, така и да се насочи вниманието 

към интеграцията в системата на образованието. През пос-

ледните години положителен пример в българската образо-

вателна система е изследването и преподаването на интер-

културния диалог. Разкриването на спецификата на интеркул-

турните взаимодействия в нашата страна очертава и сферата на 

основните ценности, които интеркултурното образование 

трябва да има предвид. Целта на образователната стратегия е 

отворената идентичност(20), а конкретно по отношение на 

религиозното образование това означава, че вярващите трябва 

да запазят своята религиозна принадлежност и едновременно с 

това да познават добре религията и културата на другия.  
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Какви са предизвикателствата пред Историята на 

религиите днес? - Три са основните тенденции, които не трябва 

да бъдат пренебрегвани. Първата е свързана със стремежите за 

световен религиозен синкретизъм, втората – с опитите на 

нововъзникващи религиозни движения да доминират над 

християнството, а третата – с разбирането, че богословите ще 

вникват в смисъла на Божия промисъл за многообразие на 

религиозните форми в света. Вникване, което намира израз и в 

интеррелигиозния диалог. 

Стремежите за световен религиозен синкретизъм са 

както опит за омаловажаване и дори отрицание на всички 

световни религии, в т.ч. и на християнството, така и опит за 

създаване на нова религия, която днес се нарича „универсална 

религия“, „една световна религия“, „религия на разбирател-

ството“ и други. При нея няма установени догмати, канони и 

институции, а заемане на елементи от различни религии, което 

довежда до религиозно уеднаквяване на света, „смърт на Бога“ 

и обезличностяване на човека.  

Относно опитите нововъзникващи религиозни движе-

ния да се съизмерват и съперничат с християнството е необхо-

димо да се посочат и анализират някои от по-важните въпроси, 

които те пораждат. 

Дали тези нови движения са религиозни и ако отго-

ворът е положителен, в какъв смисъл се определят като такива; 

какво е тяхното отношение и претенциите, които отправят към 

християнството; какъв да бъде богословският подход към тях – 

пренебрегване, апологетичност или диалогичност и какво 

определя подхода; какви са възможните измерения на практи-

ческия отговор, защото необходимостта от диференциращо от-

ношение към широкото разпространение на новите религиозни 

движения изисква добро познаване на техните учения, както и 

внимателно вглеждане в духовното състояние на присъе-
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диняващите се към тях; какво трябва да се направи срещу това, 

християни да не изоставят своята вяра в търсене на алтер-

нативни религиозни преживявания?  

В дългосрочен план История на религиите трябва да 

изгради своя ясна позиция и подход по отношение на новите 

религиозни движения. Значима е и последната тенденция, 

защото за богословите темата за религиозното многообразие 

като сериозно съвременно предизвикателство не само е, но и 

ще продължава да бъде актуална. 

Какво трябва да бъде отношението на християнството 

към изповядващите други религии? Много и различни са 

подходите към този съществен въпрос, а православната мисъл 

носи отговорността богословски да обоснове и да изрази вер-

ния подход. В християнския свят, както и в другите големи об-

щности, съществуват разнообразни позиции, всяка от които 

поставя акцента върху различни фокуси и в този смисъл е 

трудно да бъде постигнато тяхното единство(21).Въпреки това, 

ако се основаваме на своята вяра и ако черпим от сърцевината 

й, бихме могли да намерим библейските основи и духовните 

предпоставки, които са общовалидни и които обуславят 

възможността и в не по-малка степен – необходимостта от 

междурелигиозния диалог. 

Ако на Запад дебатът за богословската оценка относно 

другите религии се основава на христологията, то в правос-

лавната традиция (според архиепископ Ан. Янулатос) богос-

ловските въпроси, свързани с тази проблематика – особено що 

се отнася до християнската антропология – винаги са били 

осмисляни в светлината на триадологията(22). 

     Съществува разбирането, че в психологически план меж-

дурелигиозният диалог предполага пълна отдаденост на наша-

та собствена вяра в Бога и пълна откритост към вярата на дру-

гия. Това обаче е трудно постижимо, защото е в разрез с начи-
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на, по който проявяваме религиозната отдаденост. Всяко от те-

зи две психологически изисквания – откритост и отдаденост – 

само по себе си е основателно, но това не дава отговор на въп-

роса – дали човек може да бъде едновременно търсещ и миси-

онерстващ. В психологическа перспектива това би било инте-

ресно за изследване, но в богословски план е важно да се запи-

таме – дали наистина е нужно човек да бъде двете неща еднов-

ременно. Цялостната отдаденост на вярата по дефиниция гово-

ри за висока степен на ексклузивност, а оттук – нежелание за 

откритост към другия. От др. страна,пълната откритост допус-

ка възможността за отчуждаване от вярата. Следователно, до-

като отношението на пълна отдаденост води до изгубването на 

всяко разбиране за другостта на другия, то цялостната откри-

тост е в разрез с нашата собствена религиозна идентичност 

(23). Какво да правим тогава? Не е необходимо да се отстоява 

такава комбинация от противоположности, а да е налице друго 

– стремеж към откритост в нашата отдаденост на вярата и 

отдаденост в нашата откритост към другите. 

Ако християнството се отнася към другите нетърпимо 

и с насилие, то ще загуби своята същност – Иисус Христос (т.е. 

Истината, защото за нас Спасителят е истината) – и би се 

превърнало в идолопоклонство, защото само в името на идо-

лите другите, различните могат да бъдат подчинявани, прези-

рани и прогонвани. 

Като изхождаме именно от равноценността между 

хората, е необходимо всеки от нас – според силите си – да 

вниква в Божия промисъл и да осъзнае, че духовният хляб на 

човечеството, макар и в различна степен, вероятно се предлага 

и от другите световни религии. Отблясъците от истината, които 

откриваме в тях, винаги ще бъдат свързани с нашата лична 

убеденост за истината, а вярата ни ще продължава да бъде 



284 

 

източник и коректив на основанията ни за изучаването на 

нехристиянските религии. 

Историята на религиите е не толкова история на рели-

гиозното лутане, колкото разказ за любовта на човека към Бога. 

Любовта, която по думите на св.ап. Петър покрива много гре-

хове(1 Пт 4:8), покрива и лутанията на човека, който търси Бога. 

Така разглеждана, историята на религиите ще бъде 

(макар и само мисловно) интересно и полезно пътуване, чрез 

което можем да прекосим нашата земя, чрез мисълта си да огле-

даме историята на човешката култура от нейната зора до време-

то, когато настъпва “залезът на боговете”, последван от „изг-

рева” на вярата в единия Бог, от раждането на християнството.  

История на религиите не е нито основополагащата, 

нито най-важната богословска дисциплина. За добро или не, 

обаче, днес тя е твърде актуална. Тази актуалност дава широко 

научно поле за работа, но и слага товара на голямата 

отговорност. 

Като метроном на отсамното и отвъдното История на 

религиите се интересува от духовната будност на всеки – от 

боготърсителя през вярващия до невярващия, който – надявам 

се – ще открие християнството като верния път към Бога. 

Когато обикнем Бога, откриваме и истината, която ни 

прави свободни. И отново разбираме, че „ако любов нямаме, 

нищо не сме” (1 К 13:12). 
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Православната Църква и отношението между наука и 

религия в началото на XXI век. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НАУКОЙ 

И РЕЛИГИЕЙ В НАЧАЛЕ ХХІ ВЕКА 

доц. Костадин Нушев 

РЕЗЮМЕ: Автор рассматривает доктрину Правослвной 

Церкви об отношении между наукой и религий в начале 21 века, а 

также основы социальной концепции Русской Православной Цер-

кви. Этот документ содержит самые важные позиции РПЦ по 

ряду актуальных вопросов современного общества - развитие 

современной науки и новых технологий; охрана окружающей сре-

ды, биоэтика, и другие актуальные социальные, политические, 

экономические, культурные и морально-этические вопросы, свя-

занные с человеческой жизнью, семьей, образованием, средст-

вами массовой информации и здравоохранением. В первую оче-
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редь следует отметить, что в современной православной теологии 

утверждается позитивное отношение христианства к науке. При-

родные и гуманитарные наукы определяются как "один из самых 

важных компонентов современной культуры." Христианство и 

Церковь всегда были на стороне реальной науки, которая ведет к 

познанию истины и служит для блага человека  и общества. В 

развитии современной цивилизации наука и связанные с ней тех-

нологии стали самым важным и определяющим фактором в 

жизни человека и развития самой человеческой цивилизации. Не 

стоит недооценивать когнитивные способности человеческого 

разума. Христианство отвергает крайности рационализма, но не 

отрицает научную рациональность. Церковь сосредоточена на 

правде об ограничениях человеческого разума, а также смотрит 

на совокупность знаний и потребность в духовных ценностях и 

нравственных ориентирах, чтобы гарантировать созидательность, 

цель и смысл человеческой жизни. 

Отношението на Православната църква към науката и 

съвременното научно знание, и най-вече християнските богос-

ловски позиции за връзката между вярата и научното познание 

и за взаимното допълване между религията и различните кло-

нове на науката в началото на ХХI век, може да се илюстрира 

най-добре чрез официалната позиция по тази тема, формули-

рана в един от най-важните съборни документи на Руската 

православна църква в днешно време.Става дума за приетия на 

юбилейния архиерейски Събор на Московската патриаршия 

през 2000-та година официален документ „Основи на социал-

ната концепция на Руската православна църква.”[1, 238-242]  

В този документ се съдържат по-важните съвременни 

църковни и богословски позиции на Руската православна цър-

ква(РПЦ) по редица актуални въпроси на съвременното об-

щество каквито са развитието на съвременната наука и новите 

технологии, проблемите на екологията,биоетиката и други съв-
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ременни обществено-политически, икономически, културни и 

морално-етични въпроси, свързани с човешкия живот, семейс-

твото, възпитанието, медиите и здравеопазването.  

Въпросите за отношението на Православието към съв-

ременната наука в този официален документ са разпределени в 

няколко тематични области и се отнасят към медицината и 

здравеопазването, екологията, биоетиката и други обществени 

проблеми като икономиката и образованието. В ХIV-та глава 

от посочения документ се съдържат официалните църков-

но—богословски и доктринални постановки на съвременното 

Православно учение на Църквата по въпросите на науката и 

отношението между научното знание и религиозната вяра. Тук 

е формулирана позицията на Църквата за отношението на Пра-

вославното богословие по някои основни проблеми на приро-

донаучното знание и на хуманитарните и обществените науки.  

На първо място следва да се отбележи, че в съвремен-

ното православно богословие, и в официалното учение на Цър-

квата, се посочва положителното отношение на християнс-

твото към науките – както към естествените, така и към хума-

нитарните, които се определят като „една от най-важните със-

тавки на съвременната култура”[1, 238]. Християнството вина-

ги е било положително настроено към истинската наука, която 

води до истинско познание за света и човека. Затова науката се 

оценява като път за познание на истината, а нейната функция, 

според Църквата, е да служи за благото на човека и общес-

твото. Същевременно в развитието на съвременната цивилиза-

ция в края на ХХ век, според официалното становище на 

Православната църква, „науките и свързаните с тях технологии 

са се превърнали в най-важните и определящи фактори за 

битието на човека и за развитието на самата човешка 

цивилизация”[1, 238]. 

В днешно време, макар и да се запазва разграничението 
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между фундаментална и приложна наука, оценката и 

значението на научните постижения много често е свързано с 

развитието на технологиите, които навлизат много бързо в 

бита и ежедневието на съвременния човек, а самата наука в 

днешно време е изключително прагматично ориентирана и 

неразривно свързана с приложението на научните достижения 

в съвременната практика и с най-новите технологии. 

Според разбирането на Православната църква значе-

нието на науката в съвременния свят е тясно свързано с обра-

зованието и културата, но също така с развитието на медици-

ната, икономиката и проблемите на екологията. Научното зна-

ние се подразделя, според православното виждане, на три 

основни дяла като се групира в рамките на три основни типа 

науки – природни, обществени и хуманитарни. Съответно на 

това разбиране се изгражда и отношението на Църквата към 

мястото и значението на тези науки в живота на съвременния 

човек и развитието на обществото. 

1.Християнството и природните науки 

Отношението към природата като обособен предмет на 

познанието, и възникването на модерното природонаучно зна-

ние в европейската култура и цивилизация, са дълбоко свър-

зани с християнството. Според Православната църква „христи-

янството е преодоляло древните езически предразсъдъци и е 

демитологизирало природата, а с това е способствало да 

възникне и самото научно естествознание.” Много правос-

лавни богослови и християнски философи през ХХ век като 

Василий Зенковский („Апологетика“), Николай Бердяев 

(„Смисълът на историята“), Симеон Франк(„Реалност и човек. 

Метафизика на човешкото битие“) и други посочват, че хрис-

тиянската религия с нейната вяра и светоглед е допринесла за 

това да се превъзмогне магичното съзнание на древния човек и 

неговото преклонение и едностранна зависимост пред при-
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родата. В резултат на това природата е започнала да се възп-

риема като единно космическо цяло – като природно (физичес-

ко) битие и творение на Бога, което е дадено на човека да бъде 

познавано от неговия разум и предназначено да служи на 

човека за неговия живот.  

Според руския православен богослов и философ Васи-

лий Зенковский „християнството чрез своята основна догмати-

ческа истина за сътворението на света от Бога е създало съзна-

нието за единството на битието. От тук произтича и идеята за  

всеобщото значение на принципа за причинността, което 

определя и целия порядък на съвременното научно знание.” 

[3,12-13].Християнското учение за разумния порядък на творе-

нието, вложен от Бога и за законите на природния свят е 

допринесло за формиране на научната рационалност и за 

изграждане на методологията на естествените науки.  

Независимо от тази дълбока духовна връзка между 

религията и науката, която съществува в историята на хрис-

тиянската култура, а също така и на безспорното въздействие 

на християнството за формиране на характера и методологията 

на естествените науки през Средновековието и Новото време, 

като резултат от процесите на секуларизация и засилването на 

различни секуларни идеологически направления в областта на 

природознанието естествените науки постепенно се отдалеча-

ват от Църквата и дори някои техни представители открито се 

противопоставят на истините на вярата и на християнския 

религиозен светоглед. [3,3-6] 

Според Православната църква „развитието на науката и 

техниката под влиянието именно на такива крайни антирели-

гиозни и секуларни идеологии е породило последствия, които 

предизвикват сериозна загриженост и опасения.”[1,238] Еколо-

гичната криза и другите неблагоприятни последици от науч-

но-техническото развитие на съвременната цивилизация пред-
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извикват множество деструктивни тенденции в съвременния 

свят и заплашват живота и благото на съвременния човек. Спо-

ред становището на Църквата „степента на развитие на науката 

и технологиите в съвременния свят са достигнали до такова 

равнище, че безотговорните и престъпни действия на малка 

група хора може да застраши за кратко време цялото човечес-

тво и да предизвика глобална катастрофа, в която да загинат 

всички висши форми на живот на планетата.” [1,238] 

От християнска гледна точка това критично положение 

в съвременния свят е възникнало като последица от някои из-

мамни и фалшиви принципи, залегнали в основата на научно 

-техническото развитие. Този лъжлив и измамен принцип се 

заключава в надценяването на възможностите на човешкия ра-

зум и априорното приемане на позицията, че развитието на 

науката и техниката следва да се основават на една абсолютна 

автономия на човешката рационалност като не бъдат ограни-

чавани от никакви морални норми, философски принципи или 

религиозни изисквания. Тази сляпа вяра в човешкия разум и 

абсолютизирането на неговата автономия, които са плод на 

просвещенския рационализъм и свързаната с него безкритична 

вяра в непрестанния прогрес на науката и цивилизацията, кои-

то зависят изцяло само от човешките сили, са свързани именно 

със загубата на духовната трезвост и реализъм, произтичащи 

от истинската религия. [1,238]   

Християнството и религиозно съзнание на Православ-

ната църква за мястото на човека в творението са свързани с 

отстояването на неговата нравствена отговорност за поверения 

му от Бога свят. Човекът е венец на творението, но той е и сто-

панин, който е призван от своя Творец и Създател да познава, 

да използва, да обработва и пази поверената му природа. Без 

съзнанието за отговорност на човека пред Бога за поверения 

му природен свят човешката наука и произтичащата от ней-



293 

 

ните резултати дейност се превръщат в груба експлоатация на 

природните ресурси и водят до безотговорно и безогледно 

консумиране на материални блага.     

Християнството и Православната църква не се обявяват 

срещу разума и не подценяват неговите познавателни сили в 

областта на естествените науки и природознанието. Християн-

ството отхвърля крайностите на рационализма, но не отрича 

научната рационалност. [3,23]  То акцентира върху истината 

за ограничеността на човешкия разум като орган на позна-

нието и необходимостта от духовни ценности и нравствени 

ръководни принципи, които да гарантират постигането на 

истинската цел и смисъл на човешката научна и практическа 

дейност на земята.  

   Според проф. Василий Зенковский още в областта 

на природонаучните изследвания и анализа на данните на 

научния опит ние се натъкваме на нещо, което може да бъде 

наречено „ирационално” или „извънрационално”[3,24]. Дори 

строго научните и емпирични данни от областта на химията и 

физиката трудно се поддават на обсолютна рационализация и 

винаги остава нещо, което надвишава възможностите за 

рационалния анализ. Това може да се види и в различните 

свойства на химическите елементи, които са несводими един 

към друг и затова са подредени в поредната таблица на еле-

ментите от Менделеев именно заради тези свои различни и 

несводими едно към друго свойстви, а също така и в областта 

на физиката на елементарните частици. Търсенето на т.нар. 

божествена частица от днешните физици, показва и доказва 

именно тази констатация за несводимостта на природата и 

научното познание само до границите на разума. Тази теза са 

отстоявали големи учени и философи като Михаил Ломоносов, 

Гьоте, Менделеев, Николай Павлов, Пирогов и много други 

съвременни християнски мислители. [3,37] 
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  Познанието на природата и човешката действи-

телност, според Църквата, не може да се сведе само до грани-

ците на разума. Подобен подход в науката и философията, 

определян като крайно рационалистичен и редукционистки се 

отхвърля и от Православието. Тази идея е блестящо разкрита 

още от Блез Паскал през ХVII век при появата на модерния 

рационализъм. Пълнотата на човешкото познание се определя 

както от логиката на разума, така и от духовната интуиция на 

сърцето, което прониква в областта на свръхразумното и 

трансцендентното. [3,22-27] 

Православната църква посочва и настоява именно на 

тезата за необходимостта от съчетаване на научното познание 

и рационалното знание с духовните истини на вярата и рели-

гиозното свръхрационално познание. Само по този път на 

познанието може да изгражда цялостен светоглед, който да 

удовлетворява духовните и интелектуални потребности на 

човека от истинско знание. Въз основата на това свое разби-

ране Православната църква се противопоставя на крайностите 

на рационализма и свързаните с него идеологически и светог-

ледни насоки на натурализма, материализма и атеизма, които 

си служат от откъслечни данни и фрагментарни научни факти, 

за да обосновават една или друга своя предварително предвзе-

та идеологическа или антирелигиозна позиция и теза. Тези 

светогледни системи на крайния рационализъм, на безрели-

гиозния хуманизъм, или определени антирелигиозни нагласи у 

отделни представители на науката, са същинската причина за 

противопоставянето на определени научни теории на метафи-

зичните истини на вярата.  

Докато богословието и църковното учение приема 

принципната позиция за различие и взаимно допълване на 

религиозните истини за Бога и сътворението на света и науч-

ните факти и данни на опита от познанието и изследването на 
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природната действителност. Религията дава свръхразумно 

познание за трансцендентните истини на битието и смисъла на 

човешкото съществуване, докато науката борави с конкретни 

емпирични факти и конструира една научна картина на света, 

която постоянно се променя в зависимост от динамиката и 

напредъка на научното познание. [2,11-20] 

Въз основата на тези богословски и религиозно 

-философски предпоставки Православната църква приема 

сферата на компетентност на науката, но се противопоставя на 

опитите да се изгражда едностранно псевдонаучен мироглед, 

който да измести или замести религията. Под маската на един 

фалшив сциентизъм или на базата на краен натурализъм или 

материализъм подобни идеологически конструкции претенди-

рат да бъдат научни теории и да говорят от името на науката. 

Много често, обаче, те са една идеологическа фикция или 

изкуствено построение на субективните виждания и убеж-

дения на своите създатели, а не отразяват обективната истина 

и не представят научната картина на света. [2,7-9] 

Науката има за цел да разкрие разумните основания, 

закономерности и причини в света на природата, докато рели-

гията е ориентирана към целта и смисъла на съществуващо-

то. Това са два различни модуса на човешкото познание, които 

следва да се допълват и да изграждат хармонично светогледа и 

ценностната система на съвременния човек. По същия начин 

християнското разбиране за религията е свързано не толкова с 

лансирането на естественонаучни хипотези, които са приори-

тет на науката, а с разкриване на основните истини на битието 

като цяло, при което частните научни истини и изследвания на 

природните науки следва да бъдат свободни за издигане или 

опровергаване на различни научни хипотези. [4,5-27] 

Поради естеството на научното знание, което се изг-

ражда върху хипотези и експерименталното им потвърждаване 
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или отхвърляне, науката не може да даде на човека в оконча-

телен и абсолютен смисъл цялостен и завършен светоглед или 

да удивлетвори неговата потребност от духовни ценности и 

смисъл на живота. Религиозните истини са свръхразумни, но 

не са противоразумни. Те съдържат истини от по-висш поря-

дък, които удовлетворяват духовните потребности на човека от 

цялостен светоглед и смисъл на живота. Религията дава на чо-

вешкия разум познание за тези основни и пределни истини на 

битието, които излизат отвъд познавателните граници и въз-

можности на разума. Те свързват съзнанието на човека със 

свръхиндивидуалните и свръхлични истини и ценности на 

религията, които дават пълнота на човешкото познание и 

удовлетворяват стремежа към духовност и осмисляне на 

земния живот. 

 2. Църквата и съвременните социални науки 

Социалните науки, от своя страна, имат също голям 

принос за развитието на обществото, политиката, правото и 

икономиката, но винаги следва да се има предвид, че техните 

теоретични предпоставки, основания и концепции, чрез които 

се прави опит да се създаде една рационална картина на света, 

са относителни и не бива да се абсолютизират. Абсолютизи-

рането на тези обществени теории води до създаването на ира-

ционални идеологически конструкти и до подмяната на истин-

ската наука с идеология. Най-показателният пример в това 

отношение са претенциите за научност на диалектическия 

материализъм и свързаните с него теории на „научния 

комунизъм“. [1,238]   

Православната църква отрича крайностите на „войнс-

тващия атеизъм“, който в своята борба срещу вярата в Бога и 

религията създава една нова псевдорелигиозна идеология и се 

опитва да наложи насилствено този светоглед на цялото об-

щество, обявявайки го за научен. В традициите на правос-
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лавната социална философия от по-ново време са от значение 

идеите на руските славянофили, религиозната философия на 

Владимир Соловьов, идеите на Фьодор Достоевски и христи-

янската социална философия на представителите на руския 

религиозен ренесанс – Сергий Булгаков, Пьотр Струве, 

Николай Бердяев, Семьон Франк и Георгий Федотов. 

В техните християнски социално-философски позиции 

се отразява позицията на Православието, която е критична към 

крайностите на рационализма и безбожието на модерната 

западна рационалистическа философия на Просвещението и 

произтичащите от нея социални утопии и политически идеоло-

гии. В това отношение Православната социална етика се стре-

ми да предложи един реалистичен християнски отговор на 

новите обществени и политически проблеми, без да се догма-

тизират въпросите на икономиката и политиката и без да се 

създават псевдонаучни теории, претендиращи за абсолютна 

валидност. [5,38-60]   

И в областта на социалните науки Православната 

църква пледира за взаимно проникване на духовните истини за 

Бога, света и човека и социалното познание, което дава пъл-

нота на научното знание за човека, който освен социално 

същество е и духовно същество. Това предполага да се търси 

единство и взаимно проникване между вярата и разума и  

интегриране на религиозните и богословски истини за Бога с 

етическите и антропологични въпроси на християнското уче-

ние за свободата и творческата природа на човека. Христи-

янският хуманизъм, към който се придържа Православната 

църква изисква на човека да се гледа като на духовна и сво-

бодна личност и на творец в областта на социалния живот, а не 

само като на поданик на държавата. Православната антропо-

логия и социална етика отричат в еднаква степен крайностите 

на индивидуализма и колективизма в политическите и общест-
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вените науки, които създават обществен дисбаланс и водят до 

потискане или обезличаване на отделния човек като гражданин 

и член на обществото. Еднакво неприемливи са, от християнс-

ка гледна точка, двете крайни идеологически течения в съвре-

менните хуманитарни и обществени науки, които водят до 

изкривени представи за образа на човека и обществения живот 

– крайностите на егоцентричния индивидуализъм, от една 

страна, и на социалния евдемонизъм и колективизъм, от друга. 

Политиката и обществения живот, от християнска 

гледна точка, следва да бъдат основани върху човечност и 

хуманност. Политиката е служение на човека и общото благо и 

тя може да запази своя човечен и хуманен облик само когато се 

основава върху ценностите на свободата и достойнството на 

всяка една отделна човешка личност и върху уважението на 

основните и естествени човешки права. Ако конкретният чо-

век се използва като средство за осъществяването на някакви 

абстрактни идеологически цели или нехуманни идеи и 

„ценности“ от страна на държавата или други обществени и 

икономически организации, частни, корпорации или колектив-

ни групи тогава политиката се духуманизира и обществото се 

деперсонализира. Тези обществени деформации, според Пра-

вославната църква, са продукт именно на някакви псевдона-

учни теории като расизма, национал-социализма, социал –дар-

винизма, комунизма и фашизма. Винаги тези идеологии пре-

тендират за научност, но създават един безчовечен социален 

ред, който потъпква всички човешки и Божествени закони. 

Тоталитарната идеология и тоталитарната обществена 

и политическа практика са именно такива. Те жертват отдел-

ния човек в името на политически каузи и идеи като по този 

път се създават едни нови „езически идоли“ и идолопок-

лонническо отношение към политиката и държавата. Тогава 

„кесаревото царство“ си присвоява претенцията да бъде Божие 
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царство и да осъществява Божията правда на земята като 

използва човека като средство, а не се отнася към него като 

към цел сама по себе си и като самоценност.  

Ето защо в днешно време Православната църква 

апелира към представителите на социалните и хуманитарните 

науки да бъдат критични и отговорни към своите научни 

построения, да не надценяват своите теории и да не изграждат 

идеологизирани системи, които претендират за абсолютна 

научна „обективност и непогрешимост“ или за абсолютна 

истинност и достоверност.  

3. Съвременните биотехнологии и научната област 

на биоетиката 

Една от изключително важните, и актуални в днешно 

време, области на среща между науката и религията е областта 

на биоетиката и на биомедицинските изследвания. Тази област 

от човешкото знание и практика се развива особено динамично 

през последните десетилетия и там именно науката навлиза 

все по-уверено в дълбините на човешката природа като се 

докосва все повече до тайните на зараждането на живота. 

[6,13-28]   

Православната църква и християнската етика не се 

обявяват срещу развитието на биомедицинската наука или 

срещу самите достижения на новите биотехнологии в областта 

на медицината. Отношението на Църквата към тази област от 

съвременното научно развитие е свързана по-скоро с начина на 

приложение на новите научни достижение и биотехнологични 

методи. Православната църква приема научните открития и 

достижение в областта на биотехнологиите и приветства тях-

ното приложение в медицината, когато това е свързано с лече-

нието на тежки и доскоро нелечими болести. Но същевремен-

но опитите тези нови биотехнологични методи да се използват 

за други нетерапевтични цели, каквито са например евгенич-
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ните експерименти или репродуктивното клониране на човека, 

водят до сериозна загриженост не само в църковните среди, но 

и в международните институции и в средите на самите учени. 

Въвеждането на расизма в биологията чрез евгеничната 

наука по времето на нацизма и различните нехуманни практи-

ки и експерименти с човешки същества, както е известно, 

предизвиква сериозна криза в основните принципи на науките 

за живота, променяйки напълно отношението между биология 

и етика. [8,6-12]  Това показва че науката и научните достиже-

ния могат да се използват не само за благото на човека, но и за 

разрушителни цели. Посочената морална криза в областта на 

науката породи и необходимостта от търсене на пътища за 

рехуманизиране на медицината и на научните изследвания и 

доведе до създаването на биоетиката. Това обстоятелство от 

своя страна изисква изисква усилия за преодоляване на край-

ностите на антропологичния натурализъм и редукционизъм в 

областта на биологията и ни води към преоткриване на 

същинските и безусловни ценности в областта на науките за 

човека и хуманната медицина. Посочените нехуманни прак-

тики и злоупотреби с науката по времето на нацизма, безчовеч-

ните експерименти с хора и ембриони в областта на расистката 

„наука“ и „медицина“ доведе до нови и ясно отчетливи тенден-

ции в следвоенната епоха да се превъзмогнат причините за 

дехуманизацията и обезценяването на човека. На човека не 

може да се гледа само като на обект или предмет, който е пред-

назначен за външна интервенция от страна на науката и той не 

може да се третира като средство за постигането на користни 

цели или за развитието на някакви абстрактни идеологически 

програми. Това опредметяване на човека, свързано с материа-

лизма и натурализма, с представите на биологическия дете-

рминизъм и псевдонаучния сциентизъм доведе до дехуманизи-

рането и до деперсонализирането на човека, които рефлекти-
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рат и до днес в моралните нагласи на много съвременни хора. 

Успоредно с развитието на науката и медицинската 

практика в областта на етиката, и осъзнаването на значението 

на приложните аспекти на новите технологии, се зароди и 

засили стремежът към преоткриване на универсалните нравс-

твени ценности на хуманизма и гарантиране на зачитането на 

свободата и човешкото достойнство в областта на медицината. 

[7,10-25]   

Според Православната църква науката, която си 

поставя за цел да открива във все по-пълна степен природните 

закони има за своя цел да служи за благото на човека и на 

обществото. Съвременната наука, особено в своите приложни 

насоки в сферата на биотехнологиите, придобива все повече 

допирни точки с морала, духовните ценности и етичните 

норми на обществото. От гледна точка на християнската етика 

и на нравственото учение на Църквата, всички тези нови 

въпроси на биоетиката, свързани с проблемите на човешката 

репродукция, зараждането на човешкия живот, защитата на 

човешкия ембрион или трансплантационната медицина, в тех-

ния съвременен медицински или социален контекст, са въпро-

си, свързани с класическите морални принципи и етически 

въпроси за живота и достойнството на човека. В своето 

нравствено измерение тези въпроси се докосват до класи-

ческите религиозни и етически теми за човека като свободно 

същество и духовна личност, за смисъла на човешкото същест-

вуване от момента на неговото зачатие до земния му край и се 

разглеждат от Църквата в перспективата на мястото, което Бог 

е отредил на Своето разумно творение в света. Като разумно 

Божие творение човекът е получил своя живот като свещен дар 

от Бога, получил е своето битие и заобикалящия го свят и е 

отговорен за тяхното опазване през Създателя. [6,13-28]   

Човекът, според Православната църква, не е възможно 
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да бъде третиран само като биологичен индивид и пълнотата 

на неговия живот да се свеждат по един елементарен начин 

само до сферата на биологичните инстинкти. Този вулгарен 

натурализъм и биологизъм в науката е вече превъзмогнат. 

Необходими са етични норми и духовни ценности, които да 

осмислят човешкото съществуване и да дават разумна насока 

на човешките действия и да насочват разумните прояви и 

постъпки в този свят. В сферата на науката и биологията тези 

действия следва да водят към добро и да предпазват живота и 

природата от разрушителни действия, които са плод на 

безотговорен авантюризъм. Тази философско-антропологична 

постановка води до промяна на отношението към етиката и 

човешкия етос въобще и до преодоляване на едностранчивите 

и редукционистки нагласи и постановки, които битуват в 

традиционната етическа философия на евдемонизма и 

натурализма, която е свързана със стари идеологически и 

светогледни направления. Новата ситуация на човешкото 

съществуване в условията на бурното развитие на науката и 

технологиите изисква и нов адекватен начин на етическо 

мислене и поведение. 

Например при метода ин-витро и средствата за 

асистирана репродукция, които са резултат от развитието на 

медицината, от страна на Църквата не се отхвърлят самите 

научни постижения и медицински методи като средство за 

лечение. В своя подход към тези биоетични въпроси Църквата 

е загрижена по-скоро за това дали тези нови методи се 

използват за реализиране на родителството и преодоляване на 

безплодието или водят до увреждане на човешкото здраве. На 

второ място за оценката на Църквата при приложението на 

този метод е важно дали при отделните случаи на неговото 

използване се допуска унищожаване на създадени човешки 

ембриони за целите на изкуственото оплождане, които обаче 
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не са използвани за това. Църквата приема използването на 

този метод за лечение на безплодието и приветства приложе-

нието му за терапевтични цели. Но тя се обявява против прила-

гането на подобни методи за евгенични или други цели, които 

водят до неконтролириумо производство на човешки ембриони 

с цел тяхното последващо унижоване за научни експерименти. 

Нарастването на тази практика води до разрушаване на съзна-

нието за неприкосновеност на живота на човешкото същество 

и загуба на съзнанието за неговата свещеност и неприкос-

новеност, които са дадени от Бога. Когато на човешкия ембри-

он се гледа не като на новосъздаден човешки живот, а като на 

безличен биологичен субстрат или на аморфна биологична ма-

са, тази именно духовна нагласа или идеологическа предпос-

тавка води до дехуманизация и неуважение пред светостта и 

тайната на човешкия живот, който идва от Бога и се поверява 

за съхранение в човешките ръце. 

Въпросите, които се обсъждат в днешно време във 

връзка с приложението на биотехнологичните методи в 

областта на медицината, са от гледна точка на Църквата, много 

често въпроси на пастирската грижа и духовното напътствие 

на човека в личния и семейния му живот. От една страна, 

според пастирската практика и християнската етика е общото 

пастирско ръководство в областта на което Църквата дава 

определени насоки или изработва свои богословски становища, 

но от друга страна е индивидуалното пастирство, което е 

изкуството и умението да се подходи към всеки отделен 

случай според неговите специфики по индивидуален начин. 

Подобно на медиц;ината и медицинското изкуство, което е 

изкуство за лечението на конкретния болен човек – диагнозата 

за двама пациенти може да е еднаква, но терапията обикновено 

изисква прилагането на различен подход при лечението. 

Тенденциите на упадък на хуманизма в европейската 
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цивилизация през ХХ век, които са резултат от кризата на 

духовните ценности, отчуждаването от дълбоките религиозни 

традиции, засилването и разпадането на безрелигиозния антро-

поцентричен хуманизъм и появата на екстремните идео-

логически насоки на краен егоцентричен индивидуализъм и на 

груб колективизъм, доведоха като последица и до стремеж към 

преоткриване на автентичните духовни корени на модерния 

хуманизма и до търсене на по-дълбоки основания за зачитане 

на човешкия живот и достойнство на всяка отделна личност. В 

началото на XXI век тези именно тенденции в областта на 

философията и културата доведоха до известно преоткриване 

и възраждане на религиозните ценности и до завръщане на 

усета за свещеното в съвременната цивилизация.  

Точно този процес, според Православната църква, ни 

показва красноречиво че в днешно време науката като сфера на 

човешката разумна и творческа дейност има нужда да се обър-

не към своите духовни корени, които са свързани с религията и 

да превъзмогне ограниченията на рационализма и крайностите 

на секуларното мислене. А съвременните научни изследвания 

в областта на естествознанието, на хуманитарните и социал-

ните науки, в духа на тази тенденция са призвани да преоткри-

ят в дълбочина истинските християнски ценности, произтича-

щи от вярата в Бога като Творец на света и човека. Само по то-

зи път те могат да признаят истинското достойнство на човеш-

ката личност като неповторимо Божие творение и свещения 

характер на човешкия живот, на които са призвани да служат. 
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Гл.ас.,д-р Венета Кръстева, ИИОЗ  

Църквата в сблъсъка между профанно и свещено 

    Церковь и столкновение между священным и профанным. 

            Д-р Венета Кръстева ( РЕЗЮМЕ): 

       Статья рассматривает сложные отношения, которые про-

являются между сферами священного и профанного. Сделано об-

общение основных характеристик этих противоположных миров. 

В этой концептуальной рамке рассматривается сложная ситуация, 

в которой вынуждена действовать Болгарская Православная Цер-

ковь. Такая надобность нужна из за специфики религиозных инс-

титутов. С одной стороны, у нее есть бренная, видимая часть, ко-

торая принадлежит миру профанному. С другой стороны, Церковь 

несет священную силу, идейно она сама свята и должна соблю-

дать дистанцию и оставаться в мире сакральности. 

 

         Възприемането на профанно и свещено 
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Когато се използват понятията свещено и профанно 

някак инстинктивно човек се насочва към религията. Всяка 

религиозна концепция за света предполага дистинкция между 

свещеното и профанното (Кайоа 2001). Според Емил Дюркем 

(Дюркем 1998) същността на религията се изразява в разделя-

нето на света на профанни и свещени явления. На психоло-

гично ниво разграничението е между „два начина на същест-

вуване в света, две екзистенциални ситуации” (Дюркем 1998: 

50), в които един и същи свят се възприема и интерпретира по 

два различни начина.Андрю Грийли (Greeley 1995) посочва, че 

идеята за свещеното или numinous като категория за разбиране 

на религията е въведена от германския учен Рудолф Ото. Спо-

ред Ото (Ото 1995) същността на религията е преживяването 

на идеята за свещеното (Das Heilige), на „абсолютното друго” 

(Das Andere), което е едновременно очарователно и ужасяващо. 

То съдържа много специфичен елемент, което го отстранява от 

рационалното и който остава неизразим и неизказан. 

Мястото, в което най-силно се усеща присъствието на 

свещена сила е църквата. Когато човек влиза в храма, сякаш 

прекрачва прага на един друг свят – възвишен, чист, надарен с 

необикновена сила и може би заради това неразбираем. Осме-

лилите се да прекрачат границата между свещено и профанно 

изпитват чувство на респект и уважение, на безмълвно прекло-

нение пред сакралното.  

Свещеното е неизменно свързано с профанното. Не мо-

же да съществува нещо свещено ако няма профанно, спрямо 

което то да се съотнесе. Профанното винаги има нужда от све-

щеното, но и свещеното се нуждае от профанното. Както казва 

Роже Кайоа те взаимно се допълват. Нещо повече: „...и двете 

са необходими за развитието на живота: едното като среда, в 

която той се разгръща, другото като неизчерпаем източник, 

който го създава, поддържа, обновява” (Кайоа 2001: 18). 
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Мирча Елиаде (Елиаде 1998) определя свещеното като сферата 

на свръхестественото, а профанното като сфера на 

обикновените, човешки дейности, хаотична и пълна с промени. 

Свещеното е нещо свръхобикновено, запомнящо се, важно, 

вечно, първична действителност, сфера на ред и съвършенство. 

Това са двата начина на съществуване на света – сакрален и 

профанен. Свещеното е свързано с идеята за свръхестествено. 

То не е нито етически „добро” нито „лошо”. Неговото основно 

качество е сила – мистериозна сила – която винаги е опасна за 

човек, и която той може само да доближава с голямо внимание 

(Berger 1967). Необходимо е както профанното, заради 

собствената си сигурност, да се пази от допир със свещеното, 

така също и сакралното да бъде защитавано от какъвто и да е 

допир с него.  

Сакралното се отнася към реалност, която е съвсем раз-

лична от човешката действителност – реалност, която е нераз-

бираема за рационалната мисъл и която завладява хората с 

нейната тайнственост. Типичната човешка реакция към тази 

реалност е страхопочитание или ужас, специфични емоции по-

добни на страх, но различни от страха поради тяхната двойст-

веност – то не само плаши хората, но и ги пленява, отблъсква 

ги и ги привлича едновременно. Тоест характерно за човеш-

кото преживяване относно свещеното е, че то е амбивалентно 

– едновременно плаши и привлича. Свещеното се изпитва като 

„абсолютно другото”, но в същото време то се изпитва като на-

дарено с огромна и даже спасителна значимост за хората. Рес-

пектът, който човек засвидетелства към свещения предмет или 

същество е изтъкан едновременно от страх и от доверие. Това 

са преживявания, които могат да се изпитат в колективни риту-

али, във връзка с други хора или в лични и уединени срещи. 

Това означава, че самото свещено е двуполюсно – от 

едната срана е чистото, а от другата нечистото. „Едното прив-
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лича, другото отблъсква; едното е благородно, другото небла-

городно; едното поражда почит, любов, признателност, другото 

– отвращение, ужас и страх” (Кайоа 2001: 41). Тези два полюса 

се противопоставят едновременно на сферата на профанното. 

Великолепното свещено и пагубното свещено, както ги нарича 

Дюркем, поддържат еднакво отношение с профанните същес-

тва: последните „трябва да се въздържат от всякаква връзка 

както с едните така и с другите” (Дюркем 1998: 54). Но тук се 

поражда една деликатна ситуация, при която забраната про-

фанно и свещено да влизат в пряк контакт не трябва да пречи 

на комуникацията между двата свята. Както твърди Дюркем, 

ако профанното не би могло да осъществява никакви отноше-

ния със свещеното, последното не би служило за нищо.  

Тук възниква въпросът какво е това, което разгра-

ничава свещеното от профанното. Дали това са някакви физи-

чески характеристики, които могат да бъдат научно измерени и 

установени или трябва да се търси друг фактор? Например, 

някои религиозни групи използват „светена” вода, то тогава 

възможно ли е химиците да разграничат светената вода от 

несветената по същия начин, по който могат да разграничат 

чистата питейна вода от замърсената и негодна за пиене вода? 

Или има ли отличителни физически разлики между кравата, 

почитана в хиндуизма като свещена и кравата, която за другите 

религии е просто източник на храна? 

Тези въпроси показват, че разликата не е от физичес-

ката природа. Тя не се намира в предметите или действията са-

ми по себе си, а е в индивидите, които са определили даден 

обект или действие като свещен. Тоест „разграничението е 

въпрос на дефиниция, която човек приписва на аспекти на не-

говия свят” (Vernon 1982: 49). Това  може да бъде илюстри-

рано чрез факта, че за един чужденец, който не изповядва съ-

щата вяра, свещените обекти и практики на обществото трябва 
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да бъдат посочени и обяснени. Това, че разликите не са от фи-

зическо естество, не означава, че те не съществуват. Те са ре-

ални и значими. Въпреки че няма никакви физически различия 

между сакралното и профанното, съществува разлика в опре-

делянето: „Индивидите вярват, че един обект или практика е 

свещена и тази вяра става активна величина, влияейки върху 

човешкото поведение. Защото нашите вярвания и ценности, 

всъщност, са основата на човешкото поведение” (Vernon 1982: 

49). И обратно - ядрото на всяко сакрално съществуване се 

състои, както посочва Дюркем, от чувствата и емоционалните 

връзки, обединяващи хората. И ако  религията е в упадък  

това се дължи, според него, на това, че чувствата, обединяващи 

хората и емоционалните връзки са отслабнали. Изходните еле-

менти, осигуряващи солидарността на хората и емоционалните 

взаимодействия – семейството, църквата, общината – са се 

изтощили и хората не са в състояние да поддържат устойчиви 

връзки, обединяващи ги както в пространството, така и във 

времето. Следователно „като казваме, че „Бог е «умрял»” ние 

всъщност казваме, че социалните връзки са се разрушили и 

обществото е умряло” (Гараджа 1994: 149). 

       Религиозната институция в профанния свят 

Днес модерният живот непрекъснато се стреми „да 

секуларизира свещеното и да го марганилизира” (Фотев 1999: 

72). Модерният човек е вплетен в „стихиите на профаното”, 

което завладява всяка негова цел и действие, в следствие на 

което всичко започва да се третира като профанно. Понятието 

свещено започва да се използва извън чисто религиозната 

сфера, за да визира онова, което всеки приема за върховна 

ценност, онова, което почита и уважава.  

Оказва се, че църквата като носител на „божествената 

същност”, като сфера на сакралното е поставена в ситуация 

на непрекъснат натиск от страна на профанните сили, владе-
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ещи всекидневния живот на модерния човек. Православната 

църква е носител на свещена сила, самата тя е свещено място. 

Тя е реалност, която съществува в този свят, но не е от него. 

Тя е царство Божие на земята. Църквата живее „и на небето и 

на земята”, тя е съставена от видима и невидима част. Тя е 

неземна същност, пребиваваща, макар и във временни форми, 

тук на земята, в този свят като по този начин внася в него 

нов смисъл и живот. Точно поради това за църквата са 

характерни всички тези сложни отношения на сакралното 

със заобикалящия го профанен свят. Тя е поставена в този 

свят и трябва да извършва своите цели и задачи в него и 

затова е необходимо едновременно да устоява своите качес-

тва на Свещено тяло и в същото време да влиза във взаимо-

действие с профанните сили, за да се справя с условията, в 

които я поставят те.В това свое взаимодействие най-трудно е 

църквата и нейните служители да удържат границата между 

профанно и свещено, така че хем тя да запази своята святост 

недокосната от профанното, хем да позволява действия, с 

които църквата като институция да осигурява своето същест-

вуване. В противен случай, ако тази граница стане прекалено 

гъвкава и изчезне, то тогава свещеното се разрушава.  

А щом църквата съществува и трябва да действа и да 

изпълнява своята мисия в условията на всекидневния живот, 

следователно се нуждае от средства за задоволяване на своите 

материални нужди и изпълнение на своите цели. Като инсти-

туция тя разчита на стопанската си дейност, за да оцелява фи-

зически. Но начинът на живот на съвременния човек, пазар-

ната икономика и ценностите, които се налагат са трудно 

съвместими с религиозния морал, на който учи Православието. 

Оказва се, че парите вече не са средство за задоволяване на ос-

новните потребности, те стават идеал за живота. А принципът 

за максимално производство и максимално потребление, който 
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е станал водещ в живота на хората, означава, че „няма нищо 

над индивидуалното щастие, свобода, полза и права, никакъв 

външен авторитет”(Бигович 2003: 56). Това прави православ-

ните ценности за общо ползване на земните блага, за любов 

към ближния и налагане на интересите на общността над тези 

на личността, идеята за духовния живот, отрекъл се от нену-

жни материални изкушения напълно чужди на съвременния 

човек. Нещо повече, за него дори езикът на църквата и на 

религията е архаичен и неразбираем. 

Това показва, че Православната църква (а и почти всяка 

друга религиозна институция) е в сложна ситуация. Тя е при-

тисната от ценностите на модерния свят и в същото време е 

принудена да живее в него. Икономиката навлиза като проблем 

на църквата в нейния земен живот – като проблем и неразбира-

телство с външните условия на нейното съществуване. Църк-

вата се оказва потънала в условия, разгръщащи се около ней-

ните дейности, които изискват от нея не само нравствена оцен-

ка, но и съответни действия. Тя трябва да запази сакралността, 

която носи непокътната и непроменена и в същото време да 

съумее да поддържа жив контакта с хората извън нея. Това се 

налага от обстоятелството, че днес човек дори да реши да „из-

лезе” от света на профанното, от света на егоизма и личните 

интереси, за да „влезе” макар и за кратко, в света на свещеното, 

той остава вплетен в изискванията на деня, на профанните 

нужди. Свещеното трябва да контактува с профанното, за да 

бъде желано и търсено от съвременния човек и да запази зна-

чението си за неговия живот, но също така трябва да остане 

недосегаемо и препращащо с респект към могъщата сила на 

Бог. Самата религиозна институция е изправена пред решаване 

на въпроси и проблеми, стоящи далеч извън сферата на све-

щеното. Начинът, по който тя ще отговори на тях, до голяма 

степен определя и мястото, което ще има тя в живота на 
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съвременния човек. 

Може да се съгласим с Милтън Юингер, според когото съ-

ществува „дилема на църквите”. Под „дилема на църквите” авто-

рът разбира борбата между религиозните интереси, ценности и 

вярност и другите силни интереси на хората, които често противо-

речат на религиозните учения. Юингер е твърде краен и направо 

заключва, че „старият съвет за любов пропада пред сложните, ши-

рещи се навсякъде модерни отношения” (Yinger 1946: 135). Авто-

рът отива дори още по-далеч като твърди, че „църквите чрез своя-

та неспособност да развият нова етика и нов организационен 

принцип за един нов свят, губят значителна част от способността 

си да въздействат върху този свят” (Yinger 1946: 136). Дъг Бандоу 

е по-умерен и отбелязва все пак, че християнството „трябва да по-

ложи много усилия, за да разпръсне дори малко от Божията 

светлина в капиталистическата система.” (Bandow 2002: 50). 

Това може да означава, че религиозните институции трябва 

да се организират по такъв начин, че тяхната работа и услугите, 

които предлагат да бъдат разбираеми за съвременния човек. 

Ако  се  представи  по  твърде опростен  начин: „продук-

тът” на религиозните институции трябва да бъде „продаваем”. 

С други думи, трябва да отговаря на променените потребности 

на съвременния човек. 

Не са малко твърденията, обаче, според които православ-

ното християнство не позволява промяна в своето учение и 

изобщо в начина си на действие относно заобикалящия го свят, 

което става основа за неговата закостенялост и неприспособи-

мост към съвременния живот. И в определена степен са прави, 

тъй като това твърдение е вярно, но само в един аспект – в 

действителност основните закони за вероучението и за вът-

решното духовно управление на църквата са непроменими, 

което се дължи на техния божествен произход. Затова, според 

православните духовници, те не трябва да се изменят, а да се 
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спазват от всички и през всички времена. 

 Духовниците разграничават това, което е вечно и непро-

менимо и това, в което човек може да се намеси. Това е разгра-

ничението между недосегаемата свещена сфера и профаните 

средства, които могат да се манипулират от хората. Материал-

ната сфера, а от тук и стопанският живот на религиозната инс-

титуция имат второстепенно значение в Православието и то 

всъщност е тази част от църквата, която зависи от нейните чле-

нове. Външният живот на църквата има съществено значение 

за съществуването на самото учение, тъй като тя трябва да 

осъществява своята задача тук на земята. Управлението на фи-

нансовите средства, на притежаваните имоти и изобщо сто-

панската дейност на БПЦ е точката, в която се срещат църквата 

като Богочовешки организъм и носител на Божествената благо-

дат и църквата като институция, действаща в свят със свои 

светски закони и норми, различни от църковните. В тази среща 

на духовно и светско се намират и средствата за физическото 

оцеляване на БПЦ. Трудното е в това да се прецени къде е тън-

ката граница между позволено и богоугодно действие и това, 

което му противоречи и съответно да му се устои. Срещата 

между духовни задължения и цели и изискванията на деня и 

светските норми поставят пред духовниците трудни за 

удържане изпитания и изкушения.  

Православните норми дават известна свобода на правос-

лавните духовници да проявяват активност в стопанския живот, 

когато това се отнася за църквата като институция. Вярно е, че 

БПЦ се нуждае от средства и затова е дори наложително све-

щениците да използват пазарни методи за печелене. Но това, 

което трябва да ги води и в начина, по който печелят и в разп-

ределението на приходите, трябва да са православните цен-

ности, защото каквато и свобода на действие да имат духовни-

ците, БПЦ е преди всичко религиозна институция и нейната 
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основна функция е да запазва и разпространява Божествените 

истини сред хората. От това, че църквата е натоварена с ду-

ховни, свещени сили, следва, че тя не може да се ръководи из-

цяло от профанните принципи на живот. Тоест, православните 

норми могат да съжителстват с пазарните правила и дори 

духовниците могат да се възползват от тях, но те не трябва да 

навлизат в структурата на религиозната институция и не тряб-

ва да стават водещи за начина, по който ще се управлява тя, а 

да бъдат само средство за изпълнение на духовната функция 

на БПЦ. А това означава, че православния клир е натоварен с 

тежката задача да бъде стожер в неравната битка между про-

фанно и сакрално.  Духовниците са тези, от които до голяма 

степен зависи, не само дали свещеното ще се запази неп-

окътнато, но и това каква роля в живота и действията на съвре-

менния българин ще играят християнските ценности. 
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                         Кирил Милчев 

     Образът на варварите в късно-античните 

църковни летописи.                                                                                        

      ОБРАЗ ВАРВАРОВ В ПОЗДНО-АНТИЧНЫХ 

ЦЕРКОВНЫХ  ЛЕТОПИСЯХ.  Кирил Милчев: РЕЗЮМЕ: 

     Тема нацелена не только на наши представления о 

варварах в поздно античных церковных летописях. Вторая 

проблема: Как эту церковную образность интерпретировать 

в исторической науке 21 века?  

Темата е насочена не само към представата за 

варварите [1] в късно-античните църковни летописи, а и как 

тази „църковна образност“ за тях, трябва да бъде интерпре-

тирана в историческата наука през ХХІ в.  

Църковната късно-антична историческа литература има 

преди всичко за задача да разкрие сложните пътища на събор-



316 

 

ното християнско учение [2] и да разкаже как се е случила 

догматичната история [3]. В нея светската история и факти 

имат второстепенен характер.  

Ако за езическият свят времевите цикли са се символи-

зирали от олимпиадите, за християнският свят това са били 

Вселенските събори, тъй като те дават представата за божест-

вения ойкумен [4]. Основният комуникативен език тогава е 

бил библейският език, той е зареждал представата за ойкумена, 

чрез формулите си. Светската история и факти, за църковните 

писатели, са също част от божественият промисъл [5].  

Греховното в  „римският свят” още в „Открове-

нието“ на Йоан Богослов е обрисувано с образи от Старият 

завет, алюзията към „блудницата Вавилон“ и т.н. За варварите 

в християнският свят също са в ход квалификации от Вехтият 

завет, като „Гог и Магог“ [6] и т.н. 

Тук ще се съсредоточим специално върху това как се 

формира представата върху варварите като „Бич Божии“! Една 

негативна „ипостасност“  на божественото [7], с която То на-

казва християнския свят, заради грехове и ереси.  

През 324 г. Константин І (325-337) нарежда да започнат 

строителни работи по възстановяването на гр. Византион на 

Тракийският Босфор. На 11 май 330 г. новият Рим е осветен 

като християнска столица. Четиридесет години по-късно 

римският свят е потресен от хуните, чието ядро са българите и 

които превземат цяла Скития и вече са на източната граница на 

римската провинция Панония [8]. 

Първата хуно-българска вълна в Европа ощетява най 

-много готите, които навлизат към 375 г. в Панония и Мизия 

като огромна маса от бежанци. Но също така и много други 

племена, като сармати (Амвросий Медиолански [9] ),  

лангобарди (Павел Дякон [10]) и т.н.  

Двадесет години по-късно, през 395 г., хуно-българите 
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вече са и на персийската граница на Византия. Римският свят 

попада сякаш в шепите на хунската империя, с дясната си ръка 

хуните са в източна Панония, а с лявата си ръка са при горен 

Ефрат и Тигър [11]. 

През 408 г. Йероним, преводачът на Библията на латин-

ски, живее в Йерусалим и от духовната висота на божия град 

гледа на римският свят с тревога. През юни 408 г. той написва 

знаменателните думи, че заради хуните „днес голяма част от 

Римският свят напомня на древна Юдея” [12]. 

Църковните писатели не приличат на днешните исто-

рици, за тях историята – както казахме - е божи промисъл, а 

библейският език и теологичният речник са основното средс-

тво за възприятието на ойкумена (света, вселената). Ойку-

менът е част от Божията воля! И Йероним пръв задава въпроса 

каква е ролята на хуните в Божия промисъл? 

Преди това, през 404 г. в гр. Едеса (близо до горен 

Тигър) свещеник Абсамий, племенник на Ефрем Сирин, пише 

омилий за хунското нападение в земите на старият Осроен 

през 395 г. Въпросите на Абсамий тревожно питат: Бог защо е 

допуснал първият християнски град Едеса (градът на цар 

Абгар) да пострада от хуните [13]? 

През 408 г. в Йерусалим Йероним решава да даде тео-

логичен отговор за ролята на хуните, като част от Господната 

воля в историята.  Именно Йероним формулира доктрината 

за...бичът Божий. Йероним сравнява хуните с ролята на аси-

рийците и халдеите по времето на стара Юдея. Господ, според 

него, е изпращал последните срещу израилтяните, заради неве-

рието на божия народ. Хуните днес изпълняват същата Господ-

ня воля срещу римският свят, който страда от неверие и ереси. 

Несторий, набеден че е еретик, също обвинява от зато-

чение в Египет (431-451) колегите си, че страдат от хуните, 

защото са пренебрегнали правото учение и вървят след Евти-
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хий. Неговият трактат на сирийски е издаден чак през 1910 г., 

той е под псевдонима Ираклид Дамаский и е известен като 

„Трактатът на Ираклид”. 

Клерикалната семантиката на късно-античната форму-

ла „Бич Божий“ е създадена изключително заради хуно-бълга-

рите и техният владетел Атила. В превод тя означава: Бог изп-

раща хуните срещу нас, заради ересите. Изглежда, най-точно е 

формулирана  от Исидор Севилски през VІ в.: „Те (хуните) 

бяха гнева Господен. Толкова често, колкото Неговото 

възмущение нарастваше против вярващите, Той ги наказваше с 

хуните и така ги очистваше чрез страдания, за да отхвърлят 

вярващите съблазните на този свят и неговите грехове, и да 

имат прав път до небесното царство” (Historia Gothorum, 29). 

Следователно, късно-античната представа за хуни-

те-варвари като „гняв Господен” си остава безсъдържателна до 

момента, в който значимостта на теологичната формула за „би-

чът Божий” не се съпостави със значимостта на догматичните 

формули за вярата на Вселенските събори, които са побеж-

давали причините за неверието и оттук искрено са вярвали, че 

спират триумфа на ересите, заради които Бог наказва вярва-

щите чрез хуните. 

Всичко това ни помага да разберем как църковната  

писателска образност е нещо повече от съвременните мета-

фори. Образът на хуните днес е тотално изкривен [14], на пре-

ден план е изведен готският фактор в територията на двете 

римски империи [15], а  фундаменталната роля на хуните в 

Европа през ІV и V в., е потисната и дори отречена в 

просвещенско-модерната историческа наука. Църковната фор-

мула „Бич Божий“ се възприема само като метафора, без 

историческа значимост, което е неправилно.  

В църковните истории и хрониките светските факти за 

готите през ІV в. и V в. са действително повече от тези за ху-
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ните, но при дешифрирането на късно-античният Европейски 

свят, просвещенско-модерната историческа наука вече не 

интерпретира библейските клерикални образи, за да рекон-

струира действителната историческа картина по онова време, а 

използва само голи факти.  

Културологията едва тепърва трябва да допълва исто-

рическите модерни представи за късно-антична Европа в тази 

посока, отвъд голите факти, които – както вече казахме – са 

били второстепенни за късно-античните църковни историци... 
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            Сергей Методиев (ИИОЗ-БАН) 

Постсекуларна динамика на религията. Съвременни визии 

 

   Постсекулярная динамика религии.Современные визии. 

Сергей Методиев - РЕЗЮМЕ: Настоящий статья представляет 

собой панорамный осмотр двух из основных мировозренческих 

форм – религии и науки, их динамики и взаимоотношений с нача-

ла ХХI века. Он прослеживает ситуацию в науке, где в поисках за-

кономерностей природы и общества ученые доходят до необходи-

мости единого основания и божественности,что само по себе есть 

возможность диалога с религией. Сама религиозность, с другой 

стороны, меняется: во первых, мы наблюдаем серьезное увели-

чивание числа последователей мировых религий; во-вторых, воз-

никают и быстро распространяются новые религиозные движе-

ния. Этот факт связан с тем,что эти новые формы суть персональ-
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но-религиозные, они утверждают личную связь человека и Бога, 

личное переживание этой связи. Ревитализирование религий 

имеет своей особенностью глобальное распространение каждой 

формы и ее неосудительность и нееретичность. Само ревитали-

зирование оказывается связанным как с вопросом исторического 

развития обществ и демократии, так и с вопросом идентичности. 

 

Науката и религията са два фундаментални феномена 

на човешката история и култура и два основни вида светоглед. 

През цялата история преминава един процес на обособяване и 

специализация на науките, довеждащ до появата на различни 

области на знанието: естественонаучни, технически, хумани-

тарни. Аналогичен процес протича и при религиите, форми-

райки тяхното многообразие от политеистични до монотеис-

тични. Всяка епоха получавала своя облик не само от домини-

ращите, а също и от периферните светогледни интенции и дис-

курси. Двата вида светоглед играят своята роля в сложното 

диалектическо взаимодействие помежду им и в тяхното 

последователно разгъване в пространството на човешкото раз-

витие. Основа на Европейското средновековие била християн-

ската религиозност, при това не само номинално, но и на ниво-

то на масовото съзнание. „Днес вече е очевидно, че нито евро-

пейската философия, нито европейската култура могат да 

бъдат разбрани, ако се изключи онзи хилядолетен фрагмент, 

наричан средновековна философия.”1 Зараждащата се наука 

била все още периферно, но едновременно с това ново и 

мощно светогледно явление, проявяващо се както в средите на 

просветените монаси, така и в зараждащите се светски универ-

ситетски среди. Но започвайки от XVII-ти век, Новото време 

превърнало научния светоглед в господстващ. Така започнало 

едно фундаментално социално преобръщане, при което прес-

ледването на научните теории и експерименти от страна на 
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религията било постепенно заменено от изтласкването на ре-

лигията от публичните сфери и от все по-нарастващата доми-

нация на науката. Но и до днес науката не е успяла напълно да 

се справи с религиозните светогледи, само ги е отместила 

встрани към периферията на главните направления в позна-

нието, а също и в периферията на светогледните визии на 

всеобщо разпространеното светско съзнание. Главната идея на 

науката, търсеща закономерностите в развитието на природата 

и обществото, според изказванията на много съвременни уче-

ни обаче, не само че не изключва вярата в Бога, но напротив, 

тази вяра е необходима за обосноваването на науката. Точно в 

този пункт се намира и самата възможност за съвместяване на 

науката и религията. Науката може да се занимава с причините 

на природните и социални процеси, а религията - с вътрешния 

опит на духа, нямащ пряка връзка с изследванията на науката. 

Разбира се, съществува и по-дълбока възможност за съвместя-

ване на науката и религията, която може да бъде търсена в това, 

че монотеистичният Бог-Творец предполага познаваемост на 

творението, а с това открива потенциално и пътя към научната 

форма на отношение към света. Още преди два века Хегел 

твърди, че на територията на разума религията се чувства у 

дома си. 

      Религията и науката, редом с изкуството и философията, 

в най-голяма степен осъществяват светогледната функция на 

културата, а това открива стратегически перспективи за техни 

бъдещи съвместни усилия по постигане на синтетичен све-

тоглед. Както е известно обаче, религията и науката в продъл-

жение на дълъг исторически период не просто не са в хармо-

ния, но воюват помежду си, а и до днес в съзнанието на бол-

шинството хора здраво е вкоренена представата за тяхната 

несъвместимост и конфликт. Ето защо новата постсекуларна 

религиозна динамика е и ще бъде силно повлияна и от дина-
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миката на отношението религия – наука, тъй като по необ-

ходимост стои задачата да се търси път към позитивен диалог 

между тях, към тяхното взаимно признаване и сътрудничество. 

Нека сега насочим вниманието си към динамиката на проце-

сите, пронизващи самата религия в условията на постмодер-

ния свят. 

     По данни от 2006 г. новите религиозни движения се явя-

ват една от най-бързо растящите групи от всички религии на 

света. За периода 1993 – 2006 г. техният ръст е 67% и изпре-

варва християнството 2.5 пъти, а исляма 2 пъти. Но въпреки 

това, по обща численост последователите на Новите религи-

озни движения значително изостават от всички световни рели-

гии. Християните през 1900 г. са били 487 млн., а през 2000 г. 

са вече 1,890 милиарда. Ислямистите за същия период са 

нараснали от 200 млн. на 1,200 милиарда. Будистите от 127 

млн. са станали 359 млн. Индуистите от 203 млн. - на 859 млн. 

Според статистическото управление на ООН, обаче, Новите 

религиозни движения ще продължават да се увеличават с 

изпреварващи другите религии темпове. Нека се опитаме да 

поставим в по-широк културен контекст и да потърсим някои 

от движещите сили на тази нова мощна религиозна динамика.    

  Но нека преди това накратко да разгледаме някои от нейните 

главни характерни моменти. „Според Бохингер новата 

духовност има няколко съществени характеристики: 

1.Призовава към директен, личен ирационален опит; 2.Отразява 

навлизането на религията във вътрешното пространство на човека, 

частната сфера; 3.Тя е универсално понятие, което заличава 

границите между религии, нации, култури; 4.Обръща се към Бога 

в човека; 5.Отбелязва крачка от вяра към директно познание; 

6.Развива се паралелно с прогреса в научното възприемане на 

света, което се опитва да отрази”2. 

        Към края на XX и началото на XXI век настъпи рязък 
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и може да се каже в голяма степен неочакван подем на религи-

ята. Това се случи не само в Азия и Африка, но и в Европа и 

Америка. Опитите за синтез между източното и западното 

мислене и познание, продължиха с все по-нарастваща интен-

зивност след 50-те години на XX-ти век в САЩ и Западна 

Европа и намериха почва след падането на Берлинската стена в 

Централна и Източна Европа, а понастоящем са обхванали 

почти целия свят. Това глобално движение доведе до едно 

постмодерно духовно-религиозно възраждане. Културният 

феномен на Ню Ейдж, въпреки че често бива обвиняван в 

недостатъчна духовна задълбоченост и дори повърхностност, 

се оказа твърде жизнен и все по-разпространяващ се. Хората 

се отказват да приемат, че духовността е изключително прите-

жание на една определена религиозна конфесия с нейните дог-

ми и ритуали. Те също така отказват на чисто научното мисле-

не да притежава изключителните права върху духовния живот. 

Все повече хора търсят контакт с духовните феномени на лич-

но екзистенциално ниво, считайки, че духовността живее във 

всеки един от нас. Те търсят свободна персонална връзка с най 

-дълбоките трансцендентални измерения на духовните фено-

мени. Жаждата по изгубения смисъл на живота води до все по 

-нарастващ стремеж към автентични персонални духовни пре-

живявания. Взривообразно нараства посещаването на психоте-

рапевтически и духовни семинари, заниманията с Йога прак-

тики, Будистки, Даоистки, Индуистки, Шамански, Суфи меди-

тации. Но също така и постмодерни трансперсонални техники 

в духа на Станислав Гроф допълват неимоверно пъстрата кар-

тина на постмодерните и постсекуларни духовни търсения, 

очертаващи края на етноцентричния модел на света. Въпросът 

на постсекуларната религиозна динамика в постмодерния свят 

вече не е дали една или друга религиозна конфесия, Християн-

ство или Будизъм, Даоизъм или Шаманизъм, психоанализа или 
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трансперсонална психология, е истината - а как могат всички 

те да бъдат синтезирани в едно единно всеобхватно духовно 

движение, разполагащо с всички гледни точки.  

      Кратка история на всичко е заглавието, което носят 

книги както тази на физика Стивън Хокинг, така и тази на ин-

тегралния психолог Кен Уилбър. Ето защо тази ревитализация 

на религията, може и трябва да бъде разглеждана като част от 

един глобален процес на духовно възраждане или най-малко 

на ново, мощно духовно търсене. Тази глобална динамика на 

религиозния подем съдържа нови, ненаблюдавани досега мо-

менти както в отношение на различните религии, така и при 

възникване на нови форми на религиозни и духовни дискурси. 

Съществуването и неудържимото роене на религиозни секти в 

постмодерната епоха е феномен, който се нуждае от отделно 

изследване. Тук ще отбележим само, че съвременните секти 

рязко се различават от класическите, тъй като те вече не носят 

характера на ереси поради пълната свобода на вероиз-

поведанията и същевременно имат глобален, а не регионален 

характер. Цялата картина, която се разгръща пред нас се 

характеризира от небивал плурализъм на възгледите. Именно 

глобализационните процеси обуславят необозримата вариатив-

ност на светогледните дискурси. Но също така и опитите да се 

съхрани самобитността и себеидентичноста в условията на 

„отвореното общество” довеждат до обръщане към традицион-

ните ценности, каквато несъмнено е религията. Не само в ре-

лигиозните източни общества, не преминали исторически през 

модернизацията и просвещението, ние наблюдаваме консоли-

дация на религиозните възгледи, естествено породена от необ-

ходимостта да бъде съхранена идентичността на обществата и 

индивидите. Така самата динамика на идентичността става 

силно повлияна от динамиката на религията, както и обратно, 

динамиката на религията бива детерминирана от усилията да 
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бъде намерена и съхранена идентичността на индивида, об-

ществото и етоса. Този процес се наблюдава и при развитите 

демократични общества с пазарно стопанство, които дават го-

ляма свобода на развитието на политическата воля, икономи-

ческите потребности и културната ориентация. Тези общества 

също се обръщат към консолидиращата сила на религията.  

      Между съвременните изследователи на религията обаче 

цари силна противоположност на мненията. Някои говорят за 

необходимост от създаване на ново, „постмодернистко религи-

ознание”, а други, напротив, настояват за възвръщане към кла-

сическите измерения на религиознанието. Тук проличава, 

макар и не точно установената разлика между постсекулариза-

ция и десекуларизация. С други думи, имаме ли работа с въз-

раждане на религията в нейния класически смисъл или се 

сблъскваме с една карикатура, с един „симулакър”, с едно 

„копие без оригинал”, ако се изразим с тези термини на 

Бодрияр. Някои западни учени се питат дали религията сама 

по себе си не е превърната в универсална категория, изоб-

ретена именно на Запад и след това приложена към разнооб-

разните светогледни култури по света. Някои религиоведи като 

Гавин Хайман считат, че религиознанието трябва да се откаже 

от своето теоретическо единство и да се движи в посока на 

теоретически плурализъм. 

     Радикално изменената ситуация в световен мащаб поста-

вя по нов начин ролята и положението на религията, препраща 

и към неминуемото променяне на статуса на църквата. Има 

мнения, според които църквата като административно офор-

мена религиозна институция е придобила статуса на частна 

организация, която от правна гледна точка не се отличава от 

другите асоциации, клубове, обединяващи хората по техните 

интереси. От друга страна, се увеличава влиянието на религи-

ята върху политиката, доколкото самата религия става част от 
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политическата култура, а пък самите религиозни интереси ста-

ват изразители на политическите интереси. Така самата интен-

ционалност на религията получава различна семантическа 

натовареност, основана на спецификата на съвременното 

общество, което е полирелигиозно в своята същност. Това е 

един феномен, непознат, както споменахме, не само в източна 

Европа, но дори и в целия свят преди падането на Берлинската 

стена в края на осемдесетте години на XX век, тъй като 

дотогава религията нямаше място в политологията и геополи-

тиката с нейното разделение на света на море и суша. Според 

някои мислители, като например руския философ и социолог 

Александър Дугин, се наблюдават актуални процеси на нахлу-

ване на теологията в политиката. 

     В търсенето на хармонично политическо общество безс-

порно особено важна роля играе религиозният плурализъм, но 

всичко това все още не предлага нещо действително ново. Още 

в Античността, да не говорим за Новото време, идеите на 

свободомислието, теизма и атеизма са преливали помежду си и 

чрез филиация на идеи всъщност са породили модерния 

западен свят. Някои учени дори предполагат, че процесът на 

индивидуализация на мислещото съзнание ще доведе дотам, 

че всеки човек ще създава своя система от възгледи. Според 

Ричард Рорти „едно решение, валидно за всички, е всеки един 

да тръгне да основава нова църква. Харолд Блум е написал 

една добра книга, наречена Американската религия, в която 

говори за мормоните, за християнските сциентолози и за 

баптистите от Юга и заключава, че съществува една голяма 

американска традиция: „ако не ти харесват съществуващите 

църкви, основи си нова”. Мотото на книгата е, че никой 

истински американец не вярва, че е по-млад от Бога.”3  

     Имайки предвид визията на религиозния плурализъм, 

някои западни автори пък издигат обратната теза, като се 
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стремят да обосноват бъдещата възможност за създаването на 

една нова гражданска религия, към която ще се върви, от една 

страна, под небивалите досега глобални и локални проблеми, 

от друга, поради все по-нарастващото съзнание за принад-

лежност към един-единствен, общ за всички хора свят. Но гла-

сове, подобни на тези, звучат не само от Запад. Руският фи-

лософ Д. Пивоваров например също говори за започваща епоха 

на обединеното човечество, която изисква нова световна рели-

гия, нова диалектика на тъждеството и различието на със-

тавните части на социума и тяхната връзка с космическите 

сили. Така в науката все по-настойчиво и все по-устойчиво се 

чуват гласовете на онези учени, които твърдят, че трябва да 

бъде намерена някаква обща база, която може би няма да има 

изявено религиозно съдържание, но на тази база всички 

конфесии ще могат да достигнат до взаимно разбирателство. 

Тази обща база може да бъде основана на етически понятия 

като елементарни общопризнати права на човека. Други учени 

изобщо отричат на религията право на бъдеще, определяйки 

тази духовна форма за атавизъм. Те считат написването на 

фундаментални исторически произведения и историята изоб-

що за онзи фундамент, който ще замести потребността от ре-

лигия. Вече се раждат такива социални разработки, основава-

щи се на плуралистични теории на Западните общества, като 

например, теорията на неоплурализма, която внася корекции в 

традиционните плуралистични теории, като ревизира логиката 

на колективното действие, теорията на политическия процес и 

др. Една подобна реакция по отношение на неолиберализма 

беше комунитаризмът. 

    Юрген Хабермас в своето произведение Ревитализиране-

то на световните религии – предизвикателство за секулар-

ното себеразбиране на модерността?4 обобщава: „Промяната 

на съзнанието, която се извършва в тези до голяма степен секу-
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ларизирани общества, се отнася на първо място до прогнос-

тичното съдържание на тезата за секуларизацията – до мни-

мото изчезване на религията в един „разомагьосан” свят. Тази 

промяна на акцента напомня за това, че първоначално тезата е 

била свързана със социално-еволюционна перспектива на 

развитие, достигаща твърде далеч и която днес – чрез глобално 

разширения поглед към мултикултурното световно общество – 

губи убедителност. По какъв начин оценяваме бъдещето на 

религията, зависи от това по какъв начин преценяваме съдбата 

на модерноста в цялост” 

    Да бъде осветено в задоволителна степен мястото на рели-

гията в постмодерния свят, както и нейното отношение към 

постмодерната философия, означава едновременно да бъде 

показана и самата вътрешна динамика на религията и дълбо-

ките философски основания на тази динамика. Тази задача е 

твърде сложна, а може би и в определена степен все още 

неосъществима, доколкото настъпващата постмодерна епоха е 

още в самото начало на своето разгръщане и в най-добрия 

случай за нас могат да бъдат достъпни само нейните тенден-

ции. Най-авторитетни постмодерни мислители дават най 

-различни, до противоположни оценки за постмодерността. За 

някои като Дерида постмодерността се противопоставя ради-

кално на модерните ценности, други като Хабермас виждат 

постмодерните времена като продължаващи в нови условия да 

осъществяват задачите, които Просвещението и Новото време 

си бяха поставили. Разглеждайки различните трактовки на 

постмодернизма и опитвайки се да определим значението на 

това понятие, нека се опитаме да разберем означава ли предс-

тавката „пост” само някакво времево различие на „постмодер-

ността” от „модерността” или тук ние имаме работа с прин-

ципно ново явление на културата. Нека накратко да проследим 

хронологическата последователност на проникването на тер-
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мина „постмодернизъм” в културния контекст на епохата. 

     За първи път терминът „постмодернизъм” се въвежда от 

немския историк, писател и философ на културата Рудолф 

Панвиц в излязлата през 1917 г. негова книга „Кризата на евро-

пейската култура”. След по-малко от две десетилетия този тер-

мин се появява при испанския критик де Онис. Тук той озна-

чава промеждутъчен период между модернизма и ултрамодер-

низма, характеризиращ процесите в поезията в началото и 

първата третина на XX век. Не след дълго терминът „пост-

модернизъм” започва да се прилага към най-различни области 

на социалния живот и културата и обозначава измененията, 

настъпващи в икономическата, политическата и технологичес-

ката сфери, а също и в изкуството, литературата, философията, 

теологията. Някои социолози като Антони Гиденс обозначават 

с термина „постмодернизъм” онези изменения в политическата 

сфера, при които се извършва преход от политика, осмисляна в 

категориите на националните държави, към политика, отчи-

таща глобалния характер на международните отношения. 

     Немският теолог Ханс Кюнг свързва постмодерните тен-

денции с развала и краха на буржоазното общество и европо-

центричният свят след Първата световна война. Той вижда 

връзка между политическите промени и трансформациите, 

настъпили в религиозната сфера и довели до формиране на 

постмодернистко отношение към религията. Голяма част от 

съвременните мислители свързват утвърждаването на постмо-

дернисткото направление на културата с формирането след 

Втората световна война на постколониален и постимпериа-

листически модел на държавата. В по-ново време двупо-

люсният модел на политическо и икономическо противо-

поставяне между СССР и САЩ се сменя с мултиполярност. 

Като следствие от тези изменения настъпва загуба на онези 

ценности, които преобладават в модерните времена и модер-
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нистката култура. Така в религиозната сфера според Кюнг 

започва разпад на хомогенната конфесионална среда. Но точно 

поради това от гледна точка на религията постмодерността 

може да се определи като екуменическа парадигма, имаща за 

цел единството не само на християнската църква, но и мира 

между религиите и съдружеството на науките. Ето защо Кюнг 

счита, че постмодернистката парадигма е призвана да създаде 

плуралистико – холистичен синтез. 

    Бележки: 

1. Жилсон, Етиен; Бьонер, Филотеус. Християнска философия. с. 5. 

2. Тончева, Светослава.Нови религиозни движения в Европа – наци-

онални и транснационални контексти, Автореферат, София 2012, с. 6. 
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Док.Жанета Петкова 

Християнството в контекста на целостността 

като социокултурен процес 

                 Жанета Петкова 

РЕЗЮМЕ: ХРИСТИАНСТВО В КОНТЕКСТЕ 

ЦЕЛОСТНОСТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. 

     Цель настоящего исследования подчеркнуть место и 

роль хрлистианства и единство его духовной жизни. Использу-

ется метод анализ реляции целое-часть, которая пронизывает 

насквозь культурно-историческое развитие человечества. 
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   И более того, это специфический способ решения дихото-

мии христианством. Однако, нам понадобится и принцип три-

единства для исследования целостности жизни в ЕС. Таким  

образом, через реконструкцию христианского мировоззрения 

как модели европейского мышления, реализуется глубокая вза-

имная связь между христианскими принципами и современ-

ными европейскими ценностями, которые положены в основу 

общего европейского проекта. 

 

     За да се разкрие дълбочината на промените, които фор-

мират съвременната европейска общност, е необходимо да се 

разбере миналото й, което е отправна точка и насока за настоя-

щето. Без съмнение огромен фактор за конституирането на 

културното, политическото и социално единство на Европа е 

именно християнството като неин религиозен фундамент. Ето 

защо обект на усилени дискусии днес е въпросът за мястото, 

ролята и значимостта на традиционната християнска парадиг-

ма в съвременните социокултурни процеси. Развитието на на-

учните изследвания на различните исторически и съвременни 

констектуализации на религията налага в началото на ХХІ век 

надмогване на някои конвенционални тези и реинтерпретация 

на подкрепящите ги факти относно релацията християнство – 

европейска култура, съответно модернизация – секуларизация.  

     Целта на настоящото изследване е чрез анализ на дина-

миката на релацията цяло-част, която пронизва цялостното 

културно-историческо развитие на човечеството, да се открои 

мястото и ролята на християнството в единството на неговия 

духовен живот. Нещо повече, специфичният начин, по който 

християнството разрешава дихотомията между цяло и част в 

диалектическия принцип на триединството, корелира пряко с 

фундаменталния принцип на европейската култура за хар-

монията и целостността на живота, който понастоящем се сне-
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ма в мрежата на ЕС. Така чрез реконструкция на християнския 

светоглед като характерен модел на европейското мислене ще 

се реализира и конкретната задача на изследването да разкрие 

дълбоката взаимовръзка между християнските принципи и 

съвременните европейски ценности, залегнали в основата на 

европейския общностен проект.  

     С оглед на тази цел е необходимо да се анализира дина-

миката на самото християнство като социокултурен процес, 

като процес на взаимно влияние между религия и икономи-

чески, политически, социални и културни фактори, които в 

своето единство детерминират развитието на културите и ци-

вилизациите, и следователно цялостното „ставане” на чо-

вешката история. В логиката на историческия процес може да 

се открие една централна диспозиция, която до голяма степен 

детерминира неговата динамика: релацията цяло-част. Взаи-

моотношението между тях се явява съдържание на една гло-

бална опция, направляваща в една или друга степен по-голе-

мите социални и религиозни реформи в историята. Силата на 

напрежението между тези полярности, разбирани в различен 

аспект в зависимост от контекста, като едно и множествено, 

обществено и лично, колективно и индивидуално, универсално 

и уникално, божествено и земно, Бог и човек, е източник на 

драматичното историческо развитие на човечеството, и по 

-специално на европейската култура и цивилизация като цяло. 

Метаморфозата на отношението между тях конституира дъл-

боки промени в човешката общност, които се отразяват както в 

хоризонтална плоскост в различните социокултурните форми 

на човечеството, така и във вертикален план в религиозните 

форми, които ръководят човешкия дух. Всеки исторически об-

рат в човешкото развитие се съпътства от съществено преде-

финиране на отношението цяло-част, като крайната цел е пос-

тигане на цялостност – хармоничното и равновесно функ-
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ционално взаимодействие на цяло и част. 

     Целта на историята, на „разгъващия се живот”, както по-

сочва Ем. Петрова, е целостността на живота, живота в него-

вата цялостност, а това означава да се постигне духовност, до-

колкото именно тя е състоянието на цялостен и пълноценен 

живот. Целостността е атрибутивен белег именно на духов-

ността, индикация за духовност (1). И доколкото именно чове-

кът се явява субект на историческия процес, принципът на 

целостността се „снема” в самия него като „индивидуация – 

отделност, специфично общо” (2), а чрез него – и в цялото чо-

вечество. „Целостността е абсурдна без себеопределянето и 

себеорганизирането на всяка от частите й, пише Ем. Петро-

ва. На свой ред, автономността на отделното, на частта е въз-

можна единствено поради интегративността, следователно 

поради значимостта на частта за съдбата на цялото” (3). Сле-

дователно чрез хармоничното себереализиране на частта („на 

отделния и всеки човек”) се хармонизира и еволюира цялото 

(4), т.е. обществото-битието като цяло. А това всъщност е ос-

новната цел на социално-политическото движение на история-

та: постигане единството на човечеството в и чрез утвърждава-

не на разнообразието и различието на всички нива – личното 

достойнство на всяко човешко същество, ценността на всеки 

народ, държава и култура. Това е и дълбокият смисъл на всич-

ки религии – връзката с абсолютното, с всеобщото, с вечното, с 

Бога и по този начин реализиране на всички духовни потенции, 

заложени в човека. Самата дума salvation (англ. спасение), 

която обозначава целта на християнството като религия, произ-

лиза от латинската salvus, която означава „да се съхраня, да 

остана цял, да бъда в добро здраве” (5). Така здрав и цялостен 

се оказват неделимо свързани не само в съвременната психоло-

гия и холистична медицина, но много преди това в религията.  

     В човешката история обаче взаимоотношението между 
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цяло и част преминава през дълбоки трансформации под дейс-

твието на две противостоящи си сили: стремежът към унифи-

циране, взаимна зависимост и обединение, и от друга страна, 

стремежът към отделяне, индивидуализиране и независимост. 

Така движението на релацията цяло-част в социокултурните 

форми на човечеството преминава три етапа, анализирани в 

книгата на британския философ Оуен Барфийлд „Спасяване на 

явленията” (6).Историята като развитие на човешкото съзна-

ние е продължителен процес от единството на човека с приро-

дата и отъждествяването му с общността (подсъзнание) – като 

недиференцирана част на по-голямо цяло, към еманципацията 

на автономния индивид (себесъзнание) – в диференциация и 

изолиране на отделния човек от цялото на общността и приро-

дата, което е в основата на агресивния стремеж към господство 

и експлоатация. Днес сме изправени пред интегрирането на 

двете полярности в ново единство: в свободно,почиващо на ра-

ционален избор възобновяване на връзката с цялото човечест-

во и цялото битие(глобално съзнание - в езотеризма – свръхсъз-

нание),придобивайки отново онова първично чувство за цялост, 

което човекът е загубил, развивайки самосъзнанието за собст-

вена идентичност.Излизайки от деконструкцията на постмо-

дерната епоха, именно в Европа се ражда тази нова мечта, спо-

ред Джереми Рифкин „нов метанаратив, който може да обеди-

ни човешката раса в общия й път и едновременно да позволява 

на всяка личност и група да следват своя конкретен път” (7). 

     В контекста на хритиянската традиция този трети стадий 

на човешкото съзнание в системата на Барфийлд съответства 

на преодоляване раздробяването на единната човешка природа, 

настъпило вследствие на грехопадението, и възстановяване на 

първоначалното единство. За Августин това е образът на Адам 

– след като паднал и се разтрошил, той напълнил с отломките 

си цялата Вселена, но Бог събира, разтопява в огъня на своето 
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милосърдие и „слепва” разпръснатите частици в ново единство 

(8). Максим Изповедник обрисува сътворението като последо-

вателни „отделяния” на сътворено и несътворено, умозрителна 

и сетивна природа, небе и земя, мъж и жена. На него съответ-

ства мисията на човека чрез последователни „съединявания”, 

синтези да превъзмогне тези деления със съзнателна дейност, 

за да съедини в себе си съвкупността на целия космос. Така би 

се осъществило обожението на човека и чрез него – на творе-

нието, което би се превърнало в цялостност (9). Но вследствие 

на грехопадението той се оказва от своето призвание и така 

вместо делението да спре и да тръгне към синтез, то про-

дължава и единното човечество все повече се раздробява – до 

съвременното атомарно и фрагментарно общество и „войната 

на всички срещу всички” (по израза на Томас Хобс Bellum 

omnium contra omnes). Мисията на Адам обаче е изпълнена от 

Небесния Адам – Христос (1 Кор. 15:47-49), който единява в 

себе си небето и земята в целостта на сетивния и интелиги-

белния свят и конституира възкресението като „общ закон на 

сътвореното не единствено на човеците, но и на животните, 

растенията, камъните, на целия космос, понеже всеки от нас го 

оглавява” (10).  

     Доколкото именно човекът се явява субект на истори-

ческия процес, развитието на неговото съзнание е описание не 

само на социокултурната динамика на човечеството, но и на 

движенията, които ръководят човешкия дух под формата на 

различни религиозни традиции. Всеки исторически обрат в чо-

вешкото развитие се съпътства и от съществено преобразуване 

на религиозния феномен: на самото разбиране за божественото, 

на връзката между човека и Бога, на начините на взаимодейс-

твие със свръхестественото. Според Марсел Гоше винаги, ви-

димо или прикрито, религиозните формации произхождат от 

решаването на две антагонистични тенденции (11): цяло-част, 
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единно-множествено, трансцендентно-иманентно, божествено 

-човешко, сакрално-профанно. Чрез тази централна диспози-

ция се разкрива същността в метаморфозата на взаимоотноше-

нието между човека и Бога като принцип на всеобщото, един-

ното, цялостното, която съответства на дълбоките социокулт-

урни промени в човешката общност. Едно от големите преуст-

ройства на релацията човек-Бог в хода на историческия процес 

може да се търси именно в плоскостта на изместване на равно-

весието между йерархичния примат на цялото, съответно 

божественото, и утвърждаване на „човешкото” и човека. 

     Първоначално отвъдно и отсамно са неразривно свър-

зани, хората живеят в сакрализиран Космос, участват в една 

цялостна космологическа сакралност, създадена и населявана 

от висши същества, в която човекът участва чрез религиозните 

ритуали. Основна характеристика на отношението с божест-

веното е зависимост и страхопочитание пред тези безкрайно 

различни от човека сили. Религията изцяло дефинира човеш-

кото – светът е подреден изцяло върху божествения фундамент. 

Това е общество на превъзходството на колективния и сак-

ралния ред над волята на обединяваните от него индивиди. 

     Постепенното развитие на чувството за собствена иден-

тичност води не само до вътрешно разслояване на общностите 

в хоризонтален план, но и във вертикален план до разделяне 

между видимо и невидимо и увеличаване дистанцията между 

човека и Бога. Развивайки своето себесъзнание, човекът се 

„отделя от голямото единство на всемира, превръща го в нещо 

друго, във външен свят или обект, изложен на познавателната 

му и техническа дейност. Същевременно със самия акт на 

отделянето той полага свещеното като това, което е отвъд сте-

ните, които сам е издигнал”, пише Вл. Градев (12). Така с ду-

ховното развитие на човека религията също се променя: от 

анимизма и тотемизма на племенните общности, в земе-
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делските общности безличната космична сила започва все по-

вече да се субективизира и антропоморфизира, за да се развие в 

политеизма и хенотеизма на големите древни цивилизации. 

Този процес намира своя завършен израз в юдаизма и произ-

лизащите от него монотеистични религии – християнството и 

исляма, които се характеризират с идеята за трансцендентна, 

по-висша реалност, напълно различна от света и човека (13). 

Именно около средата на 1 хилядолетие пр. Хр., 

епохата, наречена от Ясперс „осево време” (между 800 и 200 г. 

пр. Хр.), напрежението между двете полярности се засилва. 

Ето защо в този период възниква философията в Древна Гър-

ция, Индия и Китай, както и религиите на спасението: 

юдаизъм/15 в.пр.н.е./, даоизъм, индуизъм, будизъм. Всички те 

се обръщат лично към отделния човек и отговарят по различен 

начин на необходимостта да се надхвърли двойнствеността и 

възстанови изначалната цялостност. Различието между отдел-

ните религии, съответно детерминираните от тях култури и ци-

вилизации, произтича именно от различния начин, по който те 

артикулират този фундаментален въпрос. 

     Отговорите, както отбелязва Марсел Гоше, могат да се 

търсят в две направления (14). В единия полюс стои подчерта-

ването на относителността и нереалността на феноменалния 

свят и отстраняване на възникналата дистинкция чрез разтва-

ряне в интелигибилното нищо – безличния Абсолют Брахман в 

индуизма, Пустотата в будизма, Платоновото Едно, Богът –мо-

нада на Ориген, Единното на неоплатонизма и т.н. Тази пълна 

самотъждественост на човек, свят, Бог поглъща всяко лично 

отношение. На другия полюс е обратното усилие за ново тясно 

съчетание на отсамния ред с неговия източник в отвъдното. 

Голямата революция на юдаизма е именно утвърждаването на 

монотеизма – Бог като Личност, абсолютно трансцендентна в 

своята същност и същевременно иманентна на света. Тук обаче 
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дистанцията между човек и Бог е непреодолима – човек не мо-

же да види Бога и да живее (Изх. 33:20), самото Му име е 

непроизносимо. Тази дистанция е засилена до своята крайност 

в исляма. 

     Християнският Бог обаче е не само всемогъщ и неизра-

зим, а преди всичко „различен Бог – не-Бог, смазващ ни със 

своето всемогъщество от висотата на йерархия, чиито връх не-

достойността ни забранява дори да погледнем” (15). Той е Бог 

на на любовта, на милостта и саможертвата, който чрез своя 

kenosis в Христос слиза до човека, за да му открие отново пътя 

към единение с божественото. Между абсолютната трансцен-

дентност, която разделя, и пантеизма, който смесва, е Христос, 

който „различава неразделно и съединява неслято” (16). По ду-

мите на св. Ириней Лионски и св. Атанасий Вилики, „Бог ста-

на човек, за да може човекът да стане бог” (17). Той не води до 

разпадане на Аз-а, а до прекречване на неговите граници и 

одухотворяване на човека. Това е среща между абсолютната 

Свръхличност на Бога и човека като личност. Защото само 

тогава може да има religio – връзка, отношение, а следователно 

и любов. Всяко отъждествяване на човека и божественото пра-

ви невъзможна срещата на човека и Бога и затова на обичта 

между тях. А в християнството тя се осъществява не чрез 

жертвоприношения, нито чрез стриктно спазване на запо-

ведите на Бога, а дълбоко в човешкото сърце, в най-съкро-

вената му същност – личността-ипостас. 

     Така именно християнското богословие изгражда предс-

тавата за човешката личност като нещо „личностно”, което 

прави от всеки човешки индивид уникално същество, несрав-

нимо с никое друго и несводимо към други индивидуалности. 

Като издига примата на личността и свободата над абстракт-

ното общо и организацията, чрез християнството се ражда но-

во отношение на човека към самия себе си и нова човечност. 
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Именно отправено до личността, а не до отделен народ или 

етнос, Христовото послание придобива всеобщ, универсален 

характер, което изисква лично решение.  

     Нещо повече, с приемането на човешко естество Хрис-

тос освещава материята, одухотворява я и извисява до Бога. В 

християнството няма отричане от живота, от материята, а нап-

ротив – неговата цел е да преобрази света, да го одухотвори. 

Така християнската духовност се явява актуализация на потен-

циите и специфичен завършек на революцията, заложена от 

юдаизма (18), „преобърнала религиозния дълг към сътворе-

ното в задължение за сътворяване”.(19) Ето защо в основата на 

секуларизацията, като детерминиращ фактор стои именно 

юдео-християнския светоглед. Неговите принципи преминават 

през динамичен еволюционен процес, който обаче има не само 

положителни, но и отрицателни проявления: етап на догмати-

зация и абсолютизация през Средновековието, което води до 

собственото им отрицание, а и трансформация чрез снемането 

им в личния живот при Реформацията. Така в дългия истори-

чески процес на секуларизация, на „разомагьосване на света”, 

на разделяне между човешко и божествено, обществото и чо-

века излизат извън религиозния контрол и зависимостта от ця-

лото и дългът към другия координирано отслабват. В контекста 

на релацията цяло-част съвременното атомарно общество е 

общество на примата на частта – индивида и неговия личен 

интерес, над цялото, както и на материалното над духовното.  

     Настоящите процеси на десекуларизация, обаче, отново 

предефинират връзката на цяло и част, полагайки началото на 

ново единство между материално и духовно, между човек и 

Бог, между индивидуално и колективно, основаващо се на дъл-

бока екзистенциална необходимост и на личен свободен избор. 

Създаването на нова Европа е началото (или може да бъде 

началото) на нова фаза в европейската култура, в който хората 
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поемат отговорността за развитието на своя вътрешен живот и 

за начина, по който вътрешният им свят се отразява в 

социалната реалност. Както отбелязва Марсел Гоше, 

радикалната оригиналност на съвременната европейска 

култура се дължи на „реинкорпорирането в сърцевината на чо-

вешката връзка и дейност на сакралния елемент, който открай 

време ги е моделирал отвън” (20). Целостността, хармонията 

между цяло и част, постигана досега под действието на вън-

шни за човека сили, и следователно чрез принуда, вече придо-

бива формата на съзнателен и целенасочен проект, чрез което 

се реализира и изначалното послание на християнството. На 

равнището на индивидуалното съзнание тези тенденции 

намират израз във възраждането на религията, възникването на 

нови религиозни движения и духовни течения, във вътрешните 

трансформации на традиционните вярвания. На социокултур-

но равнище те се реализират в новия политически модел на ЕС 

– като първата в историята функционираща мрежова политика, 

европейската общност се явява именно този универсално 

-индивидуален синтез, който засилва личното усещане за свър-

заност с човешката раса и света, запазвайки уникалната иден-

тичност на всеки човек и всеки народ. Не е ли това и смисълът 

на християнството, което има като цел любовта към и цялос-

тност на живота в неговото безкрайно многообразие?  

     След преодоляване на европоцентризма ЕС е опит за 

преосмисляне спецификата на нашия общ „европейски дом” и 

неговите връзки с духовния опит на цялото човечество. За раз-

лика от всички други опити за обединение на човечеството, ко-

ито почиват върху принципите на власт, подчинение и пре-

възходство, ЕС е обединение на равнопоставени субекти, кои-

то делегират част от своя суверенитет в името на по-висши об-

щи цели и общи ценности. Глобалният проект на ЕС, както бе-

ше показано, е резултат на дългия исторически процес на про-
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тивопоставяне на цяло и част, който е особено ярко изразен в 

историческото развитие на европейската култура и цивилиза-

ция. Самият фундаментален и интегриращ принцип на евро-

пейската духовност според Ем. Петрова е именно изначалната 

идея за хармонията и целостността на живота (21). Той 

„покълва” още в антична Гърция, „снема” се по специфичен 

начин в християнството и се осъществява чрез различните му 

културни превъплъщения в европейската цивилизация. Днес 

този принцип се реализира в „нова форма на европейския, а 

може би и на общочовешкия дух, чрез холистичността – 

едновременност на мислене, преживяване и действие, на цяло 

и част, на човечество и човек” (22). Той се конкретизира и 

операционализира в системата на ЕС, чиято цел е „създаването 

на едно световно (универсално) гражданско общество,... 

състоящо се от хора и общности с равни жизнени права и с 

неконфликтуващи, допълващи се различия помежду си” (23).  

     Така принципът на ЕС: In varietate concordia – „Единство 

в многообразието”, който отразява именно идеята за целост-

ността, има дълбоки теологични основи. Той пряко корелира с 

християнския принцип на триединството – на хармонията и 

единството на частите с цялото. Откровението за Бог-Троица е 

не само основа на всяко християнско богословие, но и негова 

висша цел: конституирането на божествената „матрица” – 

принципа на целостността, на всички нива: в самия човек, в 

човечеството като цяло и чрез него в единството на цялото тво-

рение. По този начин първообразът, Imago Dei, на „абсолютно-

то Общество” на Единия и Троичен Бог, се явява архетип за 

общността на хората – единството на човешката природа в 

множествеността на нейните ипостаси. Така ключовият проб-

лем на всички епохи – дихотомията на едното и множест-

веното, лично и обществено, индивидуално и колективно, 

универсално и уникално е разрешен в християнството чрез 
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диалектиката на образа и подобието Божие (24). Както пише П. 

Ганчев, „диалектическият принцип на Троицата се въплъщава 

дъбоко в духа на християнската култура и цивилизация, създа-

дена под мощното й духовно въздействие” (25). Именно в осъ-

ществяването на обединяващия импулс на християнството 

може да се търси мисията на съвременна Европа, което да я 

превърне в „новото сърце на света, уравновесяващо противо-

положностите на световното общество” (26). Ето защо според 

Жан Боасана „чрез глобализацията Богът на християните отно-

во напомня своето универсално послание” (27), а за Еманюел 

Муние краят на християнската цивилизация е начало на едно 

християнство, по-вярно на учението на Исус (28). 

     Маркираното развитие на основополагащото взаимоот-

ношение между цяло и част показва, че то отразява до голяма 

степен социалните и религиозни реформи в общочовешката 

история. Разбира се, това не е еднозначен и линеен процес. 

Между двата крайни полюса има безброй междинни решения, 

а прогресиите и регресиите се смесват тясно. Но в основата на 

човешкото действие в историята, както посочва М. Гоше, може 

да се открие тенденция на движение от един изцяло понасян 

ред към един все по-желан ред. Човекът, напъло безпомощен 

пред смазващата го природа, постепенно разширява възмож-

ностите си за въздействие върху средата, докато накрая 

постигнатото разхлабване на принудата добие формата на 

съзнателен проект (29).  

     В многобройните форми на християнството може да бъ-

де открито единство на основните принципи, които изграждат 

смисловия конструкт на всички тях и конституират една нова 

визия за самото човечество. Принципът на триединството и 

съборността, принципът на любовта и свободата, специфич-

ната мирогледна нагласа, основана върху трансцендентно 

-иманентните принципи на монотеизма, извеждаща на преден 
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план стремежът към себеразвитие и овладяване на заоби-

калящата действителност, са втъкани в самата вътрешна същн-

ост на европейския живот. В този дискурс европейската 

цивилизация и нейните ценности имат християнски корени, 

преминали през столетията и формирали нашата европейска 

идентичност, като в настоящето взаимовръзката между тях се 

реализира именно в съвременните граждански ценности. В тях 

е снето чисто религиозното, метафизично и догматично съдър-

жание, за да се модифицират в универсални, общочовешки 

ценности. В това се крие дълбоката връзка на релцията хрис-

тиянство – европейски ценности. Именно тази визия за хрис-

тиянството в контекста на съвременните европейски ценности 

дава възможност отново да се преоткрият взаимно: хрис-

тиянството – Европа и Европа – християнството, не само в тях-

ното общо минало, но и в единството на настоящето и бъде-

щето, като единен и цялостен процес на развитие на христи-

янска Европа. 
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Теодора Димитрова(ИИОЗ-БАН) 

Аргументите на теорията за интелигентния дизайн от 

гледна точка на теизма 

Аргументы теории Разумного Замысла в плане теизма. 

Теодора Димитрова 

РЕЗЮМЕ: Целью работы является анализ оценки теисти-

ческой философии Разумного Замысла. Подход определяется 

тем, что атеисты, которые являются обычными авторами писа-
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ний на эту предпочитаемую ими тему, как правило, предвзяты 

по идеологическим причинам,у них нет достаточной квалифи-

кации, и, конечно, с лидирующим местом идеологических 

причин. Несмотря на заявления сторонников теории РЗ на 

научность, в более широком контексте  они выступают об 

идеях слишком близких к теистическим, которые откровенно 

противоречат доминирующим неодарвинистким концепциям. 

Мы не должны забывать тот важный факт, что концепция 

замысла (дизайна) является общей для теизма и РЗ-теории. 

 

       Целта на разработката е да бъде анализирана оценката 

на теистичната философия за интелигентния дизайн (ИД). 

Подходът се определя от факта, че атеистите, които са 

обичайни автори по тази предпочитана от тях тема, като 

правило са необективни поради идеологически причини, 

недостатъчна компетентност, а много често и поради двете 

взети заедно, с водещо място на първите, разбира се. Когато 

става дума обаче за трудовете на автори като Алвин Плантинга, 

Томас Нагел или теоретиците на ИД като Уилям Дембски, 

Стивън Мейер, Майкъл Бийхи, Джонатан Уитт и др., 

еволюционистите обикновено декларират, че не са имали 

необходимото търпение да се запознаят подробно със силно 

критикуваните от тях съчинения. Имплицитно те се придържат 

нъм идеятя на всяка цена да бъде показано, че материализма е 

господстваща философска доктрина и не би следвало да се 

мисли за алтернатива. Това е основната причина да възникне 

ИД-движението в края на миналия век в САЩ с основна 

фигура Филип Е. Джонсън (р.1940-) - професор по право в 

Калифорнийския университет, Бъркли, който не възприема 

истините на дарвинизма и «научния материализъм». Джонсън 

е един от създателите на Центъра за наука и култура към 

Дискавъри института в Сиатъл, Вашингтон, в рамките на 
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който работят съвременните ИД-теоретици.  

       Атеистите/материалистите използват името на 

знаковия биолог и естествоизпитател Чарлз Дарвин (1809- 

1882), за да го представят като отхвърлил категорично идеята 

за дизайн в природата под въздействие на външна причина, 

замествайки последната с естествения отбор. Дали това тяхно 

твърдение е вярно и безалтернативно обаче? Джордж Дъглас 

Камбъл (1823-1900), VIII-и херцог на Аргайл, Шотландия 

споделя за персонален разговор с Дарвин една година преди 

смъртта му: „Казах на г-н Дарвин във връзка с някои от него-

вите забележителни работи по „Размножаването на орхиде-

ите”, ... и различни други наблюдения, които той е извършил с 

чудесна находчивост, за определени цели в природата – аз 

казах, че е било невъзможно да разгледаме тези неща без да 

видим, че те са били ефект и експресия на Разум. Никога не 

ще забравя отговора на г-н Дарвин. Той ме погледна много 

измъчено и каза: „Това често ме спохожда с непреодолима 

сила, но по друго време” и той поклати глава неопределено, 

добавяйки „изглежда ще изчезне” (Campbell G. 1885). 

       Какъв е контекста, в който Алвин Плантинга използва 

цитираното по-горе изказване на Дарвин относно възмож-

ността за ИД? Това е резултат от неговия анализ на трудовете 

на Уилям Пейли (1743-1805), Уилям Хюел (1774-1866), Чарлз 

Дарвин и др. изследователи относно това, че: „В много 

случаи ...вярата, че едно или друго нещо е продукт на дизайн, 

не е изразена чрез дедукция, а по основен начин, това, което 

става тук трябва по-скоро да бъде разбрано като перцепция, 

отколкото като извод”(Plantinga A. 2011, p.245).Дихотомията 

на Плантинга перцепция/извод при разглеждания на ИД с 

акцент върху първата й част и игнориране ва втората, влиза в 

противоречие с предложеното по-преди концептуализиране от 

теоретика на ИД Уилям Дембски на релацията дизайн-заклю-
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чение/ дизайн-хипотеза, като двата й елемента са свързани със 

симбиотични връзки (http://www.evolutionnews.org/2012/10/). 

Тези два елемента задължително присъстват в структурата на 

теорията на ИД. Първият тип описание – дизайн –дедуктив-

ното разсъждение – е свързано с търсене на маркери за инте-

лигентност на основата на специфизираната сложност (поня-

тие, предложено от Дембски, свързано с възникване на нова 

информация). В рамките на втория тип – дизайн-хипотетич-

ното разсъждение – се предлага дизайн-хипотеза и въз основа 

на нея се стига до прогнози, предвиждания и нови идеи.  

       От казаното дотук може да бъде направен извод, че 

Алвин Плантинга като че ли много едностранчиво възприема 

ИД -теорията. Цялата му теоретична концепция се основава на 

класическата постановка за противоборство и колаборация 

между еволюционизъм и креационизъм, като специално той 

поддържа второто настоявайки, че няма дълбоки и 

непреодолими противоречия между тях. Дембски предлага 

система от два задължителни взаимосвързани елементи на 

теорията, изграждащи единно цяло, докато, изглежда в 

разглежданията на Плантинга ИД е просто «имагинерна 

конструкция». От последната би могъл концептуално да се 

изтегли дизайн-аргумента, като остане само дизайн-дискурса, 

което впрочем е направил теистичният философ (Plantinga A. 

2011, pp. 225-264). Той е възприел такава условна схема на 

разглеждане на ИД-теорията в рамките на дизайн-аргумент, 

класически пример за който е дизайн-аргумента на Пейли 

(Paley W. 1809) и дизайн-дискурс (понятие, което Плантинга 

въвежда, отдавайки му централно място като обяснителен 

принцип на ИД). Според нас подходът на Плантинга е 

своеобразен начин за понижаване статута на теорията за ИД, 

сведена просто до разговор за явлението дизайн. Ако се 

възприеме тезата, която той предлага, би означавало запазване 

http://www.evolutionnews.org/2012/10/
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сегашния статут на дарвиновата биология, която той изключва 

като обяснителен принцип на клетъчно и молекулно равнище, 

но по необясними причини запазва за макроравнището. 

ИД-теоретиците, за разлика от него, са категорични, че няма 

място за дарвинизма/неодарвинизма като обяснителни 

принципи в съвременната биология изобщо.  

       Какво е отношението на Алвин Плантинга към един от 

големите теоретици на ИД Майкъл Бийхи, както и към Пол 

Дрейпър, известен с критичната си статия по повод 

предложената от Бийхи концепция за нередуцируемата 

сложност в теологично списание (Draper P. 2002)? Плантинга 

оценява значимостта на идеите на Бийхи и находчивостта, с 

която Дрейпър го критикува основателно. В крайна сметка 

обаче той подчинява разглеждането на тази тематика на своята 

основна теза, че няма дизайн-аргумент, а има само 

дизайн-дискурс. Това, според нас, е опит от негова страна да 

понижи научния статут на основната идея за това, че живите 

системи се отличават, за разлика от неживите, с нередуцируема 

сложност. Извеждането на някой от елементите на системата 

неминуемо води до нейото загиване. Критиката на Дрейпър се 

основава на разглеждания на някои учени, които настояват, че 

не е редно да се абсолютизира възгледа на Бийхи, тоест че 

отделните елементи на системата са еквипотенциални по 

важност. Тази критика  е напълно основателна и вероятно тя е 

подтикнала Бийхи да усъвършенства теорията и в да 

възприеме по-правдоподобното разбиране, че отделните 

елементи на системата не са с еднаква значимост за нейното 

функциониране. Деструкцията или извеждането на някой 

елемент/елементи на системата може да не се окаже 

решаващо за запазване на жизнеността й. 

       Докладвани са експериментални резултати напоследък 

в подкрепа на теорията на Майкъл Бийхи: «Неотдавнашната 
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статия в PNAS потвърждава основния извод, който аз (Бийхи 

-бел.авт.)  направих през 2007 г. в „Острието на еволюция-

та”.Самърс и съавтори заключават, че „минимално изиск-

ване за (ниска степен) [хлороквин]транспортна дейност ... е 

две мутации” (http://www.evolutionnews.org/2014/07/). Става 

дума за маларийния плазмодий и въздействие на антима-

ларийни препарати. Няма как да се обясни в рамките на 

неодарвинизма, т.е. чрез естествен отбор и спонтанни мутации, 

че белтъкът PfCRT, участващ в структурата на маларийния 

плазмодий, при наличие най-малко на две специфични 

мутации (едната, както Бийхи е предсказал, е на 76-то място в 

белтъчната верига, а другата – на 75-то или 326-то място), е 

способен да транспортира през мембраната антималарийния 

препарат хлороквин. Обяснителната схема на неодарвинизма 

би изисквала наличието на голямо количество мутации (а е 

доказано експериментално, че могат да бъдат минимум две) и 

реализиране на процес на проби и грешки в еволюцията, което 

в лабораторни условия е показано, че не се осъществява.  

       По всичко личи, че Алвин Плантинга е 

неудовлетворен от позицията на теоретиците на ИД. На първо 

място от твърденията им, че се занимават с наука – той не 

смята, че след като приемат конценцията за дизайн като 

предпоставка, имат основание за подобни претенции. 

Теистичният философ обаче не отрича, че дизайн-дискурсите 

подкрепят теизма, въпреки че не се ангажира с определяне 

степента на тази подкрепа: «Подходящият извод, който 

трябва да бъде направен, аз мисля е, че дизайн-дискурсите на 

Бийхи подкрепят теизма, въпреки че не е лесно да се каже 

колко подкрепа те предлагат» (Plantinga A. 2011, p. 264). За 

Плантинга дизайнерът е един и той е Бог. По наше мнение 

такава позиция съществено се различава от виждането по 

въпроса на теоретиците на ИД. Претендирайки, че се 

http://www.evolutionnews.org/2014/07/a_key_inference087761.html
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занимават с наука, последните определят себе си в най-общия 

случай като агностици. Не ни е известно сред тях да има 

атеисти. Обръщаме внимание на този въпрос, за да подчертаем, 

че причисляването на ИД-теоретиците безусловно към 

креационизма, което е обичайна практика за еволюционистите, 

не е основателно.     

       ИД-теоретикът Кази Ласкин подробно разглежда недо-

разуменията относно ИД, произтичащи от неправилната му 

интерпретация от страна на теистичните еволюционисти и в 

по-крайна форма от теистичните еволюционни теолози Питър 

Енс и Нийл Ормерът (http://www.evolutionnews.org/2014/02/). 

Последните настояват, че евентуалното недоказване на 

валидността на ИД-теорията съвсем логично би поставило под 

съмнение постулирания дизайнер и в частност Бог (оттук и 

неправилното тяхно твърдение, че ИД е аргумент за 

пропуските на Бог). На ИД се вменява като че ли съмнение в 

адекватността на теистичната теза и следователно, че тази 

теория е замислена от създателите й, за да се преодолеят 

несъвършенствата в извършеното от Твореца. Подобни 

недоразумения са обичайна практика и това е породило 

възможността за големия брой негативни оценки, които се 

дават за ИД-теорията. Въпреки че Алвин Плантинга съвсем 

основателно може да бъде причислен към категорията на 

теистичните еволюционни теолози, той категорично изразява 

несъгласието си с доведените до абсурд пейоративни оценки 

на ИД-теорията и в частност концепцията на М. Бийхи за 

нередуцируемата сложност: „Бийхи твърди нещо по-строго, 

отколкото дарвиновите разглеждания на структурите, кои-

то той описва – зрение, цилии (ресни), флагелуми (камши-

чета), клетъчен транспорт и т.н. – които са изключително 

трудни да бъдат намерени. Той настоява, че няма дарвиново 

описание на никоя от тези структури въз основа на тяхната 

http://www.evolutionnews.org/2014/02/
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нередуцируема сложност, не ще има каквото и да било тако-

ва; такива описания не е възможно да бъдат дадени. Това, ко-

ето той предлага като алтернатива, е общоизвестно, че е 

интелигентен дизайн. Не всеки е доволен. Ние сме близо до 

културни конфликти (”културни войни”),където чувствата се 

разгорещяват; нивото на язвителност, злепоставяне и неува-

жение, натрупани върху нищо неподозиращата глава на Бий-

хи, е в действителност доста забележително. Има крясъци 

на хистерично измъчване, яростни изобличавания, обвинения в 

държавна измяна (как би могъл един действащ учен да каже 

неща като тези?),обвинения в измама, лицемерие, непочте-

ност, ренегатство, малодушие и др.(Plantinga A. 2011, p. 

228-229). Дори в рамките на теистичната еволюционна теоло-

гия има несъвпадение във въгледите относно твърдението, че 

ИД е аргумент за пропуските на Бог. Плантинга не допуска 

подобна възможност. Той е един от малкото теолози, които 

обективно обръщат внимание по-специално на етичните, 

културните, социалните и политическите импликации на 

ИД-теорията, докато подобно твърдение не е релевантно за 

преобладаващата част от тях.  

       Според нас Кази Ласкин добре обосновава твърде-

нията си относно разглеждането на ИД в контекста на теоло-

гията. Той не отрича, че на голяма част от теоретиците на ИД 

не са чужди теистичните възгледи, макар много често 

официално да не ги афишират. Това, може би, се дължи 

най-вече на желанието им да не излизат извън границите на 

своите претенции за развиване на наука, в частност на ИД 

-теорията. Препоръката му към теистичните еволюционисти, 

респ. теистичните еволюционни теолози е да проучват по 

-сериозно аргументите на ИД, за да са в състояние, дори 

когато имат сериозни критични бележки, да влязат наистина в 

полезен диалог и за двете страни. Ласкин определено очаква 
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по-голяма задълбоченост и толерантност, тъй като не бива да 

пропускаме най-същественото – концепцията за дизайна е 

обща както за теизма, така и за ИД. Това обаче не пречи на 

теоретиците на ИД да критикуват натурализма, вкл. и 

теистичния, поради една съществена импликация, произти-

чаща от него – материалистическото обяснение на възник-

ването и последващото усложняване на живото в хода на 

еволюцията. Тук би могла да се търси причината за многото 

критични материали по отношение на ИД от страна на 

теистите. Същевременно в много случаи, с изключение на 

някои екстравагантни креационистки разглеждания, теолозите 

добре колаборират с неодарвинистите и на практика демон-

стрират незадълбочено вникване в основните постулати на 

ИД-теорията. Нашето предположение е, че не се очаква 

скорошно преодоляване на тези противоречия поради различия 

в стереотипите на мислене и светогледни причини. Идеите на 

Кази Ласкин са срещнали разбиране в хистиянските среди 

(http://www.christianpost.com/news/). Основните му постановки 

са обсъдени подробно, без каквито и да било критични 

бележки, от което с основание би могъл да се направи извод, 

че ласкиновото разглеждане е представено като съвсем 

релевантно по темата.  

       Един по-нетрадиционен теистичен подход към произ-

хода на живото и еволюцията е демонстриран от Робин Пари. 

Той, обаче, не прави изключение от останалите теистични ево-

люционисти в твърдението си, че не бива да се търси Бог в 

контекста на пропуските в научните обяснения. Ако основната 

характеристика на ИД –нередуцируемата сложност– бъде обяс-

нена от науката, това, според тезата на Пари, би предпоставило 

сериозен проблем за теологията. ИД допуска сериозна грешка 

с претенцията си да обясни космоса (тоест всичко – проблеми-

те на космогенезата, на възникването и еволюцията на живото) 

http://www.christianpost.com/news/
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-нещо, което съгласно класическата теологична теза, поддър-

жана от Пари, е прерогатив единствено на Бог: „Обясненията 

на емпиричните науки функционират на равнището на вто-

ричната причинност в рамките на създадения ред и не обръ-

щат внимание на метафизичните въпроси на първичната 

причинност. Поради това Бог не участва в научните обясне-

ния. Това е безпроблемно, стига учените да не си въобразяват, 

че реалността може да бъде включена в сферата на това, ко-

ето науката може да обясни – този път завършва от само 

себе си с колапс” (http://theologicalscribbles.blogspot.com/2014/02/). 

Пари не препоръчва  божествените и несвързаните с Бог 

вътрешнокреативни причини да бъдат противопоставяни, в 

смисъл да бъдат разглеждани „като някакъв вид игра с нулев 

сбор” (ibid). Теологичната теза е добре защитена при това 

негово разглеждане, тъй като тези два вида причини не са 

еднакви по ранг. 

       Въпреки, че не излиза извън рамките на класическата 

теистична теза, Робин Пари оценява евристичния заряд на ИД 

-теорията като подчертава, че си струва човек да се запознае с 

някоя от по-приемливите й версии. Той не изключва възмож-

ността ИД в перспектива да намери определени допирни точки 

с теизма. За целта, според него, е нужно известно реконцептуа-

лизиране. Последното обаче  изглежда малко вероятно, имай-

ки предвид решителното настояване на ИД-теоретиците, че 

предлагат строго научна теория и не коментират специално 

въпроса за естеството на дизайнера. Те отделят голямо вни-

мание обаче на обсъждането на доказателствата за дизайн в 

природата, разглеждайки предложената от тях теория като най 

-силна в исторически контекст. Пари изключва философския 

(онтологичния) натурализъм, според който няма такава лич-

ност като Бог, от сферата на науката: „Проблемът не е в еволю-

цията сама по себе си, а еволюцията в съчетание с философ-

http://theologicalscribbles.blogspot.com/2014/02/
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ския натурализъм. Аз съм еволюционист, а не натуралист” 

(ibid). В последния пункт има пълно съвпадение на възгледите 

на Пари и на теоретиците на ИД. Ето защо, макар и да остава 

на позициите на класическия теизъм, той изразява, често 

имплицитно, положителното си отношение като цяло към 

ИД-теорията. 

     Известният американски специалист по генетика на 

човека Франсис Колинс е ревностен защитник на теистичната 

еволюция, която той свързва със следните предпоставки: 

(Collins F. 2006, p.200). «1.Бог е формирал Вселената от 

нищото преди 14 млрд. год.; 

 2. Свойствата й изглежда са били прецизно настроени за 

съществуване на живото; 

 3. Точният механизъм на произхода на живото остава 

неизвестен; 

 4. След като се реализира процеса на възникване на живото, 

не се изисква специална свръхестествена интервенция; 

 5. Хората са част от този процес, като споделят общ 

прародител с човекоподобните маймуни; 

 6. Хората са уникални по начини, които не се поддават на 

еволюционно обяснение, свързани с нашата духовна природа”  

       Колинс не е професионален теолог и неговата теис-

тична еволюционна теза не е достатъчно добре обоснована. 

Както се вижда в точка 2 той не застава категорично зад 

идеята за фината настройка на константите на Вселената, 

както прави например Алвин Плантинга. В точка 3 той визира 

фактическото положение за отсъствие на задоволителен 

натуралистичен обяснителен механизъм на възникване на 

живото. Теоретиците на ИД, с постулирането на ролята на 

интелигентен фактор в този процес, се доближават далеч 

по-близо до теистичната теза, въпреки нежеланието им да 

коментират природата на дизайнера. Четвъртата предпоставка 
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звучи  прекалено абстрактно и няма каквато и да била връзка 

с вижданията на теисти от рода на Плантинга относно 

възможностите за божествена интервенция след възникване на 

живото. Петото предварително условие е формулирано 

напълно в духа на неодарвинизма, заради което той търпи 

критика от теоретиците на ИД: „ ... По-специално той (Колинс 

– бел. авт.) твърди, че нашата ДНК показва, че хората и 

маймуните имат общ предшественик....Неговата подчертана 

защита на общия предшественик на маймуните и човека има 

широко въздействие върху общността на вярващите. ... 

Човешката хромозома #2 e резултат от сливане на две хромо-

зоми като тези, открити в маймуните - научни данни, за кои-

то Колинс твърди, че са много трудни за разбиране ... без да 

се постулира общ предшественик между хората и маймуните. 

Случаят на Колинс е основан широко върху остаряла наука и 

спорни допускания...Накратко, данните от ДНК не потвърж-

дават изводите на Колинс за човешката еволюция» (Gauger A., 

Douglas A., Luskin C. 2012, pp. 85-86).Предпоставка 6 може да бъ-

де тълкувана като класически пример за крещящо противоре-

чие – от една страна Колинс с право приема уникалността на 

човека, свързана с духовната му природа, твърдейки, че тези 

процеси не се поддават на еволюционно обяснение. От друга 

страна обаче той изтъква,че приема за меродавни тъкмо класи-

ческите еволюционни схващания:«Никой сериозен биолог днес 

не се съмнява в теорията за еволюцията» (Collins F. 2006, p.99).  

       Тази двусмисленост в обосноваването на теистичните 

му възгледи  не е останала незабелязана освен от теоретиците 

на ИД и от други автори като теиста Стийв Кейбъл например. 

Последният формулира тезата си по въпроса доста импера-

тивно: „Оценявам пътуването във вярата на Колинс. Въпреки 

това бих искал той да  може да каже: ‘Ние наистина не знаем 

подробности за създаването на човека, но знаем, че Бог е 
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участвал много активно‘” (http://www.probe.org/site/apps/nlnet/). 

Това изискване изглежда почти абсурдно. Не трябва да се 

забравя, че теистичната теза на Колинс е само частично обос-

нована и противоречията в обсъждането на тази комплицирана 

материя са почти неизбежни за непрофесионални теолози. 

Съвременната биология е доминирана от класически неодар-

винови eволюционистки разглеждания и Колинс, като предста-

вител на научния истаблишмънт (Директор на Националния Инс-

титут по Здравеопазване, САЩ), не прави изключение в предпо-

читенията си към по-консервативни теоретични позиции. Ус-

пешно изследваният от него човешки геном като че ли не оп-

равда големите надежди на учените по света непосредствено 

след това епохално откритие за разрешаване на редица теоре-

тико-биологични и практически задачи, особено в борбата 

срещу широко разпространените социални заболявания.  

      Известният психолог Пол Блум се включва в диску-

сията за Франсис Колинс и неговото твърдение, че моралът е 

нещо, което човек получава като дар от Бога. Блум е форму-

лирал проблема за морала като своеобразна версия на ИД, 

поставяйки въпроса за т.нар. морален ИД. Според него обаче 

ИД по принцип не е обоснован, така че същото се отнася и за 

моралния ИД. Блум привежда собствени резултати от експе-

рименти с бебета и малки деца, в които е изследвал редица 

психични характеристики като морална преценка, емпатия и 

състрадание, елементарно чувство за справедливост, елемен-

тарно чувство за правосъдие. Той формулира следния извод: 

„...дори и бебетата имат богати морални способности... 

Колинс е прав тогава, че съществува морален характер. Но 

същото изследване, което установява, че моралното чувство 

съществува, също така предполага, че то е ограничено. Емпа-

тията и състраданието ги има в началото на развитието, но 

те не са най-силто предизвикани от страданията – страда-

http://www.probe.org/site/apps/nlnet/
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нието на тези, които бебето познава. Малките и по-големите 

деца понякога помагат на другите, но няма доказателства, че 

те са готови да се жертват за непознат” 

(http://www.newrepublic.com).Относно ограничеността на мо-

ралното чувство, за която споменава Блум, буди недоумение 

фактът, че специалист от неговия ранг не е оценил, че степента 

на развитие  на психичните процеси при бебетата и малките 

деца не им позволява да покажат алтруизъм, характерен за въз-

растните или да мотивират постъпките си към действително 

страдащите. В този смисъл разглежданията на Блум не биха 

могли да се приемат като категорично опровержение на теис-

тичната теза на Колинс за морала. От друга страна обаче от тях 

не може да бъде изведен дефинитивен извод за евентуалния 

статут на формулирания от него в работен план морален ИД.  

       Ерик Риътън, преподавател по философия в ДУ в Ок-

лахома, прави редица съществени уточнения по темата за мо-

ралния интелигентен дизайн, според него неправилно форму-

лиран от Пол Блум. Той се обявява против свързването на ди-

зайн аргумента с теизма, разглеждани в контекста на теорията 

за ИД, както процедира Блум. Подходът на последния (да се 

формулира морален ИД) Риъртън оценява като погрешен, нас-

тоявайки, че няма основание теорията за ИД да бъде свързвана 

с всяка значима научна идея и да бъде използвана като крите-

рий за нейната оценка. Той настоява, че теизмът, за разлика от 

натурализма, предлага по-съвършена възможност за оценяване 

на комплексни явления:„Колинс последователно отхвърля иде-

ята, че съществува доказателство за наличието на Бог, пред-

лагайки вместо това причини за вярата от един по-скромен 

вид. Той смята, че има характеристики на нашия опит, кои-

то се поддават самите те на теистичния начин на възприе-

мане на цялото и че моралът е една от тези функции. ... Вие 

можете да отречете, че теистичния начин на възприемане 

http://www.newrepublic.com/
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на света – света, който науката описва – има всяко от 

предимствата повече от натуралистичните светогледи. Но е 

погрешно да се отнасяме към него като аргумент в същия 

режим, както тези, предлагани от ИД-теоретиците, като 

аргумент, който изправя един срещу друг теистичната вяра 

спрямо напредъка на науката” (http://religiondispatches.org).  

       В заключение обръщаме внимание на обобщението, 

направено от Кази Ласкин на базата на широк кръг изслед-

вания по психология на развитието на религията от послед-

ните няколко години, публикувани в профилирани амери-

кaнски списания. Той твърди, като резултат от своя анализ, че 

се оформя идеята за «...вродена предразположеност на човеш-

кия ум да смята, че има някакъв вид интелигентен създател 

Бог»(http://www.evolutionnews.org/2014/08/).Теоретицитена ИД 

се отнасят с подчертано внимание към подобни идеи тъй като, 

смятат те, идноктринирането на истините на неодарвинизма 

сред обучаващите се, особено в млада възраст, е своеобразно 

насилие над тяхната природа. Въпреки претенциите на под-

дръжниците на ИД теорията им да бъде научна, в по-широк 

контекст те застъпват идеи, твърде близки до теистичните, кои-

то са в крещящо противоречие с господстващите неодарвинис-

тки схващания. Не трябва да се забравя съществения факт, че 

концепцията за дизайна е обща за теизма и ИД-теорията, макар 

че се използва от тях в различни конотации.  
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