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„РЕЛИГИЯ,  ЦЕННОСТИ, ОРТОДОКСАЛЬНОСТЬ  И
ИНТЕРКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ“ – научно-исследовательский
проэкт кафедры „РЕЛИГИИ“ – ИИОЗ БАН, научно-исследова-
тельской группы „Религиозно-философские парадигмы и интер-
культурный диалог“ и РКИЦ (Российский Культурно-информа-
ционный центр) в Софии, Болгария. Руководитель проэкта –
дфн. Стефан Пенов, зав. кафедры „Религия, верования, повсед-
невная жизнь“. Сотрудничеству  между учеными и теологами
Болгарской Академии наук, Софийского Университета им. “Св.
Кл. Охридского“, РКИЦ и учеными и теологами из России уже
10 лет. В проэкте  принимают участие также ученые и богос-
ловы из Собора православной интеллигенции с центром город
Санкт Петербург; Элецкого университета им.Бунина и другие
специалисты из России и РКИЦ – София: зам. Директора
Иванов М.Б, зав.отделов науки – д-р К. Пеев и культуры –
Шиланков Дм. Б.
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РЕЛИГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ; ТЕОЛОГИЯ И ОРТОДОКСАЛНОСТ

Проф. дфн., дпн. Петко Ганчев – посланик,

Председател на Геополитически център Евразия-София

Източно-православната християнска цивилизация

І. Религии и цивилизации. Общи принципи на диалектическо
взаимодействие

В различна степен автори като А. де Токвил, Т.Карлайл,Фр.
Енгелс, Фр. Ницше, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, Н. Данилев-
ский, Ф. Бродел, Кл.Леви-Строс, Д. Бел, И. Уолърстейн / И. Валер-
щайн/ и мн. др.говорят за мястото и ролята на религиите в ставането на
цивилизацията/цивилизациите и в много по-малка степен за тяхната
роля във формиране духа на цивилизациите и задаването на хоризонта
на тяхната възможна еволюция и история. Може би тук най-яркото
изключение са Макс Вебер с неговите книги “Протестантската етика и
духът на капитализма” и “Социология на религията”, Самюел Хънтин-
гтън “Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния
ред” и “евразииците”- Н.Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский и Л.
Гумильов, които акцентират на ролята на православното християнство
за формиране на “евразийския дух” на Русия като ядро на Евразия.

В тази студия  няма да се разказва историята на възникването
и еволюцията на религиите, тяхната голяма, в определени епохи реша-
ваща роля в съдбата на народите и цивилизациите,  а само ще се изве-
дат принципите на това драматично взаимодействие, логиката на духа,
на културата на отделни народи и група от народи, когато те избират
съответната религия, за да стане тя впоследствие синкретичния култу-
рен фактор, който ще интегрира в цялостна система различните форми
на материалната и духовна култура, за да се формира цялостния дух на
съответната култура на даден народ, група от народи, които в своето
единство в общото и специфични  различия  в единичното правят мате-
риалното и духовно тяло  на една или друга цивилизация. Тук няма съ-
що така да се прави обстоен анализ на историята и характера на циви-
лизациите, тяхното взаимоотношение с културата, което е направено
достатъчно убедително в произведенията на посочените по-горе
автори и в работите на десетки други епигони.

Колкото и да предполагаме и да привеждаме сериозни доказа-
телства за праисторическа високо развита цзивилизация, която най-ве-
роятно  е загинала  в периода на хилядолетието от 11 500 до 10 400 г.г.
пр.н.е.,ние ще се придържаме към историческите доказателства, че
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първите оригинални цивилизации на Земята постепенно възникват в
долините на реките Тигър и Ефрат, Нил, Инд и Ганг, Хуанхъ и Яндзъ в
периода от 4500 г.до 3500 г. пр.н.е.-т.е. това са цивилизациите на Древ-
на Шумерия/Месопотамия, Древен Египет, Древна Индия и Древен
Китай. Цивилизацията на Древна Гърция, възникнала под мощното
влияние на Близкоизточните цивилизации /Шумер, Вавилон и Египет/
е вече вторична, макар и оригинална по своите културни характерис-
тики цивилизация. Това са цивилизациите, които се раждат след нео-
литическата революция и ще окажат огромно влияние върху транфор-
мацията на целия останал свят, пребиваващ в зоната на дивачеството –
родово-общинния строй. Колкото до цивилизациите на маите, ацте-
ките, инките и другите древни народи на Мезоамерика,  то те разгръ-
щат своята културно-цивилизационна логика в различни епохи на
възход и залез, за да бъдат окончателно разрушени от испанските кон-
квистадори в периода 1500 -1800 г. Примитивизираните им фрагменти
и манталитет на човешкия материал ще се интегрират с религията и
културата на завоевателите от Иберийския п-ов и ще родят специфич-
ната култура и цивилизация на Латинска Америка.

В същото време историята на цивилизациите/цивилизацията
ни дава достатъчно аргументи, че те не всякога възникват под влияние
на някаква новородена религия, а в повечето случаи компонират раз-
лични културни елементи, сред които религиозните представи играят
важна, но не още определяща и решаваща за духа на дадената цивили-
зация, роля. Така в митовете на древните египтяни, зафиксирани и в
“Текстовете на пирамидите”, “първото време” на раждането на мита за
фараона/бог Озирис е някъде около 10 400 г. пр.н., но самата древно-
египетска религия и мит за Озирис и Изида и Амон-Ра “узряват”,
стигат своя апогей  към 2500 г. пр.н.е., т.е. в епохата на ІV-та династия,
доказателство за което са трите пирамиди от платото Гиза – на Хуфу
/Хеопс/, на Хафра /Хефрен/  и на Менкаура /Микерен/, за да  започнат
постепенно да залязват при  V-та династия -1500 г. пр.н.е. ..Държавата
Ся, цивилизацията Шан /Ин/ и Западен Джоу заемат първите епохи от
писаната история на древен Китай – от около 3500 до 1100 г. пр. н. е.,
но зрялата философска система на Даосизма и Конфуцианството въз-
никва едва през VІ – V в. пр.н.е., за да стане своеобразната религия на
тази цивилизация, а будизмът, възникнал в Индия през VІ-V в. пр.н.е.,
ще се имплантира в културата на тази цивилизация, а от нея и в култу-
рата на Югоизточна Азия и Япония едва след ІІІ в. от н.е. Но без да иг-
рае решаваща роля за формиране на синоистката цивилизация будиз-
мът в неговия ламаистки вариант ще зададе в много висока степен ду-
хът на културата на Тибет и Монголия. В качеството му на хинаяна, те.
“малката колесница” ще формира духа на културата на Шри Ланка, а
като махаяна – “голямата колесница” културата на Непал, Бутан, Бир-
ма, Тайланд. Въпреки всичко, изследователите трудно приемат идеята
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за наличието на будитска цивилизация.  Съвсем по различен начин
възникват индуизмът, юдаизмът  и ислямът. Те още в началото с пър-
вите си митове и проповед започват да организират аморфната маса на
индоариите, на юдеите и на арабите от Арабския п-ов, за да ги транс-
формират в интегрирано и структуризирано общество, т.е. тук рели-
гията в нейните монолатрични и монотеистични форми “работи”, за да
превърне родово-племенната  аморфна и враждуваща помежду си маса
в единна система. Разбира се, още в началото всяка от тези религии
следва различни цели, които се виждат в последващата история на тези
цивилизационни образувания. Ако при индуизма тези цели са насо-
чени към установяване на фундаменталната структура и една абсолю-
тизирана традиция, която  непрекъснато трябва да възпроизвежда
структурата на установените изначално отношения, а при юдаизма
религията трябва да съхрани този малък народ в морето, “подвижните
пясъци” на другите по-мощни древни народи от Близкия изток, перма-
нентно враждебно настроени към него, то ислямът вижда главното ус-
ловие в обявеното единство на един народ и един Господ Аллах само в
експанзията – както в нравственото извисяване на отделния човек, така
и в овладяването на други пространства и покоряване, т.е. превръщане
в “мюсюлмани” на другите народи...

Запознаването с историята на религията/религиите и цивили-
зациите ни дава достатъчно увереност да твърдим, че както религиите
в своя зрял оформен канонично и институционално вид не се раждат
изведнъж, а постепенно еволюират, систематизирайки фрагменти от
различни митове, тотемистични и анимистични вярвания в относи-
телно цялостна рационализирана система за силите на творението, веч-
ността и постоянното възраждане, който процес е неотделим от проце-
са на постепенното възникване на едни или други фактори, които ще
зададат качествения преход от протоцивилизационното примитивно
родово общество в относително цялостна цивилизационна система.
Веднъж обаче оформени като развит мироглед, канонични принципи,
йерархия и институции религиите поемат ролята на универсалния
културен фактор, който оформя духа на даден народ, цивилизация.
Може би това е дало основание на С.Хънтигтън да направи извода, че
това дава основание на хората да отъждествяват големите цивилизации
в човешката история с господстващите в тях религии. /Вж. С. Хънтин-
гтън, Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния
ред, Обсидиан, София, 1999, с. 52/

Проследявайки степените на еволюция и форми, в които се
проявяват религиозните вярвания на различни народи от Африка,
Австралия и Нова Зеландия, Америка, Азия и Европа можем да съдим
и за тяхната степен на обществена еволюция от предцивилизационни
примитивни общности до зрели и модерни цивилизации. В това
отношение колкото и да са силни различните културни и цивилизаци-
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онни флуктуации, въздействия върху едни или други обществени
структури, намиращи се на по-ниско културно-цивилизационно ниво,
те не могат да предизвикат модернизация на тези общества, просто
защото те са закотвени около религиозните и свързаните с изповяд-
ваните религии културни традиции, които формират идентичността на
съответните общества. За да се променят те трябва или да се откажат
от своите религииозни традиции или да модернизират и самите
системи на доминиращите в тези общества религии.

Запознаването ни с историята на първичните оригинални
цивилизации – Месопотамия, Египет, Индия и Китай ни показва ,че
възникването  на първичната цивилизационна структура е ставало под
влияние на взаимодействащите си реални потребности на живота,
които са заставяли хората да търсят  и предлагат средствата и решени-
ята на тези потребности, неотделимо обаче от осмислянето на техния
сакрален, т.е. силно значим за живота им характер. Но именно тази
сакралност на действия, отношения и предмети, за която пише М.
Илиади, задава духа на духовната култура и се снема във фундамента
на традициите на младите цивилизационни образувания.

Въпреки мненията на различни “културолози”, че е едва ли не
невъзможно да се определи цивилизацията, мисля, че първото изис-
кване за такова определение е да се държи сметка, че цивилизацията е
степен в историческото културно развитие на обществото, когато на
мястото на непосредствените личностни отношения на производство и
потребление в условията на първобитната общност като резултат от
разделението на труда и уседналостта възникват сложни производс-
твени и обществени отношения, които характеризират нова качествена
степен в обществената организация на хората. При тези качествено
нови условия връзките между отделните индивиди се осъществяват с
помощта на специално възникнали или създадени средства и инсти-
туции. Непосредствената нагледна представа в отношенията на прими-
тивната общност се постепенно замества от средствата и институциите
за абстрактна, опосредствена връзка. Тук няма значение каква е тяхна-
та роля, функция и цели. Важното е да се разбере, че те са продукти на
историческото творчество, на културата на човечеството, на умението
на всеки човек да създава, или възпроизвежда, по силата на заложе-
ните в него генно-културни кодове, “втора”, изкуствена, т.е. социална,
култивирана природа. В този смисъл цивилизацията възниква като
качествено нова степен в  историческото развитие на културата, която
продължава в нови форми универсалната еволюция.

Възникването на цивилизацията като историческа степен на
развитието на културата заедно с това представлява отричане от ро-
дово-общинния строй и утвърждаване на първия класов обществен
строй – робовладелския. Именно в тази първа форма на цивилизацията
свободните отношения от обществата на примитивния комунизъм
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преминават в отношения на лична зависимост на роба от робовладе-
леца. В това отношение не може и дума да става за дълг като израз на
осъзнатата свобода на избор и действие. Повсеместно каквито и да са
били специфичните особености първите цивилизации са били робов-
ладелски цивилизации. Уседналостта, земеделието и скотовъдството
като основни дейности, предизвикало не само разделение на труда в
непрекъснато разширяващи се форми и мащаби, но довело и до въз-
никването на стоковото производство и класите, изграждащи матери-
алните, икономически основи на цивилизацията. Този исторически
процес Фр. Енгелс характеризира с няколко пункта:“1. с въвеждането
на металните пари, а с това и на паричния капитал ,на лихвата и лих-
варството; 2. с появата на търговците като посредническа класа между
производителите; 3. с възникването на частната собственост върху зе-
мята и ипотеката; и 4. с появата на робския труд като господстваща
производствена форма.”/Фр.Енгелс, Произход на семейството,частната
собственост и държавата”, К.Маркс, Фр. Енгелс, Изб пр-я, т.ІІ, с.368/.

Разделението на труда, довело до възникването на стоковото
производство и до възникването на частната собственост и класовото
разделение на обществото, поражда и трите други големи фактора, без
които нито първите древни цивилизации, нито съвременната цивилиза-
ция могат да бъдат разбрани. Тези три фактора са градовете, държавата
и буквеното писмо. Чрез тях се осъществява системната цялост на об-
ществото  и целенасочено се управлява неговата дейност. В същото
време укрепва и ролята на идейния фактор в лицето на религията /ре-
лигиите, който трябва да оправдае съответния установен или ус-
тановяващ се характер на съответната цивилизация. Тази интеграция,
регулиране и управление на дейностите на индивидите се осъществява
по строго определен икономически, политически и териториален приз-
нак  и т.н., от такава особена институция, каквато  е държавата, въплъ-
тила в себе си както общия интерес на населението на даденото об-
щество, така и волята на господстващата класа, група и т.н., в една или
друга степен “осветена” и “оправдана” от съответната религия.

От своя страна градът /Civitas/ е онази обществена форма, в
която се осъществяват първите държави на прехода от родовия към
робовладелския строй и са символизирали господството на победилия
род,родова община над остналите родове /Атина, Спарта, Микена,
Хастинапур, Шан, Тива, Мемфис, Ур, Трир, Дамаск, Библос  и т.н./.
Той също така е място за упражняване на много дейности и главно на
занаятите и на обособяващия се все по-определено умствен труд като
антипод на физическия. Той  е също така мястото на централните све-
тилища, храмове и йерарси на родените в протоцивилизационния пе-
риод религии. Като цяло градът е символизирал качествено новата сте-
пен на произвеждащото общество след неолитическата революция,
особено в бронзовата и желязната епоха, неговата независимост от
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земята, от климата и циклите на годишните времена и т.н. С други ду-
ми, градът е първата форма на обществен живот в условията на циви-
лизациите, в която хората в голяма степен се чувстват свободни от
природата и осъществявайки своите специфични социални дейности,
ги осъзнават и осмислят като нещо качествено различно от природата.
Той ще бъде и културното образувание, което не само ще създава усе-
щането за повече свобода на човека, но и  ще му подхранва илюзията
за неговата изключителност.

Откриването на писмото е фактор с трудно оценимо значение
за интелектуалното развитие на човешкия род, възникването и разви-
тието на неговата цивилизация в различните й форми. Много вярно за
факторите, обусловили възникването на писмото и за последиците от
това откритие пише И.И. Гелб в книгата си “Основи на граматоло-
гията”. “Навсякъде в древния свят писмото се появява в периода на
внезапния ръст на всички онези разнообразни елементи, чиято съв-
купност ние обикновено наричаме цивилизация. Когато и да  е станало
това, появата на писмото съвпада по време с такъв тласък в развитието
на държавата, занаятите, търговията, промишлеността, металургията,
средствата и пътищата за съобщения, на селското стопанство и опито-
мяването на домашни животни, в сравнение с които културата на всич-
ки предишни периоди, характеризиращи се с липса на писменост, изг-
леждат изключително примитивни. По-скоро можем да считаме, че
съвкупността на факторите – географски, социални и икономически –
водещи към възникването на развита цивилизация, едновременно е
създала комплекса от условия, при които не може да се мине без пис-
мо. Или казано с други думи, писмото съществува само в условията на
цивилизацията, а цивилизацията не може да съществува без писмо.”(И.
Е.Гельб,Опыт изучения письма/Основы граматологии, М,1982, с. 211 ).
Можем само да допълним, че именно буквеното писмо създадено от
финикийците при цар Хирам, в епохата на юдейския цар Соломон, е
онзи фактор, който открил възможности за съхраняване за дълго па-
метта на човечеството, да подреди и съхрани в документи своята ис-
тория и рационална наука и да създаде база за качествени прориви в
знанието и технологиите.

Очертаването на различните фактори, допринесли за  възник-
ването  и еволюцията, а също  и моменти на анализа на категорията
“цивилизация” ни позволяват макар и накратко, да определим цивили-
зацията като такова сложно обществено-културно образувание, което
се характеризира с определена степен:1. на действително усвояване,
опознаване и преобразуване на действителността по особен културен
начин; 2.на разделение на дейностите и разпределение и потребление
на създаваните духовни и материални продукти; 3.на развитие на об-
щественото богатство в съответствие с материалната основа на общес-
твото – неговия начин на материално производство и неговата духовна
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култура; и 4.на възприятие на света и човека в съответствие с раз-
бирането на принципите на свободата и дълга, в единство с Твореца и
Вечността на Вселената( Возрожждаюшегося гиганта /Цивилизация и
философия  древнего и современного Китая/Минск,БГУ,2006, с.15-28).

С какво религиите въздействат на цивилизациите и доприна-
сят за тяхното ставане, утвърждаване, еволюция, а също  и за техния
залез? Това е фундаменталния въпрос, който ще ни позволи както да
си обясним мястото и ролята на религията в ставането на човешката
цивилизация и нейната история, но така също и при конкретния анализ
на различните древни и съвременни цивилизации да си обясним тех-
ния дух и тяхната роля в историята им, да си отговорим защо едни са
загинали, а други са се адаптирали във векове на изпитания и са стиг-
нали до днес. И не на последно място, да видим какъв  е потенциалът
на съвременните цивилизации и има ли “таван”в тяхното културно
развитие, при чието достигане те са заплашени от разпадане и гибел.

Първо, религията е тази синкретична форма на културата, ко-
ято със своите идеи, митове, морални принципи, норми и заповеди, със
своите ритуали, канон и традиции е позволила на първите цивилиза-
ционни образувания да свържат живота на хората с идеята, представа-
та за вечността, за всемогъществото, за справедливостта и доброто, за
свободата на духа и дълга към Твореца и Началото родени смътно от
шамани, жреци и пророци, върху базата на различни вярвания и суеве-
рия и по такъв начин да придадат смисъл на тяхната био-социална бит-
ка за оцеляване като  разгръщат непрекъснато без предварително зада-
дени образци неизчерпаемия потенциал на вложените в тях генно-кул-
турни кодове  в своята по-нататъшна културна еволюция и история.

Но общите морални принципи, които религията/религиите за-
дава на останалите форми на културата на цивилизациите в тяхното
ставане и специфична роля в цялостното формиране на духа на съот-
ветната цивилизация не биха могли да действат като външни уста-
новки, ако не се персонализират, ако не преминат през душата и ума на
всеки изповядващ дадена религия. Именно в тяхното  преживяване и
промисляне в “гранични ситуации”, при които индивидът се изправя
пред угрозата на смъртта, а също на избор за едно или друго поведе-
ние, от което зависи бъдещата му съдба индивидът се опира  върху
предлаганите от избраната от него религия принципи, ценности и лю-
бов, вяра и надежда в Господа Бога. По такъв начин не само като вън-
шна институция и външен културен фактор, но и преди всичко чрез
вътрешното душевно преживяване и размисъл религията постоянно
формира цивилизацията и в това е нейната незаменима от никоя друга
форма на културата форма. Но чрез формирането на душевния и ду-
ховен настрой на всеки вярващ религията формира и общия морален
дух на съответната цивилизация. И затова от особено значение е да се
разбере не само и не толкова институционалната структура и църковна
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йерархия на една религия, а как, с какво тя прониква в душата на всеки
изповядващ я и го прави свой верен воин, който реализира целия си
живот като въплъщение на тази вяра и този дух...

Второ, религията/религиите е културният фактор, който фор-
мулира, изведе и наложи пред страха от санкции  фундменталните нор-
ми, принципи и ценности на морала, които прекъснаха доминацията на
инстинктите в първобитното стадо, създавайки по такъв начин фунда-
мента на системата на новия тип социални, обществени отношения
между хората, върху която се издигна цялата огромна  система на
цивилизацията/цивилизациите. Това е така, защото не производстве-
ните, материалните, икономическите отношения, които К. Маркс из-
веде напред са фундамента на обществените отношения между хората,
а техните морални отношения като хора, разумни човеци /Homo sapi-
ens/. И затова не случайно Адам Смит разглеждаше в единство иконо-
мическите и моралните отношения, принципи и ценности, което за
съжаление К.Маркс пренебрегна в името на своите политически
възгледи и изводи. Без решаване на отношенията между половете и
поколенията в съответствие с определени морални норми, правила,
принципи и ценности в първите човешки социални образувания ние не
можем да си представим  никакви по-следващи процеси на културна
еволюция на човечеството.

Изследването на историята на религията/религиите ни показва,
че появата, обособяването и разгръщане на ролята на политиката  като
особена сфера на обществения живот на цивилизацията се осъщес-
твява в тясно взаимодействие с религията, с нейните адепти, служите-
ли и  институции. От характера на това взаимодействие също в голяма
степен се ражда  и укрепва духа на една цивилизация. Това е така
,защото религията в началните етапи на възникването, развитието и
разцвета на цивилизацията/цивилизациите е идеологията, която обяс-
нява и оправдава политиката и главно властта на върховния владетел
на дадена държава/империя, макар че понякога той може да е и същев-
ременно духовния глава, “помазаникът” на Бога.  Взаимодействайки
си обаче като полярни противоположности “институцията на
религията” –съответната църква и институцията на властта –поли-
тиката на държавата, която по силата на определени, писани или непи-
сани договори между управляваните и управляващите още изначално
се намират в яростна борба именно по въпроса “кой да управлява” по-
даниците, които обикновено са вярващите. Историята на почти всички
цивилизации ни дава изобилие от примери на тази борба, която често е
взимала своите “жертви” като унижаването на непокорни крале, отлъч-
ването от църквата и проклинането на непослушни царе или дори екзе-
кутирането на “опасни” с проповедите си патриарси, пророци ,за да се
стигне до наши дни, когато в една или друга степен са намерени балан-
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сите  на взаиоотношенията между политическата власт в една държава
и съответната религиозна институция.

Така или иначе, след временни надмощия и налагане на една
или друга форма на отношение между църковно-духовната и светската
политическа власт днес намираме четири главни форми на техните от-
ношения: а / цезаро-папистка; б/. папо-цезаристка;  в/. теократична; и
г/ теистично-индивидуалистка, представена от релацията “Човек-Бог”.

а/. Като правило в историята на древните цивилизации ние
срещаме доминацията на цезаро-папистката форма на отношение дър-
жавна светска власт, власт на монарха и  духовна власт, власт на гла-
вата на съответната религиозна институция/църква. Така  е в древен
Египет в по-дълги епохи на династиите, така  е в древен Вавилон, в
древна Персия, в големи периоди на древните еврейски царства в
Юдея и Израел, така е в Рим ,така е и в империята на ацтеките и ин-
ките. Тази традиция ще бъде възприета от първоначалното християн-
ство, чийто дух се съхранява в ортодоксалното православно християн-
ство и традиционния ислям, където светския владетел, император, цар,
султан, шах и т.н., а в по-ново време президент, премиер-министър или
генерален секретар на комунистическа партия е изпълнявал главната
роля на духовен глава на съответната държава, при първоначалния
ислям халиф/наследник/, а истинския глава на доминиращата или гос-
подстваща религия е просто глава на съответната църква или религи-
озна институция. Тази форма на отношение между институциите на
религията/религиите и политическата власт, държавата възникнала в
древните източни общества е формирала и съответния дух на цялост-
ност, на тоталитаризъм на тези общества и се е съхранявала и възпро-
извеждала в дългите исторически традиции. Тук лидерът, главата на
държавата е винаги е ставал обект на своеобразен религиозен култ и е
бил обожествяван. Той е особата, която представя цялото-народа и за-
това отношението към него е вън от всякакви демократични принципи
и ценности. Затова духът на източните общества, в това число и на
обществата минали през духовната лаборатория на източното правос-
лавно християнство и на исляма е по-скоро колективистичен и когато
този дух под ударите на противоположните принципи на папо-цеза-
ризма и на “теистично-индивидуалистката” на протестантизма се раз-
падне той преминава в другата си крайност на примитивния, а не
социализиран, зрял индивидуализъм.

б/.Папо-цезаристката форма е компромисна, заредена с демок-
ратизъм форма на отношението между върховната духовна власт на
понтифика/папата над миряните, при която властта на светския държа-
вен глава /крал, император, президент  и т.н./ се освещава, благославя,
но тя не стои по-високо в йерархията от ценности на вярващия миря-
нин по отношение на върховния духовен глава. Тази форма е постиг-
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ната след години борба между папата/папите и  кралете на Европа,
които са искали те да определят представителя на Бога на Земята.

в/ Теократичната форма е формата на абсолютизиране на мяс-
тото и ролята на една религия в цялостния живот на дадена държава и
дори цивилизация. Това е безпределното господство над всички инсти-
туции на духовния глава на дадена религия – върховен жрец, аятолах,
бодисатхва – лама, патриарх или нещо подобно. Столетия Юдея е била
теокрация. Столетия Тибет е бил теокрация и едва при повторното
присъединяване на Тибет към Китай тази средновековна традиция е
прекъсната, а избягалият Далай-лама служи като претекст за нападки
към КНР от разни “борци” за “права на човека и малцинствата”. В
наши дни теокрация е Ислямска република Иран, където в резултат от
революцията от 1979 г. върховната власт се осъществява от аятолах, на
който се подчиняват законодателната и изпълнителната власт.

г/. Ако посочените по-горе три основни форми на релацията
“духовна, религиозна власт  и светска, политическа власт” са в някаква
степен анализирани /Вж. например П. Ганчев, В битката за бъдещето.
Светът и България в глобалната епоха, Варна, 2002 г. с. 49-53 /, то
Теистично-индивидуалистката форма известна като протестантизъм в
различните му варианти – лутерански, калвинистки, агликански, мено-
нистки, квакерски, баптистки, евангелистки и т.н. не е изследвана в
нейните отношения към политическата власт. Широко известна и
хилядократно цитирана е книгата на Макс Вебер( “Протестантската
етика и духът на капитализма” /София, 1993 г/), в която се показва
ролята на протестантизма за формиране на морала на първите капита-
листи, но не се прави никакъв анализ на ролята на принципите на този
клон на християнската религия за формиране на една или друга поли-
тика, за реализацията на политическата власт. Но въпреки това напра-
веното от М. Вебер  е достатъчна база, за да се предложат нови изводи
за ролята на протестантизма, който в крайните си рационално теис-
тични форми  се откъсва от релацията “Човек – Християнски Бог
/Христос/” и се издига до релацията “Човек – Бог”.

Духът на протестантизма, въплътен в принципите и духа на
протестантската етика се роди в Европа от синтеза на множество фак-
тори, които вече бяха се реализирали в различни епохи от древността
до новото време както в системата на обществения морал, така и в раз-
личните форми на духовната култура. Това бяха разбира се търговията,
пазара, лихварството, стремежа към печалба, алчноста, безкрупулноста
при използване на средства, които водеха до нарастване на богатството
и т.н.Т.е. като явление те не бяха нещо съвършено ново, но именно в
своя синтез те родиха новото качество на духа на капитализма, който
дух в неговите морални измерения се беше въплътил в протес-
тантската етика. Кои бяха някои от тези водещи качества,които в сво-
ето  единство образуваха носещата структура на системата на прин-
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ципите и нормите на протестантската етика и раждаха духа на
капитализма?

1. Това беше рационалността, която възстанови елинско-римс-
ката рационалност в епохата на Ренесанса и роди науката на Новото
време, за която писа в своя “Нов Органон” Франсис Бейкън- бащата на
английския сенсуализъм и която най-блестящо се демонстрира във
философския рационализъм  на Р.Декарт, Б. Спиноза и Г. Лайбниц.

2. Но именно философският рационализъм посочи принципите
на системността, на цялостността на нещата, което беше твърде важно
за всеки анализ, за всяко действие.

3. Рационалността и системността логически водеха към тър-
сене и постигане на рентабилност при всяко действие, при всеки про-
цес.Това беше ключът не само към въвеждане на нови технически
средства  и технологии в производството, но и нови форми на органи-
зация и управление на всяка дейност, на обществените дейности.

4. Всяка рентабилност е израз на стремеж към по-висок
резултат, по-висока печалба от вложените и изразходвани усилия.

5. Всяка рентабилност обаче не е просто израз на алчност, на
безсмислено натрупване на богатства, на пари, а е условие за динами-
зиране, разгръщане на съответните дейности, които може да направи
човека. Рентабилността изисква скромност в разходите, пестеливост,
себеотдаване на предприетата дейност.

6. Но непрекъснатата динамика, която беше заложена от про-
тестантската етика в духа на капитализма водеше до преодоляване на
границите на пространството и времето, което К.Маркс  посочи като
една от чертите на капитала в своя фундаментален анализ на капита-
лизма в “Капиталът”т.І. С други думи, духът на капитализма, роден от
протестантската етика беше заредил този уникален обществен строй
със стремеж към непрекъсната експанзия, а следователно към глобал-
ност. И той правеше това в последващите векове с помощта на всички
възможни форми на експлоатация на огромни маси население, с  гено-
цид над цели народи. Той продължава това и днес в крайните екстрем-
ни форми на неолиберализма.

7. Не трябва да се забравя и факта, че Ренесансът и Новото
време възстановиха възприятието на човека-индивид като висша цен-
ност, без да умаловажават ролята на неговата вяра в Бога и ролята на
християнския Бог за мироустройството и успеха на човешките дела в
угода на Бога. Именно “успеха в професията”, за която писа Мартин
Лутер и “избранността” на онзи, който действа успешно, според Жан
Калвин, бяха този ензим, който добави протестантизма в духа на свет-
ския хуманизъм, който персонализира всички посочени по-горе прин-
ципи  и ги направи ценности на всеки индивид. Но тази персонали-
зация вече не се нуждаеше от посредника на църквата, на папата и на
свещеника. Даже нямаше нужда да се изучават и следват писанията на
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множеството свети отци на църквата, които интерпретираха по един
или друг начин Библията. Всеки вярващ, независимо от това бил той
бизнесмен или политик, земеделец,  учен  или деятел на изкуствата,
просто трябваше да се опре на своята вяра в Бога, в Христос, така как-
то  е представен в Новия завет, и в посланията на Апостолите.

Тази“Теистично-индивидуалистка”форма, в която виждаме ре-
ализацията на релацията “Религия-Политика” се развиваше в още по-
крайни степени в Теизма, където индивидът не вярва в кой и да е Бог,
в случая християнския, а просто в едно Висше начало, в Твореца на
Вселената, което окончателно преодоляваше необходимостта от как-
вито и да са посредници, включително и протестанските пастори при
евхаристията-тайнствата–кръщения, бракосъчетания или погребения.

Теистично-индивидуалистката форма на реализация на рела-
цията “религия- политика” се реализира в редица страни на Европа
след годините на Реформацията ХVІ в./Скандинавските страни, Сев.
Германия, Холандия, Англия/, но в най-категорична форма ние я виж-
даме като фактор, който формира духа на Американската цивилизация,
за което ще стане дума по-нататък.

Четвърто, всяка монолатрична и монотеистична религия още
отначало заявява своето право на универсалност: а/ представено от
идеята /мита за сътворяването на света от един единствен Бог или
върховен бог, родил след това другите богове, който има различни
имена, но е именно Всемогъщият, Всемъдрият, Всесправедливият,
Твореца и Начало на всичко: Атум – Ра, Ансу/Ел, Мардук,  Уран/Зевс,
Брахма, Ахура-Мазда, Тескатлипоки, Инти/Виракоча, Йехова/Яхве/
Саваот, Христос, Аллах; б/ Именно този Единствен или просто Върховен
Бог  е създал първия човек/човеци – при индуизма и зороастризма
Йима, при шумерите, юдаизма, християнството и исляма Адахпа,
Адам /земен-човек/  и т.н.; в/ дал е моралните норми, принципи и
ценности на живота на всеки човек, на човеците; г/ задал е правилата
на универсалния ред във Вселената, но и правилата за обществения
живот на човечеството; д/ всичко това дава достатъчно усещане в
адептите и служителите на тези религии –жреци, свещеници, пророци
и съответните глави на църквите, които ги проповядват да ги смятат за
универсални и по силата на това да са се стремели в древността, и в
по-късните епохи да се стремят до ден днешен да експанзират върху
неовладяната от тях маса на световното население и да го обърнат в
своята вяра. Разбира се, стратегиите на всяка от днес съществуващите
монотеистични и монолатрични религии са различни. Ако юдаизмът се
стреми да съхрани духът на Тората в народа на Израел и навсякъде,
където по света има евреи, ако индуизмът се стреми да съхрани тра-
дицията на установената още в арийската древност социална кастова
структура и следването на трите дълга на обикновения индиец, а бу-
дизмът следвайки своята морална система на “срединния път” да спе-
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чели всеки повярвал в нейната спасителна сила за прекратяване на пре-
ражданията и постигане на нирвана, то християнството и чрез трите си
клона, разбира се, в различна степен, се стреми чрез свои мисионери
да стане световна религия, което се вижда не само от неговата история,
но и от названията на църквите – Вселенска /източно-православната/,
Католическа, т.е. Универсална /западното християнство/. На свой ред
Ислямът, следвайки само абсолютизма на Аллах  и неговото
възприемане като изчерпваща Всеобщността онтичност се стреми към
един неудържим експанзионизъм с всички възможни средства и
форми. Но тази претенция за универсалност въплътена в битието на
съответните цивилизации не само задава непрекъснато мотивите на
тяхното историческо възпроизводство, и импулсите на тяхната експан-
зия спрямо другите “световни” релии, но и евентуално спрямо неовла-
дяни или “слаби”в установената си културна идентичност групи  и
народи, но също така  виждаме, че налага определени лимити, предели
на техния стремеж към “вечност” и в една или друга степен се явява
причина за техния упадък, залез  и гибел.

Следвайки тази логика, че една монотеистична или монолат-
рична религия е задавала и задава и до днес духа на една съответна ци-
вилизация може, както ни показаха О. Шпенглер и А. Тойнби да го-
ворим за множество цивилизации в древността, мнозина от които са
оставили само паметниците и руините на своята култура и само две са
се съхранили в непрекъсната еволюция и история до наши дни-древно-
индийската индуистка и древнокитайската конфуцианска. В наши дни
обаче твърдо би следвало да говорим за няколко национални цивили-
зации с различен мащаб, място и роля в геопространството и историята
на съвременното човечество – синоистка, японска, индуистка и юдейс-
ка и за няколко световни цивилизации, също с различен мащаб, място
и роля в световното пространство и съвременна история , а именно: а/
западноевропейска християнска; б/ американска; в/ източно пра-
вославна християнска; г/ латиноамериканска християнска; д/ ислям-
ска;е/ африканска. Така реално и активно действащите цивилизации
днес,  с флуктуациите между някои от тях, които трябва да отчитаме,
са десет.

Нека при по-нататъшния анализ  накратко покажем духа на
Източно православната християнска  цивилизация, с какво тя  се
вписва в общата картина на съвременното човечество  и в каква степен
задава тенденциите  на неговата еволюция и история през следващите
десетилетия.

ІІ.Източно-православната християнска цивилизация. България,
Русия:

Определено можем  и следва да говорим за Източно-правос-
лавна християнска цивилизация. Тази цивилизация се изгражда в из-
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точната част на Европа върху базата на Източната Римска империя и
под нейното мощно културно влияние и установяване и развитие на
християнството в цяла редица страна на Югоизточна и Източна Европа
– България, Сърбия, Румъния, Молдова, Грузия, Армения, Русия, Ук-
райна и Беларус и разбира се, самата Гърция като най-значимия етни-
чески и културен компонент на империята. Тези страни и народи имат
сходна и същевременно различна историческа съдба след приемането
на християнството в неговите ортодоксални характеристики. Всички
те в различна степен са подложени на инвазията на Исляма и Католи-
цизма за различни периоди и загубват части от своето население,
които преминават към другите религиозни конфесии. Това разбира се,
не пречи на основната част на тези народи да съхраняват и да следват
принципите и традициите на Източното православие, на Ортодоксията,
което оказва мощно влияние върху формирането на техните нацио-
нални култури и идентичност.

Но бидейки фрагменти на Източно православната религиозна
общност посочените страни и обявилата се след края на Студената
война “Македония” за самостоятелна държава само за един кратък ис-
торически период /1945-1990г./ с изключение на Гърция бяха членове
на социално-политическия и икономически блок на държавния социа-
лизъм. За около четири века част от тях –България, Гърция, Сърбия, а
също Армения и Грузия бяха в състава на Османо-турската империя.
На свой ред Русия, Грузия, Армения,Молдова,Украйна и Белорусия за
около два века бяха в състава на Руската империя, а също на СССР.
Останалото време те бяха или за кратко съюзници и приятелски дър-
жави или противници, които често се вкопчваха във войни от различен
характер.Тази историческа съдба, въпреки различните проекти, не им
позволи да изградят една хомогенна обща култура на православните
народи и по този начин да бъдат готови за исторически перспективни
държавни съюзи. Онова общо, което се беше формирало в отделните
православни държави така и не им послужи за по-цялостна интег-
рация. В различна степен между тях тегнеха нерешени национални
въпроси и съперничество за лидерство в едно ограничено прос-
транство какъвто беше случаят с Балканските страни – България, Гър-
ция, Сърбия и Румъния.

а/ България като първоначинател
Без да подценявам нито за момент приносът на всеки един от по-

сочените православни народи за културното развитие на Източно пра-
вославната цивилизация, която в по-голямата си част беше цивилиза-
ция на славянски народи  не мога да не посоча историческата заслуга
на България от средата на ІХ век до края на ХІV век, а и до средата на
ХV в.  на отделни нейни представители на християнската църква за
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полагане основите на тази цивилизация, а след това огромната роля на
Русия за нейното съхраняване, обогатяване и развитие до наши дни.

Както Меровингите във Франция, а преди тях и готите бяха
начинателите на нова християнска Западна Европа, така българския
цар Борис І Кръстител и неговия син цар Симеон Велики, а заедно с
тях и благодарение на тях светите братя Константин/Кирил и Методий
и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Екзарх Йосиф, Конс-
тантин Преславски, Тодор Доксов и др.бяха великите начинатели на
Източно-православната/Славянска цивилизация/ Вж.Петко Ганчев,
Становление славянской цивилизации является ее собственным делом,
в “Рeлигиите в Европа и бъдещето на православието”, София, 2006, с.
21-31/.

Именно българите, а след тях  и чрез тях другите балкански
народи и северните славяни от Киевска и всички други Русь приеха и
подеха духа на източното православие, което се беше установило в Из-
точната Римска империя/Византия. Без инициативата на българите, със
смъртта на Византия щеше да умре и Ортодоксалното християнство, и
щеше да се съхрани само онзи негов вариант, който разви  Рим и пре-
даде на западноевропейските народи.

Кое беше онова новото, великото, което дадоха на Европа  и
на света двамaта свети братя Константин/Кирил и Методий и техните
ученици и българските царе Борис І и Симеон І Велики? От житията и
от много други сравнителни исторически данни, включително и
история на Волжка България, научаваме, че двамата братя Константин
и Методий са правнуци на четвъртия Кубратов син Кубер, който се
установява в Македония без да успее да направи четвърта България
като неговите братя Боян, останал на Кавказ, Котраг, установил
Волжка България и Аспарух, установил Дунавска България. Техният
дядо като български аристократ е бил “близък на царя” на българите,
но в годините на смута /756-777 г./ бяга в “чужбина”/Византия и, по
думите на Константин, “там ме роди”. Константин не успява да
възстанови “дядовската чест”, но на предложението на стратега
Теофилакт да се готви и той за стратег, т.е. за министър на Византия,
отговоря, “политиката не е за мене, аз съм се посветил на науката и
искам да дам слово на моя народ”.На кой народ? Византийците,
гърците имат слово, писменост. Ясно е, на на своя, българо-славянския
народ. В 855 г. Константин се отказва от длъжността библиотекар на
великия Константинополски патриарх Фотий, за да отиде с брат си
Методий в Полихроновския манастир и да създаде “словото”- славяно-
българската азбука. Вече изпратени с Методий в Моравия Константин
на път за Рим във Венеция и в самия Рим пред папа Адриан ІІ
блестящо защитава правото на славяните да имат свой език, свое слово
и по този начин още през ІХ век разгромява триезичната догма, че
християнството трябва да се разпространява само на еврейски, гръцки
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и латински езици. Това западноевропейците Мартин Лутер и другите
ще направят едва в началото на ХVІ век? Именно величието на делото
на Константин станал преди смъртта си Кирил /869г./  и брат му
Методий ще принуди папа Адриан ІІ да ги обяви за равноапостоли на
Европа, а св. папа Йоан Павел ІІ да ги обяви и за закрилници на
Европа! След смъртта и на Методий през 885 г. като архиепископ на
Моравия  всички негови ученици са продадени на робските пазари на
Рим и Венеция, но тримата български ученици на братята –Климент,
Наум и Ангеларий, изпратени още през 863 г. от Борис І се връщат в
България, защато  знаят, че “в България ги чакат, че там са нужни”.
При тези нови обстоятелства Борис І, който през цялото време след
приемането на християнството и покръстването на българите през 864
г. се стреми да се освободи от опеката на Константинопол и опас-
ността от елинизация на българите предприема втора важна иници-
атива – въвежда славяно-българската писменост  и език както за цър-
ковните служби, така и за светското образование на народа /889г./. То-
ва дело с невероятен мощен размах ще разгърне неговия син цар Симе-
он І Велики, който  ще извика и младите ученици на светите братя от
Константинопол и ще организира два книжовно-просветни центрове в
България /Велики Преслав и Охрид/, която при него ще влезе в Евро-
пейската история като третата християнска империя, наред с Византия
и Франкската империя на Карл Велики. Именно Симеон Велики с въ-
веждането на всеобщо образование на цялото население ще създаде
предпоставките България да стане “държава на духа” и да устои по-
късно във вековете на османо-турско  робство, той ще реформира кр-
асивата, но сложна Кирилова “глаголица”  и ще направи “кирилицата”,
която до ден днешен  е азбуката на повече от 300 милиона души в
Европа и Азия и е една от петте официални азбуки на ЕС. И не най-
накрая, Симеон І Велики ще положи основите на славянската
цивилизация като изпрати една от своите племенници Олга за жена на
Киевския княз Игор, която ще успее да убеди своя внук Владимир
“Красное солнышко”да приеме православното християнство /985-988г.
/ и славяно-българската писменост и език. Именно Симеон І Велики
ще отдели българската православна църква от опеката на Констан-
тинополската партриаршия  и обявявайки  я за афтокефална ще
утвърди равенството й с другите православни църкви, които ще
следват този пример.

От особено значение да се придаде необратим характер на
православното християнство, което в единство със славяно-българс-
ката писменост и език започва да се утвърждава в Киевска Рус и дру-
гите славянски княжества на североизток е както фактът, че първото
покръстване на Киевския княз и киевчани става, според съхранената
по чудо от унищожителната цензура на византийците Ипатиевска
хроника,  през 985 г. от българите на внука на цар Симеон Велики
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Роман Симеон, който заедно със Самуил и неговите братя продължава
битката срещу Византия. През 988 г. византийците за втори път
“кръщават” княз Владимир, защото първото кръщение било направено
от “българите-бохемичи”, т.е. от учeниците на  дошлите от Бохемия-
Моравия ученици на Кирил и Методий Климент, Наум и Ангеларий.
Но въпреки тези опити на византийците да заличат ролята на
българите, връзките на княз Владимир със Самуил и Охридската
патриаршия, за които ни пишат М.Д.Приселков и Л.Н.Гумилев /Вж.
Л.Н.Гумилев, Древняя Русь и Великая степь, Санкт Петербург,
“Кристал”, 2002, с 236-241/дават своите плодове. Високата образо-
ваност на българските свещеници, многото преведена, а също напи-
сана  на славяно-български религиозна литература посяват здравото
семе в руската славянска почва, за да израстне силното дърво на Рус-
ката православна цивилизация като мощен клон от Славянската пра-
вославна цивилизация. Още в първите векове на християнизацията на
Русия –ХІ-ХІV в. от особено значение ще бъде ролята на българската
литература , която след Преслав и  Охрид  ще идва от Велико Търново
почти до края на ХІV век, до падането на България под ударите на
османо-турците. И ако разговорният език на северните славяни е бил
славянският, то “Затова пък езикът на църковната писменост, на тези
книги, които бяха у нас донесени или се преписваха у нас – писа в
своята книга –сборник “Размисли за Русия” великия руски учен Дм.
Лихачов- беше литературен език, приет от българите. И това прави
грамадно значението на България в приемането на християнството.
Благодарение на българската писменост християнството веднага се
прояви в Русия като високо организирана религия с висока култура...
Изключителна е ролята  и авторитета на езика, дошел при нас с цър-
ковните книги от България. Той беше език на високата култура, посто-
янно приемащ източнославянската лексика и орфография. Това показ-
ва каква роля в покръстването на Русия играеше именно България. В
края на краищата тази църковна писменост, която ни беше предадена
от България- това беше най-важното, което даде на Рус покръстване-
то.”/Д.С.Лихачев, Раздумья о России, Copyrigt Санкт Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов, 2012,с.73-74/. По такъв
начин, преди за потъне в небитието на османо-турското робство почти
за пет века България даваше своите културни импулси и допринасяше
за утвърждаването на християнството в Русия.Но и след това до
средата на ХV век личности като българите Киприан и Григорий
Цамблак – Московски и Киевски патриарси ще учат със своето слово и
мъдрост своите славянски братя...

2. Русия като основен стълб на Източно православната
християнска цивилизация:
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По такъв начин виждаме от реконструираната макар и непълна
история на раждането на Източно православната християнска цивили-
зация и даже Източно православната славянска цивилизация, въпреки
замълчаванията на различни русофобски настроени български истори-
ци, а също така и на не малко пренебрежително настроени към Бълга-
рия руски историци, в това число и сред дейците на двете православни
църкви, че България е не само тази, която разгръща извън самата Ви-
зантия пространствата на Православието сред Балканските народи, но
е тази, която придава великия импулс на християнския православен
дух, подкрепен от славяно-българската писменост и литература в ог-
ромното славянско море на Североизток сред  русите /великорусите,
малорусите/украинците и белорусите, като по този начин извършва ве-
лико историческо цивилизаторско дело, за съжаление недостатъчно
оценено  до днес. България прави това в края на своя “златен Симе-
онов век” /ІХ-Х в./, когато се намира в “смъртна схватка” с Византия
водена от “Българоубиеца” Василий ІІ и след новото си възстано-
вяване в последната епоха на своето духовна зрялост и величие,
излъчвани от Търновската школа на патриарсите Теодосий и Евтимий.
Именно от тази школа ще тръгнат към Русия и Киприан, и Григорий
Цамблак, за да носят духа на православната вяра и да осъществяват
първите реформи на руския литературен език.

Тези четири века /края на Х и края на ХІV  и началото на ХV
в./ са достатъчно време, в което високата култура на православното
християнство, създадена в България ще овладее  духа на руското
славянство и ще го превърне  в мощен фактор на държавността на нова
Русия, обединена около Московското царство и от ХV век нататък
интегрираща фрагментите на първите руски държавни образувания от
ІХ век – Киевска, Новгородска, Владимирска, Ростовска и всички
други Русь.
Възходът на Московското царство ще бъде белязан не само от мощна-
та държавна обединителна идея на руските славяни от великата Евра-
зийска степ,но и от приемането на идеята за велика мисия сред източ-
но православните християнски народи. Тази идея постепенно ще узря-
ва и ще приема все по-широки мащаби  през следващите епохи. Но в
поемането на тази идея отново, по сведение на Константин Леонтиев,
виждаме ролята на България. Мнозина знаят, че старецът Филофей от
Елизаровския манастир пише послание на московския цар Иван ІІІ, че
Москва  е“Третия Рим”,но малцина знаят,че тази идея му е подадена от
български монах от Търново.“ И така- пише старецът Филофей-прек-
ратявайки за всичко това разказа, нека да кажем няколко думи за се-
гашното преславно царуване на пресветлейшия и високопрестол-
нейшия наш господар, който в цялата единна поднебесна е цар на
християните и съхранител на светите божии престоли, на светата все-
ленска апостолска църква, възникнала вместо римската и константино-
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полската и съществуваща в богоспасяемия град Москва,църквата на
светата и славна Успение Пречистой Богородицы, която една във
вселената красива като слънце свети. Така знай, боголюбец и христо-
любец, че всички християнски царства загинаха и се сляха в единното
царство на нашия господар, съгласно пророческите книги, и това е
руското царство:защото два Рима паднаха, а третият стои, и четвърти
няма да има.”/ Старец Филофей, Послание о неблагоприятных днях и
часах, в “Русская идея”, Москва, 2004, с.30/...

Нека без да разказваме политическата история на руската дър-
жава от вековете на нейното въздигане след двестате години на монго-
ло-татарско владичество  и превръщането й в могъщ фактор на евро-
пейската история от времената на Петър І Велики, Екатерина ІІ Велика
и другите Романови, да посочим как православното християнство
формира духа на тази държава, превръщайки я в опора на славянството
и Източното православие.

Разбира се, върху духа на Русия, духа на руския народ отли-
чаващ се от духа на други големи народи и цивилизационни общности
оказват влияние много фактори, сред които не можем да не посочим
огромното неоформено евразийско пространство, което поражда и ши-
ротата и в известен смисъл неоформеността на руската душа, но също
така мотивира тоталната доминация на държавата като организиращ
фактор, влиянието на източните цивилизации на Китай, Индия и Пер-
сия, постоянната заплаха от Изток от монголо-татари и различни тюрк-
ски народи, инвазията от юг на исляма, но въпреки всички тях или
предизвикан от тях като  главен системообразуващ фактор на духа на
Русия, на духа на руския народ се  оказва православието.

Ако проследим мястото и ролята на православието в ставането
на руската държава ние не можем да не констатираме, че във всички
периоди на тази история православната вяра е била тази, която е
изграждала главното съдържание на духовността на обикновения
руски човек, която е задавала духа на Русия. Именно така, в дискусия с
В.С. Соловьов отговаря Л.А.Тихомиров на въпроса “Что такое
Россия?”: Русия е семейство на народи, събрани около православния
руски народ, в който има не малко различия в разбирането на вярата и
църквата и съдбата на който зависи от това ще се удържи ли
господстващо истинното разбиране на вярата и Църквата”/Л.А.
Тихомиров, Что такое Россия?, в “Русская идея”, Москва, 2004, с. 267/.
Развивайки се във времето и смяната на политически режими и епохи
Русия и руският човек запазват удивително постоянно своята вяра,
която организира невероятно богатата душевност на руския народ. Той
е такъв във времената на Ивановците /Иван Калита, Иван ІІІ и Иван ІV
Грозни/, той е такъв  и при Александровците /І,ІІ,ІІІ/, при Николаев-
ците /І и ІІ/, но той  е такъв  и във времената на Сталин, Брежнев,
Елцин и Путин. Защото не плоските философствания, нито пък



27

различните суеверия, а дълбоката вяра в Господа Бога наш Иисус
Христос и в Богородица са давали и дават сила на този руски човек да
устои на драматичните изпитания в неговата история /Лъже Дмитрий и
полското нашествие, Наполеон 1812 г., Хитлерофашизма-1941/45 гг.,
та чак до наши дни/. Тази вяра му е давала сили да издигне своя дух до
“всечовечност”/ великият пример, на който е А.С.Пушкин/, да оцелее и
да  намери сили за мирен живот, когато е стоял пред въпроса “Да бъде
или да не бъде?”/ блестящият   пример на което е “Война и мир” на
Лев Толстой и “Съдбата на човека” на Михаил Шолохов/. По думите
на Николай Данилевский, руския човек след гърците, и ще допълним
ние –и българите, е богоизбран народ, който поема святата истина от
Господа Иисуса Христа, заложена в православието/ортодоксията  и  я
пренася през вековете ,за да я предаде на днешните поколения. /В
своите светски “атеистически” форми въпросът за това какво е Русия и
каква  е”Руската идея” ,която движи руския човек и държава е
придобивал не рядко изказ “Что делать?” -”Какво да се прави?”- Н.
Чернишевский, В. Ленин, но то е същото и дълбокият му смисъл е за-
ложен от християнската религия-б.м. П.Г./“Самият характер на русна-
ците – пише Н. Данилевский – и въобще на славяните, е чужд на на-
силствеността, изпълнен е с мекота, покорност, почтителност, носи
най-висока съответственост с християнския идеал. От друга страна, ре-
лигиозните отклонения, болестите на руския народ – разкола на старо-
обрядчеството и сектите – показват, първия – на настойчивата охрани-
телност, не допускаща  и най-малки промени във външността, в обвив-
ката на святинята; втория, особено духоборството- на способността
към религиозно философско мислене.В другите славянски народи ние
виждаме хусисткото религиозно движение- най-чистата, идеалната от
религиозните реформи, в която се проявява не метежния, преобразува-
телен дух на реформите на Лутер и Калвин,а характер реставрационен,
възстановителен, стремящ се към възвръщане към духовната истина,
предадена някога от св. Кирил и Методий”/ Н. Данилевский, Россия  и
Европа, в “Класика геополитики ХІХ века”, Москва, 203, с. 646/.

Кое е онова главното, което  формира православното хрис-
тиянство като дух на Русия, която го съхранява, отстоява и въздига в
епохите след гибелта на “двата Рима” – /Рим и Константинопол/ като
сърце на Източно-православната цивилизация? Макар че се докоснах-
ме вече до този въпрос, но неговия пълен отговор даден съвсем на-
кратко е: Руската идея. Руската идея се ражда с раждането на нова
Московска, Велика Русия. Тази идея, изказана за първи път от стареца
Филофей, за спасението на християнството в неговите оригинални пра-
вославни форми, верни на източниците, които го родиха, постепенно
ще се разгрща ,за да стане идея за спасението на западните и южните
славяни, които в ония времена бяха под австрийско и османо-турско
робство, за да прерастне в идея за спасение на цялото човечество в
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творчеството на Ф. Достоевски и Вл. Соловьов,  и чрез странна антире-
лигиозна трансмутация да се въплъти в проекта за съветския и све-
товния комунизъм. Казано с две думи, руската идея е идеята за Миси-
ята на Русия в света. Преминала през катаклизмите на Първата светов-
на война- Октомврийската революция и Гражданската война Русия ще
се улови за “Руската идея” като “Евразийска идея”в творчеството на
Николай Трубецкой, Пьотр Савицкий, Георгий Вернадский  и Лев
Гумильов. Евразийската идея ще се опита да укрепи комунистическата
идея, но ще бъде подтисната, за да възкръсне днес след великия
катаклизъм на разпадането на Съветския съюз, наследил строената
векове Руска империя. Така Руската идея, която очертава една ярка
линия в историята на руската култура и цивилизация  преминава през
четири исторически етапа, които се застъпват един друг и ту се
усилват, ту се отслабват в яростно противостоене. Тези исторически
етапа са епохи, в които  на олтара на “Руската идея”  полагат творчес-
твото си гениални синове на Русия.

Вярно е, ще кажат някои, че в Русия от времената на Петър І
Велики е имало и има и до днес линията на т.нар. “западници”, които
яростно критикуват линията на ония умове и народа на Русия, които са
търсили нейната самостойност, особено място и своя значима роля в
Европейската и световната история. В линията на “западниците” няма
нищо оригинално  и затова за нашия анализ тя не представлява инте-
рес. Не тя представя духа на Русия. В същото време ни “славянофилст-
вото”, ни “всечовечността” не изразяват официализираната представа
за православието и неговата роля в руската душа и история на руската
държава, но именно те в най-голяма степен чрез служещата им инте-
лигенция се опитват да представят душата, сърцето  и  духът на Русия.

И така, първото мащабно разгръщане на “Руската идея” след
нейното самопостигане като въплътения в руската душа и в руското
общество, не държава, истински дух на православното християнство, е
“славянофилството”. На тази тема посветиха творчеството си такива
видни руски интелектуалци и писатели като А.С. Хомяков, И.В. Кире-
евский, К. С. Аксаков, К. Н. Леонтиев и в най-висока степен Н. Дани-
левский. За А.С. Хомяков не всичко в стара Русия е идеалът, който
трябва да се възроди, нито пък всичко от нова Русия, която пробудена
от Петър І Велики е постигнала интуитивно самоусещането си не прос-
то на азиатска, или на европейска държава, а на нещо превъзхождащо
и Азия и Европа, но  е загубила “личната свобода”, а следователно и
любовта, която носи православното християнство. Затова “Днес,
когато епохата на съзиданието на държавата е завършено, когато коло-
сални маси са свързани в едно цяло, несъкрушимо за външна вражда,
настана време да разберем, че човек постига своите нравствени цели
само в обществото, където силите на всеки принадлежат на всички и
силите на всички на всеки. По такъв начин  ще се придвижваме смело
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и без грешки напред, заимствайки случайните открития на Запада, но
придавайки им по-дълбок смисъл и откривайки в тях тези човешки
начала, които са останали скрити за Запада, питайки в нейната история
на църквата и законите – пътеводителните светила за нашето бъдещо
развитие, и възкресявайки древните форми на руския живот, защото те
бяха основани на светите семейни връзки и неизпортената индиви-
дуалност на нашето племе. Тогава в просветените и стройни размери, в
оригиналната красота на обществото, съединяваща патриархалния бит
на областно ниво с дълбокия смисъл на държавата, представляващ
нравственото и християнско лице, ще възкръсне древната Рус, но вече
съзнаваща себе си, а не случайна, пълна с живи и органически сили, а
не колебаеща се вечно между битието и смъртта.”/ А.С. Хомяков, О
старом и новом, в “Русская идея”, М., 2003, с. 128-129/.

Но ако А.С. Хомяков търси синтеза на силното в Запада със
здравото нравственото в Русия, то И. С. Киреевский категорично не
приема нищо от Запада/Западна Европа. Полемизирайки с А.С.
Хомяков той последователно проследява всички нравствени деграда-
ции и йезуитщина на Западна Европа, за да заключи: ”По такъв начин,
както западната църква образувала от разбойниците рицари, от духов-
ната власт власт светска, от светската полиция светата инквизиция, че
всичко да би имало временни изгоди – по такъв начин тя е действала и
по отношение на науките и езическите изкуства. Не из себе си тя про-
изведе новото християнско изкуство, но от предишното, родено и въз-
питано от други дух, от друг живот  и го насочи към украшение на
своя храм. Затова романтическото изкуство заигра нов блестящ живот,
но завърши с поклонение на езичеството и сега се кланя на отвлечени-
те формули на философията, докато не се възвърне света към истинно-
то християнство  и не се яви на света новия служител на християнската
красота.” /И.В. Киреевский, В ответ А.С. Хомякову, в “Руская идея, с.
139-140/. И.В. Киреевский не вярва и във възкръсването на
идеализираната старина, но вярва в бъдещето на Русия, на нейните
исконни сили.

Може би, най-силен и категоричен в своето славянофилство е
Николай Данилевский. От него ще се оттласнат и революционните
демократи А.И. Херцен и Н.Г. Чернишевский с тяхната вяра в руското
селячество като истинската почва за социализма, а по-късно и
евразийците Н. С. Трубецкой, П.Н. Савицкий , Г.В. Вернадский и Л.Н.
Гумильов. Невъзможно е в мащабите на този текст, съхранявайки
мярата на изложението да се посочат всички идеи във фундаменталния
от гледна точка на Философията на историята и Геополитиката труд на
Николай Данилевский “Россия и Европа”. В този няколкостотин
страници труд авторът мощно с висока култура и осведоменост
проследява основните пунктове на историческото политическо и
религиозно-духовно ставане на Европа/Западна Европа на германо-
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романския свят и Русия и славянството в Източна, Централна и
Югоизточна Европа. Съгласявайки се с наложената по негово време
/средата на ХІХ век/ доктрина за равновесието в Европа, като
предпоставка за световнто равновесие Н. Данилевский стига логично
до извода, че както Русия може да се съхрани в своята самобитност и
постоянните заплахи от Запада и Юга, така и славянството може да се
спаси от австро-немското и османо-турското господство и  асимилация
само с помощта на Русия в системата на един Всеславянски съюз. “Ние
видяхме по-горе – пише той – че от обща културно-историческа гледна
точка Русия не може да се счита за съставна част на Европа, ни по
произход, ни по установяване; че пред нея стоят само две
възможности: или заедно с другите славяни да образува особена,
културна единица, или да се лиши от всякакво културно-историческо
значение – да бъде нищо. Не е трудно да се види, че това е напълно
приложимо и към политическата сфера в тесния смисъл на думата.
Можем ли да бъдем и да оставаме членове на съюза или обществото,
враждебно във всички отношения към нас единствено заради извли-
чане на изгоди от нас без съответното възнаграждение. Союз, общес-
тво,- с една дума, всяка връзка между лица, народи и държави – е въз-
можна само при взаимност, двустранност на услугите и изгодите;
когато първите се изискват само от едната страна, а вторите се
доставят само от другата, то такива отношения не можем да наречем с
друго име, освен като експлоатация на слабия, глупавия или
доверчивия от силния, умния, лукавия или просто- това е оглупяване.
Ако вникнем в ролята, която Русия е играла в общността на европейс-
ките държави, в така нар. политическа система на Европа, от началото
на времето, когато стана неин деен член, то едва ли ще намерим други
думи за характеризиране на тази роля“./ Н. Данилевский, Россия  и
Европа, в “Класика геополитики ХІХ века”, ., 2003, с. 591-592/. Не
можем да не се удивим на актуалността на тези разсъждения на Н.
Данилевский и днес. И още един геополитически аргумент привежда
по-нататък Н. Данилевский, за да изведе необходимостта от особеното
място и роля на Русия в европейското и световното пространство и
нейното единство със славянството. “Екплоатирайки Русия, не
приемайки я в истинско, действително общуване със себе си, Европа,
от своя гледна точка е напълно права. Не принадлежейки всъщност
към Европа, Русия със самите си размери представлява аномалия в
германо-романския-европейския свят; и едно естествено нарастване на
нейното население би следвало все повече да усилва тази аномалия. С
едното си съществуване Русия нарушава системата на европейското
равновесие.” / Н. Данилевский, цит. пр. с. 594/ И след като Русия не
иска да бъде нито подчинена на Европа, нито пък да бъде постоянно
унижавана, “на нея нищо не й остава освен да влезе в своята истинска,
от етнографическите и историческите условия предназначена роля да
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служи като противовес не на една или друга европейска държава, а на
Европа въобще, в нейната цялост  и общност. “/ Цит. пр. с. 595/.

Н. Данилевский изследва последователно историческата съд-
ба, място и роля на всяка от държавите от германо-романската група
на Европа и историческата съдба на западните и южните славяни,
които чакат своето освобождение само от Русия. Много са страниците
за многострадална България, най-тясно впримчена в прегръдките на
османо-турския тиран и най-неподготвена за ново историческо твор-
чество. Годината е 1866 , когато още нищо не говори на света за духа
на България освен Софроний Врачански и Любен Каравелов. Но
вменявайки на Русия, че само в неин интерес  е да разреши Източния
въпрос със силата на оръжието Н. Данилевский съветва Сърбия да не
гледа към българските земи, а да обърне взор към западните славяни,
намиращи се под властта на австрийските Хабсбурги.

След като в продължение на целия многопластов анализ Н.
Данилевский категорично заявява, че Европейският цивилизационен
процес не е всечовешкия, световния цивилизационен процес, че Русия
и славяните имат самостоятелен път и представляват четвърти основен
културно-исторически тип, равностоен на останалите три, но в редица
отношения и превъзхождащ ги със своя духовно-културен потенциал и
нравственост  той завършва с надеждата ,че различните потоци на
славянството ще се слят в мощна река / Вж. Н. Данилевский, цит. пр. с.
678-679/. И въпреки,че в следващите столетия духовното движение на
Русия държеше в своята орбита идеите на славянофилството, и
оказваше влияние върху политиката на императорския двор (Осво-
бождението на балканските народи и преди всичко многострадална
България през 1878 г.) и даже върху политиката на руските болшевики
/Сталин и другите/, то не получи тази подкрепа сред другите славянски
народи и беше обречено като поредната прекрасна утопия постепенно
да заглъхне, отстъпвайки мястото на политическата сцена на поредния
руски проект, въплътил Руската идея.

В последните две десетилетия на ХІХ век ще имаме две
мощни реплики срещу славянофилството и една упорита контра-
реплика, защитаваща правото му да въплъщава все още Руската идея:
Първата реплика ще бъде произнесена  1877 г. в чест на годишнина на
А.С. Пушкин от великия писател на Русия Фьодор Достоевский. Като
показва несравнимото величие и геиалност на А.С. Пушкин като вели-
ко начало на самоосъзнаването на руската духовна култура и руската
цивилизация, нейните дълбоки народни корени    на примера на някол-
ко от неговите произведения, Ф. Достоевский посочва и превъзходс-
твото на Пушкин над всички други гении на Европа и света като Шек-
спир, Гьоте, Шилер в неговото умение да се превъплъщава в своите
герои представители на един или друг народ. Тази всечовечност  е оно-
ва, с което руския народ превъзхожда по думите на Ф. Достоевский
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другите европейски народи. “Да – заключава той – назначението на
руския човек е безспорно всеевропейско и световно. Да станеш ис-
тински руски, да станеш напълно руски, може би, и значи само /в края
на краищата, това подчеркнете/ значи да станеш брат на всички хора,
всечовек, ако искате. О, всичкото това славянофилство  и наше запад-
ничество са само едно наше велико недоразумение, макар и историчес-
ки необходимо. За истинския русин Европа  и съдбата на великото
арийско племе са така скъпи, както и самата Русия, както и съдбата на
своята родна земя, защото нашата съдба е всемирност, и не с меч пос-
тигната, а със силата на братството и нашия братски стремеж към въз-
съединяване на хората.”/ Ф.М. Достоевский, Дневник писателя, 1877
г., в “Русская идея”, М., 2004, с. 187/.Цялото творчество на самия
Ф.Достоевский е въплъщение на тази християнска всечовечност.

Макар и вече клоняща към залез славянофилската идея още
дълги години ще оказва влияние върху настроенията в руското
общество, подхранвана от дълбоката и неизкоренима неприязън към
Европа /Западна Европа, донесла толкова беди на руския народ.
Показателна в това отношение е репликата, която изказва по
отношение словото на Достоевски, посветено на А. Пушкин, един от
оригиналните руски мислители К. Леонтиев, който по повод на “стран-
ното възклицание“ Ф. Достоевски: ”О, народите на Европа и не знаят
как те са ни скъпи!” – да възкликна не от името на  Русия, но много по-
скромно, направо от своето лице и от името на немногото, които ми
съчувстват: “О, как ние те ненавиждаме тебе, съвременна Европа, за
това, че ти погуби в себе си най-великото, изящното и святото и
унищожаваш и у нас, нещастните, толкова драгоценно с твоето
заразително дихание!”...( К.Н. Леонтьев, О всемирно любви /Речь Ф.М.
Достоевского на Пушкинском празднике, в “Русская идея, с. 223/).

Мощно, дълбоко идеята за всечовечността на руския човек, на
Русия разработва един от великите философи на православната ре-
лигия В.С. Соловьов. Тръгвйки от научното естествознание и фило-
софския рационализъм В.С. Соловьов разглежда човечеството като
един единен организъм, където отделните народи  и нации са само
части от това цяло. “Но ако човечеството в действителност предс-
тавлява някакъв голям организъм, то не следва да забравяме обаче, че
в дадения случай нямаме работа с чисто физически организъм, и след-
ва да помним, че членовете и елементите от които той се състои – на-
ции и индивиди – са морални същества. А коренното отличие на
моралното същество се състои в това, че особената функция, която то
е призвано да изпълнява във вселената, идеята, която определя него-
вото съществуване в мисълта на Бога, никога не се проявява в качество
на материална необходимост, но само под формата на морално
задължение. Мисълта на Бога, представляваща безусловна необ-
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ходимост за нещата, за моралното същество е само дълг.”/ В.С. Соло-
вьев, Русская идея, в “Русская идея”, М., 2004, с. 229/.

В.С. Соловьов пише “Руската идея” приз 1888 г., т.е. 10
години след словото на Ф. Достоевский и 20 години след публикувата
книга на Н. Данилевский “Русия и Европа”, т.е. време през която са
станали значими геополитически изменения в Европа. Това е време,
през което Русия впада в дълбок обскурантизъм и няма моралното
право да претендира за Константинопол, когато Сърбия и България са
провели своята братоубийствена война, и когато “Българите, вчера
още толкова любезни към нас и покровителствани от нас, днес са през-
ряни бунтовници в нашите очи, а утре ще станат нашите тържеству-
ващи съперници и господари над древна Визания.”/ В.С. Солоьев, Рус-
кая идея, в “Русская идея”, с. 236/. Т.е., с няколко примера В.С. Соло-
вьов показва пълния утопизъм на славянофилската идея. Но това раз-
бира се, не му пречи той да усилва с нови теоретически аргументи сво-
ята идея за “всечовечността”, която са призвани да утвърдят руската
църква и руския човек.”Смисълът на съществуването на нациите не се
съдържа в тях самите, а в човечеството. Но къде  е то, това човечество?
Не представлява ли то само абстрактно същество, лишено от вякакво
реално битие?(В.С. Солоьев, цит. пр. с. 237). За В. Соловьов, следващ
Платон, човечеството е само идея, така както идея е животно и човек
въобще. “Такъв беше и образа на съществуването на човешкия род до
християнството, когато в действителност съществуваха само disjecta
membra/ разпокъсано членове/ на вселенския човек – племена и нации,
разделени или частично свързани от външна сила, когато истинното
съществуване на човечеството е било само обетованост, пророческа
идея. Но тази идея става плът ,когато абсолютният център на всички
същества се открива в Христос. От това време великото човешко един-
ство, вселенското тяло на Богочовека реално съществува на земята. То
е несъвършенно, но то съществува, то е несъвършено, но то се движи
към съвършенство,то расте и се разширява навън и се развива навътре.
Човечеството вече не е абстрактно същество, неговата субстанциална
форма се реализира в християнския свят, във Вселенската Църква.

Да участваш в живота на Вселенската Църква, в развитието на
великата християнска цивилизация, да участваш в това по степента на
своите сили и особени дарования, ето в какво е единствената истинна
цел, единствената истинна мисия на всеки народ.” /В.С. Соловьев, цит.
пр. с 237/. И в духа на този апотеоз на единната Вселенска църква и
единната Християнска цивилизация В. Соловьов прави логически
налагащият се от неговия анализ извод за смисъла на руската идея.
“Руският народ е народ християнски, и следователно ,за да познаем
истинната руска идея не трябва  да си поставяме въпроса , какво да
направи Русия чрез себе си  и за себе си, но какво тя трябва да направи
в името на християнското начало ,призвана от него в името на благото
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на целия християнски свят, част от която е тя. Тя трябва, за да изпълни
действително своята мисия, с цялото си сърце и душа да влезе в общия
живот на християнския свят и да положи всичките си национални сили
на осъществуването, в съгласие с другите народи, на това съвършенно
и вселенско единство на човешкия род, неприложимото основание на
което  ни е дадено в Христовата Църква.”/ В.С. Солоьев, Руская идея, в
“Русская идея”, с. 238/...

Така, съвсем накратко показано, се разгръща автентичната ли-
ния на развитието на руската идея, въплътила духа на православното
християнство. Руската идея течеше в талвега на исконното приемане
на православното християнство от широки народни маси на Русия. Но
паралелно с него и като негова опозиция вървяха “духоборството”,
“старообрядчеството”,“петдесятничеството” и въобще различните раз-
колнически и еретични възгледи, от които постепенно и в не малка
степен под влиянието на европейските идеи, “узряха” различните рево-
люционни идеи и течения, които “логически” стигнаха до “руския ко-
мунизъм”. И както съвършено вярно посочва Николай Бердяев, руски-
ят комунизъм не може да бъде разбран чрез марксизма, а само върху
почвата на различните публични и тайни опозиционни идеи, които
предлагаха друга интерпретация на исконната християнска идея за мя-
стото и ролята на човека в обществото и мястото и ролята на един на-
род/ нация в историята.

В малката си, но извънредно богата на анализи и изводи за
руския комунизъм книга “Извори и смисъл на руския комунизъм” Ни-
колай Бердяев ни показва постепенния възход на идеята на руския ко-
мунизъм като превърната форма на руската православна мисионерска
идея. Имена като А. Радишчев и  П. Чаадаев полагат началото на това
светско движение на руската идея. Нейните високи върхове в средата
на ХІХ век са идеите на народния и утопичния социализъм на А. Хер-
цен, В.Белински, Н.Чернишевски. Върху тях ще разцъфти руския анар-
хизъм, нихилизъм на Н. Бакунин и народоволците С.Нечаев и П.Тка-
чов. И всякога този опозиционен революционен социализъм, анархи-
зъм и нихилизъм носи чертите на тоталитаризма, цялостността, край-
ността  така характерни за руската духовност,  възпитана  и опредмете-
на от руското православие. В руския материализъм и революционизъм
няма нищо атеистично, както пише Н. Бердяев, защото и той е вярващ.
Логическият финал на тази линия на опозиция към официалната власт
на руския царизъм и публичния авторитет на православието, дълбоко
вкоренено в народната душа е руския марксизъм на В. Ленин, Л.
Троцки и Й.Сталин. Но и той, подобно на всички други прихванати от
Западна Европа идеологии не е автентичния маркисзъм, с неговия де-
мократизъм и склонност към автономност и плурализъм, а е тотален,
цялостен, краен. В това отношение колебанията на В. Ленин в първите
години на съветската власт не са колебания в крайната цел и духа на
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този руски марксизъм, а колебания в етапите на неговото тотално на-
лагане, не като прословутата Марксова диктатура на пролетариата, а
като диктатура на апарата на комунистическата партия. В последна
сметка този комунизъм като една реализирана утопия се изроди в ан-
тиутопия.Като цяло той беше една превърната форма на християнска
теокрация за тоталната държава на вярващите, на колективното тяло,
обладано от една идея за щастието тук на Земята, а не на небето /Ни-
колай Бердяев,Извори и смисъл на руския комунизъм,С.,1994,с. 5-210/.

Известно е как завърши съветският държавен тоталитарен со-
циализъм като най-гигантския исторически експеримент за реализаци-
ята на идеите на руския комунизъм. След като показа пълната негод-
ност на комунистическата номенклатура да реформира това общество
и да му придаде нужната мобилизираща идея, която много от обикно-
вените руснаци виждаха във възстановяване на ролята на православие-
то в духовния живот на Русия, то след разпада на Съветския съюз тази
велика държава навлезе в епохата на търсене на своята исконна иден-
тичност. След тежките експерименти с неолиберализма, който не можа
да се приеме от обикновените руснаци  днес в Русия все по-силно зву-
чи Евразийската идея, като идеята, която може да я спаси. Евразийс-
ката идея все по-убедително приема формата на Руската идея.

Евразийската идея се роди в началото на 20-те години на ХХ
век в София , когато на 21 септември 1921 година група руски офицери
от разбитата “Бяла гвардия” обявяват създаването на Съюза Евразия.
/Вж.за идеите на евразииците-Петко Ганчев, 90 години “Съюз Евра-
зия”, във “Философия, Геополитика, Бъдеще”, София, 2012 с. 21-28/.
Евразийската идея е най-силно представена в произведенията на княз
Николай Трубецкой, граф. Пьотр Савицкий, синът на великия В.
Вернадский Георгий Вернадский и сина на великите Анна Ахматова и
Николай Гумильов , “последният” от великите евразийци по неговите
думи, Лев Гумильов.

Родена и постепенно укрепнала в 20-те и 30-те години на ХХ
век, Евразийската идея продължава да се разгръща в творчеството на
Л. Н.Гумильов до началото на последното десетилетие на ХХ век, т.е.
до разпада на Съветския съюз. Родена още от начало като алтернатива
на възхождащата тогава в Съветския съюз/Русия комунистическа идея
Евразийската идея  постепенно укрепва с годините, за да заяви днес
своето право на реализация в създаването на един Евразийски съюз./
Вж. Петко Ганчев, Нужен ли ЕврАС  и как он возможен?, във
“Философия, Геополитика, Бъдеще, София, 2012, с. 73-80/

Кои са съвсем накратко основните моменти на Евразийската
идея и с какво тя продължава историческата линия на ролята на източ-
но православната  религия във формирането на духа на руската култу-
ра и държавност като най-значимия фактор на Източно-православната
цивилизация? Понятието “Евразия”, “Евразийство” е географическо,
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защото се основава на особеното историко-географско пространство,
разпростиращо се на Изток от Балтийско-Черноморското стесняване
на Европейския континент в огромната степ, ограждана от юг от Черно
море, Кавказ, Каспийско море, Хиндикуш, Памир, Монголските пусти-
ни, та чак до Тихия океан, а на север опираща до Северния ледовит
океан. В това огромно пространство от 1/6 от земната суша доминират
Великата степ, прекъсвана от ниския хребет на Урал и простираща се
на изток и север в огромния масив на Сибир. Това е тя Евразия. Но в
това географско пространство открай време живеят етноси и народи,
които правят своята история и нерядко оказват влияние върху Евро-
пейската история /І.V- ІХ вв., ХІІІ-ХІV вв./. Централно място в това
пространство заема Русия, която би следвало да се смята за истинското
“поднебесно царство”, а не Китай. Обявявайки се против “ев-
ропоцентризма” евразийците подчертават непрекъснато, че историята
на Русия се слага под мощното влияние на Изтока и в непрекъснати
противостояния на Запада. Руската държавност в лицета на Мос-
ковското царство и родената около него Руска империя се слага под
влияние на Монголската орда, а не като продължение на Киевска Русь.
В няколкото столетия на взаимодействие между руския етнос и народ
с тюркските и монголо-татарите се формира новия суперетнос на рус-
кия народ, който съвсем не е чисто славянски. Особена роля в съх-
раняването на руския народ в годините на монголо-татарско влади-
чество и различните смути  и изпитания в сблъсъците със Запада,
според евразийците, играе източно православното християнство.

Нека накратко илюстрираме два от важните за нашия анализ
момента, изразяващи същността на Евразийската идея с вижданията на
двама от най-авторитетните евразийци Н. Трубецкой  и Л. Гумильов.
И така, за руския етнос: В едно пространно интервю на тема “В какво
време живеем?” в края на живота си /1992 г./ в частта “Под сянката на
руския кръст” Л.Гумильов разказва не само за драмата на руското пра-
вославие в годините на монголо-татарското владичество, когато не
държавата, а то  е опора на руския дух, но и за това ,че когато през
1313 г. хан Узбек, главен хан на Монголската Златна орда решава да
приеме исляма като държавна религия, то големи маси от монголо-та-
тарите, които не са искали да приемат исляма са бягали в руските
земи“Те са бягали в Русия. Тук ги приемали. И с удоволствие. Единст-
веното ограничение, което им твърдо поставяли: било щото езичника
да бъде веднага покръстен – иначе попът не би го венчал. И маса
християни и езичници, които били готови да приемат православието /
само не исляма!/ – бягали в Русия. И ето тук започнало смесването на
татарщината със славянството, което ние наричаме с думата “иго””. ”А
кой, въобще говорейки, е отатарил славяните? Женихите и невестите.
Невестите ги  взимали от Ордата, а женихите сами идвали в Ростов
/преди всичко именно в Ростов/и там се покръствали и тези, и другите.
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И не монголският бунчук, а нателния кръст е направил бившата сла-
вянска и вече възраждащата се под силата на пасионарния спад страна
нова страна, руско-татарска с православно изповедание.”/ Л. Н.
Гумилев, Ритмы Евразии, Москва, 2007, с. 160/.

Силно и дълбоко за ролята на християнската православна
религия за Русия говори Николай Трубецкой. В “Поглед към Руската
история не от Запад, а от Изток” той пише още през 30-те години на
ХХ век за бъдещето на Русия: “В своя вътрешен живот бъдеща Русия
би трябвало твърдо да помни за миналото. Това не значи да възстано-
вява миналото. Миналото да се възстанови е невъзможно и ненужно.
Но известни принципи, върху които се е строил живота в миналото,
при Чингисхан и в допетровска Московска Рус, могат да бъдат поста-
вени в основата и бъдещото строителство. Главният от тези принципи:
най-тясната връзка между частният бит, държавността и религията.
Безбожната и антирелигиозна държавност  е специално европейско
изобретение, намиращо се в тясна зависимост от целия дух на европей-
ската цивилизация...Народите на Евразия са били всякога религиозни.
Ако някои отделни техни представители отпадат от религията , то е
под уродливото влияние на европейската цивилизация и европейската
идея. Да възвърне своето истинско лице и да стане самата себе си Ру-
сия-Евразия може, само като се върне към религията и укрепи в себе
си религиозната стихия. Това съвсем не значи да се създаде отново
този външен съюз между държавната власт  и официалната църква,
който е съществувал в Русия. Даже обратно...”/ Н. Трубецкой, Взгляд
на русскую историю не с Запада, а с Востока, в Класика геополитики
ХХ века, Москва, 2003, с. 223/ И след като критикува както извраще-
нията на Европейската цивилизация, а така също и онези поражения ,
които нанасят на Русия фамилията на Романови, начиная от Петър І
Велики и Екатерина ІІ Велика, и свръшавайки с воинствения разру-
шаващ бита и държавноста на Русия комунистически атеизъм Н.
Трубецкой отново подчертава: “Проблемата на взаимоотношението
между държавността и религията за Русия – Евразия се явява основна
проблема, защото, както е казано, Русия-Евразия само тогава може да
стане сама себе си, когато е религиозна.” / Н. Трубецкой, цит. пр.с.
225/ Казано накратко, Н. Трубецкой вижда бъдещето на Русия в
постигането, самопостигането на нейната исконна културно-нацио-
нална/многонационална, евразийска идентичност, а не в подражанието
на Европа и въобще на Запада. Бъдещето пред Русия е открито, и само
то ще покаже дали тя може да се състои като Евразийска дър-
жава....................
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Проф.дфн. Нина Димитрова (ИИОЗ-БАН)
Прочити на православието в първите руски емигрантски сборници

Берлинският период на руската емиграция, започнал непос-
редствено след принудителното изселване на цвета на интелигенцията
от Русия през 1922 г., е белязан не само с покрусата от събитието, но и
с трескавата активност на оказалите се в емиграция мислители за
сплотено представяне пред западната публика, за ясен и категоричен
анонс на собствената религиозна и културна идентичност. Още същата
1922 г. (26. 11.) започва да функционира Религиозно-Философската
Академия, създадена „по инициатива на група руски мислители от
религиозното направление, изселени от съветската власт от Русия” и
чиято първа реч е на Николай Бердяев [1]. През следващите две години
– 1923 и 1924, в Берлин са издадени три колективни труда [2] – това са
Православие и култура, под редакцията на Василий Зенковски, 1923;
следва сборникът Софùя. Проблеми на духовната култура и религиоз-
ната философия [3] (под редакцията на Николай Бердяев), а през 1924
г. е издаден и Проблеми на руското религиозно съзнание. Както се
вижда дори от заглавията на тези сборници, проблематиката е обща –
фокусирана върху възможностите и перспективите на руската култура
като цяло, а и авторите в тях отчасти се повтарят. В отзива на Лев
Карсавин (твърде критичен, впрочем) за хронологично първия сборник
– Православие и култура, се отбелязва как авторите в него „са убедени
в извършващия се в руската душа поврат към религиозността, мислен
като поврат към изконното руско православие. Те искат да помогнат за
осмислянето на откровението свише, застигнало Русия в днешните ù
преживявания…” (Карсавин 1923: 164).

Тази колективна активност, която за съжаление никога повече
не се случва в такъв мащаб, е психологически обяснима с общата
изгнаническа участ, сполетяла авторите. (Както отбелязва в повестта
си „Татянин ден” писателят Михаил Осоргин, „Немските параходи
превозиха в Германия единствения товар, който днешното руско
правителство доставя на Европа обилно и безплатно: пазителите на
културните завети на Русия” (Цит. по: Костиков 1991: 114).) Потресът
от смяната на родината с чужда, макар и позната за повечето от тях
среда, обединява доскорошни идейни противници, съчетава предишни
бунтари срещу казионното православие с негови поддръжници, в общи
размишления за бъдещата руска съдба, за националната религиозна
идея, фундирала специфичната руска култура.

(Нека направим едно отклонение и представим това общо съз-
нание така, както то е изразено малко по-късно, в уводната статия на
първия брой на редактираното от Бердяев списание Път, озаглавена
Духовните задачи на руската емиграция: „Единството може да бъде
установено духовно и русите трябва да го търсят около Православната
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църква. Само чрез Православната Църква емиграцията може да се
осъзнае като единен руски народ. Само в религиозното движение ру-
сите в Русия и русите зад граница съставят единен духовен организъм.

Има още една линия, недостатъчно осъзната от православната
част на руската емиграция. Неслучайно руските православни са тясно
съприкосновени със западния свят, с християните на Запада. Правосла-
вието има вселенско значение и не бива да продължава да се намира в
национално-затворено и изолирано състояние – то трябва да стане
духовна сила, действа в света…” (Путь, 1925: 4, 6).

Берлинските сборници стават руската „визитка” за западната
публика, сдвояващи православието с „руската религиозна идея”. Ще
цитирам отново отзива на Карсавин, който се пита дали може и дали
трябва православието за в бъдеще, „при съзиждането на новата кул-
тура, да стане различно от това, което е било досега? Не е ли обречено
то и по-нататък на очаквателно, пасивно, т. е. на извънкултурно поло-
жение, на видимо безсилие? <…> Именно тук започва проблематиката
на нашето време. Тук, във въпроса за това, трябва ли православието да
продължава своята очаквателност или действено и видимо да
преобразява света, а ако да – то как, е нужна и предлаганата от
авторите на сборника помощ” (Карсавин 1923: 165).

Настоящият текст ще се опита да открои някои принципни
различия в разбирането за православието в битността му на нацио-
налната руска религиозност. Макар и приглушени поради нарочния
стремеж към общосподелима идейна платформа, тези различия са из-
начални за философските нагласи на мислителите и логично е да очак-
ваме те да са доловими и по-конкретно в представите им за правос-
лавието. Ще разгледаме специално идеите им за отношението на пра-
вославието към света, към емпиричното, историческото – идеи с не-
посредствено отражение и върху концепциите за православната култу-
ра, която трите руски сборника са възнамерявали да представят на вни-
манието на европейската аудитория.

Сред авторите в сборниците ще се спрем на Николай Бердяев,
Лев Карсавин и Василий Зенковски, доколкото именно у тях наблю-
даваме три ясно откроени интерпретационни акцента върху спомена-
тото отношение на православието към земния живот. Както се знае,
Бердяев има персоналистко-екзистенциалистка насока на философ-
стване, докато Карсавин е сред ярките представители на метафизика-
та на всеединството, емблематична за руската философска мисъл от
периода на Сребърния век. Василий Зенковски, историкът на руската
религиозна философия, е познат повече като богослов.

Тримата са известни и с множество други свои текстове върху
православието (и в конкретния изследван аспект) [4], но тук ще се със-
редоточим единствено върху книжнината от този кратък берлински
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период, за чието прекратяване може би допринася и отпътуването на
Бердяев за Париж през 1924 г.

И така, сред текстовете на Бердяев от този първоначален емиг-
рантски период намираме следните твърдения: руският народ е дъл-
боко православен и ЗАТОВА не е културен; не е културен в западното
разбиране на думата. Православната духовност не е успяла да се обек-
тивира в културни конструкти, както това е постигнато от католи-
ческия свят. Като имаме предвид изначалната и поддържана докрай
гностична нагласа на руския мислител, определила пренебрежи-
телното отношение към този свят и неговите ценности, става разбира-
емо защо Бердяев акцентира и преакцентира върху тази (мистична,
както той я нарича) страна на източноправославното християнство –
върху неговата есхатологичност и най-голяма близост до ранното, пър-
вото християнство. Православната църква, изтъква Бердяев, най-малко
е била подложена на „потъване в света” – „потъване” в историята и
културата; тя е обърната към вечността и нейната насоченост към Края
е неотменимата ù характеристика. Ето и конкретните изказвания на
руския мислител, изразяващи неговата визия за отношението между
православието и света, респ. за значението на православието в зем-
ното устройство на живота. Характеризирайки руската религиозна
идея, Бердяев посочва, че „В православието се е оказало най-малко
разкрито и най-малко развито всичко онова, което способства за орга-
низацията на живота на земята, на живота в културата” (Бердяев 1924:
69). И още: „В огромната част от своята история руският народ е
живял не с култура, а с вяра; в дълбините на душата си е бил устремен
към Небесния Йерусалим – така го е възпитало православието, докато
западният човек е бил възпитан в добродетели, пригодни и приспо-
собени за устройството на земния живот” (Бердяев 1924: 61).

Налице е обаче и обратното въздействие – не само възприетата
религия формира националната душа, но и последната оставя доста-
тъчно ясен свой отпечатък върху възприетото, така щото характерът на
християнството се индивидуализира в зависимост от асимилиралата го
народна стихия, народна душа. Така например, във Византия правосла-
вието е било усвоено от една „старееща душа, клоняща към залез, из-
тънчена и вече развратена от културата, в която елинският свят се е
смесил със света на Изтока…” (Бердяев 1924: 62).

(Както посочва руският философ в една по-късна своя статия –
пак в сборник, но този път от Париж, „С всички свои активни реакции
човешкият елемент индивидуализира християнското откровение, пре-
чупва в националните типове на мисленето и националните типове
култура, съединява и сраства с национално-политическите форми. Все-
ленската истина на християнството се възприема по различен начин и
дава различни типове на Изток и на Запад, в латинския, германския
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или англосаксонския свят. Ние не познаваме такъв тип християнство,
който да не е човешки индивидуализиран” (Бердяев 1933).)

В твърденията на Бердяев, че най-дълбокият религиозен живот
в Русия не се е обективирал – не се е „отлял” в културна продукция, че
православието не е създало такава велика и многообразна култура,
каквато на Запад създава католицизмът, долавяме смесени чувства. От
една страна, прозира съжалението, че нещата стоят по този начин – че
руската култура не може да се представи като съпоставима със запад-
ната култура, и то в момент, когато значителна част от руската инте-
лигенция е принудена да се установи (и наложи) трайно в тази западна
култура. Това съжаление може да ни изглежда парадоксално – предвид
впечатляващата руска култура, но достатъчно е да си припомним как
според Бердяев такива велики нейни представители като Достоевски,
Толстой и т. н., са творци не на култура, а на нов живот, следователно
техните ярки достижения на духа са над културата като обективация
на творческия патос. Затова в неговите констатации надделява дълбо-
кото убеждение в преимуществото на православието – в качеството му
тук на руската религиозна идея – като идея не на културата, а на ре-
лигиозното спасение и преображение. Най-важното в отношението на
православното християнство със света Бердяев представя като възмож-
ността божествените енергии да проникват в живота на света и чове-
чеството, преобразявайки и спасявайки го. В това разбиране на преоб-
ражението обаче земните стойности – такива като културата (не само
секуларната, но и религиозната) са изключени. Като отново проти-
вопоставя есхатологичното християнство на казионното православие,
Бердяев обобщава своите мотиви от предвоенния период.

Ще допълня казаното дотук за участието на Бердяев в трите
берлински сборника с негови непубликувани приживе размишления
върху една от любимите му теми – за „некултурността” на правосла-
вието. Бердяев едновременно и съжалява, и се възхищава на това, че
православието е малко познато на християнския свят, бидейки затво-
рено и консервативно. Но, останало неразкрито в света, то същевре-
менно е и най-малко изопачено от света, от историческия живот – за-
щото то не е организация или институция (по западен образец), а пре-
ди всичко духовен живот, духовен път: „Православието е християнст-
вото, в което най-пълно се разкрива Светият Дух. Православната
църква затова и не е приела filioque, защото в това вижда субордина-
ционизъм в учението за Светия Дух. Природата на Светия Дух най-
малко е разкривана чрез догматите и доктрините, но по действието си
Светият Дух ни е най-близък, най-иманентен на света. Светият Дух
действа непосредствено върху тварния свят и преобразява тварта. Това
учение е изявено от великия руски светец Серафим Саровски. Правос-
лавието не само е същностно тринитарно, но и вижда задачата на
световния живот в преображението от Светата Троица, и по същество
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е пневматично. През цялото време аз говоря за дълбинните тайни в
Православието, а не за повърхностните течения в него. Пневматичната
теология, очакването на новото излияние на Светия Дух в света най-
лесно възниква на православна почва. Това е забележителната особе-
ност на Православието: от една страна, то е по-консервативно и тради-
ционно от католицизма и протестантизма, но, от друга страна, в дъл-
бините на Православието винаги има голямо очакване на религиозна
новост в света, излияние на Светия Дух, явяване на Новия Йерусалим.
<…> Православието по-рязко разграничава божествения и природния
свят, Царството Божие и Царството на кесаря…” (Бердяев 1952).

Умишлено приведох този дълъг цитат, тъй като той позволява
много ясно да съзрем различията в представите на Бердяев и Карсавин
за отношението небесно – земно съответно в православието и западно-
то християнство, главно католицизма. Допълнителна помощ в преслед-
ването на целта на този текст – изявявайки принципните различия във
вижданията за православието, ми оказва една малко по-късна, пуб-
ликувана в първата годишнина на основаното от Бердяев списание
Път статия на Карсавин – За опасностите на отвлеченото христи-
янство. Нейният  патос е желанието да се противопоставим на ре-
лигиозния дуализъм между иманентно и трансцендентно, който води
до отричане и унищожаване на иманентното (Карсавин 1925/6: 673).
Защото от дуализма между емпиричното и метафизичното се обезце-
нява емпиричното, т.е. този свят. А основната нагласа на Карсавин,
идеща от споделянето на общата за мнозина руски философи метафи-
зика на всеединството, е за утвърждаването на ценността и на този
свят, за запълването на бездната между него и небесния (което мета-
физиката на всеединството в руския вариант приема за своя главна
задача, въвеждайки посредническата – между земята и небето –
фигура на Софùя). [5]

Същата тази нагласа на утвърждаване на ценността и на този
свят прозира и в участието му в берлинските сборници. На правосла-
вието, твърди Карсавин в статията си Пътят на православието (от
сборника Софùя),в най-висша степен е присъща недостъпната на дру-
гите църкви интуиция на всеединството. Тъкмо религиозно просветля-
вайки и преобразявайки, със самото това православието не само че не
обезстойностява, а, напротив, въвежда в сферата на божественото съв-
купния земен живот: „Православието мечтае за преображение на живо-
та, на този конкретен живот и го благославя за това, което е в него бо-
жествено. А божествено в основата си е всичко. Без да отделя каквото
и да е от църковното битие, руската вяра разбира нравствеността само
като религиозна, поставя религиозни цели и на политическата, и на
обществената, и на всяка въобще дейност”(Карсавин 1923а: 56).

Карсавин, за разлика от Бердяев, в католицизма вижда не
прекалена приземеност, а тъкмо обратното – рязкото разделение на
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земно от божествено (според него – следствие от западната секулари-
зация). Точно тази непреодолима битийна пропаст приписва на пра-
вославното светосъзерцание Бердяев. Ако според Бердяев с неговия
гностичен нихилизъм спрямо този свят резкият онтологичен
дуализъм е преимущество на православието, то Карсавин с идещата от
интуициите на всеединството нагласа желае да види небесното и
земното в едно осъществимо единение – всеединство. В статията си в
третия берлински сборник, онасловена За същността на правос-
лавието, Карсавин твърди, че католическото filioque, умаляващо Све-
тия Дух, води до отрицание на емпиричното битие (Карсавин 1924:
195), а емпиричното битие подлежи на преображение изцяло и поради
това има своята неотменима ценност. Руският философ настоява за
оцърквяване на земния живот, за цялостното му преображение; той не
смята културното (тоест, земното) строителство за незначително и без-
полезно. Много ясна илюстрация за спецификата на Карсавиновата
визия в изследвания аспект представя неговото изказване за отношени-
ето на православието към държавата: „За нас, православните, всичко
светско и, в частност, светската власт, не е временно, извикано на жи-
вот от греховността на човечеството учреждение: тя е също така необ-
ходима, както и църковната власт. В идеала и същността си светската
власт не е извън църквата: тя е също така и църковна власт, както и
власт на йерархията. И свещенството, и „царството” са еднакво
необходими в Църквата Христова” (Карсавин 1924: 197).

В коментираните тук представи за православното отношение
към земното битие и неговата стойност принципната разлика между
светоотричащата – у Бердяев, и светоутвърждаващата – у Карсавин, се
долавя ясно, въпреки общото им желание да представят сред европейс-
ката интелигентна среда спецификата на руската душевност (което те
и двамата правят твърде успешно). Разминаването не е в посока на из-
готвения колективен „портрет”, а в изходните им интуиции.

Накрая ще се спрем на съответните представи и на Василий
Зенковски, доколкото според мен те са в търсеното отношение опит за
някакъв интегрално – спрямо горната опозиция – становище. В сбор-
ника Проблеми на руското религиозно съзнание Зенковски се предста-
вя с текста си Православието и руската култура, в който коментира
двете – мистичната и историческата страна – на православието, както и
неговия своеобразен исторически докетизъм и извънисторизъм, цялос-
тната му устременост към надземния свят, за отсъствието на културен
патос у него (Зеньковский 1924: 241). Предишната 1923 г. Зенковски е
бил съставител и редактор на сборника Православие и култура, рецен-
зиран от Лев Карсавин. Там неговият текст носи заглавието Идеята за
православна култура, като той по същество е идентичен с публи-
кувания в третия берлински сборник.
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Зенковски се съгласява с общоприетата на Запад оценка, че за
православното съзнание са донякъде избледнели цветовете на тукаш-
ния свят, че за него е по-характерен усетът за неземното, изразяващо
се в почитанието на светците, в молитвите за покойниците. Това е т.
нар. православно „безсилие” в историята, често отбелязвано в оцен-
ките на изследователите. Но също така, настоява Зенковски, не може
да бъде отречено на православното съзнание и постоянното търсене на
Царството Божие. Или, „в православното съзнание има известно от-
късване от суетата на този свят, но на него му е решително и дълбоко
чуждо отвращението към този свят, чуждо му е пълното излизане от
света, гностичната погнуса от плътта, от света” (Зеньковский 1923).

Според Зенковски патосът на историческата активност не
изчезва, а само се усилва и задълбочава в мистичната психология на
вярващата душа: „Не разбира нищо от психологията на християнс-
твото изобщо, от Православието в частност, този, който в „бягството
от този свят”, което винаги има само аскетичен смисъл и никога не е
свързано с докетично отхвърляне на света, който не улавя историчес-
ката напрегнатост. <…> Не е безсилно, не е извънисторично, не е чуж-
до на културното творчество Православието, но то върви по други пъ-
тища в сравнение с тези на християнския Запад, то търси не прякото,
външно подчинение на историческия материал, а преображението на
човешката душа и култура отвътре” (Зеньковский 1923).

Както виждаме, на Зенковски принадлежи желанието да син-
тезира светоотричащата и домостроителната страна на православието.
Едва ли ще е оправдано да се твърди, че това е умишлено предприета
стъпка, която да интегрира схващания от типа, присъщ на Бердяев,
така и на типа, характерен за Карсавин. Спрях се на представите на
този руски мислител, доколкото те в известен смисъл се открояват ка-
то алтернатива както на Бердяев, така и на Карсавин. И тримата автори
имат основание да представят собствената си визия като изразяваща
православието, доколкото се позовават на неговия реален исторически
опит и практики, като три постоянно налични православни тенденции.
Разбира се, представената тук схема носи всички рискове да заличи
нюансите в отделните схващания, и, „оголвайки” тези схващания, да
ги огруби. Като имаме предвид тези рискове, все пак ще посочим, че в
така лапидарно изложените идеи се открояват три типа версии за от-
ношението на православното християнство към този свят, дължащи
се на различните изходни светогледни нагласи. При все този фило-
софски плурализъм обаче, преобладаваща е общата надежда, възлагана
на православието, по отношение на предстоящата руска участ. Руските
религиозни философи, чиято среща със Запада се е случвала многок-
ратно и преди фаталната за тях 1922 г., оттам насетне са сякаш със съз-
нанието за мисия – продължавайки духа на Сребърния век, да се
противопоставят на европейската секуларизация.
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БЕЛЕЖКИ:
1. Озаглавена За духовното възраждане на Русия и задачите

на Религиозно-Философската академия (вж. сб. София, 1923: 136).
2.  Тук не включваме евразийските сборници по това време

поради много по-тясната им и специално насочена тематика.
3. Замислен като годишник, от който излиза само първият

брой. (Вж. Волкогонова 2010: 252).
4. Както Карсавин, така и Бердяев имат различни други

текстове, посветени на различни аспекти на Православието, но тези
текстове може да имат значение тук само на помощна аргументация
или на допълнителни обяснителни функции.

5. Г. Флоровски дори окачестява Карсавиновия вариант на
„всеединството” като ярко-пантеистичен уклон („оправдаването” и
положителната оценка на всяко битие). (Флоровский 1994: 279).
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Дм. С. Бирюков, к. филос. н.(Россия)

К вопросу о специфике учения Иоанна Филопона об универсалиях
[1]

В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты учения об
универсалиях Иоанна Филопона (ок. 490–575 гг.) – монофизита и
тритеита[2], знаменитого византийского философа (в смысле выуче-
ника философской школы, а именно школы Аммония Александрийс-
кого), представителя т.н. «византийской схоластики» (термин В.
Татакиса[3]), богослова и натурфилософа, в немалой мере повлиявшего
на развитие естественнонаучных представлений[4].

Для того чтобы вести речь о проблеме универсалий в учении
Иоанна Филопона, следует принять во внимание тот факт, что в писа-
тельской деятельности Филопона можно выделить несколько линий
(хронологически эти линии могут накладываться друг на друга); ска-
жем о важнейших из них. На раннем этапе деятельности Филопон
(510-е – 520-е гг.) комментировал сочинения Аристотеля. Уже в тече-
ние раннего периода своей деятельности Иоанн Филопон создает мно-
жество текстов, связанных с философской, естественно-научной и лин-
гвистической сферой. В начале своего пути как мыслителя Иоанн
Филопон продолжает линию своего учителя Аммония Александ-
рийского. Несмотря на настороженное отношение к нему проязычески
настроенных учеников Аммония, он редактирует тексты последнего и
становится одним из их издателей[5]. Затем деятельность Филопона
распространилась на полемику с нехристианскими философскими уче-
ниями, в первую очередь, с учением о вечности мира. В этот период
Филопон написал фундаментальные трактаты «О вечности мира про-
тив Прокла» (529 г.) и «Против Аристотеля о вечности мира» (ок. 530–
534 гг.). Следующий период писательской деятельности Иоанна
Филопона, связан с полемикой с космологическими и антрополо-
гическими представлениями, характерными для Антиохийской богос-
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ловской школы (трактат «О сотворении мира», 546–579 гг.). Наконец,
еще одна очень важная линия в наследии Иоанна Филопона связана с
его полемикой с халкидонитским учением и апологетикой монофи-
зитства и тритеизма (важнейшие сочинения: трактат «Арбитр», до 533
г.; «О различии, числе и разделении», Письмо Юстиниану, «О
Троице», «О Воскресении»).

Итак, на раннем этапе писательской деятельности Иоанна Фи-
лопона учение об универсалиях появляется, в частности, в контексте
учения Филопона о природе. Эту тему он обсуждает во 2-й книге сво-
его комментария на «Физику» Аристотеля. Филопон говорит о порож-
дении вещей природой, которая, имея это в качестве цели, создает ве-
щи в их определенности: «Природа имеет своим завершением благо и
стремится к нему, и по этой причине сохраняет свои дела (τὰ ἔργα)
определёнными (так как ей всегда свойственно придавать человеку два
глаза, две руки, и так же с другими частями тела, как они видимы на
деле)» [7]. Филопон обсуждает статус вещей, поврежденных в своем
бытии, то есть тех, у которых отсутствуют какие-то существенные
качества, например, уроды – «по природе» ли их бытие или «против
природы»? Здесь Иоанн Филопон начинает использовать концепт
общей и частной природ[8], благодаря чему можно сказать, что мы в
данном случае находим пересечение натурфилософской и собственно
философской линий у Филопона. Итак: «Но возможно, даже эти
случаи [то есть, случаи уродов] не совершенно против природы, но в
отношении частной природы (τῇ μὲν μερικῇ φύσει) они не по природе, а
против природы, а в отношении всеобщей (τῇ δὲ καθόλου) они и по
природе, и согласны с природой» [9]. Однако понятия общей и частной
природ используются здесь Филопоном не в смысле того технического
термина, который позднее стал камнем преткновения в богословских
спорах, но Филопон использует эти понятия в общефилософском
контексте, для того, чтобы указать на подлежащий вид или обнима-
ющий его род в плане природной родовидовой иерархии. Так, как сле-
дует из контекста, Филопон говорит о частной природе в смысле вида
человека, а не в смысле природы единичного индивида, на что позднее
у него этот термин будет указывать в богословских спорах. Под все-
общей природой же он имеет в виду «природу», понимаемую в самом
общем смысле, как то, что обнимает все физические вещи.

Филопон указывает, что в отношении частной природы, то
есть вида людей, уродство есть против природы, поскольку понима-
емая так частная природа стремится к определенной форме, которая
ущербно проявляется в случае урода (имеет определенного рода
лишение), однако, поскольку в мире ничего не может произойти про-
тив природы, в отношение общей природы уродство не есть против
природы, поскольку в согласии с природой находится причина по-
явления уродства – Филопон объясняет ее таким образом, что, нап-
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ример, небеса смешали определенным образом воздух, который пов-
лиял на материю человека в процессе его образования, то есть, когда
он был зародышем. В результате этого человеческая (частная) природа
не смогла достичь цели, обретя в полноте положенную ей форму, из-за
ущербности материи[10].

Отметим, что, отсылая к концепту «материи» как к источнику
уродства в рамках индивида определенного вида, Филопон имеет в
виду опять-таки учение Аристотеля о том, что материя в составном су-
щем является причиной того, что сущее определенной природы не дос-
тигло положенной для этой природы цели, в результате чего возникло
уродство[11].

Таким образом, согласно комментарию на «Физику» Иоанна
Филопона, «общая природа» охватывает собой все природные явления,
и даже отклонение от естественного и природного состояния сущего
находится в соответствии с общей природной гармонией и связано с
тем или иным механизмом, посредством «общая природа» достигает
своего равновесия.Этот мотив обусловленности тех или иных явлений
неким природным началом присутствует не только в ранних, «дохрис-
тианских» сочинениях Филопона, но он находит свое отражение и в
его сочинениях христианского периода. Таким образом, эта тема явля-
ется сквозной в наследии Иоанна Филопона и очень важной для пони-
мания его мировоззрения[12].

Теперь мы рассмотрим, как тема общей и частной природы
(сущности[13]) трансформировалась в мысли Иоанна Филопона в
рамках более позднего этапа его писателькой деятельности, во время
его участия в богословских спорах, и укажем на некоторые особе-
нности позиции Иоанна Филопона относительно темы универсалий.

Начало монофизитских споров относится к V в. по Р.Х., т.е. к
ранневизантийскому периоду, и связано с именем Евтихия Констан-
тинопольского. Учение Евтихия, согласно которому Христос после
воплощения не был человеком таким же, как другие люди, было
осуждено на Халкидонском соборе 451 г. Итоговый орос этого собора,
согласно которому Христос после воплощения имеет две природы и
одну ипостась, спровоцировал острую полемику (я хотел бы отметить,
что как правило в древнехристианском богословском языке того пе-
риода понятия сущность и природа понимались так, что они имеют
очень близкие коннотации). Древнехристианские сторонники халки-
донской формулы носят название халкидонитов, а те из них, которые
пытались подвести философский базис под халкидонское учение,
начиная, по крайней мере, с Й. Лебона[14], называются «неохалкидони-
тами». Соответственно, древнехристианские противники Халкидон-
ской формулы традиционно зовутся в литературе «монофизитами» (от
mono physis – одна природа). Ядро учения монофизитов заключается в
том, что после воплощения Христос обладает одной природой и,
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соответственно, ипостасью; ядро учения халкидонитов выражается в
формуле, согласно которой Христос в воплощении не слитно и
нераздельно обладает двумя природами, то есть Божественной и
человеческой, и одной ипостасью.

В рамках халкидонитско-монофизитских споров несколько
трансформировался терминологический аппарат, используемый в
предшествующей христианской традиции для выражения аристо-
телевской схемы общности. Кроме понятий общей сущности и ипос-
тасной особенности активно стало использоваться понятие единичной
сущности (природы), которое понималось как природа, существующая
в определенном индивиде. Единичная сущность отличается от ипос-
таси тем, что ипостась содержит в себе индивидуализирующую осо-
бенность, отличающую ее от других ипостасей, в то время как еди-
ничная природа ее не содержит.

Важнейшая интуиция Филопона, выражающая его позицию
относительно существования универсалий, заключается в том, что
общая сущность обретает свое существование в индивиде таким обра-
зом, что присваивается этим индивидом, и потому общая сущность в
одном индивиде вида (онтологически) иная, чем в другом[15]. Уве
Ланг[16] справедливо указывает в этом отношении на зависимость
Филопона от его учителя Аммония[17]. Таким образом, общая сущ-
ность, по Филопону, существует только как осуществившаяся в част-
ных сущностях, понимаемых как размноженные по числу индивидов
копии общей, идентичные между собой. Эти сущности тождественны
друг другу с точки зрения гносеологии, в то время как онтологически
они друг от друга отличны. На эти единичные природы, по Филопону,
накладываются ипостасные особенности, отличающие одного индиви-
да от другого, в результате чего имеет место ипостась, которая реально
и существует. Исходя из этого понимания, Филопон развил свое
знаменитое тритеистическое учение о Троице. Согласно этому уче-
нию, о Троице следует говорить только как о трех индивидуальных
сущностях[18], и в Ней не имеет места реально существующей общей
сущности. Тем не менее, эти сущности одного вида (вида Божества).

В свою очередь, халкидониты настаивали на том, что в
каждом индивиде существует именно одна и та же общая сущность, и
нельзя говорить о том, что в каждом индивиде общая сущность
онтологически отличается от той же сущности в другом индивиде, как
это делает Филопон.

Следует обратить внимание на различие в предпосылках
между Филопоном и неохалкидонитами. Различая в индивиде еди-
ничную природу и ипостасную особенность, в сумме составляющие
ипостась, тем не менее, Иоанн Филопон считал, что в дейст-
вительности ипостась и природа есть нечто тождественное, в част-
ности, ипостась и природа Христа. Это следует из аргументации, кото-
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рую Филопон проводит во 2-й главе своего важнейшего трактата «Ар-
битр», согласно которой Христос (т.е. ипостась Христа) тождественен
своей природе, что является предпосылкой для филопоновского ут-
верждения о том, что если бы Христос обладал двумя природами, то
имело бы место два Христа[19]. В то же время неохалкидониты,
наоборот, неоднократно проговаривает, что ипостась и природа (сущ-
ность) – это не есть нечто тождественное, они в реальности раз-
личаются[20].

Эта трактовка отношения общего и частного нашла свое
проявление в полемике между монофизитами и халкидонитами отно-
сительно того, какую человеческую природу воспринял Христос в воп-
лощении: общую или частную.  Монофизиты настаивали на том, что
это была частная природа, в то время как согласно халкидонитам, мож-
но говорить о том, что Христос воспринял и общую, и частную приро-
ды[21]. В этом отношении Филопон приводит следующую аргумен-
тацию: речь о том, что Христос воспринял общую человеческую при-
роду, предполагает, что Он воплотился во все человеческие индиви-
ды[22]. Отметим, что такая аргументация также возможна только в слу-
чае допущения, что ипостась тождественна природе, которая только и
существует.

Таким образом, дискурс Иоанна Филопона в его теологи-
ческих сочинениях предполагает, что ипостасная особенность понима-
ется не онтологически, но только логически, и поэтому для Филопона
1) каждая ипостась это только природа, 2) нет реального различия
между сущностью и ипостасью, 3) актуален принцип «сколько природ,
столько ипостасей» (поэтому, согласно Филопону, если Христос имеет
одну ипостась – как утверждали и халкидониты, то следовательно, и
одну природу).

Со спецификой понимания универсалий в учении Иоанна
Филопона, проявляющейся в несовпадении логического и онтологи-
ческого в филопоновском понимании концепта общности,  связано и
то, что современные исследователи по разному квалифицируют учение
Филопона об универсалиях. А именно, Эдвард Бос[23], Ричард Кросс[24]

и Кристоф Эрисман[25] считают, что в случае учения Филопона следует
говорить о номинализме. С другой стороны, согласно Уве Лангу[26] и
Линосу Бенакису, учение Филопона можно назвать умеренным
реализмом. Наша позиция состоит в том, что хотя Филопон отрицает
реальное существование единой общей для индивидов сущности, его
учение о том, что та же самая общая сущность есть онтологически
иная в каждом из индивидов, предполагает, что эти индивиды относят-
ся к одному виду, в том смысле, что они обладают определенными об-
щими свойствами, безотносительно к вопросу о том, обладают ли они
общей сущностью - таким образом, определенная общность индиви-
дов, согласно Филопону, существует реально, и в этом смысле можно



51

говорить об учении Филопона как об умеренном реализме. Эдвард Бос,
Ричард Кросс и Кристоф Эрисман, отрицая это, понимают под реа-
лизмом (в самом широком смысле) не учение о реальном существо-
вании общности как таковой, что, на наш взгляд, было бы правильно,
но учение о реальном существовании общей «сущности», что предс-
тавляется нам неверным.
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Проф.д-р Александър Л. Гънгов (СУ „Св. Климент Охридски“)

От живата традиция към космическото преображение: шест
елемента на Източното православие

Основната причина за прословутия разкол през 1054 година е
доктрината за Отца, Сина и Светия Дух. Често разликата в подхода
към Светия Дух се смята за основен водораздел между
римокатолическта църква (и произлязлото от нея протестанство) и
източното православие. Несъмнено това е така, но за разбирането на
цялата истина по този въпрос е нужно да се вземат предвид още доста
не по-маловажни фактори. Тази статия разглежда още пет отличителни
особености на православието освен съответното тълкувание на Светия
Дух, а именно: ролята на светите традиции, Светата Троица като
средоточие на богопочитание, присъствието на божествените енергии,
всепроникващото значение на есхатологията  и космическата
перспектива на теозиса.

Текстът първоначално беше замислен като приложение към
курса по хуманитаристика, който водех в методисткия Колеж Ла
Грейндж в западната част на Джорджия през есента на 2002 г. Тогава
целта бе чрез него да запознаят с основите на православието студенти
от Ла Грейндж и по-широка аудитория, която не принадлежи към тази
традиция. След около десет години колегата Стефан Пенов ме покани
да участвам в една от поредицата конференции, организирани от него
съвместно с Руския културно-информационен център в София (по
време на конференцията на 5 юли 2012 г. първоначалният английски
текст бе представен на руски език). В доклада леко смених ракурса на
изложението като наблегнах на липсата на каквито и да било
основания да се смята, че Източното православие (тук се придържам
към разграничението между Източно православие и Ориентално
православие, към което се причисляват Арменската, Коптската,
Сирийската и други православни църкви) би могло по какъвто и да
било начин да склони своите последователи към насилие, изразяващо
се в нарушение на тъй наречениете „човешки права“. По този начин се
надявам да покажа, че твърденията относно връзката между Източното
православие и насилието е плод на манипулираното продуктивно
въображение на авторите на подобни тези.

1. Православната идея за живата традиция:

Животът в православието е вдъхновяван не само от Светото
Писание, но и от Светата Традиция, започваща с явлението на Светия
Дух пред Апостолите и продължаваща с отците на църквата и насетне
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с обикновените верующи, съставляващи християнската общност.
Традицията се мисли не като просто допълнение към Писанието, а
като неразделна част от църковността, обновяваща я постоянно.
Традицията се разглежда не „като застинала даденост, а като
динамична реалност, не като мъртво препостигане на миналото, а като
животрептящо сещане на Светия Дух в настоящето.” (5, c. 11) Две са
значенията на „традиция” в православната църква. Преди всичко, това
е неповторимият начин на възприемане на истината на откровението.
На второ място идва догматичната традиция на църквата. В първото си
значение традицията изпълнява ролята на критерий за истинност,
възможен само „като живота на Светия Дух в църквата, общуващ с
всеки член на Христовата общност във вслушване, получаване, при-
добиване на истината в светлината, която й принадлежи, а не според
светлината на човешкия разум.” (7, c.15) Това е съзнателното крити-
ческо съждение на църквата, „ясно формулирано” от Параклит. (7,
c.15) Във второто си значение традицията се представя като „водение
във вярата”. Традицията като съждение в параклитическия смисъл и
догматичната традиция като „водение във вярата” не могат нито да се
противопоставят, нито да се разделят. Тяхната взаимовръзка би тряб-
вало по-скоро да се разглежда като изражение на основополагащата
взаимовръзка между Традицията и Светото Писание.

Идеята за Традицията се корени в мистическата теология на
ортодоксалната църква. Под мистицизъм тук се разбира не избрани-
ческия религиозен опит на малцината, а единението с Бог или деифи-
кация (теозис), което е смисълът на християнския живот. (2, c. 9) Мис-
тическият опит е цялостна даденост в литургийното богопочитание,
понеже „богопочитащият не просто споменава, а същински живее и
съучаства в живота на Спасителя и неговите светци.” (4, с. 86)

Всички епископи, изповядвали истинната вяра и насетне
канонизирани, биват определяни като отци на Църквата. (7, c. 119) Но
отците на Църквата не са единствените създатели на традицията. Цър-
квата е жив организъм и всеки неин член, независимо дали е светско
или духовно лице, има достъп до истината чрез посредничеството на
Светия Дух. Миряните имат право да се противопоставят на епископа,
ако не неговото, а собственото им мнение е същинското изражение на
правата вяра. Освен това християнинът, получил благодатта на Светия
Дух в тайнството на светото православно кръщение, е в пълно съз-
нание за вярата си и е в състояние да я брани винаги, когато е
застрашена. (2, c. 16)

Макар обикновените верующи винаги да са били смятани за
равноправни членове на църквата, все пак източноправославната
традиция истински се е развивала и процъфтявала в манастирите.
Източноправославното монашество не познава ордени и братства, тъй
като единствената цел на всички монаси е единението с Бог, постигано
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по съзерцателен път. Духовният живот на монаха се приема по
същество за вътрешна деятелност: „Духовното дело на монаха в
съобщество или това на отшелника, оттеглил се от света, черпи своята
стойност от пълната всеотдайност към целия свят, макар и да остава
скрито от людските погледи”. (2, c. 18)

2. Триединството като основа на богословието:

Православното богословие приема, че основните събития в
историята – сътворението на света, изкуплението в Христа и
избавлението чрез църквата с помощта на Светия Дух – са дело на
Светата Троица: „Всичко започва от единството и любовта, които са в
Светата Троица”. (9, c. 11) Любовта се мисли като съществувала преди
сътворението и негово първооснование, а също и като вдъхновение за
изкупителната Христова жертва: „Разпващата любов към Отца,
разпната любов на Сина, пребъдване на любовта на Светия Дух в
дървото на Кръста” (Филарет Московски). (7, c. 180) Светата Троица е
единосъщна и с единна воля, но се състои от три лица или ипостаси
със свой собствен облик: Отецът като всепредтеча, Синът като
потомък, Светият Дух като действо. (Св. Йоан Дамаскин, цит. по 2, c.
54) Тайнството на Светата Троица е в единството на трите й ипостаси
– едновременно неделими и обособени. (7, c. 200) Личната връзка на
човека с живия Бог се разглежда винаги като връзка със Светата
Троица, а не просто с Христа. Православието се стреми да избягва
склонността на западната църква да вижда не само природата Божия,
но и цялото богатство на Светата Троица единствено в личността на
Христос. За православната църква такава постановка е христо-
центрична и крие риска да се мисли за божествено битие отпреди
ипостасите, откъдето лесно се стига до мистицизма на „божествената
бездна”. (2, c. 64-65)

Светата Троица обикновено се изобразява чрез сцена от
Стария завет – три крилати ангела, явяващи се Авраам при
Мамвриевите дъбове. Едно от най-известните изображения на
Троицата е иконата на Андрей Рубльов, зографисвана между 1408 и
1425 година за едноименния манастир в Русия. Ипостасите на нея са
подредени съгласно верската символика отляво надясно – Отецът,
Синът и Светият Дух. Пълната невъзможност да се изобрази първото
лице е изразена посредством бледорозовото наметало, Христос е
представен в обичайните за него цветове – облечен е с лилав хитон и
синьо наметало, а одеждите на третият ангел са в зелено,
символизиращо младост и бликаща жизненост, традиционно свързвани
със Светия Дух. (7, c. 202)

3. Православната пневматология
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Както е добре известно, православната църква отрича доктрината
за изхождането на Св. Дух и от Сина (filioque). В нейния прочит на
Никео-Цариградския символ на вярата „Светият Дух изхожда от”.
Синът и Светият Дух се смятат за едно в Светата Троица –
единосъщие, дарило първом свобода на човешката природа, а сетне
благодат на покръстеното човечество. „Църквата не е просто
институция, т.е. някаква даденост; преди всичко тя е сбъдновение на
общността. Може да се каже, че Христос създава църквата, ала
Светият Дух е, който я съзидава.” (10, c. 13) Той е, който неспирно й
вдъхва живот. Според Свети Василий Велики Светият Дух е
осъществителят на всичко: „Христос идва, ала Духът е преди него. Той
идва в плът, а Духът е неразделен от него. Дела чудотворни и целебни
дарби, всичко е от Светия Дух. Демони се разбягват пред Духа Божий.
Дяволът губи сила пред него. Греховете се изличават от неговата
благодат... Общението с Бога – възможно само чрез Духа... възкре-
сението от мъртвите – дело само на Духа.” (цит. по 2, c. 157)  В про-
тивовес на това доктрината за изхождането на Св. Дух и от Сина води
до отклонение в значението на църковния живот изобщо и „харизмата
се оказва подчинена на институцията, вътрешната свобода – на
наложения авторитет, профетизма – на юрисдикцията, мистицизма –
на схоластиката, миряните – на църковнослужителите, вселенската
духовност – на църковната йерархия, и, в последна сметка,
епископството – на единовластието на папата. (10, c. 13-14)

Явлението на Светия Дух пред апостолите бива наричано „кръ-
щение в църквата чрез огън”. Във Вавилон Бог разделя езиците; на
Петдесетница той обединява народите посредством езиците на огъня.
Ново създание се ражда, Църквата, която, също като Троицата, е неде-
лима и определена, единосъщна по природа и разнолика по прояв-
ления. Разделните огнени езици представляват разнообразието от да-
рове, предоставени от Светия Дух. Иконата-изображение на това съби-
тие представя идеята за вътрешния живот на църквата. (7, c. 207-208)

4. Божествени енергии

Православната църква проповядва необходимостта да се
различава трета реалност освен божествената същност и божественото
сътворение. Това са божественте енергии. Те свободно и всевечно
струят от самосъщността на Троицата. Тя не им поставя никакви
ограничения. Тези енергии са изражения на Бог в неговата деятелност.
Те не бива да се тълкуват по аналогия с причинно следствените връз-
ки. Бог не се проявява в енергиите като първопричина на следствие.
Той реално присъства в своите енергии.  Троицата присъства едновре-
менно във и извън своята същност. Спрямо сътворението, Бог преми-
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нава отвъд същността си и заявява себе си. Но дори и сътворението да
го е нямало, Бог би съществувал чрез своите енергии. (2, c. 73-74)

Сред божествениите енергии са Славата Господня, светлината
на Преображението, благодатта (2, c.77), София – Божията премъд-
рост, животът, истината и любовта. (2, c.80-81) Учението на правос-
лавната църква за божествените енергии може да се обобщи по след-
ния начин: божествените енергии са проявление на присъствието на
Бог извън същността му; посредством обожествяващия дар на божес-
твените енергии Светата Троица се вселява в нас – „неразделна от
своите естествени енергии и присъстваща в тях по различен, но също
толкова истинен начин.”(2, c. 86-87) Така, в божествено единение, ние
се превръщаме по Божията благодат в това, което Бог е по природа.
Богове по благодат Божия, ние си оставаме люде, също както Христос
си остава Бог, въплътен в човек. (2, c. 87) Макар божестените енергии
„да надхвърлят разумението и сетивата, християнското откровение не
ги изключва: тъкмо напротив, признава ги и ги видоизменя в
светлината на Светия Дух съгласно традицията.” (7, c. 22)

Божията благодат присъства във всички икони. Всъщност,
смисълът на иконите е да представят Христос, Богородица, светиите и
всичко останало в светлината на Преображението. В иконите няма
натурализъм, човешките и природните форми са изобразени идеали-
зирано, за да представят начините, по които хората се стремят към по-
добие с Бог, черпейки от своя собствен образ Божий. (8, c. 132) Бо-
жествените енергии струят и в литургийните служби, които са тайнс-
тво едновременно осъществяване и описвано, както в своето пряко
значение, така и в символизма си. (7, c. 31)

Иконата „Възкресението” представлява едно от най-красно-
речивите изображения на божествените енергии. Според Светото Пи-
сание апостолите Петър, Йоан и Яков видели с очите си възнесението
на Христос. Те съзрели лицето му „да грее като слънце”, одеждата му
била „бяла като светлината”, а сетне „сияен облак” закрил гледката.
Св. Йоан Дамаскин пише за това като за „величието на божествената
природа” и „вековечното тържество на Бога Син”. Според него сравне-
нието на евангелистите със светлината на слънцето, което е сътворена
реалност, е неспособно да изрази несътворна реалност и поради това
го намира за емоционално, интелектуално и духовно неиздържано, тъй
като пренебрегва целия порядък на сътворението. (цит. по 7, c. 210-
211) Св. Григорий Палама отбелязва: „Светлината на Преображението
Господне нямаше ни начало, ни край; то не се вписа ни във времето,
ни в пространството, и остана непостижимо за сетивата, макар да бе
наблюдавано от човешки очи... ала учениците Христови, преминавай-
ки отвъд сетивата, преминават от плътта към Духа.” (цит. по 7, c. 211)
Христос, който и във въплъщението си е неделим от своята божестве-
на триединна същност, първоначално показва божествеността си само
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до степен апостолите да могат да го съзрат в благодат, но после
светлината ги заслепява и те изпадат в ужас. Апостолите са изобразени
от ляво на дясно – първо Петър, до него Йоан и накрая Яков.
Червената геометрична фигура – шестоъгълник, вписан в окръжност –
символизира светлината на Преображението. Двете фигури до Христос
са на Мойсей и Илия. Според Св. Василий преображението е „предз-
наменование за великолепното му повторно идване, то е мигът,
отворил във времето перспективата на вечността.” (7, c. 212)

Божествените енергии биват представяни като светлина още с
теофаниите във Ветхия Завет. Това е божествено великолепие, непоно-
симо за людете и предизвикващо у тях ужас. Дори и апостол Павел
преди да бъде посветен във благодатта на вярата ослепява от великоле-
пието Божие по пътя за Дамаск. На християнското човечество е дадена
привилегията за същинско общуване с Бог посредством благодатта.
Това не е нито сетивно, нито интелектуално познание, а взор към
несътворната светлина, благодарение на който обожествяването на
човека и приобщаването му към Бог става възможно. (3, c. 112)

5. Есхатологическата перспектива
Според православието краят на историята и настъпването на

царството Божие не е глава последна на догматиката, а „представлява
най-важното призвание на църквата, нейното първооснование, даващо
й идентичност и поддържащо и вдъхновяващо самото й същест-
вуване.” (10, c. 14) Всичко се смята за принадлежно към това царство.
Православната църква не администрира обществената реалност (за
което често бива критикувана), тя мисли себе си като тайнство. Затова
обикновено я наричат иконата на предстоящото царство. (10, c. 15)
Есхатологическият елемент е особено силно изразен в т. нар. литур-
гично време, което „не протича като минало, настояще и бъдеще, а
като мистичен житейски опит, в който вечността е настояще, а нещата
от миналото, бъдещето, есхатологията дори ... се сгъстяват и живеят
мистично като случващи се тук и сега пред очите ни.” (4, c. 87) На
Запад Св. Августин проповядва за трите измерения на времето, съсъ-
ществуващи в настоящето. За Св. Августин обаче минало, настояще и
бъдеще съществуват последователно, а не едновременно, и са зат-
ворени в рамките на човешкото съзнание. Според неговите „Изповеди“
различните моменти на времето са плод единствено на особеностите
на човешкото съзнание. Отминалите събития се появяват в настоя-
щето, понеже паметта ги е задържала; настоящите събития непос-
редствено протичат пред взора; бъдещите събития въображението
сформира също така в настоящето. (Saint Augustine, Confessions (Indi-
anapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1993), 219-223). Есха-
тологическото настояще, изживявано в православието, придобива
онтологически, а не само психологически статут. В различие от Св.
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Августин очакването за бъдеще е възможно не поради мощта на
въображението, а защото все още има обещани да се случват неща.
Бъдещето се изживява като очакване (6, c. 55) на вселенско спасение и
космическо преображение. Литургичното време на православната
църква се представя като мистическо настояще, позволяващо минали и
бъдещи неща да съсъществуват с настоящите.

Ето защо целият живот на Източната църква е съсредоточен
върху възкресението. Църквата съществува не защото Христос е бил
разпнат, а защото се е възмогнал над мъртвите. (7, c. 14) Би било
несъстоятелно да се разглежда Изкуплението само по себе си. Изкуп-
лението става необходимост след първородния грях и е просто начи-
нът да се постигне божествената цел или обожествяването, единението
с Бог. (1, c. 281) Празнуването на Възкресението Христово, Великден,
не е просто един от основните църковни празници, а „празник на праз-
ниците и тържество на тържествата”. Представено е на две икони –
Падението в ада и Жените мироносици на гроба.  Самото Възкресе-
ние никога не е било рисувано. Защото, за разлика от възкресението на
Лазар, то не е чудо, достъпно за всекиго, а чудо, недостъпно за никого
освен едного.„Слизането в ада е последната стъпка на Христос по пътя
на себепринизяване. Слизайки в бездната на света, той ни откри
достъпът до рая. Така предпостави честването на Възкресението Хрис-
тово, а с него и на бъдещото възкресение на мъртвите.” (7, c. 187-188)
Иконата Жените мироносици на гроба изобразява празния гроб след
Възкресението: „това не е просто отбелязване на деня, в който Възкре-
сението на Христа се случва исторически, а също така началото и
предпоставянето на всевечното бъдеще на обновения човешки живот –
църквата говори за осмия ден на сътворението. Защото, както първият
ден на сътворението слага началото на дните във времето, така денят
на Христовото Възкресение бележи началото на дните извън времето,
т.е. насочва към тайнството на бъдещия живот, в царството на Светия
Дух, където всичко е Бог”. (7, c. 191-192)

Есхатологическата ера започва след като се изпълни иконо-
мията на Спасението или десет дни след възнесението на Христос на
Петдесетница. От този момент нататък християнското човечество
става съратник в изпълнението на Божия план. „Есхатологията моге да
„започне” само от „края”. Само че този край не е непоклатим, не е гра-
ница. Той е постоянно подновяващото се начало на безконечния път
към единението или теозиса, където божественото господство и
човешката призваност се срещат. Тайнството на теозиса, което се из-
пълнява в църквата, е „действената есхатология”, съкровено и напълно
ново сбъдване, обвързано с разгръщащата се история на света.” (Vla-
dimir Lossky. “Domination and Kingdom: An Eschatological Etude”, Bo-
golsovskie Trudy, 1969, vol. VIII, No. 8, p. 212)
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6. Космическото измерение

Православната църква разглежда Спасението холистично,
свързвайки човешки и космически измерения. Адам е бил създаден, за
да постигне обожествяване и да приближи космоса до Бог. Той се
проваля, но чрез Христовото Изкупление пътят към Спасението
посредством църквата се отваря не само за човечеството, но също и за
космоса. Въплъщението Христово има космически смисъл, тъй като
целта му е събирането на всичко в едно. По същия начин разпването на
своя ред онагледява космическото значение на Христовата смърт,
която „пречисти въздуха” и „освободи вселената от господството на
демоните.” (7, c. 181)  Сатаната, „узурпаторът”, „изначалният убиец”,
който е държал в плен целия космос, най-сетне е победен. (6, c. 59)
Изкуплението се разглежда и като средство към постигането на
крайната цел – преприобщаването на целия универсум към Бог. (10, c.
47-48) Този акт се продължава в светото причастие. „В причастието
човечеството действа като свещенослужител на сътворението,
съотнасяйки сътворението с Бог и позволявайки на сътворението да
стане част от тялото Христово и така да пребъде вечно.” (10, c. 15) На
всички, които са съзрели Христос като Спасител и Освободител и
истинно са изживели Светия Дух като Параклит, теозисът ще бъде
въздаден.  Бидейки плеромата на космоса, те ще го изведат до съвър-
шеното състояние на преображение.

Това обяснява защо в православната църква „Светата Съботна
утринна молитва е следвана от процесия около църквата с носене на
„плащеницата” Христова. Тази процесия символично включва целия
космос в тайнството на Христовата смърт и Възкресение, понеже това
тайнство се отнася не само до личното, индивидуалното оцеляване на
верующите люде, но също и до трансфигурацията на всецялото сътво-
рение. (6, c. 61) Освобождаващата мощ на Христа по отношение на
цялата вселена е представена в иконата на Христос-Пантократор. Тази
икона „изразява чрез човешките характеристики на въплътения син
божествената Мощ на Създателя и Изкупител, който цари над
съдбините на света.” Вярна на доктрината за триединството, правос-
лавната църква настоява, че не просто силата на Христос, а неспирното
общение със Светата Троица е единственият път към човешкия теозис
и преображението на света: „Това общение с Бог, в което праведните в
последна сметка ще се преобразят посредством светлината и ще засияе
като самото слънце, ще съставлява блаженството на епохата, която иде
– когато творенията ще са обожествени, Бог ще е въздесъщ, във
всичко, не по същността си, а чрез енергиите си, чрез благодатта на
несътворната светлина, чрез неизразимото великолепие на единната
природа в трите й ипостаси.” (3, c. 133)
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Заключение:

Какво би трябвало задължително да се изтъкне, ако опитаме да
обобщим differentia specifica на Източното православното? Със
сигурност може да се каже, че, почитайки Светото Писание като ос-
новен източник на християнското откровение, православието разг-
лежда дарове на Светия Дух в измеренията на живата традиция като не
по-маловажни за постигането на истината. Всеки християнин е спо-
добен в една или друга степен с благодат, помагаща му да се открие за
библейското послание и служеща като вдъхновение за цял живот
диреното обожествяване в пределите на църквата. Бидейки тялото
Христово, църквата е поддържана от живителното присъствие на Па-
раклит и благосклонното насърчение на Отца. Никоя от трите бо-
жествени личности не е самостоятелен обект на почитание; Светата
Троица се приема като едно цяло – неделимо, но обособено три-
единство. Общуването с Бог чрез църквата се осъществява в благодат,
любов, божествена мъдрост или София, божествени енергии, водещи
към истина и живот и постижими във вярата. И накрая, животът в
православието винаги е протичал в светлината на разбирането за края
на историята и тържеството на теозиса, когато не само хората ще бъдат
обожествени в благодатта, но и цялата вселена ще премине в съвър-
шенство. Както е напълно очевидно, нито една от изложените характе-
ристики на Източното православие не е и не може да бъде подтик към
насилие и човеконенавист, нито пък да води до фатализъм и нихили-
зъм, правещи човека безразличен към страданията на ближния.
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Д-р Людмил Петров (ИИОЗ-БАН)

Отражението на паламитското богословие във византийската
литургия

Между богослужението и богословието още от началото на
христианството се е установила взаимовръзка, намираща израз във
формулата на Проспер Аквитански: “Legem credendi lex statuat appli-
candi”. От една страна,литургичните текстове влияят върху формули-
рането на теологическите изказвания, (1) от друга страна литурги-
ческите изрази пък са конкретизации на богословското развитие. Това
развитие, ако се концентрираме върху разглеждането на едната бо-
жествена същност, има своите по-нататъшни важни последствия за
историята на благочестието и литургията.

Според Х.Б.Майер тайнствата са “комуникационни процеси и
то на различни плоскости и от разнообразни гледни точки. Те
предполагат общност и я създават, както в междучовешката област,
така и между Бога и човека. Даже може в съответствие с класическата
терминология да се каже, че комуникацията е едновременно causa
materialis и finalis, както и efficiens и finalis на христианската литур-
гия”. (2) Това, което Майер казва за тайнствата, византийското и
особено паламитското богословие отнася към всички литургични жиз-
нени изяви на Църквата. Във всички тях става не друго, а общуване
между триединния Бог и човека. Според Евдокимов литургията може
да се причисли към категорията “свято”, доколкото в нея произтича
“нахлуване на Напълно Другото в този свят”; “Божието действие
изтръгва съществото или вещта от неговите познаваеми, естествени
условия и го поставя в общност с освещаващите, трансцендентни енер-
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гии. Това променя неговата природа и дава непосредствено да се възп-
риеме “mysterium tremendum” – свещеният ужас от присъствието на
“Напълно Другото”. (3) “Литургия” е общуването с Бога по благодат,
“възприемане на излъчването на енергиите на Светия Дух в дълбините
на нашата природа”. (4) Съвсем по образа на Христовото Преоб-
ражение на Тавор в литургията, нетварната благодат “пронизва” и
“разпрофанизира” света, целейки есхатологическото му приобщаване
към божествения живот. (5) И Лоски говори за общуване на човека с
несътворената благодат в сакраменталния живот: “Нашата природа е
съединена с Христа в Църквата, която е Неговото тяло, и това съедине-
ние се реализира в сакраменталния живот. Но е необходимо, всяко
лице на тази една природа да стане “христообразно”. Нужно е и чо-
вешките ипостаси да станат “двуприродни”, обединявайки в себе си
сътворената природа с пълнотата на нетварната природа, с божеството,
предавано от Светия Дух, към което Той приобщава всеки отделен
член на Христовия живот”. (6)

Ако и да има молитви за много конкретни благодатни дейс-
твия, в св. Литургия доста рядко става дума за самата благодат. Пока-
зателен случай има в предшестващата Отче наш ектения – прошението
е за “принесените и осветени драгоценни Дарове”; “И човеколюбивият
наш Бог, като ги е приел на Своя свят, наднебесен и духовен олтар ка-
то духовно благоухание, да ни изпрати затова Божията благодат и дара
на Светия Дух”. Като разгръща, опирайки се на Откр. 8:3-5, мотива за
небесния олтар, върху който ангелът принася каждението и молитвите
на светците, молитвата при каденето при проскомидията има много
близко словесно съдържание: “Благовония ти принасяме, Христе Боже
наш, като духовно благоухание; приеми ги на Твоя наднебесен Олтар и
ни изпрати затова благодатта на Твоя всесвят Дух”.

Смисълът на възгласа на дякона преди Отче наш във визан-
тийската литургия, а с това и значението на “Божията благодат” и
“дара на Светия Дух” може да се извлече от тълкуванието у Симеон
Солунски на почти по същия начин звучащата молитва при каж-
дението. Симеон я цитира дословно при своето обяснение на проско-
мидията. (7) Та тази молитва показва, какво е действието на Светия
Дух, по-точно, че чрез честването на това Тайнство, благодатта на Све-
тия Дух се излива в света. Каждението на олтара в началото на литур-
гията прави явно присъствието на Духа, Който след Христовото възне-
сение е слезнал върху човеците. Симеон Солунски приписва на кажде-
нието направо “сакраментален” характер – то не бива да се пренеб-
регва, защото представлява нещо много повече от външен обряд, а е
жертвено пристъпване при Христа, та Той да ни изпрати благодатта на
Духа, “така чрез окадяването приемаме благодатта”. (8) Значи благово-
нието е образ на присъствието на Светия Дух, който идва в света, за да
предаде на човеците благодатта. “Благовонието”, което хората възна-
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сят на наднебесния олтар, се проявява като израз на тяхната откритост
за нетварната благодат, която Духът предава и която Той насажда в тях
като живота на триипостасния Бог, като предусещащ възприемането на
благодатта езиков израз – чрез вселилия се в тях божествен живот чо-
веците стават “благоухание”. Несътворената благодат ги прави такива
по многообразен начин, както казва Симеон Солунски по повод миро-
помазването и освещаването на мирото. (9)

В този смисъл прошението на ектенията преди Отче наш е
сравнимо със “Supplices te rogamus” от Canon Romanus, но и се разли-
чава от него в смисъл, който дава подстъп не само за разбирането на
благодатта, а покрай нея и на цялата литургия. Молитвата не е нито за
приемане на жертвата от Бога, нито за плодотворно възприемане на
осветените дарове, а се мисли за следствието от вече приетата на не-
бесния олтар жертва, сиреч от цялото сбъдване на Христос в литурги-
ята. Като “следствие” от извършеното веднъж в Христа и реално нас-
тоящо при всяко едно честване на св. Литургия възприемане на човеш-
ката природа, на Бог тъй да се каже се “напомня” да изпрати за обо-
жествяване благодатта на Духа –antikatapempsi , т.е. приемане на чо-
века чрез Сина и в Духа, още сега в обожествяващото общение, което
е самият Триединен в Неговото битие kat'enrgeian . Това Сега е дадено
в пресътворяването на даровете, в обожествената в Христа човешка
природа, от която изтичат нетварните благодатни дарове на Светия
Дух. И настоящата в евхаристийните дарове – хляба и виното, свър-
заната с божествеността човешка природа на Христос по спасителната
си функция по нищо не се различава от човешката природа на земния
Христос: (10) “Светият Дух предизвиква преобразуването на даровете
и на самите причастници, казва свети Максим Изповедник: “На всички
нас, които се причастяваме от един и същи хляб и една и съща чаша,
дай ни да ставем едно помежду си в общността на единия само Свети
Дух”. Обожествяващото пневматизиране на природата на Спасителя
[се] продължава в онези, които участват в неговата “свята плът”. Те не
са само подобни на Христа, а и действително “христифицирани”, “вер-
бифицирани”, а по думите на свети Павел “едно с Неговата пълнота”.

А свети Йоан Златоуст отбелязва, че “причастниците са като
лъвове”, образи на непобедима сила. Става дума не за гаранции, а за
огъня на божествената любов чрез причастността и, в този смисъл, за
перихорезата, за смяната на идиомите, на свойствата на двете природи.
Бог става човек и човекът става Бог, отговор на въплъщението на Бога
е обожествяването на човека”(11). Оттук извличаме следната теза:
Нито св.литургия, нито тайнствата, нито молитвата, никоя форма на
богослужението според византийското и най-вече паламитското богос-
ловие не е за това, да “издейства” благодат от Бога. Това се изключва
както от понятието “нетварна благодат”, така и изобщо от разбирането
за спасителното действие на Триединния. С това е изключена и всяка
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форма на “култово” разбиране на литургията, ако понятието“култ“ ис-
ка да каже,че към животворното общуване на Бога и човека принад-
лежи ритуална процедура, чието спазване образува за Бога пред-
поставка да се предизвика “благодатта”.

Западното троично богословие още от времето на отците е раз-
лично от източното. Наистина, общо между двете е изповядването на
единосъщието, но гръцките отци “не са идентифицирали същността на
триединния Бог с Неговото вселенско владичество, докато едва доксо-
логията разпознава и чества вечната същност на триединния Бог. На
Запад обаче същностното единство на триединния Бог е било видяно в
Неговото владичество и отъждествено с него”. (12) С други думи, три-
нитарната теология на Запада поради приоритетното разглеждане на
едната Божия същност пред Божиите лица, следва да се окачестви като
“есенциална”, а това на Изтока, поради приоритета на Божиите лица в
спасителното им действие върху човека и света пред съвместната им
недостъпна същност – по-скоро като “екзистенциална”. Затова Пол Ев-
докимов говори за “тринитарен баланс”, чужд на всякакъв “моно-
центризъм”, за “предвечен троичен съвет” и “полифонна хармония”,
които не допускат нито субординация, нито размиваща униформеност
на Лицата в единната същност. (13) Кулман, в противовес на обви-
нението на Вендебург, че тя представлявала икономийно “обезфунк-
ционализиране”, описва паламитската теология направо като “мощно
рефункционализиране” на Троицата, чиято спасителна функция е била
“почти напълно заличена” за сметка на наблягането на равното дос-
тойнство на Лицата. (14).

Различието на това тринитарно богословие се проявява още в
това, че византийският ритуал не познава празник собствено на Трои-
цата, а чества низхождението на Светия Дух като завършек на домост-
роителството на спасението, а заедно с това и завършеното самооткро-
вяване, на явяващия се из Своята същност триипостасен Бог. Николски
определя празника на Петдесетница и литургията за деня като из-
ложение на ежедневната песен, с която народът отговаря на благосло-
вията на свещеника след причастието: “Видяхме истинската светлина,
приехме небесния Дух, намерихме истинната вяра, покланяме се на
неразделната Троица, защото тя ни спаси”. Имайки предвид тази песен
Николски пише, че Петдесетница бива наричана също и “Св. Троица”,
защото този ден се празнува съшествието на Свети Дух върху апосто-
лите – на Духа, който предвечно изхожда от Отца и е изпратен от Сина
на вярващите (Никольский). Съобразно с това “празникът на Св. Трои-
ца” у византийците изобщо не е “празник на една идея”, а се основава
на спасителното събитие на Петдесетница като завършек на пасхалния
период. “Чества се” не откъсната от домостроителството на спасението
действителност, чиято една, действаща навън същност релативизира
различието на Лицата зад “единството в Божията същност”, а съпри-
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надлежащите си по допълнителност и неотделими от божествените
Лица икономии на Сина и Духа се празнува в деня, когато приключва
великденският празничен кръг. Напълно в духа на използвания от Ири-
ней Лионски образ на “двете ръце на Отца” Петдесетница на визан-
тийската църква е “празник на Света Троица” като честване на Божи-
ето домостроителство на спасението от Отца чрез Сина в Св. Дух.

Действието на божествените Лица се разбира като покана към
участие във вътрешнотроичния живот, без да бъде засегната човешката
самоличност като сътворено личностно същество. Троицата е Бог, кой-
то е общение в самия Себе си и зове към това и човека. Тук византийс-
кото богословие, особено паламистки издържаното, може да се позове
и върху текстовете на литургията и обратно, самите литургични текс-
тове свидетелстват за това тринитарно богословие, в което намира из-
раз “призоваващото единство на триединния Бог”. (15)
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доц. д-р Клара Тонева (СУ, Богословски ф-т)

Църквата като литургийна общност: най-съвършен израз на
катехизацията

Съществуването на Църквата чрез нейната йерархия, институ-
ции и служение е видимо за християните. Ние „виждаме” Църквата,
участваме в богослужението, където чуваме гласа на клира и на своите
ближни – миряните, чрез което разбираме и нейното слово, нейната
проповед. Съприкосновението с Църквата е не само по време на богос-
лужение, а винаги когато отговорно участваме в живота на граж-
данското общество.

Много от хората днес изявяват претенции да познават Църква-
та и нещо повече – твърдят, че имат вярна представа за нея. Едни се
удивляват от модела на първите християнски общини и не споделят
настъпващите промени в църковния живот, които „забулват” ясната
видимост към миналото; втори упрекват Църквата в ограничаване на
свободата на вярващите, в нерешителност или в нереалистичност при
вземане на определени решения, отнасящи се до области, които не са
пряко застъпени в нейните компетенции; трети отдават заслужена по-
чит към безспорния й принос за духовното и културното развитие на
човечеството; някои са чувствителни към светостта на и в Църквата, но
други търсят и откриват само недостойните действия на нейни чле-
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нове; и още – Църквата извършва благотворителна дейност, но в съ-
щото време е упреквана заради притежаваните богатства. Именно в
контекста на посочените позиции (а те са само част от възможните) за
вярващия християнин, който обича Църквата, да вярва в нея означава
да изпитва доверие към Църквата, която обединява хората в името на
Иисус Христос и която е непосредствено свързана с човешкото спа-
сение, освещение и богоуподобяване.

Църквата е преминавала и продължава да преминава през
тежки периоди, но независимо че е подложена на влиянието на циви-
лизационните кризи, самата тя е допринасяла за завръщането към рав-
новесието. Разделянето на света на затворени културни среди, както и
разделението в самото християнство усложняват задачата на Църквата,
която, вярна на своята същност, като цяло принадлежи на всички.1

В съвременната действителност сме свидетели на един процес,
който може да бъде определен като саморазрушение. В стремежа си да
се оневинят някои прехвърлят отговорността за злото в света върху
Църквата; други, които не познават нейната същност, прилагат спрямо
Църквата подхода на материалистичния анализ, самозаблуждавайки
се, че по този начин по-правилно я опознават и по-добре й служат. Ето
защо Православната църква подкрепя осъществяването на различни
изследвания в областта на практическото християнство2, които предла-
гат правилно познаване на църковните институции, начина на тяхното
функциониране, а също и дават познания за нагласите на вярващите и
актуалните въпроси от християнската проповед. Разбира се, подобни
изследвания обгръщат само доловимата част от мистичната действи-
телност, за която никакви научни разработки не са достатъчно
обяснение.

Макар да е обсадена от всички страни, Православната църква
не само не се затваря в себе си, но и непоколебимо се обръща към све-
та. Подобно „обръщане” изисква ние, които сме членове на Църквата,
със смирение да признаем за нашите недостатъци. С тревога се запит-
ваме: защо в делнични дни храмовете са празни; защо нерядко тайнс-
твото Кръщение се определя като частен семеен празник; защо тайнс-
твото Брак се възприема просто като една показна обществена цере-
мония; защо забравихме дълбокия смисъл на религиозния празник,
приемайки го просто като „ден за почивка”; защо пристъпването към
св. Причастие се определя като едно необходимо задължение, което „е
добре” да извършим поне веднъж в годината; защо възприемаме Цър-
квата главно като организация, която е „извършителка на треби”, а
храмът – като най-близкото и поради това – най-удобно място, където
можем да задоволим някакви случайни религиозни потребности; защо
някои, които се определят като вярващи интелектуалци, се опитват да
вместят църковния живот в някакъв си свой „символ на вярата”; защо
се изразява негодувание срещу наличието на църковна йерархия, която
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невежо и прибързано се определя като деспотична; защо някои пред-
почитат да общуват с Бога директно, без някакви си „посредници” и
така всъщност отхвърлят личността на  свещенослужителя; защо други
се противят на църковния устав, против спазването на чиновете и на
цялата църковна дисциплина, сочейки ги като репресивни.

Може да поставим още много въпроси, но и приведените са
достатъчни, за да се убедим колко сериозна е нашата отдалеченост от
Църквата. Във вярата на нашия народ откриваме много примери на
благочестие и светост, но за съжаление откриваме и много езически
остатъци.3 В съвременната обществена картина си дават среща два
противостоящи начина за разбиране на света и живота и така се полу-
чава някакво смущаващо компромисно единство, което по думите на
протопрезвитер Радован Бигович поражда “полухристияни, полуцър-
ква, полу-Христос, полуистина и двойнствен живот – светски и рели-
гиозен”4. Има примери, които показват, че понякога православната вя-
ра погрешно се отъждествява с някаква интелектуална, идеологическа
или просто сантиментална склонност, както и че за част от хората дог-
матите, които са свръхестествени богооткровени истини, остават само
теоретично знание, с което се демонстрира богословска осведоменост,
но не и знание, което би трябвало да се превърне в поведение и начин
на живот. Сякаш е помрачено и нашето разбиране за богослужебното
време, помрачено е съзнанието за Църквата като жива общност на Бо-
га, човека и цялото творение. Все по-често Църквата се причислява
към списъка на организации и на хуманитарни учреждения, а оттук и
погрешните очаквания към нея – да се съобразява със света, вместо да
е обратното – да води света към Иисус Христос. Тези очертани тенден-
ции са не просто показателни, но и опасни, защото те пренебрегват
Църквата като дар на новия живот в Иисус Христос като общност на
любовта, и нещо още по-безумно – минимализират присъствието на
Иисус Христос в живота и историята.5

Как да отговорим? Като не преставаме да благовестим, че Бого-
човекът Иисус Христос е най-дълбинната истина за нас самите и ед-
новременно е най-дълбинната истина за Бога. Да продължаваме да бла-
говестим, че православната вяра носи най-радостната надежда именно
заради посочената най-дълбока истина за тайната на живота, заради
действителната и вечна перспектива на човешкото съществуване. Чрез
Божия дом, който е Църква на живия Бог, православието ни показва в
какво се изразява вечното измерение на нашето съществуване.

Църквата е тази, която спуска небето на земята, и обратно –
издига земята на небето, съединявайки в едно минало, настояще и бъ-
деще. Църквата не е справочник с готови рецепти за живот или пък за
това как да преодолеем съпътстващите ни изпитания и тегоби. Тя очер-
тава перспективата, в чиито граници се разгръща нашият живот, и още
– предлага пътя, по който се осъществява пълнотата на всяка човешка
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личност. Нашата обич към Църквата не се научава само в училищата
или във факултетите, от многото прочетени и осмислени книги, или
пък само чрез участието ни в различни форуми, защото обичта към
Църквата първо трябва да се живее; та нали знанието за Бога не е съ-
щото, каквото е животът по Бога.

Не е срамно, напротив – достойно е, ако със смирение приз-
наем за някои от своите недостатъци като членове на Църквата. Изиск-
ват се лични усилия, за да захвърлим своята самовлюбеност, да осъзна-
ем, че понякога чрез своите постъпки и дори с помислите си се отдале-
чаваме от Църквата и че е жизнено важно (и то в буквалния смисъл) да
се завърнем към нея, преоткривайки истинската й същност и мисия.
Църквата е съборна, обединяваща и цялостна литургийна общност, ко-
ето предполага както оцърковяването на църковните институции, така
и възвръщането ни към църковния начин на мислене и живот в едине-
ние.6 Без едно такова преоткриване на Църквата като литургийна общ-
ност – преоткриване, което е дълбоко обвързано с `живия` енорийски
живот –не е възможно да оделотворим Христовото учение в живота си.

Няма нито работа, нито призвание, които по думите на прото-
презвитер Александър Шмеман да не могат в някаква степен да бъдат
преобразени, и то не от гледна точка на по-голяма производителност
или по-добра организация, а от гледна точка на ценността на живота.7

Сблъскваща се с неверието, нерядко лишена от обществена подкрепа,
засегната от намаляването на броя на свещениците и монасите, нами-
раща се в свят, който изисква от нея, а същевременно я отхвърля, Цър-
квата изпитва крайна бедност, онази бедност, която Сам Спасителят,
идвайки на този свят, е приел и която е едно от основанията за слу-
жението: “Ние отвсякъде сме притеснявани, но не ни надвиват, в без-
изходица сме, но не се отчайваме, гонени сме, но не сме изоставяни,
повалят ни, но не загиваме. Винаги носим на тялото си белезите на
смъртта на Иисус, за да се прояви в тялото ни и животът на Иисус”
(2 К 4:8–10).

Колкото по-осъзната и по-дълбока е нашата обич към Църк-
вата, толкова по-лесно ще проумеем, че извън тази общност на любов-
та няма спасение, че тя е дар на новия живот в Иисус Христос. Любов-
та не трябва да е самоцелна, а действена, като подготвя духовната ни
среща с Бога, както и пътя за Онзи, Който наистина просвещава и
освещава – Богочовека Иисус Христос. Но това метафизично събитие
става реално в Църквата и чрез Църквата.

Любовта към Църквата не може да бъде половинчата: или я
обичаме, или не я обичаме. Пораждането на любов към Църквата и са-
мата любов към нея са взаимно свързани и неотделими: ако обичаме
Църквата, ние събуждаме любов към нея; когато събуждаме любовта
към Църквата, ще я обикнем още по-силно. Тази любов, която се ражда
у нас, идва от някой Друг: “Още малко и няма да Ме виждате. И след
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още малко пак ще Ме видите, защото отивам при Отец” (Йн 16:16),
което означава, че всяка любов към Църквата е участие в любовта, с ко-
ято Сам Спасителят я дарява. В любовта на Иисус Христос са корените
и на нашата любов, чието възрастване изисква посвещение. Докато не
страдаме за Църквата, а често и заради нея нямаме право да твърдим, че
истински я обичаме. Ако наистина я обичаме, то тогава по думите на
Павел Флоренски от дълбините на душата ни би се надигала неу-
държимата потребност да се опрем на нея, защото Църквата е не просто
и само една от истините, не е и някаква лична и разделяща се човешка
истина, която се лута и разпилява като прах, гонен по върхарите от
диханието на вятъра8, а е “църква на живия Бог, стълб и крепило на
истината” (1 Тм 3:15).

Тайната на Църквата се съдържа в св. Литургия, в която и чрез
която Църквата се разкрива в своето единство като общност на Божия
народ в Иисус Христос – общност на верните като тяло Христово9.
Това `разбулване` на тайната на Църквата в светата Литургия е глав-
ното основание за всяко дело, назначение, работа и служение в Църк-
вата. Св. Литургия, чрез която се открива тайната на Църквата, е на-
чалната точка за всяка катехизация, за цялостното енорийско възпита-
ване и възрастване във вярата, и всъщност – за всички духовни измере-
ния на човешкия живот и деятелност. По този начин Църквата като
тайна Божия в Иисус Христос е изворът, основата и крайната цел на
всяка катехизация; а Църквата е преди всичко Литургия, църковната
общност, която е събрана на литургия начело с епископа и заедно с не-
го презвитерите и дяконите, които макар и да са разпределени по ено-
рии, остават неотделими от епископа.10

Чрез своето богослужение Църквата се осъществява като жи-
вот и благодат, но, както подчертава протопрезвитер Александър
Шмеман, гръцката дума за богослужение – литургия – изразява нещо
повече от представата за обща молитва: тя означава общо дело, в което
всеки вярващ има активно участие, и то не само като присъстващ, но
главно като участник.11 Характерът на това дело е едновременно общ и
личен: той е съборен, защото чрез единението и вярата на участващите
се осъществява реалността на Църквата, т.е. присъствието на Иисус
Христос сред вярващите в Него. Той е и личен, тъй като тази реалност
се предава всеки път на всеки един от нас, за наше поучение и за на-
шето възрастване в благодатта. По този начин в богослужението ние
сме както съработници в изграждането на Църквата, така и „облаго-
детелствани”, защото ни се предоставя цялото богатство на Църквата
като божествен дар.12

Така богослужещата Църква в действителност представя целия
Иисус Христос – Главата и тялото Христово, божественото и човеш-
кото, дарът и неговото приемане. Православната църква, която се осъ-
ществява в св. Литургия, не е нито клерикална13, нито егалитарна14, за-
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щото в православието хармонията между всички служения – в тяхното
единство и различие, в творческото съдействие на всичките й еле-
менти, под ръководството и благословията на клира, в сътрудничество,
намиращо образец в богослужението – е от съществена значимост за
нейното духовно благосъстояние и за нейната „пълнота в Иисус Хрис-
тос”. След края на всяка св. Литургия вярващите „си тръгват”, но след
време отново и отново се завръщат в събранието на верните, т.е. в Ли-
тургията, в общността, в която Църквата се себеизразява като пред-
образ и предвкусване на Божието царство.15

Царството Божие е царство на тези, които са постигнали све-
тост, и макар това бъдещо царство да се очаква след Второто Христово
пришествие, то по образен начин се осъществява в литургичния живот
на Църквата. Винаги когато вярващите участват в св. Евхаристия на
Църквата, те се превръщат в участници и в невечерния осми ден, който
чрез св. Литургия става настояще.16 Извън Църквата никой не може да
постигне светост, защото не е възможно да се осветим и да станем „бо-
гове по благодат” извън евхаристийния живот. Любовта, общението и
служението са онези основополагащи елементи, които се обуславят от
участието в св. Евхаристия и които се проявяват в изграждането на ед-
на нова общност.17

Дейността на православния пастир цели да разшири и разгър-
не дейността на енорийските църковни общини, а участието му в жи-
вота на миряните, сред които той служи, му позволява да благовести за
дара на новия живот, какъвто е животът в съответствие с Христовото
учение. Божието слово, за което пастирът благовести, събира миряните
около самото благовестие и така се изгражда енорията, която в опре-
деленото време се освещава чрез св. Литургия. Спасението на хрис-
тияните, което е неразривно свързано със светостта на Църквата, е по-
верено от Бога на енорийската Църква. Задачата на свещеника е да по-
мага за осмислянето и задълбочаването на това призвание: “И тъй, аз,
окован за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за
което сте призовани” (Еф 4:1).

Тези добри плодове са резултат от служението на духовните
пастири и на енорийските църкви, чиито общи усилия в тази насока са
значителни. Не нашите енории западат, както нерядко злонамерено се
твърди, а светът се променя. Сякаш намалява ревността към Бога, све-
тът се отвръща от всичко духовно и така се стига до обезплодяване на
самия духовен и църковен живот. Все повече светът се крепи на други
основи, според които всичко, което е извън сферата на земното, се
определя като несъществуващо.

Човекът на отминалия ХХ в. нерядко следваше път, който по-
казва разминаването между същността на човека и неговите прояви,
което има висока цена и неприятни последици: „Съвременният човек
все повече се задъхва от изолацията и се формира типът на човека са-
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мотник, на грубия състезател и на суровия професионалист. Създават
се химерата и идеалът за `силната личност`, а всъщност става дума за
човека на властта и силата, за същество, което се стреми да задоволи
всички свои естествени потребности, чиято цел на живота е колкото
може повече да произведе и колкото може повече да консумира.”18

Колкото повече войни водеше човечеството през ХХ в., толкова по-ви-
соко апелираше за хуманизъм; колкото повече икономически богатите
държави превъзхождаха останалия свят, толкова повече призоваваха за
спазване правата на човека19; колкото повече беше `въздигана` съвре-
менната култура, толкова по-повърхностна ни се струва тя и т.н.

В тези нови исторически условия, в които светът е не просто
далеч от притежаването и оделотворяването на вярата, но постепенно,
макар и бавно я унищожава, вече не е достатъчно само да се поддържа
енорийската структура. Съвременните дадености налагат необходи-
мостта от по-дълбоко общение и по-настойчиво благовестие, за да се
постигне истинското преживяване на Иисус Христос в Църквата.

Конкретно в България годините след т.нар. преход (1989 г.)
показаха, че освен като обичайно предаване на вероучението, е необ-
ходимо катехизисът да се насочи и към по-дълбокото осмисляне на
църковните истини, които се оделотворяват в християнския живот.
Във време, когато християнските традиции са доминирали в семейс-
твото, в училището и в гражданските институции, с основание катехи-
зацията е определяна като вероучително допълнение, което разяснява
Свещеното Писание и което насочва към живот, съобразен с Христо-
вото учение. Съвременният свят обаче е под влиянието на глобализа-
цията20 и секуларните процеси, поради което, за да не залинява вярата,
то посочените по-долу елементи трябва не само да бъдат съвместени,
но и взаимно да се проникват. Приемането на Христовото учение,
участието в тайнствата и оделотворяването на вярата в живота трябва
да се обвържат, защото те не са независими едно от друго, нито пък са
само необходимо допълнение едно към друго. Тези са трите нераз-
делно обвързани елемента на живата вяра и за да е възможно това
убеждение на Църквата да бъде прилагано в живота, е необходимо то
да открие своята опора в църковното общество.

Като мистично тяло на Иисус Христос Църквата е призвана
през всяко време да предлага благовестието на любовта, и то в него-
вата пълнота. Защото по думите на архиепископ Анастасий Янулатос
сърцевината на църковното благовестие е нещо, което “засяга всяко
човешко същество и има глобално значение”21. Църквата ще продъл-
жава да поддържа висотата на своята велика мисия, запазвайки неопет-
нено Христовото учение и неговия спасителен характер; невестата
Христова все така ще приласкава търсещите истината, ще продължава
да доказва на практика вярата си във възкресението, както и да живее
съгласно своята глобална отговорност.
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Ако се запитаме – кое е живото въплъщение на Христовата по-
беда над света – то отговорът е: светата Литургия. Кръстната смърт и
възкресението на Спасителя е тайна, която непрестанно – мист-
ериологично и благодатно-реално – бива преповтаряна и продължа-
вана в св. Литургия. Затова според епископ Атанасий Йевтич всяко де-
ло и действие, пък били те високо морални, човеколюбиви, обществе-
нозначими или новаторски, ако не преминават през тайната на реал-
ното преживяване на смъртта и възкресението Христово и ако не сви-
детелстват за тази смърт и възкресение на Богочовека, то те всъщност
не предлагат трайни резултати, защото не довеждат до окончателното
спасение на света и човека.22

В контекста на казаното не е достатъчно да се определяме като
добри християни, като добродетелни и общественополезни личности,
ако в същото време не участваме в богослужебния живот, в св. Литур-
гия и ако не се причестяваме със светите дарове. Защото ако беше дос-
татъчно да бъдем просто добри християни, без да бъдем въцърковени,
то тогава за какво ни е Господ? Нещо повече – подобно отношение
означава, че ние развъплъщаваме Господ Иисус Христос, защото Бог
Слово е дошъл в нашия свят в тяло и е завинаги в мистичното тяло на
Църквата. Божият Син е дошъл и е останал въплътен за цяла вечност,
т.е. Богочовекът е неразделно богочовешки съединен с Църквата като
Свое тяло. И още нещо важно – нашата православна вяра не е само
наша лична вяра, тя не е наше лично благодатно вдъхновение, а е
винаги църковна реалност, тя е съборен дар Христов. Ето защо когато
благовестим на другите, е необходимо да съзнаваме, че ние не сме
индивидуални пратеници на някого, а че сме членове на Църквата и
като такива участваме в делото на нейното служение. Светата Литур-
гия, която е изворът на `жива вода` за всяка енория, за всеки неин
член, е извор, който непрестанно се оживотворява и вдъхновява от
Светия Дух. Истината, че сърцето на Църквата е св. Литургия,
превръща енорията в жива литургийна общност; именно тази истина
прави от енорията солидна основа и извор на православна катехиза-
ция23, а също и място за постигане на светост.

Според митрополит Амфилохий Радович основно свойство на
катехизацията в древната Църква е нейната органична обвързаност със
светотайнствения и богослужебния живот; не само беседата като отде-
лен вид поучение, но и катехизата изобщо е била съставна част от Ли-
тургията още от самото начало: тя извира от светите тайнства и се вли-
ва в тях.24 Не само древната катехиза, но и светоотеческата мисъл сви-
детелства относно тази свързаност с богослужението като единствен
истински център на живота в общността на верните. Това се пот-
върждава и от църковния Типик, който включва поучение по време на
богослужението, особено във великопостния период. Историята показ-
ва, че правилното или неправилното отношение към катехизацията ви-
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наги се е обуславяло от правилното или неправилното отношение към
тайната на Църквата и към тайната на нейното послание и мисия в све-
та.25 Тогава когато посланието на Църквата се разпростира само върху
земното, върху преодоляването само на т.нар. социални проблеми
(тенденция, която е характерна и за днешния ден), тогава и катехиза-
цията, както и цялостната дейност на Църквата, се е лишавала от свое-
то истинско съдържание и спасителен подход. За да бъде социалната
дейност наистина църковна, то тя, според епископ Игнатий Мидич,
трябва да бъде въцърковена. Всичко, което се върши, трябва да има ка-
то своя крайна цел евхаристийното събрание, защото всичко друго ще
премине, а ще остане литургийното събрание като проява на Божието
царство.26

Какво може да се направи, за да бъде енорията една жива, мо-
литвена и литургийна общност? Трябва да преоткрием себе си в св.
Литургия, защото през всички исторически епохи и пред всички пред-
извикателства именно в св. Литургия Църквата е оставала това, което
винаги е била и което винаги ще бъде – стълб и крепило на истината.
Оттук и св. Литургия с нейния съборен етос е била и ще продължава да
бъде мярката за цялостния исторически живот и действие на Църквата.
Всъщност св. Литургия е не само мярката на катехизацията: самата тя
е най-съвършеният израз на катехизацията, която не само поучава,
възпитава и освещава, но и която засища с хляба на живота.27
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НАУКА, ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ И ОРТОДОКСАЛНОСТ

проф. дфн. Ал. Вл. Усачев( Россия, Елецкий у-т)

Эвристический смысл литературной формы в русской философии

Литературная форма изъяснения философских идей в России
связана с выдающейся особенностью русской классической мысли,
которая сочетает ее прочными связями со всем космосом философских
проблем и подходов. Вопрошание античного логоса непосредственно
без опосредований, которые внесла в историю культуры Европы эпоха
Нового времени, является той онтологической проблемой, которая ор-
ганизует философский дискурс, и дает простор, в том числе, и для ли-
тературной формы. Продолжением проблемы стала теория перехода от
логоса античности к Логосу христианства. На первый взгляд ука-
занный подход к решению вопроса о сущности литературной формы, а
также ее не только исторического, но и актуального облика мало свя-
заны с онтологией логоса в его разных модальностях. Все же уточ-
нение смысла происходит, если обозначить статус литературной фор-
мы в европейском знании. Она противостоит в сложившейся бинарной
структуре философской понятийно-категориальной форме, которая и
считается истинно философской. Конституирование такой формы
произошло в Новое время в результате кратких требований учения о
методе Декарта, которые были призваны добывать сухой остаток исти-
ны из океана многочисленных эмпирических данных. Также они реша-
ли задачу ухода от витиеватой риторики эпохи эллинизмаi, когда
риторика стала самоцелью и пренебрегала мыслью.

Категориальная работа не была чужда русской философии в ее
развитой форме в XX веке. Порой мы сталкиваемся с термином «про-
фессорская философия», которая-де не полностью отражает так жела-
емое своеобразие русской мысли. Пожалуй, для немецкой философии
словосочетание «профессорская философия» была бы удвоением
сущности или бессмыслицей, т.к. никакого нового вида философии
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этот термин не раскрывает. Однако для русской традиции в этом есть
значение и наверно не стоит отказывать такому уточнению в опреде-
ленном смысле и, возможно, намечающейся путеводной нити для кон-
кретизации русской литературы как философии. Литературная форма
русской философской мысли окрепла в тот период мировой филосо-
фии, когда начался поиск других несистемных способов адекватного
философствования. В Европе прозвучали голоса С. Кьеркегора, А. Шо-
пенгауэра, Ф. Ницше. В них отчетливо читаются импликации филоло-
гического дискурса, вольного изложения опытов житейской мудрости,
художественные произведения самого разного типа. В данном контек-
сте важно говорить уже не о допустимости литературы в философском
мышлении, но о некоторой динамике в рамках литературного качества,
которая заключена в вопросе: насколько совершенно были выражены в
литературе Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.И.
Герцена и др. идеи, претендующие на философские обобщения. В та-
ком рассуждении есть, впрочем, один изъян. Речь идет о том, что Шо-
пенгауэр и Ницше считались аутсайдерамиii в общей линии развития
немецкой мысли, а Кьеркегора переоткрыл для широкой общест-
венности М. Хайдеггер, затем Л. Шестов, что вносит известную раз-
мытость в однозначность утверждений о литературной форме. Здесь
становится важным контекст общефилософского подхода и онтоло-
гического вопроса о логосе античности и Логосе христианства. Уход
от идеи абсолютности приоритетов Нового времени совсем снимает
актуальность дискуссии и позволяет входить в материал самой фило-
софии литературного произведения. Литература – это изложение и ут-
верждение философских идей, которое, как показывает история, вво-
дит большое количество линий мышления. Они не могут повредить
философии, а, напротив, расширяют поле ее вопрошания.

Литература философского содержания и целеполагания есть у
всех народов с развитой культурой. Гомер, Боккаччо, Данте, Сенека,
Ф.Рабле, Э.Роттердамский, У.Шекспир, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г.Гес-
се, Т. Манн – ясно, что этот ряд имен приведен в очень примерном
ключе, чтобы тезис не остался голословным. Второй момент, связан-
ный с литературой и ее бытием в философии, явно присутствует в мо-
менте вдохновения, которое она привносит в зарождение замысла,
заставляя философов по-особому взглянуть на тему их исследования.
«Смерть Ивана Ильича» (1886) Л.Н. Толстого, рассмотренная М. Хай-
деггеромiii, китайская энциклопедия Борхеса, подвигнувшая Фуко ос-
тавить потомкам блестящий текст «Слова и вещи»iv, который нес-
колько иначе, чем в континентально-европейском ключе, выдвинул
возможные решения проблем, давно считавшихся уделом ана-
литической философии. Биографы Канта отмечают его привержен-
ность книгам Руссо. В таком случае, почему именно о русской литера-
туре ставится вопрос как о философии, и, более того, русская культура
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последних двух веков считается новатором в вопросе философского
наполнения прозы, ведь все атрибутивные черты этого феномена
мировая культура знает, и удивляться здесь особенно нечему.

Если заострить вопрос до философски значимого, вывести его
из контекста общекультурного, то можно было бы сказать следующее:
от избытка смысла или его недостатка возникает литературная форма
философствования? Возьмем частный пример. Ф.М. Достоевский вы-
сек в граните формулу, о том, что счастье всего человечества не стоит
слезы ребенка. Формула, выдвинутая русским писателем, для всего
читающего человечества означает метафизическую идею о соотноше-
нии страданий ребенка и счастья человечества, т.е. радости и удоволь-
ствия в мире, в котором для христиан, очевидно, нет совершенной
формы бытия, а есть только временные жизненные уроки, подготавли-
вающие будущую жизнь. Для литературы, которая ограничивается
дескриптивной функцией и дает описания полноты переживаемого сю-
жета, слеза ребенка – это художественный факт, который может вхо-
дить в произведение под знаком различных функций. Однако Ф.М.
Достоевский выполняет метафизическую работу по переводу обыч-
ного описания в статус трансцендентного. Роман «Братья Карамазовы»
(1880) был написан Достоевским в поздний период творчества и был
столь трудоемким и обширным по замыслу, что остался, как известно,
незаконченным. Дети были уже неизгладимой страницей радости и
страданий русского писателя, который довольно долго искал семей-
ного счастья, совместимого с жизнью гения. Пример из родительской
жизни Достоевского, который захватил его глубиной переживаний
настолько, что это приводит к размышлениям о самых тонких и глу-
боких основах бытия и рождает непосредственный выход на обоб-
щения философского характера. Итак, оказывается, что в этом примере
высказывания, облетевшего весь мир и ставшего мерилом мораль-
ности преобразований в обществе, внутренним этическим индексом
социального бытия и понимания общего для всех счастья, выражен не
категориально, но и не совсем литературно в том смысле, что нет прос-
той описательности. Есть совокупность символов, дорогих и многоз-
начных для самого Достоевского, который сумел их напряженность и
звучание передать читателю и мировому культурному сознанию. Ре-
бенок стал символом неприкосновенности естественного порядка раз-
вития Божиего мира, а его слеза стала мерой мудрости и самоконтроля
человека в процессе социального творчества. Возможно ли было вы-
разить данную мысль исключительно философскими средствами, как-
то по-другому? Вопрос, конечно, неуместен, если вспомнить теорию
присутствия М. Хайдеггера.v Однако он приходится кстати, если есть
стремление понять общее и особенное в выразительных средствах рус-
ской мысли в философском контексте.
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Уникальное свойство русской литературы – переведение в
метафизический план личных переживаний без их абстрагирования и
категориального обезличивания. Речь не идет о социальном опыте как
у французов, или опыте национального сознания как это происходит в
германской философии. Все заключено в том, что именно персоналис-
тический уровень бытия объективируется в метафизику и занимает в
ней исключительное место. Все остальные идеологии исходят из соци-
альной пользы и ее считают единственно достойной внимания, будь то
в смысле социальных проектов и социального сознания. Здесь приме-
ры многочисленны как в истории философии, так и в современном раз-
витии национальных сознаний.

В развитие размышлений, возьмем повесть К. Гамсуна «Го-
лод» (1890), потрясающий своей напряженностью и наблюдениям за
сменой психологическими состояниями человека. Но вряд ли можно
сказать, что великий норвежец достиг метафизических обобщений, он
гениально отразил особое состояние одного чувства человека – голода.
Гамсун литературно сумел показать исчезновение метафизики в усло-
виях экстраординарных. Жизнь человека рассыпается, и физиология
начинает доминировать, заметно меняя мировоззрение человека, а точ-
нее нивелируя его до таких форм, которые культура вытесняет на свою
периферию. Такие отклоняющиеся формы мышления и поведения
метафизика знать не хочет, а, значит, она остается в стороне из-за ог-
раниченных возможностей средств закрепления явленного смысла.
Сознание, пришедшее к тождеству в чувстве голода, теряет статус ве-
дущей инстанции в сущности личности и идет на поводу у физиоло-
гии, асоциальных типов поведения. Здесь видна совокупность аргу-
ментов против классического понимания инстанции разума и его дери-
вации в структуре личности – сознания. Оно уязвимо, показывает К.
Гамсун в повести, но эти же феномены суть отрицание роли мета-
физики. Дело даже не в том, что есть альтернативные языки, которые о
чем-то могут сказать помимо линии умозрительного творчества, уп-
равляемого гегелевским утверждением о том, что философия – это
квинтэссенция культуры. Именно в таком разрезе и возникает вопрос о
литературе как о равной вершине в практике обобщения наряду с фи-
лософией. Словно это совсем разные вещи и философы не прикасают-
ся в процессе среднего или высшего образования к литературным па-
мятникам. Дело скорее в том, что метафизика оставляет вопросы не-
решенными при возможной ясности их постановки и реализации в
дискурсе, а повесть Гамсуна «Голод» дает решение и остужает ужас
нескольких месяцев несчастного бытия молодого человека. Метафизи-
ка получает неявное отрицание в том, что она «жуткое касание чего-то
последнего» (Н. Бердяев) или «ужас Ничто» (М. Хайдеггер). Именно
данные качества становятся размытыми в фигурах языка подводящего
все к бессмертию литературы, а не к мысли как таковой.
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Нечто в этом же смысле можно сказать и о романе Ж.-П. Сар-
тра «Тошнота» (1938). Есть разница между двумя текстами, на кото-
рую особенно стоит обращать внимание, хотя есть моменты довольно
схожие и носящие принципиальный характер. Очевидные совпадения
являют себя на фундаменте приобретения веса нарратива в постклас-
сической философии. В тексте «Тошнота» французский философ реду-
цирует метафизику (гуманитарные науки) к внутреннему чувству,
ощущению, претендующему на бỏльшую высказанность, нежели кате-
гории западной философии нисколько не выбиваясь из общего тона
нападок на метафизику (или философию). Уже поэтому в философию
не было внесено ничего нового с помощью литературной формы, как
это и было с К. Гамсуном. Литература в данном случае выступает наи-
более эффективным орудием против метафизики в защиту тезиса Ж.-
П.Сартра «существование есть основа сущности»vi. Там, где существ-
ование вступает в свою силу в полной мере, классическая терминоло-
гия терпит фиаско, испытывает предел компетенции, уступая место
другим выразительным средствам. Сартр был под влиянием Г. Гегеля,
Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, его философия в этой связи скорее была
иллюстрацией философских идей и потому не могла претендовать на
преодоление метафизики или же ее новую форму. Конечно, в свое вре-
мя это было не под силу даже Канту, который хотел новой наукой, наз-
ванной «критика чистого разума» заменить метафизику, исполненную
догматического содержания и апостериорных структур опыта. Но с
Сартром несколько другая история. Между существованием и словом
у него была философия, т.е. та область знания, которая в Европейской
культуре имеет статус квинтэссенции культуры (Гегель). У французс-
кого экзистенциалиста метафизические структуры были направлены
на блокирование классического первенства сущности, т.е. обстоятель-
ством жизни философа была осознанная метафизическая конструкция.
Сама постановка вопроса и его решение, онтическая составляющая бы-
тия Сартра была философия в культуре Европы и, следовательно, его
литературная работа, весьма добротная и замечательная, не была пер-
вична. А роман есть сталкивание простой формы самоотрицания соз-
нания в чувстве тошноты и культурного утверждения самосознания в
метафизике. Это - эффектная конструкция, которая производит впе-
чатления и создает основу для полемики. В то же время оно произво-
дит утверждение самосознающего субъекта, будь то в форме простого
чувства, будь то в процессе обобщающей работы.

В предыдущих примерах мы видели, что художественное про-
изведение находит тождество в чувствах голода и тошноты, т.е. сущ-
ностях психологического характера. Возвращение к психологии в ев-
ропейской науке в качестве спасительного средства в «борьбе» с фило-
софией и общее движение к позитивизации метафизики и ее нивелиро-
ванию раз от разу происходило. Так было в конце XIX века начале XX



84

века в дискуссиях, которые с успехом вели Гуссерль, неокантианцы,
интуитивисты. Эту инерцию подхватила литература, которая выходила
из-под пера, как профессиональных философов, так и литераторов в
собственном смысле слова. Итак, «голод» и «тошнота» – это психоло-
гические сущности. Значительно реже чистую литературу интересует
онтология, т.к. ее специфика – тонкая ткань человеческих пережива-
ний. Она может стать самоцелью. В этом случае литература есть толь-
ко литература. А может иметь вынесенную к гораздо более сложным
задачам цель. Тогда можно ставить вопрос о ее собственно фи-
лософской нагрузке, но не на основе предельно абстрактного суждения
о том, что все сущее так или иначе касается философии, или философ-
ия касается его, но с точки зрения видимого и эвристического вклада в
философию. Критерием может служить немаловажный фактор начала
нового направления, стиля или школы философии, каковой стала проза
Достоевского, которая дала начало двум направлениям. Н.А. Бердяев
фундирует свою философию на «Легенде о Великом инквизиторе», в
то время как Л. Шестов основывает свои размышления на методах и
стилях «Записок из подполья». Так, во всяком случае, утверждает
американский исследователь Р. Бирмен.vii По характеру произведений
Н. Бердяева европейское человечество имеет в распоряжении глубокие
размышления и выводы, касающиеся бытия личности в реальной
истории, в социальной онтологии. Л. Шестов, в свою очередь, исполь-
зует технику противопоставления бытия в вере и обыденности секу-
лярного мира. Если западноевропейский экзистенциализм позицио-
нирует себя по двум основаниям – религиозному и атеистическому, то
русский экзистенциализм в атеистические дискурсы не выходит. Буду-
чи по смыслу и тематике религиозным он разделяется по двум основа-
ниям, органично связанным с именем и творчеством Ф.М. Достоев-
ского. Во втором случае литература становится философской, т.к. бе-
рет за основу обсуждения онтологические сущности. Такой диффе-
ренциал и может послужить отправной точкой для различения фило-
софской и нефилософской литературы. Первая берет на себя трудную
задачу раскрытия онтологических сущностей, как-то: смерть, религия,
мир, война, жизнь спасение, личность и т.д. Вторая ставит целью пси-
хологическое раскрытие тех или иных феноменов сознания. Первая
ищет укорененности в бытии-с-миром и тождества с ним, вторая ищет
укорененности в бытии-в-себе субъекта чтения и тождества с его пере-
живаниями. Примером философской литературы, с учетом того, что
психологическая литература уже была в ракурсе анализа, может послу-
жить рассказ Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Литература слу-
жит в этом тексте введению сразу нескольких экзистенциалов в дис-
курс феноменологии. Среди них наиболее яркие и характерные для
феномена смерти, контрастирующие с обыденным отношением к ней
таковы: «публичное неприличие», «бестактность», viii и др. Трудно
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представить себе философские категории, которые бы смогли передать
чувство неудобства, которое испытывает Иван Ильич в повести Л.Н.
Толстого, от того, что его родные должны все время заглядывать,
чтобы узнать умер он или нет.

Метафизику нельзя привести к самоотрицанию, т.к. антино-
мии и отрицания, противоречие в целом - это ее плоть и кровь. Мета-
физика, так или иначе, берет начало с различения (Н.О. Лосский) и
поиска общего и различного в процессе познания, и разрушение внут-
ри самой метафизики невозможно. Она единственная сталкивается ли-
цом к лицу с предельным напряжением противоречивой структуры ми-
ра. Попытки такой работы в истории философии не были категориаль-
ными. В средние века метафизику отрицали по внешним нефилософс-
ким признакам из-за конфессиональных проблем, т.к. ее первыми пе-
реводчиками и толкователями были ученые арабского мира, что было
неприемлемо для латинской церкви.ix В лице Канта, например, они по-
пытки также обрели вид внешнего отрицания на основе наличия дог-
матов, носящих апостериорный характер и принадлежащих сфере
веры, а не разума. В итоге, метафизика стала общим местом для кри-
тики. Этот тон в философию привнес ни кто иной, нежели И. Кант, а за
ним Г. Гегель, К. Маркс, А. Шопенгауэр – каждый из великих немцев
начинал конституирование своих принципиальных утверждений с кри-
тики прежних мыслителей, которых они называли метафизиками в
значении неполноценной и нереалистичной философии. И, тем не ме-
нее, ни они сами, ни Н. Бердяев и другие русские критики метафизики
все же не стали литераторами, не укладывали свои тексты в конст-
рукцию сюжетов, диалогов, художественных описаний.
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Проф.дфн. Ангел С. Стефанов (ИИОЗ - БАН)
Предопределение и свобода

С настоящия текст ще се опитам да покажа, че човешката сво-
бода би могла да надмогне дори предопределението, стига да се ръко-
води от вярата за спасение.

Предопределението зависи от степента на актуална зададеност
на бъдещето. И наистина, ако бъдещето има актуална реалност, то
човешкото биване в света ще бъде предзададено като история, в която
няма място за свобода. Нека тръгнем значи от питането „Що е
бъдеще?”.“Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е
положил в Собствената Си власт” – пише в Деянията на апостолите, 1:
7. И това важи за бъдещето изобщо, близко и далечно. На човек не е
дадено да знае бъдещето, макар и да му е позволено да има спомен за



87

миналото. Но принципното непознаване на бъдещето може да означава
две различни неща:

(1) Бъдещето съществува по някакъв начин, но един онтично
краен субект не може да има познание за него, или че

(2) Бъдещето изобщо не съществува, така че просто няма
какво да се познава.

Последната теза е валидна за наивния реализъм. Според него
миналото вече не съществува, бъдещето още го няма, така че реално
съществуване има само настоящето. Тази постановка обаче, незави-
симо от своята пряка сетивна подкрепа, води до парадокси, като нап-
ример този за липсата на продължителност на момента „сега”, през
който светът се приема, че има актуално, а не потенциално битие, на
които са се натъквали любомъдри мъже като Секст Емпирик и Авгус-
тин Блажени.

Какво казват съвременните философи по въпроса за бъде-
щето? За разлика от Нютоновата парадигма, която стои в хармония с
наивно реалистката теза (2) – поради приемането на динамичния
възглед за времето и три-измерността на света, Айнщайновата
специална теория на относителността има за следствие тезата, че

(3) миналото, настоящето и бъдещето имат еднакъв
онтологичен статус.

Тази теза, от своя страна, хвърля ръкавица както на презен-
тистите, така и на привържениците на теорията за Вселената като
постепенно нарастващ четиримерен блок. Приемането на това неос-
порено следствие на теорията на относителността обаче – което стои в
унисон с първата отбелязана в началото възможост бъдещето да
съществува и да е нескрито за Бог, но да е непознато за човеците – се
загърбва често от съвременните философи. Две са, по мое мнение
главните причини за това: първо, силното присъствие на феномено-
логичното направление в съвременните философски изследвания, и
второ, следствието на самото следствие (3), че ако бъдещето е предоп-
ределено, то няма място за изява на човешката свободна воля. Естес-
твото на последната тогава се превръща в натрапчива илюция. Но дори
това и да не е тревога за някой, който не се впечатлява от друго, освен
от суетата и потребностите на ежедневието, е огромно предизви-
кателство пред теологията и философията.

В Светото писание могат да се открият редица места, в които
недвусмислено се напомня за неотвратимостта на предопределението.
След изпъждането на нелепо опитващия да Го подчини на себе си
Сатана, Исус Христос извършва човеколюбиви изцеления на болни и
страдащи хора и прогонва обладалите ги бесове, за което в Еванге-
лието на Матея се уточнява: „за да се сбъдне реченото чрез пророк
Исаия, който казва: „Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите
ни понесе”.” (Матей 8: 17) Сбъдването обаче на предопределени
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библейски ситуации, каквото е например покръстването на самия
Христос с вода от Св. Йоан Кръстител, или покръстването на
апостолите с огън от Светия Дух, не лишава вярващите християни от
мисълта за тяхната свобода на избор, към която прочее е насочено и
Христовото учение. Човешката свобода не се пренебрегва, независимо
от сбъднатите събития, предсказани от пророците, които внушават
идеята за предопределение. Това е видно още от старозаветната книга
на Йона, говореща за спасението на огромния за времето си град
Ниневия, не поради нещо друго, а поради избора на цялото му
население, от цяря до последния бедняк, да изоставят греховния си и
разгулен живот, като се отдадат на смирение.

Не бих могъл да осмисля яркия момент от Новия завет, пряко
предшестващ отвеждането на Учителя, без позоваване на ключовата
роля на свободата. Той е съпътстван от изричането на редица
предопределени събития, които се сбъдват: „Тогава Исус им казва: Вие
всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: „Ще поразя
пастиря; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след като бъда
възкресен ще ви изпреваря в Галилея.” (Матея, 26: 31, 32). И най-вече
ключовото предсказание: „Тогава Исус рече на Петра: Тури ножа в
ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?” (Иоана, 18:
11).

Но как да си обясним тогава привидно нелогичното поведение
на Човешкия син, който горещо се моли на Отца Си да го отмине тази
чаша? Нали Той знае, че е предопределен да я изпие, за което извес-
тява и учениците си, както и за останалите предопределени да се
случат събития? Отговорът на това питане, което не съм чувал често да
се коментира, мълви полугласно, че Исус се моли на Отца си не за
друго, а за да не бъде прикован на кръста и да не изпита предс-
мъртните мъки, защото, по подразбиране, човешката му природа била
вземала връх над божествената.

По моя интерпретация, не би трябвало да се мисли, че
молитвата на Христос пред Отца му засяга Него Самия, независимо, че
формално е изказана от първо лице: „Отче мой, ако е възможно, нека
Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.”
(Матея 26: 39) Ако Той се моли само за Себе Си, това би означавало,
че Той би искал да прекрати човекоспасителната Си мисия, както сам
той се изразява, „на този свят”, което би било нещо абсурдно и
немислимо. Но за какво тогава се моли Христос? Би трябвало да е за
нещо, което да снеме противоречието между предопределението, че
чашата трябва да бъде изпита, и молбата му към Отца, ако е възможно,
това да не се случи. Сега въпросът може да се преформулира така: За
каква възможност се моли Христос? Осъществяването на тази
възможност не би могло да има по-малка цена от човешкото спасение
и единение с Бог; защото, както ясно се пояснява това в Евангелието



89

на Иоана (3: 17): „Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света,
но за да бъде светът спасен чрез Него.”

Остава значи едничкият отговор, Христос да се моли за
скъсяване на пътя към спасението, ако това е възможно. Тази
възможност, обаче, вече не е нито у Отца, нито у Единородния Му
Син. Тази възможност е у самите човеци. Тя би се осъществила чрез
свободата им да не изпратят Христос на разпятието. Когато Пилат иска
ясен отговор от юдеите кого да пуснат – разбойника Варава, или
Христос, тълпата екзалтирано посочва разбойника. Човеците не са се
възползвали от едничкото нещо, което Бог не би посегнал да им
отнеме – от свободата си да спасят своя Спасител. Това обаче би
означавало – да познаят, че той е наистина Човешкият спасител.
Единствено това би съкратило човешкия път към спасението, който
след разпятието не се прекъсва, но многократно се удължава.

Изглежда затова тъжи и Богочовекът, казвайки на Отца Си: „А
това е вечен живот, да познаят Тебе, единния истинен Бог, и Исуса
Христа, Когото си изпратил.” (Иоана 17: 3) И още: „ Отче праведни,
светът не Те е познал, но Аз те познах; и тия познаха, че Ти се ме
пратил.” (Иоана 17: 25)

Макар и частично, спасително възкресение се осъществява, но
не за всички човеци, а за избран кръг от смъртни праведаници и
мъченици на вярата. „И ето, завесата на храма се раздра на две от горе
до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтво-
риха и много тела на починалите светии бяха възкресени, (които, като
излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха  в светия
гпад, и се явиха на мнозина).” (Матея 27: 51-53)

Единствено свободата на хората да познаят своя Спасител би
могла да разчупи предопределението. „Но ако и да бе извършил
толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него” (Иоана, 12: 37).
Когато свободата е потисната, когато дори  учениците Му се отричат
от Него след залавянето му в Гетсиманската градина, Христос, знаейки
отнапред това, изрича: „Духът на истината, когото светът не може да
приеме, защото го не вижда нито го познава.” (Иоана 14: 17)

Доц.дфн.Стефан Пенов (ИИОЗ-БАН)
Календарните принципи и апокалипсисът в ортодоксалните юдео-

християнски и в другите религиозни системи

Религията е основана върху традицията и силата на духа.
Факт е например, че еврейският народ има календар на 5773 г. от 17
септември 2012 от н.е., или 2016 г.от действителното Р.Хр. В дейст-
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вителност този календар не води началото си от Сътворението, а е ка-
лендар на монотеизма. Възстановеният монотизъм започва от внука
Адам – Енос, който пръв от потомците призовал Името Божие/ХаШем
Елои/. Между 17 и 15 в. пр.н.е. по време на Египетското робство този
древен народ временно е принизил своята религиозност, националната
и духовната си самоидентичност. И този пример е единственото из-
ключение. Известно е, че през 15 в. пр.н.е. Моше или Моисей, който
промени хода на цялата човешка история, е извел евреите от Египет
след сполучливо трансцендентно-иманентно противопоставяне на
традицията, изразявана от фараона и египетските жреци. Само че,
преди това е трябвало да овладее езотеричното знание на епохата си.
После е получил свещените скрижали и Тората на планината Хорив в
Синайския полуостров и е довел народа си до Ханаан – обетованата
земя, където и днес, възстановена от Бен-Гурион и Хаим Вайцман през
1948 г., се намира свещената за всички монотеистични религии земя на
Палестина и Израел. Където обществото не е готово - напр. древен
Египет при фараон Ехнатон- 14 в.пр.н.е. - монотеизмът не става
общоприета социално-психична конвенция. Обаче, от ХV в. пр.н.е. до
ХХІ в. сл. Р. Хр. боговдъхновените израелтяни запазиха своята култу-
ра, лична духовност и национална принадлежност благодарение на за-
пазването на религията си, независимо от нечовешките трудности, из-
питания и страдания. Юдаизмът се оказа духовен тест за оцеляване и
прогрес в една перманентно враждебна среда. Същата тази религия –
юдаизмът породи абрахамистичните религиозни ценности и стана
основа на християнството, а по-късно съвместно с него и на моноте-
истичния клон на исляма. Не по-малко значимо за българския народ е
Източно Православното вероизповедание. То, именно, запази нацио-
налната идентичност, личната принадлежност и идеята за държавност
на българите през 500-те години на османско владичество. Именно
Православието устоя впоследствие и на атеизма, и на нихилизма. Пра-
вославната Църква и ортодоксалното християнство са били и остават
стълб на руската държава и националност.

“Проблемът Вавилон” е стар колкото света, нещо повече – той
дори се инициира и екстраполира психологически в трансцендентни на
нашия свят измерения и състояния. А въпросът за Апокалипсиса е
преплетен с няколко теми, които можем да разглеждаме само съвмест-
но: хилиазъм и миленаризъм, грях-благодат и спасение, Вавилон-Ати-
на и Йерусалим, престъпление и наказание, цикличност на историята
или стрела на времето с край на света, т.е. нирвана като бягство от чу-
дото на съществуванието за да се премине към друго чудо или към
есхатология.

Както основателно пише Ю. Уебър в “Апокалипсиси” /1999, с.
12/, чак до ХVІІ-ХVІІІ в. сл. Р.Хр. ”времето не е било линейно, а
многопластово, субективно и специфично за отделните ситуации”.
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Т.напр.,докато египтяните са използвали десетичната система и в дни-
те за отчитане на ежедневието, то римляните преминали към сед-
мицата. Същевременно за тях отправна точка на времето била годи-
ната на основаването на Рим- 753 г. пр.н.е. През 18 век френските ре-
волюционери на практика въвели староегипетската десетдневна сис-
тема и отстранили религиозните празници от календара.

За разлика от други култури, маите са използвали двайсе-
тична система, при цикли от съответно 20 туна или 144 000 дено-
нощия, равни на 1 бактун, и цикли от 20 бактуна. Един бактун е 400
техни години/360 дни/ или приблизително 394,5 наши години. Два-
десет бактуна, което е пълен цикъл, равен на 1 пиктун се равнява на 8
000 техни и 7 885 наши години-след отчитане на високосните. А това е
възрастта на гностическото “приземяване” на човечеството/Адам и
Ева/. Сложността идва от наличието на три календара: Свещеният
«цолкин» има 260 дни и очевидно изразява космически цикъл. Според
Цолкин 8000 г. е на 5700 средни земни години, съответни по продъл-
жителност на третия календар на маите - аналогичен на Грегорианския
или 365,25 дни. Този календар корелира почти еднозначно на еврей-
ския с неговите 5772 г.през 2012 от н.е..Ако приемем за начални дати
на маите по трите календара: 13, 08, 3113/ 20, 12, 3113 и 23, 12, 3683
г.пр.н.е., числовият им израз е: 20; 13;10.

Пълно съответтвие ще настъпи на 20-21, 12, 2012 по
Християнския и на 7-8 Тевет/ /ד= 5773 по Юдейския календар, в 4710
г. по Китайския и 1434 г. по ислямския календари. Казано иначе, 8000
г. на маите/ която включва до 15 год. за изравняване/ ще съответства
на 5773 юдейска 2012 н.е. и 2016-7 хр. г. Забележително е и това, че тя
съответства и на 4925 г.по Прабългарския календар. За маите началото
и краят се определят от числата 13 и 20, а жизненият цикъл от важното
число 7. Ако използваме малко по-стария и смесен/ лунно-слъчнев/
еврейски календар за база, ще установим следното: Във всички
случаи за кабалистичното число се определят 11/ 20/ 7 и свещеното
,/י/10 а буквите са Йод+Алеф, Каф, Зайн אי) .(ז/כ/ Може да приемем, че
евреите приложили седмичното отчитане като се основавали на първо-
образа на Сътворението в седем йома( /дни, периода/: По кн. Берешит,
Генезис, Битие, а деняг започва от вечерта - ”Йерев ве бокер“;с
прилагани молитви: Аиом йом йехад, шени, шелиши, ревии, хамиши,
шиши,  бешабат кодеш…”).

Не така стояли нещата за средния човек, напр. в Европа чак до
ХVІ-ХVII в. н.е.: Летоброенето било съставено от 1 до 100 години,
много векове, в които се смесвали хаотично и в един порядък време-
ната и епохите на крал Артур, Ал.Македонски, Ю.Цезар, Платон,
Аристотел, Христос и Моисей. В древна Елада за мярка на времето
служели Олимпийските игри. Първите са се провели през 776 г. пр.
Р.Хр. Източни народи като персите имали периоди от по 12 хи-
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лядолетия: Първият тримилениум /Според М.Хол и Р.Кавендиш тук
става дума за троичност; формализмът не може да е присъщ за диалек-
тическата логика- б.а./ започнал веднага след създаването на
светлината и доброто от Твореца Ормузд. Вторият е сътворението на
човека. Третият е свързан с намесата на злия дух Ариман, който се
вселил в низшата част на човека  и подлагал на тление добрите дела на
по-могъщия от него Бог. В края на четвъртия тримилениум ”духът на
злото ще бъде победен и ще падне ничком пред трона на Всевишния”
/; М.Хол 1927-28;Копълстън-1960,1980; Пенов 2000,2005, гл.ІV § 6 /.

Циклична е ерата и на китайския календар – 12 годишни
периоди, начиная от 2397 г. пр. н.е. Колкото и да е неочаквано, но все
пак календарът на прабългърите е малко по-стар от китайския: т.напр.
те имали летоброене от 2 914 г. пр.н.е., 12 знаци на животни и цик-
лично световъзприятие. Има няколко версии за началото на кален-
далрното  време в юдаизма. Най-популярната от тях е, че напр. 5768 г.
По юдейския календар, съответстваща на края на 2007 и почти на
цялата 2008 г., се отчита от годината на Сътворeнието. По-малко попу-
лярната, но по-близо до истината теза е, че това е годината на съз-
даването на човека. Авторът обаче се придържа към друга основателна
версия, че това е: 1/ Или годината на Адамовия внук Енос, т.е. 5772
години назад/ спрямо 2011 г./, когато ”хората отново наченаха да
призовават името на Господа-Бога” или ”Ха Шем Адонай Елох/Елоак”
/Берешит, Genesis, Битие, гл.4/; или 2/ Ясното отделяне на семити от
несемити /синовете на Ной: Сим, Хам и Яфет; Битие, гл.9/, което
съответства и на календара на маите. Естествено е, че християнството
използва за летоброенето си годината на Рождество Христово, без оба-
че да отхвърля като знакова годината на Сътворението, но и без да от-
чита, че Йешуа бен Йосеф е роден през петата година пр.н.е. в тради-
ционната равинска среда след възстановяването на Бейт Амигдаш( תיב

הדגיםאש , тук с ляво изписване) като Втори/III/ Храм.
Византийската ера, например, била датирана от 1 октомври

3761 г. пр. Р.Хр . като ден на Сътворението. Но по-скоро трябва да
става дума за сътворението (разбирано като “ставане”, а за
гностицизма - приземяване) на съвременния човек  преди около 8
хилядолетия. Що се отнася до християнството, то има две знакови
фигури: император Константин, който не само го въвел в империята
след като отстранил от двора си римските колегии и пренесъл
столицата във Византион-Константинопол, а след това през 321 г. от
Р.Хр. въвел седмицата и седмия почивен ден /в случая неделята/.
Втората знакова фигура е папа Григорий ХІІІ /1582 г./, който поръчал
на Клавий и Лилио да създадат нов календар, по-точен от Юлианския,
но за съжаление не успял да коригира грешката с 4-5 години за по-
ранното от н.е. раждане на Иисус. Най-показателното в цялата история
е, че, както пише Волтер /по Юджин Уебър, с. 17/, ”протестантските
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общности предпочитали календарът им да се разминава с хода на
Слънцето, отколкото да е в съгласие с папата”.

Поради това още цели 200 години след това протестантските
страни карали по Юлианския календар, който през ХХ век вече бил
изостанал с цели 13 денонощия. Ери като тази на Диоклетиан /29, VІІІ,
284 г. сл.Р.Хр./ и мюсюлманската ера Хиждра /3 юли, 622 г. сл. Р.Хр. /
са твърде късни или пък, макар и древни като тази на “Набонасар” /26,
ІІ, 747 пр.Р.Хр./, твърде преходни. Друга важна особеност е, че в
действителност ”краят на моето време” или “краят на нашата епоха”,
както и “краят на века или на хилядолетието” не означават нито край
на света, нито са гаранция за постъпателно прогресивно развитие.
Грешки идват от объркването на субекта с обекта, с другите субекти,
времето с “времето на времената”, математически и астрономически
грешки, смесването на възприятието с физично или с ментално време.
Проблемите се увеличавали, грешките акумулирали и взаимно изключ-
вали и поради субстанциалистко отчитане на релационни времеви
параметри( 91 ).

Не е нужно да описваме революционния плам на санкюлотите:
Силвен Маршал създава през 1788  г.”Календар на честните хора” с
дата “ първата година на разума”, месец март. Този календар бил
въведен  на 22, ІХ, 1792 (по:Юдж.Уебър, ). Едва през XIХ в. се налага
съвременното отчитане и чак през ХХ в. Григориянското летоброене
придобива световно значение.

В този случай е диалектическо по своята същност
съчетаването и разбирането на собствено религиозни възгледи с
научни, астрономически системи за отчитане. Например: докато
научното познание се стреми по своята природа към умозаключение
за необходимост / О – В – Е /, то за религията е възможно да постигне
гносеологичната триада : В – Е – О . Само на философията, обаче, е
иманентно присъщо  постигането на онтологична триада / В – О – Е / и
само тя може да формулира и използва абсолютното трояко умозак-
лючение като единство от онтология, епистемология и социокултурна
дейност.

Когато човечеството посрещна условната 2 000-на година от
съвременното летоброене, имаше немалко невежествени изказвания и
глупави страхове: за компютрите, за края на света поради края на
хилядолетието /милениума/ или за “ерата на Водолея”. Фактите и
основанията за летоброенето през ХХІ в. сл. Р.Хр. са следните: Още
при изработването на Юлианския календар по нареждане на Юлий
Цезар от египетския астроном Созиген са положени два основни
принципа: 1/ 24-часовото денонощие, днес измеримо с пълното за-
въртане на Земята около остта си в посока Запад-Изток, 2/ Юли-
анската година, която е по-дълга от действителната тропическа година.
Календарната година се измерва със средния интервал от време, който
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е необходим за двукратното видимо преминаване на Слънцето или за
една година по небесната сфера през пролетната равноденствена точка.
Преди Нютон хората не са знаели причините за движението на
небесните тела /Закон за всемирното привличане/, нито са познавали
законите на Кеплер или начина, по който става това движение. Т.напр.
не се е отчитало, че земната ос е наклонена спрямо еклиптиката, а
екватор-тропици-полярни окръжности се движат с нееднаква скорост
/на практика скоростта на въртене на полюсите клони към 0/. Не са
знаели и за различната отдалеченост на Земята от Слънцето /което е в
единия и’ фокус/ поради елиптичната, а не кръгла орбита. Още тогава,
а не чак през ХХ в. биха влезли на въоръжение в многобройните тео-
дицеи забележителни факти като: 1/За едно и също време Земята
описва в отреза от елипсата едни и същи площи,  въпреки че променя
скоростта /а може би точно поради това/. 2/Земното ядро се върти с
различна скорост от земната кора, а с това (съвсем специално) се
създава магнитно поле с два полюса. 3/ Телеологично се е предпола-
гало при сравнение с др. планети, че Земята е инкубатор със специално
уреднени и изкуствено пригодени условия: ТоС, атмосферно налягане,
озонов слой, влажност, балансирани магнитни полета, сила на тежест-
та, химичен състав. 4/ Най-малко предишните поколения са имали
представа за точната възраст на Слънчевата система /4,5 млрд. земни
години/ или за Първоначалната сингуларност на Вселената/ 17 млрд./.
Последното е известно популярно от средата на ХХ в. като концепция
за ”космическото яйце” и “Големият Взрив”.Според интерпретациите
на Льометър, Едингтън и Милн : една крайна, изолирана и затворена
система /на практика без размери/ е трябвало /а не е можела/ да
произведе Вселената в последователност: субквантово-механични по-
лета, елементарни обекти на квантовата механика, атомите от Мен-
делеевата таблица, квазари /или празвезди/, от които вероятно са се
образували поне 10 млрд.галактики с милиарди звезди и планетни сис-
теми. Съвременните данни определят това “нарушение” на термодина-
миката и принципите на ентропията да е станало в интервала преди 14-
17 млрд. години. В резултат на всичко това днес все още се наблюдава
разширяване на Метагалактиката, което е невъзможно при една безк-
райна Вселена и се потвърждава от “радиошум” и червеното премест-
ване на спектъра съгласно ефекта на Доплер. Експрезидентът на АН на
Ватикан–Льометър, напр.е смятал: Чрез астрономията днес ние „наг-
ледно можем да наблюдаваме как Бог е сътворил Вселената“ / Фрид-
ман; който реши уравненията на Айнщайн; Гамоф, Льометър, Тур-
сунов, Едингтън, Милн, Ст. Хокинг – 1965;1928;1960;1989;1980;1983 /.

Но, тъй като частните науки са безкраен път без
окончателни резултати при използване на аналогията, индукцията и
субстанциа-лизацията, нашето конкретно знание някой ден ще бъде
изменено или допълнено. В епохата до Грегорианския календар, обаче,
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за всяка календарна година /365, 25 дни/ се натрупвала разлика от
11мин., 14 сек. и 2 стотни. Вярно е, че Юлианският календар изоставал
от астрономическото време, но също така е спазил един водещ
принцип: Времето не е самостоятелна субстанция, а релационно
понятие за обозначаване на реални процеси и изменения. Те, обаче, са
отчитани като последователност от субективни преживявания по
форма и начин на съществуване, които са субективно-обективно при-
чинени и, така или иначе, са обвързани с равномерна последова-
телност на опита или периодичните астрономически и геофизични
събития./Виж и: Стефанов Ангел 2008/. Именно на различното пре-
живяване на менталното време, което е винаги само “сега”, доколкото
миналото и бъдещето диалектически се преливат в него, както и на
собствения ход на времето във всяка физична или психична система,
се дължи спорът между старокалендарци и новокалендарци.  Проб-
лемът се състои в неспособност да се примирят противоречията
между вътрешен и външен опит. Както казва сполучливо раби Йоха-
нан бен Берока: “Който не зачита Реалността, той пропилява живота си
равнодушно изгубен в себе си и хладен към света. Накрай той ще бъде
опозорен пред всички. Нищо не може да се направи, ако не се вслу-
шаш в Реалността и ще се препънеш по пътя”/Пирке Авот, 4:5/.*

Месиански, есхатологични и апокалиптични очаквания е
имало и има винаги, когато някой има за това обективни интереси,
сред групи от фанатици, но и сред трезвомислещи философи, учени и
богослови. Известен пример от епохата на Новото време за месиански
есхатологизъм е “Сабатианската ерес” /231, с. 91-92/ : През 1665 - 66
г. “Сабатай Зеви от гр. Смирна се обявил за дългоочаквания от Израил
Месия, с което взривил цялото юдейство”, а и не само него. Неговият
мистичен енстусиазъм накарал хиляди да се молят и самонаказват, да
продадат всичко и да се отправят към Йерусалим и Палестина, които
били територия на Османската империя. Точно в 1666 г. цяло графство
Венсен се готвело да замине. Същото било в Дания, Мароко, Франция
и Турция и в др. територии. Турската полиция заловила опасния за
държавата смутител и той години престоял в затвора. Сабатай се само-
обявил не само за “Месия”, но “отменил” Моисеевия Закон, а в пос-
ледствие приел исляма, заявявайки, че това била новата религия. За то-
ва, колко е била права турската власт, може да се съди по няколкото
опасни секти през ХІХ и ХХ в. и съвременните тенденции на “рое-
нето” им. Т.напр. през 90-те години на ХХ в. няколко секти извърши-
ха масови самоубиства в Африка и САЩ /Дейвид Кореш-1996, който с
група бойци се съпротивляваше на командоси от ФБР, или смъртта на
53 сектанти в Канада и Швейцария –Журе, 1994/, а наред с тях има
стотици случаи на есхатологично узаконен грабеж. Японски псевдо-
будисти, кришнари ,“маранната” /християнски есхатолози/, заедно с
“Ню Ейдж” и Муунисти и/или сциентолози заливат света през 20 и 21
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в. Не по-малко зловещи са атентатите на японската секта “Истина от
Аум”, която твърдяла, че лидерът и’ е прероденият Христос. Става ду-
ма за будистко-християнско съчетание, направено от Асахара. Фана-
тиците обявиха евреите за убийци, а за евреи обявиха Бил Клинтън,
Мадона, японският Микадо, Сам Муун, британската кралска фамилия
и ”целите Съединени Щати, които били Звярът на Антихриста”.

Ако се върнем в ХІХ в., когато започва първото масово роене
на секти – месианисти, есхатолози и, разбира се, харизматици. Сред
тях са сектата на Адвентистите, Мормоните, предтечите на Свиде-
телите на Йехова – бели, мулати и метиси в Канада и САЩ и мн. др.
като Муун движението – вече през ХХ в. Техните предтечи-рефор-
матори били тоталитарни като Калвин или противоречиви като ро-
зенкройцера М.Лутер /ХVІ в/. Последният еднакво ненавиждал и папа-
та, и евреите, обявявайки турците за бич Божий- “демони, които вою-
ват с Вавилон и Антихриста”. Не по-добро било отношението му към
“фарисеите” от апостолските църкви. Самият той безумно бил обзет от
Апокалиптични идеи. Неслучайно всички протестанти използвали и
използват и до днес /особено харизматично-есхатологичните неохрис-
тиянски секти/ “ревизирани” Библии, които в някои случаи се отлича-
ват с особена уродливост на съкращенията и промените в текста. Сек-
тата на адвентистите възникнала през 1843, когато американският
баптистки пастор Уйлям Милър самоуверено проповядвал, че е пред-
сказал кога ще настъпи Страшният Съд и ІІ Пришествие Христово, а
именно на 14, ІV, 1844. В последствие той се коригирал с дата 22, Х,
1844. Над 200 000 души в САЩ, Франция и др. страни изпаднали в
паника – разпродавали имущество, подарявали /пари и имоти/ , раз-
кайвали се и дори облекли бели дрехи в очакване на Апокалипсиса.
Нещо повече – те вярвали, че ”само 144 000 души ще бъдат грабнати,
вдигнати в небесата”, а останалите ги очаквала ужасна смърт. След
стреса, сълзите и личните трагедии през 1845 останалите “верни”
участвали в конференцията в Бостън и взели следните решен/ия: 1/
Трябва да се правят предсказания, защото все пак Христос ще се яви
скоро. 2/ След Пришествието и “голямата скръб” ще има 1000-го-
дишно /миленаризъм и хилиазъм /Земно Царство на Праведниците. 3/
Вечен живот няма, защото след физическата смърт прекъсва и духов-
ното съществуване, тъй като “с телето мре и душата”. 4/ Всички други,
не приели адвентизма  или ще загинат, или ще бъдат възкресени с тела
за наказание. Но някои от деноминациите /с подменено име/ приемат
дори вегетарианство, отказ от кафе, алкохол, цигари, формално спазват
съботата и даже отказват да изпълняват своя граждански или общо-
човешки дълг. Те дори не се притесняват от невежеството си спрямо
Свещените Писания или Преданията /не 144 хиляди, а “неизброимо
множество”/ и не познават философията и академичната наука.
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През ХІХ в.се появиха и мормоните или “Църква на Исус
Христос и на светиите от последните дни”заедно с техните видения,
контакти с ангели и извънземни,златни плочи с нови библейски посла-
ния. Харизматичността преобладава над есхатологизма, защото мормо-
ните са бизнесмени от едър калибър. Доктрината се базира на твърде-
ния като:”Всички съществуващи църкви бяха в заблуда”и “Всички тех-
ни вярвания са отвращение в очите на Бога” !? Когато се твърди, че ан-
гел Морони, син на Мормон, донесъл на Джозеф Смит запечатани зла-
тни плочи с“най-новите“ религиозни истини, вече е все едно дали това
е сатанизъм, психопатология или добре пресметната печалба от бизнес
с наивници.Приема се“предварително възкресяване на мъртъвци”, на-
личие на три Бога /!?/, пряк контакт между хора, ангели и боговете .*

Друга странна, но в отделни случаи попадаща в целта ,деноми-
нация са т.нар. ”Свидетели на Йехова”: Луис Риел се смята за основа-
тел на сектата. Бил е два пъти депутат в парламента на Канада и водач
на революционните действия на метисите /1844-1885/. Тъй като Дух
Божий “се вселил” в него, той се прекръстил на Давид. Според еп. Ан-
дерсън “падането на папския Рим в ръцете на италианските войски
през 1870 г.” /Ю.У, с. 202-203/ е важен знак за близкия край на света.*
Есхатологично “Свидетелите” делят историята на три периода: 1/ Епо-
ха на еврейската вяра в Йехова, 2/ Епоха на Рим и , 3/ Ера на връща-
нето на Христос на Земята, преместване на Божия Дух от Ерусалим и
Рим в Монреал. Очаквало се спасяване на всички метиси, единство на
католици и протестанти, да се установи световен мир и водеща роля за
френско-говорящите. По-късно бившият адвентист Чарлз Ръсел пре-
мествал датите на ІІ Пришествие през годините - 1874, 1878 ,1881, при
което телата щели да се превъплътят “от белтък и енергия” в “чисто
духовни”.За Армагедон накрая било определено началото на І-та Све-
товна война в 1914 г. Била издадена пророческата книга “ Наблю-
дателницата”, която се превърнала в основание за “Стражеви кули” и
бдение на наблюдаващите. Джоузеф Ръдърфорд /борец против нациз-
ма/ се самопровъзгласил за “съдия” и дал името “Свидетели на Йехова.
След 1975 г., която била последната предречена Апокалиптична годи-
на, ”Свидетелите” преминали към изучаване на писанията, бдение, ми-
сионерство и “зорко наблюдаване”, защото ” все пак ще дойде краят на
света и Страшният Съд”. Те традиционно отричат Църквата като меди-
атор, обявяват Христос само за Месия, но не и за Син Божи, определят
природата на човека дихотомично и изпълняват някои забрани: да не
се яде и прелива кръв, да не се изобразяват Бог и ангелите, да се спаз-
ват “денят на Бога” и “Неговите Заповеди”, в очакване на Апока-
липсиса чрез молитви. Въпреки всичко казвано за йеховистите, те имат
развито социално чувство за справедливост, разбиране на геополи-
тиката и любознателност. Ценно е и разбирането им за преодоляване
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на противоположностите/ добро и зло, божествено и демонично/чрез
присъединяване към предустановената хармония и авторитета на Бога.

Циклично-есхатологични са секти от типа на теософското
сдружение на т.нар. ”бяло братство” и Движението на Муун. Особено
характерна е Сциентологичната Църква или Магията на ХХ в. В нея
преобладават заниманията с астрология, наука и паранаука, бяла и
черна магия, изследването на психотронни феномени и дори математи-
ческо моделиране. Сходна е концепцията и на “бялото братство” за 2
000-летните цикли в историята, при които всеки път се появява, вдъх-
новен или директно изпратен свише по Един Велик Учител. След като
през периода 1932/33 г., обявеният за световен Гуру индиец, Криш-
намури се отказал и скъсал с движението на Либералната Вселенска
Църква, надеждата останала при “сциентолозите” и бахайците с тех-
ния стремеж да обединят всички възможни религии в една. Подобно
на тези доктрини е и бялото братство на българския теософ /живял из-
вестно време в САЩ/ – Петър Дънов. И той признавал най-малко че-
тири вида тела /физично, етерно, астрално и ментално/, смесвал поня-
тия като дух и душа, мислене и съзнание занимавал се с хиромантия,
физиогномика и т.н. Зад теизма му се крие пантеизъм, защото над
Личния Бог той поставял безличния Дух на Битието. Приравнявал се с
Христос и сам си направил икона. Отричал непорочното зачатие,
изкуплението на човечеството, традиционната наука, които заменил с
алхимия, астрология, френология, ”всичко-логия” и учението за веч-
ната борба между “бялото и черното братство. Съвсем опростенчески
човешката природа се разглежда като матрьошка с напъхани едно в
друго “все по-дематериализирани тела”.

Нищо ново няма и в идеите за въплътяването на Учител в
тялото на избранник и дори в символиката – египетски кръст, пентаг-
рама, давидова звезда, змия, свастика, ”ОМ” и т.н. Псевдодиалек-
тическо е и учението  на Сам Мюн Муун / който бил съдебно преслед-
ван в Корея за криминални престъпления, а след това и в САЩ, където
бил осъден на 18 месеца затвор/ втора половина на ХХ в./. Мун запова
с кощунствените предпоставки: 1/ Авраам, Моисей и Иисус не искали
или не могли да изпълнят Божията воля. 2/ Исус се е провалил, а
заедно с него и Йоан Кръстител,който основателно имал съмнения в
мисията му. 3/ Главните ”грешки на Исус били в това, че не се е
оженил” и не привлякъл храмовниците, като “верни му останали само
рибари, митничари, бирници и проститутки”. Той ”нямал връзка с
народа”, а “храмовниците вече я били загубили”. 4/ Тъй като Моисей и
Исус грешали, то Мун щял “да поправи техните грешки”. Той се бил
решил по волята на Бога”да освободи хората-пленници на библейските
строфи”. Неговата доктрина е основана на псевдодиалектиката, че
“всичко е полярно”, ”дори Бог е противоречив”. Основният принцип
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на света бил “даване-вземане”, ”мъжко и женско”, разсъдък и чувство,
сърце и тяло .*

Пряко доказателство за единството на юдейската, халдейската
и собствено европейската култура е в използването на смесени типове
календари. Евро-азийските религиозно-културни паметници имат ана-
логия с културата и религията на американските индианци-особено с
тази на маите /Лунно-Слънчев календар, напр./. Прочее, и по
българските земи има доказателства от културни паметници – като
“Българският Стоунхендж”, Казанлъшка  гробница, Кабиле /Ямбол-
ско/, в Асеновградско и др. които са на възраст между 3 до 7 000
години. Във Великобритания–Стоунхендж /на възраст 5 000 г./ същес-
твува храм-обсерваторията на древните жреци, учени и заклинатели -
друидите, а по-късно стават известни гробниците и храмовете на
траки и скити, някои от които могат да се окажат дори по-древни от
елинските –І І-ІІІ хилядолетие пр. Р.Хр. и дори по-ранни.

Антропологически и социокултурно съвременните европей-
ци, т.е. народите и държавите между Британските острови и Русия,
между Скандинавския полуостров и Пиренеите, Апенините и , са свър-
зани биологично, психологично и културно с народите и културите в
Северна Африка, Азиатската територия на Русия, Тибет, Индия, Иран
и Близкия Изток, както и, разбира се, с по-древното население на
Европейския континент. С най-голямо значение са цивилизациите на
древен Египет и Месопотамия, древните Елада и Рим, вкл.Византия и
много други социокултурни фактори, свързани с брити, келти, траки,
викинги, скити и т.н. Огромно значение имат и: великото преселение
на народите, за което все още няма единна и силна евристично теория
– едновременно обясняваща, предсказваща и достатъчно непротиво-
речива; страни като Русия, обособяването на отделни католически,
протестантски, православни субкултури-светове; нашествията на пер-
си, араби, тюрки и ислямски инвазии, кръстоносните походи и разбира
се, мощните съвременни влияния на САЩ, Китай, ислямския свят и,
съществуващата конфронтация между духовно-политико-икономи-
чески групировки. В случая, и напълно заслужено, особено значение се
придава на светите земи в Палестина и Израел.

Днес, обаче, ситуацията е доста по-различна: Обединяваща се
Европа върви по пътя към създаването на Европейски Щати.Забелязва
се едновременен бум на религия чрез новите религиозни движения,
мистика, окултизъм, езотеризъм, реставрация на католицизма и
ортодоксалното християнство, а  наред с него антиклерикализъм, десе-
куларизация, сатанизъм, атеизъм, наука, технологии, които заедно
формират културно-религиозен етос при глобализация – не собствено
Европейска, а Евро-Атлантическа.

Главният проблем при изследваните доктрини не е в липсата
на каквато и да е система . Основният им недостатък се състои именно



100

в липсата на каквото и да е диалектическо мислене, при което фор-
малнологичният анализ често е съчетан не с невежество, каквото
срещаме у многобройните секти, а с добре класифициран сциентизъм.
Но дори и най-теоретично подготвените вмъкват в понятията
сетивни представи и субективни елементи.**

Ако обърнем внимание на факта че, в Европа активно действат
над 600 вероизповедания и на това, че повечето от 2-хилядите  веро-
изповедания по света са възникнали в Америка или са преминали ди-
ректно от Далечния  и Близкия  Изток /последните нямат собствено
европейска същност и ценностна система/, можем да установим, че на
останалите корените им са юдео-християнски и европейски. Други
въобще са чужди на Западния тип мислене като – будизъм, хиндуизъм,
джайнизъм, техни варианти като кришнаизъм, дзен будизъм или даже
шинтоизъм и конфуцианство, както и самият ислям . Разбира се, тези
религии не са равноценни за европееца. Често пъти та са или носени от
друг етнически субстрат, или се приемат от много тесен и затворен
кръг последователи в “поевропейчен вид”. Ето защо духовните  коре-
ни на Европа не могат да бъдат други освен в религията на друи-
дите, юдаизма, християнството и културата на Елада, Рим, езическите
вярвания на скандинавци, видовете готи, скити, славяни, траки, или-
рийци и разбира се протобългарите. Факт е напр., че за траките, както
е и според един от Римските календари Н.Г. съвпада с ”Баба Марта”.
Ние обаче не можем да пренебрегнем и храмовете-обсерватории в Гер-
мания /на около 7 000 г. или 5000 г. пр.н.е./ ; т.нар. ”небесен диск” в
Госек – в Саксония-Анхалт, който е астрономическа обсерватория, ба-
зирана на зимното слънцестоене всяка година, или датиращият от-пре-
ди 3600 г.“Небесен диск от Небра”. Пряко доказателство за единс-
твото на юдейската, халдейската и собствено европейската кул-
тура е в използването на смесени типове календари. Това е било не-
обходимо, защото докато Слънчевата година има 365,25 денонощия
/което се изравнява с една високосна на всеки 4 г. /, то лунните са има-
ли или 13 месеца /напр. Рим до Юлианския календар/ 369 - 375 дено-
нощия и подвижна Н. Г./ или 12 месеца по 29.5, т.е. по 29 и 30 дни. Из-
равняването ставало с 13-ти месец ”иди”. Сумарно това дава винаги
разлика /354 /. За да се пригоди Лунният календар към Слънчевия се
налага застъпване на 29/30 с 1 ден от Лунния цикъл. В противен
случай календарът отчита 354–367 дни /Протохристов, Селешников,
Пенов, Митев/. Факт е и неравномерността на лунното движение и
оттам сложността на циклите.

Безспорно е значението на юдаизма и в летоброенето. Т.напр.
през 2004 г. от християнското летоброене еврейският календар смени
5764 с 5765 година /на 16 септември бе Рош Ашана/, на 13.ІХ,2007 за-
почна 5768 г., а до 17 септ. 2012 тече 5772 г.  От една страна, и в хрис-
тиянските Апостолски Църкви църковната Нова Година започва през
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м. септември. От др. страна, християнският календар е Слънчев - за
разлика от Китайския лунен календар /4401-2 г. като Н.Г.е на 21.І.2004
– “тай-чу-ли”, и 18.ІІ.2007/ или ислямския /1425-6 г. според сунитите
и 1384-5 г. според шиитите/. Нека, за сега, да оставим настрани безс-
порните египетски или халдейски, както и персийски – напр. чрез мит-
раизма, влияния върху християнството. Факт е обаче, че християн-
ският календар е Слънчев, какъвто е и един от вариантите на маите,
ацтеките и инките – за разлика от Лунния и Лунно-Слънчевия кален-
дар на маите. Слънчевият също има 365 дни, докато другите имат раз-
лика от 5,25 дни и  12 години за 1 период. При този календар на маите
директна комуникация с европейците до 15 в. сл. Р.Хр. не може да се
докаже. Друг е смисълът на хипотезата, че може би през 1004 г. ви-
кингите на Ерик Червения /начело с наследника му Лейф Щастливия/
са посетили п-в Лабрадор. Освен това циклите на месеците /уинал/ са
20 дни, годината е с 360 денонощия, а вместо векове се използват
двайсетилетия /катуни с по 7200 дни/ и бактуни от по 20 катуна или
144 000 дни. Т.е. мерната единица се основава на двайсетична система.
При разликата от 5 дни годишно календарът на маите се изравнява с
Григорианския календар през 2012 г.н.е. Напр.,на 20.12.2012/7 Тевет
5773/ кабалистичните числа и букви на няколко световни календара се
изравняват:ו * при числен израз 10 и 6 (изразяват всички религии и ,י
хармонията между духовно и телесно, Бог и свят). На 12,12 и
21.12.2012(28 Кислев- תיב ) символ на Храма, Бейт Амигдаш=ח
тук-שהדגיםא  с ляво изписване) и 8 Тевет 5773 )אי /символи на Бог/ и /ז
символ на меча/, при числен израз = 11(символ на противоречие и
огромна енергия) и 7(символ на кръстопът, спасение, избавление).
Според маите тогава ще настъпи  краят на света ни или нов
божествено-космически цикъл. Вярванията предполагат идването на
Космически Пратеник, който ще приведе света в резонанс със състо-
янието на Универсума. Очаква се и ера на глобална хармонизация с
преки контакти и дирижиране на нов духовен цикъл. Доколкото юдео-
християнски и кабалистични изчисления относително подкрепят някои
есхатологични варианти на изповеданията, но сочат тази година не за
край на света, а за революционен преход в нова епоха, то последният
аргумент е по-скоро в подкрепа на общия световен психологически
архетип или се отива директно в доктрината за божествените
откровения. За разлика от юдейското и европейското мислене, където
всяка личност е самостоятелна ценност, според американските
индианци по-ценни са били съобществата, групите, царете и жреците.

Трябва да се отчете преди заключението по темата, че
единствено юдаизмът съчетава по своеобразен начин изчисленията
с лунарни и слънчеви кръгове. Т.напр. 5764 г .бе 7-та година от 304
Лунарен кръг, който трае 19 години и съответно 24-та година от 207
Слънчев кръг, който има продължителност от 28 години. При всеки
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лунарен кръг, т.е. на 19 години има пълно съвпадение на датите на
лунните фази /Новолуние и следващият празник Рош Ходеш, при
който става “очистване на хората” от зловредни влияния, Пълнолуние,
І и последна четвърт/. При слънчевия кръг, на всеки 28 години наблю-
даваме пълно съвпадение на датите с дните от седмицата. При по-пре-
цизни изчисления се вижда, че на всеки 532 години има пълно съв-
падение на лунните и слънчевите цикли. А това число е с висш ка-
балистичен смисъл – десетката/10/ означава пълнота, единство на Бог
и свят, това е и числото на всички религии. Съответно числото се изоб-
разява с буквата “йод”= /’/, а с нея започва Името на Господ-Бог, чуто
от Моше на планината Хорив в Синай, което Име може само да се спе-
лува и се е произнасяло само един път в годината на Йом Кипур /праз-
ник на изкуплението, Божия Съд и записването в небесната Тора/ от
Първосвещеника в“Хакодеш Хакодашим” /Светая Светих / на Со-
ломоновия Храм. Единствено и неслучайно в юдейската традиция Б.
Име /Шем / и категорията битие са акроними ( היוה יהוה* ).

Еврейският календар има редуващи се 12 и 13 месеца с
нееднакъв брой дни в годината, която винаги се сменя между началото
на септември и началото на октомври. По този начин,  наложилият се в
международните отношения Християнски календар директно съвпада
с юдейския не по количество, а по приблизително съответствие - 5761
– 2001, 5765-2005, 5767-2007, 5771 -2011,5772- 2012. Но, все пак,
общоевропейският календар не е прецизен в изходния си пункт, тъй
като Йешуа бен Йосеф/ Иисус от Назарет/ е роден 4 до 5 г.по-рано от
н.е. . Ирод  Хордос, който възстановил ІІ Храм /тук го смятам за ІІІ /,
е умрял 4 год. пр. н.е., а през 5-та г. пр.н.е. е избил доста роднини на
жена си като евентуални конкуренти, като Багос и роднините му,
защото “пророци” казали, че бил “баща на бъдещия месиански цар”.
Пак той превзел Йерусалим и унищожил наследниците на Макавеите.
Съответно Ирод Антипатър /3г.пр.н.е.- 38 г.от н.е./ също започнал
царуването си с убийства, вкл. и на 14 деца на бунтовници и младежи-
потенциални претенденти за престола /а не както твърди християн-
ската митология “14 х. младенци”/. Той е съдил Иисус и отсякъл гла-
вата на Йоан-Кръстител, бил човек на император Тиберий и впос-
ледствие бил екзекутиран от Калигула. След него имало и нов цар
Ирод - Агрипа, от 38 г. н.е.- 42/44 сл. Хр. Той е екзекутирал Яков, зат-
ворил Петър. Бил поставен на трона от Калигула и Клавдий. Внезапно
умрял през 44 н.е. Факт е, че всички израелски “царе” или четверо-
властници /І в. пр. и І в. сл.н.е. / не само живеели и се възпитавали в
Рим, но там след усилено лобиране от диаспората получавали васал-
ната власт. Ако, например, следваме Септуагинта /елинския библейски
превод на 70-те, направен по поръчка на Птоломей/, първото Рож-
дество е било в 5704 г. от Сътворението. Още по-прецизният анализ
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показва, че това е годината на Адам  /Хаддам – земен/ и Ева  /Хава-
Хева – майката от ребро /, а не на Сътворението на света.

Известно е, че юдаизмът е най-древната, запазена до днес и ос-
новополагаща монотеистична религия. Според А. Шураки “религиоз-
ната и националната история на Израел започва с Авраам”, който е
живял в Ур-халдейски през ХІХ-ХVІІІ в. преди ”християнската ера”
/с.8 /. Бих доуточнил, че ,когато еврейският календар през септември
м. г. отбеляза Рош Ашана, то тогава започна 5768 г. и това са годините
изминали от епохата, когато внуците на Адам и Ева /Битие, гл. 4/
”отново наченаха да призовават””Х/аШем Адонай -Йелох”, т.е. името
Господа-Бога, като първият е Енос. Според друга версия  епохата на
Авраам  е малко по-ранна. Смята се, че баща му Тара е от рода /коля-
ното на Сим – от синовете на Ной ( за който се знае, че е живял по
време на потопа, т.е.в началото на 4-то хилядолетие пр. Р. Хр.) , които
са Сим, Хам и Яафет – а от там идва и “семити”- Битие 6-10/. Ако Тара
е живял в средата на 3-то хилядолетие пр. н.е. /около 2600 г. пр. Р.Хр/,
то от там еднозначно следва, че Авраам е почти връстник на най-древ-
ната Халдейско-Вавилонска държава /възникнала в началото на ІІІ хи-
лядолетие пр.н.е. / т.е. че е живял преди около 4600 г. По-нататък е
лесно да се изчисли, че  приблизително 5770 г. са минали от раждането
на Сим, което е вероятното начало на еврейския календар. Ако, нап-
ример, преизчислим по Септуагинта, би могло да се допусне, че Адам
и Ева са приземени /т.е. изгонени от Едем/ преди около 7- 8 хиля-
долетия. Дали става дума за: патриарсите на човечеството, за гене-
тично първите хора или за сборен образ на всички хора и дори за есен-
ция от елита, е спорен въпрос. Във всеки случай и двата варианта: 7516
г., при който през 5400 г. пр. н.е. синовете им Каин и Авел “принесли
Господу дар” /Битие 4:34/, или Византийската ера /7411 г./, не указват
Сътворението  на света , нито дори на Човека. Става дума единствено
и само за материализираното битие на човечеството и за борбата меж-
ду материални условия, биологична активност и духовни ценности
/виж: Ст.П. 78, 72, гл. ІІ/. Заслужават внимание и най–новите архе-
ологически данни за наличие на цивилизация на Балканите още през
VІ-то хилядолетие пр. Р.Хр. - напр.откритията през 2001-2005 г.– древ-
ни селища по Българското Черноморие или археологическите разкопки
край Пещера на основите на дом с някога действал олтар и жертвеник.

Само секуларизирано пригодената история може да твърди, че
за пръв път религиозен култ имало преди около 5000 г. в Месопотамия
и в древен Египет. Сигурно е едно: От първия ден на еврейския
календар /а фактически много по-дълго – от Сътворението на човека,
който познавал Създателя си- IA,EL / е имало религиозен култ. И така:
Юдаизмът възниква като монотеистична, миракулна, екзистенци-
ално значима за личността, националноконсолидираща, психично-ин-
тегрираща и с общочовешки елементи религия. В юдаизма религията
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интегрира етноса, създава държавата, формира и личността. Но това е
станало преди около 3 500 години, докато факт е, че в съвременната
археология се появяват цели културни пластове, като че ли масово и
възникнали изведнъж преди около 6000 до 8 000 години. Но в юда-
изма, и само там, са тясно преплетени етносът, доктрина на ре-
лигиозният култ, създаването на църквата и като религиозна общност,
и като институция,  единството на религиозното и светското, на мора-
ла и правото, т.е. на лице е едно пълноценно вероизповедание. Бидей-
ки свидетели и участници в теофании и чудеса, древните евреи, кол-
кото правят своята история, толкова създават Църквата, чрез която на-
родът става единна нация, основополагат трансцендентно-има-
нентното начало в световната история.

За разлика от всички други, предшестващи  и по-късно възник-
нали религии, юдаизмът възниква по един особен, нестандартен,
неординарен начин. Той е излизане от онтологично западащата
самодетерминация на старите цивилизации и се извежда с директна
трансцендента свръхдетерминирана свобода. Става дума за нарушава-
не на социално-материалната рутина и за възникване на принципно
новото: Първо, чудото самодетерминира себе си и преминава от
свръхбитие в наличното битие чрез директното действие на нетленни
божествени енергии /Тора, Кетувим, Невиим, и Исихазмът/. Второ,
чрез прехода от по-висши сефироти /повече от „сефирот”=сфера, но
при общ корен със ”сефер”- книга/ към  по-низши, или от “кетер” /ко-
роната /  към “малкут” /началното царство/ става верификация и осно-
ваване на принципно новото в действителността и в наличното битие.
Т.е. юдейската религия, възниквайки като неординарно събитие, води
след себе си няколко следствия. Тези следствия са изходен пункт за
другите религии: Но при тях се тръгва от готова доктрина, а не
както е при юдаизма. Всички останали религии, без християнството,
впоследствие търсят социално, културно и/или политическо прило-
жение на доктрината, както и точните форми на религиозния култ и
структурата на църковната институция. Ставането на оригиналната
религия, каквато безспорно е юдаизмът, води след себе си тотална
промяна на езичеството, взаимодейства с древногръцката класика и
закономерно поражда еманации като християнството и даже исляма.

В Свещеното Писание е развита доктрина за злото, както и за
евентуалният Съден Ден /Апокалипсис и Пакибитието при отноше-
нието между стария и новосътворен и облагороден свят/.Традиционно
юдейски са и концепциите за Месията-пратеник на Бога, за възкре-
сението, битката на народите за и против злото-Армагедон и апока-
липсисът( Талмуд, 2008;С. Пенов,2005 )*** .

В Юдеохристиянския мироглед**** НЕ Е необходимо,а e
възможно тотално унищожение. В действителност се предвиждат
“НОВО НЕБЕ И НОВА ЗЕМЯ, защото старите вече преминаха”. Бог
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не унищожава света, а само отстранява със Сила злото в него. Става
дума за претворяване и отстраняване на последствията от “бунта на
падналите ангели”, ”грехопадението” и синдрома “Вавилон”, а защо не
и за мистично духовно състояние. Цялата работа е в това, че чове-
чеството и всички други цивилизации във Вселената участват в
това континуално сътворяване. Но това не е Сътворението от ни-
щото и даване на иницииращо битие и изконни закони. Смисълът е:
Чрез самоусъвършенстване на всеки отделен субект, колаборацията с
небесното войнство и разумните ”жители на Вселената”, които са
“Съсъд Божий” и при прякото споделяне от Бога на нетленните Му
енергии в едно постоянно издигане на битийното равнище на човека
и света. Отстояването на юдео-христиански мироглед, неговото
развитие и прилагане е необходимото условия за ПАКИБИЕТО след
Армагедон и Апокалипсиса: “Управлявайте вашето чувство, обра-
зовайте сърцето си”, служете на Господа-Бога и после на себе си,
обичайте ближния както себе и Бога с цялото си сърце,с всичката си
душа и целия си ум. Само така ”ще запазите живота си и след смъртта
ще получите милост”.Без значение е, кой ще управлява и надделява
временно в ограничената борба на материални ресурси ”орел, лъв,
мечка, конник или дракон”, защото “не можеше да съществува
човешко строение, там дето начеваше да се показва градът на
Всевишния”/Исайя, Ездра, Даниил, Йезекиил, Нов Завет/. И, може би,
скритият смисъл на Апокалипсиса се намира в мотото:”Няма такъв
Рай,в който ябълките падат направо в устата” Друго основание се
крие в платоническата традиция и идеите на Августин: Те определят
злото като по-низше битие и дори като лишеност от добро. Но Бог,
който по определение е Всемогъщ и Всеведущ и управлява света без
да има пълна иманентизация в него,не би допуснал да съществува
злото,без да е предвидил как ще се разправи с него. А това трябва да
стане по най-добрия и полезен начин за крайните същества в света,но
все пак трябва да се изстрада, защото този свят е училище за бъз-
смъртие. /Платон,Ориген,Св. Августин -De civ.Dei-10,24, De natura
boni – 1,13,31-40; Ст.Пенов 1996,2005/.

БЕЛЕЖКИ:
*Бележка: Библейските пророци показват какви са белезите и

знаменията за “края на света” или за претворяването му , т.е. за
есхатологичния проблем на Апокалипсиса /Йезекиил 38-39, ІІІ Ездра
7-9, Даниил 8-12, Матей 24, Марк 13, Лука 19,21, Откровение на Йоан
/. Подчертава се, че “видението се отнася за далечни времена”, защото
“времето на времената” се знае единствено от Господа нашия Бог.
Въпреки това сред солидните учени,писатели и философи ще изброим
имената на видния философ Николай Кузански, Исак Нютон, Джон
Милтън и Оливър Кромуел, който дори върнал евреите във Вели-
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кобритания за да се изпълни по-скоро пророчеството. През 1893
г.астрономът К.Фламарион издал книгата си “Краят на света”, а него-
вите възгледи се споделяли и от писателя Анатол Франс. В началото на
І-та Световна война християнският писател Леон Блоа /100, с. 28/
заявил, че ние сме “на прага на Апокалипсиса” и че предстои ”годи-
ната на краха”. Само че и тези възгледи не са нищо ново: халдейското
учение за “вечност на Вселената, която периодически се разрушава”,
реконструира и усъвършенства, било популяризирано още в ІІІ в. пр.
Р.Хр. от вавилонския жрец Бероус. Нека отбележим, че есхатолог е
бил и самият философ Сенека, който твърдял, че ”всичко ще изгори в
световен огън, който ще предшества един нов, справедлив и щастлив
свят /Ю.Уебър, сс. 41-48/. Сходни възгледи имали лорд Келвин
/У.Томпсън, ІІ принцип на термодинамиката/ Джоузеф Конрад, Томас
Харди, Хариет Б.Стоу/. Нека припомним и, че още Ефеският църковен
събор през 431 г. осъдил крайния есхатолгизъм, а солиден автор като
бл. Августин се отнасял снизходително към идеите на миленаризма
или хилиазма /”краят на века или хилядолетието = на край на света”/ .
В “De civitate Dei” /1,4/ той ясно казва, че ”Божественият Спасител
присъства в света през цялото време чрез Църквата Си”. Според Уебър
“дори Свещеният съюз” на монарсите бил повлиян от есхатологично-
месианистични идеи и се превърнал в първообраз на ОН и ООН”
/с.132/. Комунизмът също искаше, например, да смъкне небесния Рай
на земята / идеята за “човекобога” - 217/, въпреки че материалните ус-
ловия и духовното състояние на човечеството са неадекватни за целта.
Преди около 100 години Теодор Херцел /112/ прозря необходимостта
от възстановяване на “Държавата Израел” и подробно описа мето-
дологията за това. Други знакови събития са кръгът около лорд Шеф-
тсбъри, който не успя да възстанови на времето си Израел, но повлия
на аболюционистите и постигна прекратяване на търговията с роби в
англоезичните страни през ХІХ век, както и действително повлия
заедно с Уйлям Ю.Блекстоун “да се ускори Божият план, касаещ
Неговия древен народ” т.е. “събиране на Израиля за втори път измеж-
ду народите”. Според Нострадамус краят на света щял да започне през
1999 година, а според календара на маите и кабалистите това следва да
се финализира през периода 2011-2020 г. Подобни митологични идеи
можем да намерим в скандинавските саги и у америаканските инди-
анци. Но ,така или иначе, има поне няколко негативни примера: През
18 век /1783 г./ в Бирмингам се издава “Адаптирана Библия за учи-
лището и семейството”, в която “повечето послания на ап. Павел и От-
кровението на св.Йоан липсват като твърде подстрекателски” /по Ю.
Уебър, с. 8/. А известен протестантски теолог като Карл Тилих стига
до там, че да отрече не само “тъмните апокалиптични традиции” /както
през 1957 г. е писал и Норман Кон/, но дори “вярата в задгробния
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живот, защото това били покварени форми на теологичната мисъл,
разпространена сред бедните и невежите” /пак там/.

**БЕЛЕЖКА: Да не говорим за многоженството, което си е въпрос
на предпочитание, социални условия и традиция. Факт е, че мормо-
ните са били преследвани в САЩ – изгонени от Ню Йорк, после от
Охайо и последователно от Мисури и Илиноис, докато накрая се уста-
новили в Солт Лейк Сити – Юта. Едва ли е случайно, че създателят на
сектата е бил съден от държавен съд, а после линчуван заедно с брат
си. Започвайки с грабежа на имоти на фермери и участие в престъпни
банди, можеш да създадеш цяла финансова империя с клонове в цяла
Северна Америка и мисионерство по света.Тъй като мормонската кон-
цепция е еретична, но и отворена за нововъведения, то не предизвиква
изненада, че те строят в пещерите на Юта и немного далече от све-
товния център на хазарта и мафията, бункери и скривалища.Там се
съхранява информация, “блага на Мамон”, средства за живот в случай
на бедствия и условия за преживяваване на избраните по време на Апо-
калипсиса. Няма потребност от верификация за това: дали са нужни и
възможни нови 12 пророци, задължителен десятък и мисионерство за
редовите членове. “Откровението” на св.Йоан безкомпромисно за-
вършва /преди благослова/ с думите: “Ако някой притури към про-
рочеството, Бог ще притури върху него язвите, написани в тази книга,
а ако някой отнеме от тази книга, Бог ще му отнеме дела в дървото на
живота и в светия град” / 22: 18-19/.

Бележки***: Тъй като хиляди “пророци” и лидери са предс-
казвали Апокалипсиси или са предлагали милениуми,а дори някои от
тях са увличали малко или многобройни последователи,то още повече
са описанията и коментарите върху тях/Виж библиографията на
Ю.Уебър/. Нека споменем и един друг вид, т.е. сциентофобският
есхатологизъм. Той се разпространява след книгата на французина Йо-
жен Юзар,излязла през 1859 г. и чрез др.автори до ХХІ в.включително.
Юзар буквално озаглавява труда си ”Краят на света причинен от нау-
ката: Според него ”историята е кръговрат и циклите винаги са прик-
лючвали с бедствия, защото хората предизвикват Бога, както са сто-
рили Адам и Ева, Прометей и др., поразени от високомерието и гор-
достта си”. И сега, и в бъдеще плодовете от дървото на познанието ще-
ли да се окажат опасни и гебелни, както е било и в Едем. Колкото бил
по-голям напредъкът, толкова ще е по-страшно падането. Според
Юзар всяка напреднала в научно и техническо отношение цивилизация
приближава към своята гибел, както например са били първо ”падна-
лите ангели”, след това Адам и Ева изгонени от Рая, а в последствие е
загинала и Атлантида и  човечеството е в перманентна икономическа,
технологична, военна и морална криза. През ХХІ в. много религиозни
движенията говорят за ” Най-Новия Вавилон“. Освен в Свещеното Пи-
сание и Преданията, той се описва доста близо до действителността в
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съчинението на Владимир Соловьов ”Кратка повест за Антихриста”
/ВТУ ,1994, със студия на доц.Росина Данкова/. Според Соловьов
“Антихристът...вярва в доброто, Бога, Месията. Той вярва в това, но
обича единствено себе си. Вярва в Бога, но дълбоко в душата си
неволно и неосъзнато предпочита себе си пред Него”. Характеризира
се с ”безкрайно самолюбие”, липса на непринуденост, откровеност и
сърдечност”. Той е “велик спиритуалист, аскет и филантроп”. Негови
приятели са членовете на “тайни общества” като “ордена“ Бъдещият
човек”, банкери, висши военни, и разбира се един “велик чудодеец... от
Далечния Изток”, който смесвал “западната наука” с ”традиционната
мистика на Изтока”. Освен големите геополитически събития – войни,
социални сътресения и политико-идеологически интриги, наред с чу-
довищна експлоатация на чужд труд; били налице и “Европейски Съе-
динени щати” заедно с имперски амбиции в САЩ, Япония и Китай.
Соловьов предрича повторение в едър план на “древния Алек-
сандрийски синкретизъм”; ”международна организация”, ”засилена
дейност на тайните общества” и създаване, където е възможно, на кон-
суматорски общества. Властват особен вид прагматизъм, тайните об-
щества, имперските партии и Римското “хляб и зрелища“. Търси се нов
световен ред, при който има “Пътища към вселенския мир и бла-
годенствие”, ”световна монархия в буквалния и точен смисъл на тази
дума”. Хората били духовно ангажирани с “филантропия”, идеи за ве-
гетарианство и за “равенството на всеобщата ситост”, ”дружества за
защита на животните”. Наред с чудесата на науката и магията Ан-
тихристът и Магът притискат все повече Апостолските Църкви. Ан-
тихристът е разобличен първо от християните /православни и ка-
толици, към които са се присъединили англиканите, и искрено вяр-
ващи евангелисти/, които най-после “стават едно”, ”както и ние с Отца
сме Едно” , но борбата срещу Лъжемесията и Новия световен ред пър-
ви повеждат евреите /131 - сс. 19-52/.

Казано на езика на ХХІ век, доколкото Соловьов е живял през
втората половина на ХІХ век, нещата изглеждат така: В Най-новия Ва-
вилон все повече и повече материалният лукс, контрастиращ с мизе-
рията на експлоатираните и многобройните лумпени,прикрива наив-
ния реализъм, волунтаризма, субективизма, егоизма, т.нар.”свобода”
на информация, придвижване, вероизповедание и всички други въз-
можни “свободи”,“права”и “равенства”. Те пък от своя страна са епи-
феномен, зад който се крие истинската същност на:тоталното  “про-
миване на мозъци”, психотронното заробване, икономическата за-
висимост, както и материалния просперитет на “златния милиард”за
сметка на останалите милиарди. Демонизмът се състои и в това, че
тези бездуховни “ценности”желаят да се разпространят мисионерски в
целия свят,а където това не става, на ход са “миротворческите опера-
ции” и световният тероризъм. Следват високото масово потребление
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на синтетични продукти, духовен кич на “полета на гения”,
”технотронна ера на свобода” и идеите за “световно правителство”
/Сантаяна, Кисинджър, Бжежински/, ”сблъсък на цивилизациите и нов
световен ред” /Сам Хантингтън/ и др., които виждат в Църквата
опасност за своето господство и безграничен егоизъм. Логически,
психологически и поведенчески определеността на човешкия демони-
зъм е следната:1/ Аз съм това, което съм и не желая чрез усилия да
ставам друг. 2/ Реализирам собствените и на групата си ценности и не
приемам поучения. 3/ Ако не успея тук и сега,ще опитам отново на
друго място,но по-добре е да променя средата и другите,доколкото
“истинно е това и само това, което е полезно за мен и ми носи пси-
хичен комфорт” /Джеймс, Пирс, Дюи/. След като “се прави” целият
свят, защо да не се направи и “религия”, която да ни е от полза, меж-
дународни корпорации и банки, с които да се печели , международни
организации и военни сили,с които да наложим и поддържаме новия
световен ред завинаги . /Днес дори има“Международна ислямска банка
за възстановяване и развитие”./А психологически това води до тотално
зомбиране. Сред апологетите на подобно общество е най-видният аме-
рикански философ -първа половина на ХХ в. – Дж.Сантаяна /210/.

“Не се обръщайте към идоли и излени богове не си правете...
Не яжте нищо с кръв, не врачувайте и не гадайте... Заради мъртвец не
правете резки по снагата си... Съботите му пазете и светилището Му
почитайте. Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при
магьосници не ходете, и не се оставайте да ви осквернят, Аз съм
Господ вашия Бог” (Левит 19 гл.), (срв. Втор. 18/ 9-14, “всеки, който
върши това е гнусен пред Господа”). Срещу празнословието и неве-
жеството на повечето “езотерици” Св. Писание също е категорично:
“Искайте от Господа... защото терафимите говорят празни приказки, и
гледачите виждат лъжливото...,те утешават с празни приказки, затова
се лутат като овци, търпят неволя, защото нямат пастир”(Зах.10 гл.). И
за да се предпази човечеството от псевдоценностите на “материалния
рай”, “геополитиката” и нездравата мистика, наричаща себе си езоте-
ризъм, най-образованият и имащ личен мистичен опит апостол Павел,
недвусмислено твърди, че “нашата борба не е против кръв и плът, а
против началствата, властите и светоуправниците на тъмнината от тоя
век, против поднебесните духове на злобата. Затова приемете Божието
всеоръжие за да можете се възпротиви в лош ден, и като надвиете
всичко, да устоите” (Ефес. 6: 10-13).

Въпросът е: Защо се отминават с мълчание Моисей и проро-
ците? Дали защото са предрекли идването на Месията, или защото за
разлика от вечните садукеи, материалисти и атеисти са признавали
безсмъртието и стриктното спазване на Божия Закон, получен не прос-
то в откровение, а чрез ТЕОФАНИЯ!?  Цялата ситуация би била твърде
комична, ако не бе прикрит сатанизъм и оръдие за действие,в което
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няма научно понятие, но има пси-ефект и изгода. “Църква” или култът
на Сатаната е вече нерядко явление, особено в САЩ. Пред този култ
бледнеят и страшните вудуисти от Африка, чийто анимизъм и спири-
тизъм е на равнище астрални религии, култове и магии с използване на
органични и обработени минерални тела (+ заклинания на духове).
Откровените сатанисти завършват т.нар. “черна меса”, която е посвете-
на на Луцифер (Денница), когото те обявяват за най-светлия и богора-
вен ангел, който уж бил слязъл на Земята за да “спаси” тъмното и неве-
жо човечество, заради което бил преследван от други ангели. Групи са-
танисти направо признават култа си към Сатаната, който е вожд на
падналите ангели. На български буквалното значение на думата  е
“враг” и “клеветник”. Неговите последователи не използват завоалира-
ната символика на теософите, масоните и херметиците. Основни атри-
бути в черната литургия са: обърнат надолу кръст, петолъчка с двата
върха нагоре, свещи от мъртвец, олтар от черен камък. Обърнатата на-
долу с върха пентаграма в еврейската кабала (тайното учение на юда-
изма) означава безумие и раздвояване на личността, смяна на местата
на дух и материя. В халдейските и египетски черни магии и при сата-
нистите в обърната пентаграма се вписва козел и изострен равностра-
нен кръст, който имитира четирите посоки на света. Още четири сред-
ни лъча го превръщат в осмолъчева звезда (аналогия с Мардук, но и
със съвременни международни “миротворчески” организации). Сата-
нинските “тайнства” включват хорово пеене, проповед имитираща или
противоположна на евангелията, дефлориране на девица, оскверняване
на църковно причастие, групови оргии в определен строг ред и сред
най-посветените  човешка жертва. Истинските адепти на сатанизма
подписват с кръв договор с дяволи (букв: клеветници, измамници), ка-
то това обикновено става в часовете между полунощ и четири часа сут-
ринта, веднага след пълнолуние, петък срещу събота и т.н. и често пъ-
ти на някое гробище. Договорът включва задължение на сатанинските
сили да подпомагат материалния и социалния успех на лицето, но при
строго определени условия и за двете страни. Черните магове практи-
куват заклинания на зли духове, които биват заставяни да изпълняват
техните желания. Не малко са случаите при подобни практики лицето
да загине (например: учителят на Папюс, а също и според “Деяния” 
Симон Магесникът). Според Менли Хол контролирането на зли духове
изисква огромно напрежение и изцежда жизнената сила, докато в дру-
ги случаи сатанистът или черният маг е принуден да “пие енергия като
астровампир” за да отложи собствения си край. Нерядко това се хора с
психически отклонения, силно комплексирани, садистични психопати
без способност за емпатия. Те наистина вярват, че “Сатаната е всемо-
гъщ в материалния свят и в Ада”. Други, поддръжници на вечния дуа-
лизъм, се заблуждават, че играта може да продължи безкрайно. Не ви-
наги е така, защото лично Иисус Христос заявява на смаяните си слу-
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шатели: “Видях Сатаната, как падна от небето като светкавица” и пос-
ле към св. апостоли “ето, давам ви власт... над всяка вражеска сила, ...,
обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте
се, че имената ви са написани на небесата” (Ев. от Лука 10:18-20).

****Закл.бел.: От гледна точка на юдео-християнския мироглед
най-поучителна е притчата за талантите/Матей 25/,чийто смисъл
е:Какво, лично ти,направи със самия себе си?А мистикът пророк Ездра
ясно определя переспективите на човека:”отстрани от себе си
смъртните помисли.Отхвърли човешките теготи,снеми от себе си
немощите на естеството.Колкото светът слабее от старост,толкова ще
се умножи  злото между живите”/ІІІЕздра,14/.Други пророци прибавят,
че вместо “да прековат мечовете си на орала и копията на
сърпове”/Михей 4:3/,хората ще си направят нови мечове и копия.
Ще“летят като гълъби към прозорците си”и “ще яздят огнени
колесници”.Ще се появят войни на “изваяна голяма планина”, ”ще
летят на нея” и ще сеят смърт и разруха. Лихоимството /сребролюбие/,
лихварството и експлоатацията са най-големите грехове след атеизма и
бързото убийство. Картинно и точно е описан животът и поведението
на хора с уродлива ценностна система и увредена психика в миналото,
настоящето и бъдещето:”Горко на кървавия град!”, възкликва пророк
Наум/2,3/. ”Той е пълен с измама и убийство, не престава в него
грабежът.Чува се плющене на бич и трясък от въртящи се колела...
труповете край нямат.” А “по улиците търчат, гърмят колесници по
стъгди, огън пускат... святкат като светкавица”/ Наум, Мих.2,Ис.8,10,
29,41,57,60, Дан.8-12, Амос 2-8, Матей 24 гл,Лука 21, Армагедон –
Откров. на Йоан 16-19, Йезек.38-39,ІІІ Ездра 12-13 гл./.Присъдата е
само една: ”Синът Човешки /Месията/ “ще съди кървавия град”, за
който пророците “ще изкажат всичките му гнусоти: правене на идоли
за да се оскверняваш, проливане на кръв. Търговците у тебе станаха
повече от звездите на небето”. После е определено съвсем ясно:
”Горко на града нечист и омърсен, който притеснява... князете му са
рикаещи лъвове, съдиите му – вечерни вълци,пророците му – човеци
лекомислени, свещениците му оскверняват закона и тъпчат светинята”
/Йезек 22,Соф.2,3/. Съдбата на нечестивите Ниневия и Вавилон,а по-
късно и на всички следващи Ниневии и Вавилони е била страшна: Ос-
тава най-страшната, тази на “желязното царство”, ”голямата блудни-
ца,която седи над много води: С нея блудстваха земните царе и с вино-
то на блудството и’ се опиха земните жители.” Тя е бляскава, богата и
величествена,но поробва и “търгува с тела и души”, нейните грехо-
ве стигнаха до небето... затова:Падна Вавилон – Великата блудница...
В един ден ще и струпат поразите: смърт, жалост, глад и ще бъде изго-
рена в огън, защото силен е Господ-Бог,Който я съди” /Откр.18/. Ко-
гато виждат разорението на своя идол “ще ридаят”преди смъртта си
“търговците и велможите земни”. Писанията съветват този, ”който е



112

мъдър “да изследва”, защото “нашата борба не е срещу плът и кръв”.
Тя е “срещу началствата, властите, светоуправниците” и “поднебесни-
те духове на злобата. Затова приемете Божието всеоръжие, за да може-
те се възпротиви в лош ден, и като надвиете всичко, да устоите”/Еф. 6/.
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Доц. д-р Алекси АПОСТОЛОВ (ИИОЗ – БАН)

Тоталитаризъм и ортодоксалност: Ленин

Общоприето е, че началото на болшевизма като самостоятелно
политическо движение е 1903 год. Това развитие обаче не може
задоволително да се обясни чрез конфликта, на който движението
дължи името си. Появата на книгата на Ленин “Какво да се прави?”
дава оригиналния тласък на болшевизма. Преди това той е известен
марксистки автор, но вдъхновяващата сила на неговото произведение
го издига в очите на мнозина като централната фигура на движението.
В тази връзка приемаме тезата за появата на руския революционен
хоризонт на харизматичен лидер в лицето на Ленин. Този проблем
изисква по-специално разглеждане.

І. ЛИДЕРЪТ И ДВИЖЕНИЕТО

Както е известно М. Вебер противопоставя харизматичния на
традиционния и рационалния авторитет и го определя като
специфична революционна сила. Харизмата идва в света чрез
прокламиране на нуждата от дъбока промяна и възможността за
нейното осщъствяване. Класическа манифестация е религиозния
пророк, който идва да осъществи написаното в свещените книги.
Веберовота импликация е, че харизматичният авторитет се появява в
контекста на социално движение, противопоставящо се по някакъв
начин на съществуващия ред. Подобно радикално движение от
религиозен, политически или културен характер обикновено привлича
изпадналите в някаква форма на дистрес хора, отзоваващи се с
готовност на обещанията за освобождение от него. Кандидатът за
ролята на харизматичен лидер е личност, която носи посланието за
радикална промяна и притежава способност да покаже пътя към нея.

Той притежава чувство за мисия и предлага самия себе си като
специфично подготвен да бъде лидер на движението за промяна.
Неговите ученици и последователи свободно го приемат за лидер,
защото смятат, че притежава изключителни качества или сили. Това
признание се разглежда от М. Вебер като решаващо за валидността на
харизмата/1/. Това не означава имплициране на някаква ирационалност
от страна на лидера или привържениците, а само наличието на
определени месиански качества в неговия харизматичен авторитет.
Именно те придизвикват тяхното интензивно и ентусиазирано
посвещение. Силната емоционална връзка, която нараства в тези
обстоятелства, може да намери израз приживе или посмъртно в култ
към лидера. Така се формулира хипотезата, че спонтанната
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емоционална тенденция на привържениците да издигат своя лидер в
култ е сред характерните знаци на харизмата

Подобни движения процъфтяват в различни цивилизации от
Античността до наши дни. Те се различават съществено във времето и
пространството според вида власт, който се очаква да упражняват
техните лидери и според моделите на приемливо поведение на
привържениците спрямо лидера. Религиозният водач може да прояви
харизма чрез привидно или действително извършване на чудеса и
неговият висш авторитет се отъждествява с възприета ценност. От тук
следва безпрекословното подчинение на привържениците на
харизматичния лидер. При тези условия не е възможно никакво раз-
личие от неговото мнение по всеки въпрос. Неформалната атмосфера
на модерното радикално движение предполага вътрешни дебати и
дискусии. При тези условия признаването на харизмата не е
несъвместимо с аргументи против някои схващания на лидера от
страна на неговите привърженици. Именно неговата необикновена
разсъдителност и убедителност при подобни дебати се привръща в
източник на харизма. Поради това го издигат за лидер и приемат
неговия авторитет – такъв е случая с болшевишкото движение и
Ленин.

Харизматичните лидери най-често се появяват по време на
криза, когато широко разспространените бедствия правят масите
податливи на движенията за промяна и техните водачи. Ерата на
Индустриалната революция се характеризира с масова мизерия в
новите индустриални центрове. В марксизма могат да се открият
визиите за радикална промяна, насочена към нейното отстраняване.
Фридрих Енгелс е сред първите, които обръщат внимание на
подобието между тази историческа ситуация и възникването на
християнството. Подобно на него социализмът обещава спасение от
мизерията и робството но не в задгробния живот, а на този свят чрез
трансформация на обществото. Привържениците и на двете течения са
гонени и преследвани, но това не е пречка по пътя им напред/2/.

Според Р. Михелс култът към лидера е сред основните харак-
теристики на социализма. Основателите и лидерите на тези движения
са времеви божества в очите на своите привърженици. Стига се до там,
че в Саксония работниците-социалдемократи заместват потрета на
Мартин Лутер в домашните олтари с Август Бебел/3/. В Русия нещата
не са много по-различни. Революционното движение създава своите
герои, които в повечето случаи съвпадат с неговите мъченици, но все
още няма харизматично лидерство. Руската интелигенция обаче
притежава определена склонност към него. Дълбокото отчуждение от
официалното общество и отдаването на визионерски социалистически
цели характеризират радикалния интелигент като човешки тип. В
много отношения революционната промяна става остро осезаема
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лична потребност. Подобна кауза изисква посвещение и дори
пожертвуване на живота за нея. Личности с подобно умонастроение
могат да се открият във всички сектори на революционната среда.
Това се изразява в страстна посветеност на революционния лидер с
изключителни харизматични качества при неговата поява.

За разлика от меншевизма болшемизмът е центрирано около
лидера движение. Неслучайно меншевишките опоненти го наричат
Лениновата секта, защото той обединява неговите привърженици
първоначално като фракция, а след това и като партия. В началния
период това одзначава не толкова приемане на специална вяра,
колкото гравитирането в орбитата на Ленин като политически ментор,
революционен стратег и личност. Вождът притежава огромна
притегателна сила. А. Луначарски говори за неговия колосален магне-
тизъм, който привлича хора с различен калибър и умствена
насоченост/4/.

Историческото ядро на Лениновите привърженици съвпада с
малка група политически емигранти в Женева, известни като
болшевишката колония. Тези хора се разглеждат като ученици на
Ленин, които се отнасят благоговейно към него. Тридесет и три
годишният лидер е известен с песвдонима Старик като израз на дълбок
респект към неговата марксистка ерудиция и мъдрост във всички,
свързани с Революцията области. Според привържениците му той е
човека, разкрил механизма на руския капитализъм. Вярата в неговата
историческа мисия се изразява в твърдението, че някога Ленин ще
разкрие своето величие/5/.

Доста хора, които по-късно го отхвърлят като лидер и ментор
са принудени да признаят значимата сила на неговия магнетизъм.
Мартов изпада под влиянието на Ленин по време на съвместната им
дейност във в. Искра до степен, че трудно осъзнава на къде го водят/6/.
Друг меншевишки лидер А. Потресов оставя спомен, значим с
персоналното признание на Лениновите харизматични качества.
Болшевишкият лидер умее да налага своята воля на останалите и да ги
завоюва със силата на личността си, въпреки че изглежда съвсем
обикновен човек. Нито Плеханов, нито Мартов притежават
Лениновото позитивно хипнотично въздействие над хората. Плеханов
го уважават, Мартов го обичат, но само Ленин е следван без колебание
като неоспорим лидер. Това е особено рядък за Русия феномен-човек с
желязна воля и непоколебима енергия, който съчетава фанатична вяра
в движението и каузата с увереност в самия себе си. Подобно на
“Държавата – това съм аз!” на Луи ХІV Ленин би могъл да
каже:”Партията това съм аз!”. Налице е концентрация на волята на
движението в неговия лидер/7/.

Почти нищо в неговата външност не обяснява Лениновото
хипнотично въздействие над хората. На фона на обикновената
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външност особено впечатление правят проникващите и искрящи очи,
необикновения, дори рентгенов поглед/8/. Общоприето мнение е, че
Лениновите маниери са напълно непретенциозни, той е изключително
директен и искрен. За разлика от брилятното ораторствуване на
Троцки Лениновият стил е напълно свободен от търсене на ефекти.
Той говори по същество, което се изразява в неговата артикулация и
концентрирана интензивност. Ленин се насочва директно към
проблема, което намира израз в ясен и логически свързан анализ,
заедно с подкрепящите го факти. Налице е необикновен ефект над
неговите слушатели, които изпадат в истинска екзалтация. На
партийната конференция в Тамерфорс през 1905 год. обикновено
резервираният Й. Сталин е очарован от речта на своя учител, която се
характеризира с непобедима логическа сила, електрифицраща и
напълно завладяваща аудиторията/9/. Последната реч на вожда от
ноември 1922 год. се възприема от слушателите като истинско
откровение/10/.

Лениновите трудове приличат на речите му. Те определят
същността на болшевизма и са жалони в неговата история. Въпреки
множеството екскурзии в марксизма основно те подчиняват
теоретичните съображения на практическите нужди и проблеми на
революционното движение. Те продължават тенденцията на “Какво да
се прави?” за инструментализация на марксистката революционна
теория. Даже в абстрактния философски труд “Материализъм и
емпирокритицизъм”/1909/ Ленин се занимава с партийните пробелми.
В този случай това е разработката на марксистката философия като
идеологическа основа. Партийният характер на философията е сред
основите и теми, което дава силен отпечатък над целия съветски
период. Най-общо, Лениновите трудове оказват силно влияние върху
болшевиките чрез проникващия ги дух на партизанска практичност.

Това е не само непоколебима воля за Революция, но и вяра в
нея. Става дума за увереност в идването на социалистическата
революция в Русия, която Ленин и болшевиките ще водят. Потресов
отбелязва, че тази революционна вяра е първичния източник на
харизмата на вожда. За оценка на пълното и значение трябва да се има
предвид трудността в началото на ХХ век за руските революционери
да запазят вяра в успеха на каузата си. Според съвременни
свидетелства при Стария Режим хората си представят Революцията
като отдалечено събитие, което вероятно няма да дочакат. Интересно е
следното свидетелство: “Сега например има разговори за пътуване до
други планети , но малцина от нас очакват да ги видят. Точно така
отдалечена изглеждаше за нас тогава руската революция. Да се
предвиди, че Революцията не е толкова далече и сега бе времето да се
движим към нея–това бе възможно само за човек с колосална мъдрост.
И това повече от всичко поразяваше при Ленин” /11/. Той се оказва в
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състояние да предаде на искащите революционна промяна чувството
за нейната реална възможност. Това е дълбока потребност от
увереност в собственото им призвание.

Революцията от 1905 год. разкрива вътрешната слабост на
самодържавието зад внушителната фасада на властта. След
отстъпването на революционната вълна и консолидацията на Стария
Режим от П. Столипин започва масово дезертиране от редовете на
революционните партии. Много интелгенти започват да се съмняват в
революционната вяра, с която живеят. Започва период на разцепление,
стагнация и залез на революционното движение. С началото на
Първата Световна война започва нов период на сериозно изпитания за
руските радикали.

Според редица признания в тази обстановка Лениновота вяра
и сила имат решаващо значение за болшевишкото движение. Сталин
си спомня за поведението на вожда на ІV конгрес на партията през
1906 год. в Стокхолм, когато болшевиките претърпяват поражение.
Ленин е израз на концентрираната енергия, която инспирира неговите
привърженици за нови битки в името на бъдещата победа/12/. Г.
Зиновиев пише за увереността на Ленин, че мътната вълна ще отмине
и пролетарската революция ще се възроди/13/.

Подобна радикална вяра се основава на съждението, че
руската революция е част от световния революционен процес. Тази
класическа марксистка теза се повтаря и в “Какво да се прави?”,
където се твърди, че чрез свалянето на царизма руският пролетариат
ще се превърне в авангард на световната революция. През 1905 год.
Ленин пише, че руските събития ще окажат революционизиращо
въздействие над Европа, а това на свой ред ще породи епоха на
революционна промяна/14/.

Февруарската революция от 1917 год. довежда до свалянето на
самодържавието и създаването на Временното парвителство. След тази
събития Ленин е радикално настроен и сред факторите за това е вярата
в зрелостта на основните европейски нации за соицалистическа
революция. В “Писма от далече” той отбелязва, че руската революция
е още в начален стадий, а и няма да бъде последната от породените от
Световната война революции. Тези две предпоставки са тясно
свръзани в разсъжденията му. Неизбежността на европейските
социалистически революции е сред основните теми на неговите писма
до болшевишкия ЦК през октомври 1917 год., в които издига искането
партията да подготви и осъществи въоръжено въстание, насочено към
вземане на властта.

Според М. Вебер харизматичният лидер трябва от време на
време да предоставя доказателства за изключителните си качества. Той
трябва да покаже в действие особените сили, които му приписват
неговите привърженици. В случая с революционния лидер харизмата
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най-ясно ще се покаже от проявлението на изключителна сила за
действие. Ленин доставя това доказателство на болшевиките през 1917
година. В партийната анкета от 1921 год. той се определя като
журналист по професия преди Революцията. Годините на тази дейност
обаче имат подготвително значение за неговата бъдеща ръководна
роля. Най-голямото сред неговите очаквания е за участие в
Революцията: не случаюйно в послеслова към “Държавата и
Революцията” той отбелязва, че е много по–приятно да се участвува в
Ревилюция, от колкото да се пише за нея.

Неговото директно лично участие в развиващите се
революционни събития завършва през юли 1917 год. с неуспешния
болшевишки опит за вземане на властта. В резултат на последвалите
преследвания Ленин и Зиновиев са принудени да се укрият. На
историческата сцена излиза Л. Троцки, който през август с.г. става
председател на Петроградския съвет. Започва серия от политически
маневри, довели до вземането на властта от болшевиките през
октомври 1917 год. Въпреки физческото си отсъствие от Петроград
през този период Ленин играе решаваща роля за победата на
Октомврийската революция. Още в емиграция той достига до извода,
че промените в Русия могат да придобият доста по-радикален характер
от очакваното. Политическият инстинкт му подсказва, че изтощените
войници, разочарованите работници и стремящите се към земя селяни
ще дадат нарастваща подкрепа на революционна партия, която
обещава мир, хляб и земя. Априлските тезиси на вожда са политическа
стратегия, насочена към радикализиране на революцията .Той
убеждава болшевишкото ръководство да приеме тази линия и поема
отговорността за нейното практическо осъществяване.

Същественият принос на Ленин след юли 1917 год. е да
подбужда болшевиките към решаващо революционно действие, когато
дойде времето за това. В този смисъл “Държавата и Революцията” има
практическа насоченост-да убеди болшевиките в пълната марксистка
легитимност на насилственото вземане на властта и установяването на
диктатура на пролетариата. В тази светлина вождът отхвърля
съмненията, че партията няма да може да задържи политическата власт
след нейното вземане. За целта е нужно да се предприемат бързи
стъпки за разширяване на социалната база на болшевишкото
управление, което предполага въвличането на милиони хора във
всекидневното съветско управление/16/. “Марксизмът и въстанието”
изразява Лениновата убеденост в сигурността на болшевишката
победа. Обективните условия за успешно въстание са налице и поради
тази причина партията твърдо знае пътя, който трябва да следва. В
следващите си послания Ленин тласка своите нерешителни съратници
към действие: “ Не трябва да чакаме! Можем да загубим всичко!
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Историята няма да прости на революционерите колебанията, когато
могат да победят днес, докато рискуват да загубят всичко утре” /17/.

Дали болшевишката революция би била възможна без Ленин е
сред тези исторически въпроси, на които е доста трудно да се
отговори. Интерсно е мнението за това на Троцки, което е твърде
важно, защото принадлежи на втория вожд на Октомври. Без него и
Ленин не би имало Октомврийска революция, а в негово отсъствие тя е
възможна при условие, че Ленин ръководи нещата. Без Ленин обаче
самият Троцки вероятно не би бил способен да тласне нерешителното
болшевишко ръководство към съдбоносното решение/18/. Според
други автори Лениновата гъвкавост, реализъм и концентрирана воля са
решаващите елементи на историческия процес. Образно казано,
енергията на милионите е вълната, болшевишката партия-двигателя, а
Ленин-водача/19/. Схващането на Троцки е, че Лениновото присъствие
е conditio sine qua non на болшевишката революция. В този смисъл сме
съгласни с извода, че Лениновата дейност е решаваща за изхода на
Революцията/20/.

Но не само при вземането на властта той дава на своите
привърженици доказателство за изключителните си качества. Това
става и при управлението, когато Ленин действува като революционер
от горе. В тази роля на революционен държавник той напълно
проявява своя макиавелизъм. Именно това е общото между него и
неговия наследник Сталин, при което и за двамата това е
документално доказано. Новото болшевишко управление започва с
декретите за мира и земята, чрез които установява своята
революционна легитимност. Това е апел за масова подкрепа в страната
и зад граница. Ленин поема отговорността за обсадения болшевишки
режим в неговата отчаяна борба за оцеляване. Необходимостта  да се
защити Революцията е свързана с перспективите и за бъдещето, които
са доста неясни през първите две критични години на Гражданската
война.

Първоначално Ленин трябва да се справи с германския
ултиматум на мирните преговори в Брест-Литовск, което представлява
сериозна вътрешна и външна криза за болшевиките. Вождът
преодолява съпротивата на ръководената от Н. Бухарин фракция на
левите комунисти, които искат революционна война. Ленин налага
приемане на немските условия, защото с това е свързана надеждата за
печелене на време с цената на отстъпването на големи територии. Той
е убеден в непродължителността на този мир и подобна политика се
потвърждава от последвалия ход на събитията: през ноември 1918 год.
Кайзерова Германия претърпява поражение и болшевиките веднага
анулират Бресткия мир.

Ленин успява да получи така необходимото време за
консолидация на болшевишката власт. Някои от неговите
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привърженици достигат до извода, че той е не само conditio sine qua
none на Революцията, но и нейния спасител. Така постепенно се
установява култа към Ленин, без който тоталитарният режим не може
да съществува. След тези събития от 1918 год. никой повече не се
опитва да постави под съмнение схващанията на вожда, който винаги
успява да наложи своето.

ІІ. ТОТАЛИТАРНИЯТ ЛИДЕР

За разлика от самодържавието Съветска Русия представлява
нова форма на тоталитарно управление. Политическата власт
принадлежи на колективни органи като партийния конгрес, който се
събира ежегодно и избира от своите редове Централен комитет. В
лицето на Ленин тази система има своя признат върховен лидер, което
не може да бъде другояче в условията на тоталитаризъм. Възниква
въпроса: “ Каква бе природата на неговата роля като лидер и на каква
база упражнява големия си авторитет?”/21/.

В никакъв случай това не се дължи на определен пост, защото
първоначално при съветската система няма длъжност върховен лидер.
Ленин е председател на съветското правителство или Съвета на
народните комисари /СНК/. Външната и вътрешната политика на
страната обаче се определя от висшите партийни органи в лицето на
ЦК и Политбюро, а правителството е просто изпълнителен орган на
партията. Тази уредба се установява от Ленин, който полага
значителни грижи за нейното укрепване и развитие. Дори през 1923
год. той възхвалява установената процедура, при която промените във
външната политика се решават от Политбюро, а осъществяването и е
грижа на Наркоминдел. Тази гъвкава смесица от партийни и държавни
институции е модел за начина, по който съветската държава трябва да
функционира/22/. Има моменти, когато вождът решава своите
различия с опонентите си чрез отнасяне на обсъждания въпрос за
гласуване в Политбюро. Съвременниците така отбелязват неговата
роля: “ Ленин е всепризнат лидер, към който всички отнасят
проблемите си. Въпреки караниците между комисарите във все-
кидневната дейност, Ленин има последната дума”/23/.

След като болшевишката партия е водещия политически
авторитет в съветската държава Ленин действува като върховен лидер
именно в качеството си на партиен ръководител. До голяма степен той
е неформален лидер, защото приматът не е институционализиран в
партиен пост. Официално Ленин е член на висшите партийни органи
ЦК и Политбюро. В анкета на Х я конгрес /1921/ той определя
партийната си длъжност като член на ЦК.

Формално партийните органи са колективни и вземат своите
решения с гласуване на мнозинството. Във всеки от тях Ленин е равен
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с останалите членове и неговият вот е същия. Има обаче голяма
разлика между формалността и реалността на неговата позиция в тези
политически органи. Фактически той е доминиращата личност и
неговото влияние е много голямо. Статутът му може да се определи с
формулата primus inter pares. Ленин е признат от всички останали
членове на ръководната група като висш партиен лидер.

Поставя се въпроса: какво означава на практика това признато
лидерство на партията, а от там и на държавата? Възможен е негативен
отговор: приемането на Лениновия авторитет не означава, че
съратниците му не спорят с него или не му се противопоставят. Като
върховен лидер той е начело на ръководната група, без да очаква
автоматично приемане на неговата позиция. Предходната история на
болшевизма не би приела диктаторско отношение на лидера към
своите привърженици. Това не означава, че Ленин се колебае в
налагането на своите възгледи или пък лесно се съгласява на
компромиси при честите различия в позициите. Напротив, той е
самоуверен и волеви лидер, който често се противопоставя на доми-
ниращите мнения по въпросите на революционната стратегия и
тактика. Вождът не търси компромиси с противопоставящите му се по
ключови за движението въпроси. Според някои автори упражняването
на неговото силно индивидуално лидерство става на база на
убеждението. Така е както преди, така и след болшевишката
революция.

Тогавашните събития обаче толкова често потвърждават
Лениновите политически твърдения, че става популярен партийния
лозунг: “ Гласувай с Илич и няма да сбъркаш!”/24/. Дискусионната
традиция продължава да съществува в политиката на болшевишкото
ръководство и след консолидирането на властта. Лениновите
схващания не са автоматично приети от висшите партийни органи.
Интересна е неговата кореспонденция през март 1921 год. с А. А.
Йофе, който протестира против бързото си прехвърляне от един на
друг пост по решение на ЦК. Апелът към Ленин е да спре тази
практика с аргумента: ЦК това сте Вие. Ланиновият отговор е, че Йофе
използува тази фраза поради крайно нервно напрежение, а освен това
по организационнии кадрови въпроси той често остава в
малцинство/25/.

И все пак тази теза е вярна – Ленин наистина може да каже,
макар че никога не го прави, че е ЦК. Той е доминиращата
болшевишка политическа фигура. Неговият авторитет в партията и
нейното ръководство е толкова голям, че обикновено може да
определя нейната линия по всеки основен политически проблем. Освен
това без да е формално ръководител на Коминтерна, Ленин доминира
неговите решения чрез личното си влияние над руските представители,
които го ръководят. Създава се положение, че след като вождът каже
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думата си, въпросът е решен. “ Неговият авторитет просто се
приемаше за гарантиран от неговите другари. Това не значи, че те
просто се подчиняваха механично или бяха заплашвани. Даже днес
признаваме, че неговата позиция бе резултат на несъмненото му
превъзходство” /26/.

Някои изследователи си поставят въпроса: как Ленин е
способен да доминира партията без да бъде външно всемогъщ
ръководител, доминиращ нейните ръководни органи? Възможното
обяснение е, че това се дължи на завоювания престиж като създател на
болшевишката партия, който я довежда на власт през 1917 година.
Въпреки своята значимост подобно обяснение е недостатъчно. Остава
открит друг въпрос: как придобива своя авторитет от начало и успява
да го задържи до край? Историческият опит показва, че престижът на
доста лидери след достигането на своя връх започва да залязва.

Вероятно може да се твърди, че Лениновият партиен
авторитет се дължи на неговите качества на революционер и
държавник. Той напълно се вписва във Веберовата концепция за
харизматичния лидер, който упражнява авторитета си благодарение на
това че е нещо, различно от обикновените хора, надарена с
изключителни качества личност/ 27/. В своя статия от 1902 год. Ленин
определя задачата на революционната организация в запазване на
ръководството на масовото движене чрез силата на авторитета,
енергията и опита/ 28/. Тази форумла е точно описание как самият
вожд запазва ръководството на партията през следващите две
десетилетия.

Той е истинския двигател на болшевишкия режим през целия
си активен живот. Неговият авторитет и такт на лидер му позволяват
да ръководи различни силни личности сред болшевиките. Дейността
тогава не е особено затруднена от съперничествата между видните
дейци на режима, сред които на първо място се откроява борбата за
надмощие между Сталин и Троцки. Лениновите сфери на ръководство
по време на Гражданската война засягат икономиката, политиката и
отбраната. През март 1921 год. , когато се очертава дълбока криза на
Революцията той осъществява неочквана и дългосрочна промяна в
болшевишката политика, която е характерна за неговия политически
стил. Военният комунизъм предизвиква нарастващо недоволство в
страната: насилствените реквизиции водят до засилване на селското
недоволство, което се проявява в стотици въоръжени въстания. Върхът
на кризата е Кронщадския бунт, който съвпада по време с Х-я партиен
конгрес и е под лозунга за Съвети без болшевики. Въвеждането на
новата икономическа политика/неп/, при която основното е замяната
на реквизициите /продразверстка/ с натурален данък, води до
умиротворяване на ситуацията.
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Друго крупно Лениново творение е базовата съветска статегия
в международните отношения. От една страна е Коминтерна, а от
друга-Наркоминдел като две оръдия на дуалистична политика -
единият действува за сваляне на капиталистическите правителства,
докато другият се опитва да установи нормални отношения с тях. Като
цяло съветската дипломация е насочена към намаляване на
несигурността на революционната държава чрез засилване на
разногласията сред враговете и. Ленин не ограничава дейността си
само до директно политическо ръководство, а типично в свой стил
произнася речи и пише статии и книги. С това продължава да се
занимава до самия си край: тежко болният вожд не изоставя плановете
за бъдещата съветска политика. В серия от статии, определяни като
неговото политическо завещание, той се занимава с решението на
основния проблем за трансформацията на неповска Русия в
социалистическа. В тази връзка трябва да се отбележи, че за Ленин
непът е тактическа маневра, а не път към социализма. Не случайно той
пише, че непът се въвежда серозно и задълго, но не завинаги.
Диалектически прочетено това означава: непът се въвежда от
комунистическата партия и тя ще реши кога той ще завърши. Неговата
дълготрайност през 20-те години се дължи на продължителната борба
за власт между Лениновите наследници.

В светлината на всичко това съвсем не е изненада неговият
статус в очите на болшевиките. Ленин е истинска персонификация на
чудото на тяхното оцеляване във властта и бъдещето на
комунистическата революция в страната и чужбина. За мнозина
комунисти той е обект на идолопоклонничество. Според свидетелства
на очевидци слушателите му приличат на хора, виждащи Господ.
Може да се говори, че той е проклет антихрист или явяващ се веднъж
на хилядолетие пророк, но е ясно, че това е необикновен човек/29/.
Присъствуващи на Третия конгрес на Коминтерна си спомнят, че след
Лениновата поява в залата атмосферата се наелектризира. Чувствата са
сходни с тези на вярващите католици в базиликата Свети Петър в
Рим/30/.

Прославата на Ленин като герой се проявява в тенденцията на
неговите привърженици да установят култ към личността му.
Реакциите след покушението над него на 31 август 1918 година са
особено показателни-съветските вестници са изпълнени с послания, в
които се изразява вярност към вожда и горещо желание за неговото
възстанояване. Троцки пише, че под заплаха е живота на най-великия
човек на нашия век, в сравнение с който животът на всички останали
има второстепенно значение/31/. В речта си пред Петроградския съвет
Г. Зиновиев казва, че при Ленин се съчетават простотата и дълбокото
познание на народната душа с марксистка образованост, желязна воля
и аналитичен ум/32/
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Лениновата реакция след възстановяването е ужасеност от
писанията: на помощника си В. Бонч-Бруевич той казва: “Какво е
това? Как сте могли да го допуснете? Те ме наричат гений… Преди
доста време решихме въпроса за героите и сега отново сме свидетели
на прослава на личността”/33/. Последицата е мигновена промяна на
тона на съветската преса.

Новият пиедестал на вожда се появява през април 1920 год.,
когато се чествува неговата 50-годишнина. Максим Горки го сравнява
с Христофор Колумб и Петър Велики. Според Л. Троцки Ленин е
съчетание на марксистки интернационалист и руски революционен
държавник. Революцията се разгръща под ръководството на
работническата класа, водена от Ленин. Тъй като руското минало не
познава Лутер, Т.Мюнцер, Мирабо и Робеспиер, пролетариатът има
Ленин. Според Бухарин той е създал нова марксистка теоретическа
школа, а останалите партийни лидери са негови ученици. Сталин
говори за скромността на Ленин, който смело признава грешките си. В
статия във в. Правда той пише за своя учител, че е вожда на партията.
Има практически лидери в трудно време, които обаче са слаби
теоретически като Ф. Ласал и О. Бланки. Други са силни теоретически,
но слаби в организационен и практически план от рода на Плеханов и
Кауцки. Величието на Ленин се изразява в комбинацията на двата вида
талант/34/.

Реакцията на вожда е показателна – той не присъствува на
юбилейното събрание, докато се произнасят речи в негова чест.
Благодари на присъствуащите за похвалите и за позволението да не ги
слуша. След това Ленин продължава с обсъждане на всекидневните
проблеми и предупреждава, че партията не бива да позволява успехът
да я главозамая/35/.

Въпреки голямото разрастване на членския състав след
Революцията болшевишката партия и на власт остава центрирано
около лидера движение. В личностен план Ленин оказва силно
въздейстиве над масите, което поражда страстни чувства – както
позитивни, таак и негативни. Стар руски навик е персонифицирането
на политическата власт в лицето на царя. В тази връзка Ленин е
олицетворение на болшевизма, а народните чувства към него са
дълбоко разделени през този период: докато за едни  той е демон, то
други виждат в него надежда за спасение от нищетата. В Средна Азия
Ленин се представя като спасител на човечеството, изпратен от самия
Аллах. Това е напълно в реда на нещата, защото източните народи не
могат без вожд. Руските легенди са по-скромни – в тях Ленин е
обикновен човек, който повежда народа против царя и дворяните и ги
сваля от власт. Фактическото положение на нещата е такова, че за
мнозинството хора марксизмът е нещо тъмно и неясно, докато Ленин и
болшевишката партия са реалност. Те побеждават в Гражданската
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война, след което тяхното влияние се засилва. Показателен е факта, че
доста служители на Стария Режим – чиновници, офицери и полицаи-
преминават на тяхна страна.

Отношението на селяните към болшевиките е силно засегнато
от тяхната аграрна политика. През периода на военния комунизъм
съветското ръководство изглежда за селяните като двуликия Янус. От
една страна, то ги окуражава в завземането на помешчическите имения
и разделянето на земята, а от друга-започва да организира комуни и да
провежда насилствени реквизиции на храни в селските райони. Тогава
става популярен лозунгът: Да живеят болшевиките, долу
комунистите!. На обикновения селянин му изглежда, че режимът е
вътрешно разделен между болшевики, които искат той да има земя и
комунисти, които искат да му я отнемат. От значение е Лениновата
идентификация с болшевиките. Типичен израз на това мислене е
следното становище: Ленин е руски човек, който уважава селяните и
не позволява тяхното ограбване и натикване в комуни. Другият
управник Троцки е евреин, който нищо не дава на селяните и не иска
да знае нищо за живота и труда им/36/.

Сред източниците на този позитивен образ на вожда е
неговото персонално отъждествяване в народното съзнание с непа, при
който страната отново започва да се радва на относително
благополучие. Ленин умира на 21 януари 1924 год. неподвижен след
третия инсулт. Фактически той е изолиран от своите съратници и е
загубил всякаква връзка с реалния живот. До край се укрива реалното
му състояние чрез поддържане на фалшиви надежди, че скоро ще се
върне към активна дейност. Не могат да се отрекат спонтанните
чувства на мъка и съжаление сред населението и партията. При много
голям студ стотици хиляди хора чакат на опашка пред Колонната зала,
където е поклонението и идват на Червения площад в деня на
погребението.

Може би, най-точно епитафията на Ленин е формулирана от
Уинстън Чърчил: “Най-голямата беда на Русия е раждането на Ленин,
а следващата поред – смъртта му” /37/. Ленин е първия модерен
тоталитарен управник. Той може да се нарече Робеспиер на ХХ век с
тази разлика, че в решителни моменти не се колебае, а действува.
Именно за това остава на власт докрай и умира от естествена, а не от
насилствена смърт.
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доц.  д-р  Борислав  НИНОВ (ИИОЗ-БАН)

Човешкият страх като религиозен екстаз

Human fear as a religious extasy.
Human fear has a religious base. It is a state of the Ego, which aspires to
retain the physical integrity of the individual in critical situations. Fear
always makes us suspicious. And suspicion automatically causes fear. The
most manifested fear, is the fear of God. This fear creates phsychic pheno-
mena like claustrophobia and agoraphobia. Their characteristics and our
nature lead us to religious extasy - to "fusion with God". Two basic tech-
niques are known for its overcoming: 1/ Diving into fear, and 2/ Eliminating
the resistance to it. Fear is divine by its nature. This is the realisation of, and
fusion with God - the awareness that God is in everything and we are safe.
That is the way fear is transformed into a virtual archetype, carrying the
hologram of the Universe, of the divineness – in all its manifestations.

Има редица психо-физиологически състояния на човешкия
ум, и отражението им в телесното /соматичното/ състояния на физи-
ческата адаптивност към околната среда, които са изследвани, регис-
трирани и установени в разнообразните ситуации на средно-статисти-
ческата личност в нейното социално измерение. Тази физическа лич-
ност, подобно на часовниково махало, варира психичната си „устойчи-
вост”както от състоянието на прекомерна активност, така и през ню-
ансите до пълно психично „деградиране”.  Съвременните хуманитарни
науки са дали палиативни определения /”психична номенклатура”!/,
която не може да изчерпи/ уви!/ разнообразието на личностовите усе-
щания и техният перцептивен опит. И в случаите, когато определени
поведенски реакции не влизат в тази Номенклатура, безпомощно и
безобразно, техният носител – човешката личност, бива анатемосвана
и слагана под „закрилата” на Закона. Засега човешкото общество поз-
нава три форми на тази „закрила” : психиатрично заведение, места за
лишаване от свобода/затвор/ и пенсиониране по болест. От гледна точ-
ка на модерната психология, психиатрия, социология, антропология,
религия  и някой по-„неутрални” хуманни науки, без колебание можем
да обобщим: Човешкият страх, диктуван от тенденциите на Истеб-
лишмента и властващият Елит, определя поведението на отделната
личност, малка или голяма група от хора, нации, раси като конструк-
тивен или деструктивен, в зависимост от икономическите интереси.
Или Божествеността на човека се свежда до неговата търговска стой-
ност, до „ пазарни и телесни транзакции” и нуждата не е нищо друго,
освен  капиталистическа „метафизична мутация”/ по Мишел Уелбек/.

Аve, Caesar, morituri te salutat!
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Човешкият страх има религиозна основа. За разлика от страха
на животинския свят, и този на растителният/!/,  психиката на човека е
насочена и към Външната, и към Вътрешната несигурност и
тревожност.  Ако едно животно, на различни психични нива, проявява
несигурност и се чувства застрашено от заобикалящия го физически
свят, то  психичният страх  на Човека – продукт на дълга еволюция/?/,
или плод на определена материална и социална среда, се материа-
лизира още в утробата на майката, и реагира по съответни познати на
традиционната медицина, както и на алопатичната наука, похвати.
Това е констатирано от  редица хуманитарни науки, изследвали човеш-
кото поведение – и в „норма”, и в критични ситуации. И при абори-
генските култури,снижавали човешкото страхово поведение и прага на
физическата болка чрез различни билкови извлеци, до съвременните
когнитивно-поведенски интервенции, опиращи се на синтетичната
психофармакология.

Съвременната наука е изследвала и е наясно с факта, че на гла-
диаторите в Древен Рим, както и на завоевателните му войски, преди
решаваща битка се е давал извлек от анестезиращи билки, приготвен
от компетентни авгури, познаващи въздействието на „омайното биле”.
То е притъпявало биологичния страх от смъртта, както и е тонизирало
войнствения дух на нападателите. Това, разбира се, е било известно на
Човешката цивилизация още в империите на Шумер,  Древен Египет,
Персия, Елада.  И е палиативно и мъгливо  описано от хронистите на
тези  Империи. Било е познато и по земите на Балканския полуостров –
и преди всичко, във военната тактика на зараждащата, утвърждаващата
се и просперираща Българска държава. Защото е в противоречие със
законите на Вселената, на физическо ниво, да не се страхуваш от не-
познатото, или това, за което имаш психично предчувствие
/антиципация!/, че в някакъв момент ще се трансформира твоята мате-
риална реалност. И точно тук, и неизбежно, „свише”, се появява хрис-
тиянската религиозна догматика, която, за разлика от езичеството,
обяснява  и оправдава смисъла и целта  на човешкия живот. В по-те-
сен, или ограничен от масите и тяхната космогония периметър на обяс-
нение, разбиране и осмисляне,” Тайната наука” /или” Науката на Пос-
ветените” /определя живота и неговата цел на физическо ниво като
„карма” /1/, или „самсара” /2/. Като Цикъл, в който отделният биологи-
чен индивид идва със своята душевност, за да преодолее, изкупи и  из-
дигне на по-високо енергийно и вибрационно ниво облика на своята
Духовна същност. Тази наука се самоопределя като” Езотерично поз-
нание” и, за разлика от профанното общо- светско обяснение на стра-
ха, в своите пояснения, обяснения и начини за справяне с това естест-
вено състояние на човешката природа, дава практики, апробирани още
в древните мистерии, които по „магичен” начин го трансформират.
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Разбира се, днес науката е разшифровала тази „магия”, и чо-
вешкия страх, или анксиозност/3/,  безпроблемно се преодолява или
чрез духовни практики /Медитация или Молитва/, или чрез усвоените
и прилаганите от Западното общество техники на традиционните фи-
лософско-религиозни доктрини на Изтока /Аюрведа, Тай-чи,Чи-гун,
Йога и т.н./, или в крайни случаи на тежка криза, тревожността и раз-
новидностите й се усвояват чрез хомеопатия, иглотерапия или по-при-
емливи варианти на модерната психофармака. Тревожността като
основа на страха поражда неадекватно поведение, което в болшин-
ството от проявленията му няма рационално  обяснение, освен в случа-
ите, когато поведението съвпада с желанието на подсъзнателните им-
пулси, които го пораждат. И които носят в себе си характеристиките
на конституционалната обособеност  и психичната констелация на
биологичния индивид, получил съответната социализация. Така нап-
ример, личността, израстнала и възпитана в традициите на Изтока
твърде често се сблъсква, противопоставя и конфликтува с личност,
натрупала в психичния си баланс  традициите на Западното общество.
И в този конфликт почти винаги се поражда страхът като състояние
на Егото, което и в най-елементарни житейски ситуации се стреми
единствено и най-вече да запази физическата цялост, чрез различни
психо-социални  манипулации , характерни за неговото културално по-
ле. Това е отлично описано  както в изследванията на Леви-Брюл, Леви
-Строс, Дейвид Бом, Джоузеф Кембъл, така и в оригиналната по своята
изтънчена откровеност  психо-тематика на Кастанеда. В това отноше-
ние решаващо за съвременната антропо-социална наука са изследва-
нията на Р. Шелдрейк, К. Уйлбър, Е. Мулдашев – а защо не – и в
„спорните” твърдения и научни доказателства на Друнвало Мал-
хизедек, Долорес  Кенън, Нанси Ан Тапе, Лий Карол и Джейн Тоубър,
Божидар  Палюшев? Страхът винаги ни прави подозрителни. А
подозрението, като част от диалектиката – ражда страх. Социална
природа на този страх е в корена на Първородния грях. А религи-
озната, вероятна причина да се страхуваме и да изпадаме в състояния
на паника, тревожност, екзистенциална безпомощност, е че не можем
/все още!/ да осъзнаем и изживеем своята Божественост. Божест-
веността, неизменно присъстваща във Всичко. Тя, като уникална все-
ленска  Красота. А красотата е единственото нещо, което не може да се
докаже! /О.Уайлд/.

Човешките страхове имат много форми на изява и всички те в
различна степен са проява на религиозна екстатичност.  Може би тези
страхове наистина идват при нас, за да ни покажат верния път – пътят
към Бога, пътят към самите нас. Защото ние наистина на първо, и може
би, и не на последно място се страхуваме от” Бога в себе си”, от онази
експлозивна физико-душевна мощ, която изключително трудно на
рационално ниво осъзнаваме и осмисляме в бита на землянското  си
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физическо присъствие. И  ако евентуално стигнем до озарението за
Божествения си произход, това поражда редица проблемни ситуации,
които ни стряскат, често достигащи до ужас, може би от факта, че ние
сме научени и програмирани да възприемаме Бог като конкретна
величина – в най-добрия случай като заплаха, дебнеща ни за  нашите
„грехове”.

Има много научно-теоретични постановки за произхода на
нашите страхове. И те в модерната хуманитаристика наистина до-
казват, че тези страхове са с предсъзнателен , подсъзнателен и  над-
съзнателен характер. Има се пред вид” Първородния грях” и послед-
ващите го изпитания, благодарение на които физическата ни същност
приема духовните измерения на най-висшия биологичен феномен на
планетата Земя. И разбира се, мъченията, които нашата телесност
трябва да преодолее и да оцелее: пренаталното, наталното и
постнаталното  пътешествие. Всичките тези изпитания се „запечатват”
в нашата ментална матрица и в последствие – вече оформяйки се като
личност – те се материализират като различни видове Страхове.

Най-изявената форма на страх, това е страхът от Бога.
Независимо каква религия се изповядва, Божествената същност ни
плаши преди всичко и най-вече с почти непреодолимите комплекси за
Вина, Грях, Смърт. Тези комплекси сравнително точно и креативно са
описани и обяснени в психоаналитичните и постпсихоаналитични
теоретични разработки. Бог е Страх и  за да го осмислим и приемем,
задължително минаваме през  религиозния екстаз /разбира се, този екс-
таз не е задължително да бъде с положителен знак!/. Даже обратното –
дори в Молитвите си ние се плашим дали Той ще ни „чуе”, „разбере”,
„помогне”… И забравяме два основни момента: 1/ С Бога не може да
се търгува!, 2/ Веднъж обърнали се към Него, не е необходимо еже-
минутно, ежечасно или ежедневно да Го търсим! Защото Той винаги е
с нас. И защото не Той забравя за молбите ни, а… самите ние.  Защото
самите ние забравяме за своята Божественост – тя неизбежно ни съпът-
ства във физическия свят. И често, за съжаление, правим компромис не
с Бога /на Него това Му е безразлично!/, а със себе си – готови да Го
предадем за паница леща!...

Страхът от Бога ражда и редица други религиозно-психични
еманации, съпътстващи физическия ни живот. Такива страхове са из-
вестни на човечеството от векове, но сравнително скоро са получили
обяснение и са били дефинирани. Накратко, може да се спомене клаус-
трофобията  и агорафобията. Те са сравнително най-разпространени
и имат много лица. И при двата вида страхове, които се срещат при
почти 90 % от населението на Земята, психичното и социално се
преплитат и то във факта, че хората сме „социални животни” и изола-
цията /независимо от формата й/ довежда почти всяка личност до
екзистенциален, богобоязлив стил на живот, често с множество акцен-
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ти във всяка област на съществуването – от откровението към самия
себе си, до парализа на всякакъв вид интер- комуникация. В това отно-
шение характерен пример е поведението на човек, лежал дълго време в
затвора, и който след като изтърпи наказанието си, от невъзможност да
се вгради отново в общността, „случайно” отново се озовава в затвора.
Страхът и отчуждението от социалната среда, невъзможността да
възстанови предишния социален и психичен статус и стил на живот, го
довеждат до псевдо-религиозен екстаз, до” Бога в затвора”, до
сигурния статут да бъде обгрижван – и защо не – до ирационалния
страх, че неговата Божественост е затворническата килия. Подобен
феномен е описан и добре познат на психолозите и психиатрите за
хора, които с години са лежали в болнично заведение и то е станало
техен „втори дом”(/ и в двата примера става въпрос за описания в про-
фесионалната и художествена литература феномен на „хос-
питализъм”/,/4/).

Сравнително най-добре изучен, и най- приложим е феноменът,
основаващ се на обобщени различни техники от множество научно-
терапевтични школи, наречен „потапяне в страха”. В живота си ние
често погрешно усещаме, че нещо външно ще ни застраши и се напря-
гаме непрекъснато  в очакване. В действителност, нещо „външно”
може да ни обладае и причини болка, или да застраши физическия ни
живот – болест, загуба, смърт, само ако ние го притежаваме, носим и
мислим преди всичко и най-вече в психичната си структура, в душата.
В този смисъл физическата „външна” ситуация не играе почти никаква
решаваща роля – решаващо е нашето душевно състояние в този
момент. Амбивалентността, тревогата, страхът от външна интервенция
могат само да отклонят вниманието ни от контролираната дотогава
ситуация и да нарушат психичното ни равновесие. Без активиране на
вътрешно заложения ни страх, и най-коварната ситуация много рядко
може да бъде фатална за физическото и психичното ни оцеляване. Така
например, животът и душевните позиции към него на известни епиде-
миолози, лекари, военни и хора с най-различни рискови професии,
като Нострадамус /за времето си той е бил популярен епидемиолог!/,
доказват този психо-социален факт. Всички те не са се страхували от
агресивната околна среда и вътрешно, и външно, изглеждали спокойни
и уверени в своите подложени на опасност животи. И враждебността
на тази среда, безжалостна за „останалите” хора, които всъщност са я
предизвиквали и извиквали в живота си, към тези, съзнаващи рис-
ковите моменти, но овладели ги духовно и психично, просто ги е „под-
минавала”. В стила на написаното,  Гьоте е прозрял душевната нагласа
към страха: „Не бе ли слънчево окото, то слънцето не би видяло.”

При ситуации, в които ние се поддаваме и изпадаме в
„панически страх”, частично и временно  губим и зрение, и слух, и
двигателна активност/ т.нар. „физически ступор”/. И тук е мястото



134

да се подчертае, че тези феномени са акт на религиозен  екстаз, на
„сливането ни с Бога”. Не сме способни да виждаме други светове
/освен „нашия”/, не можем да чуваме чужди съвети, упреци, гняв или
агресия, а изпадаме в прострацията  на  „гласът в нас”/ на „Бога в
нас”!/. Нашата хомеостаза се опитва да възстанови равновесието си. И
настъпва времето и моментът да изоставим външното, което поражда
страха, и да сме уверени, че Бог не ни е изоставил! Нашият „вътрешен
глас”, „вътрешното зрение”, „вътрешната природа” – нашето Аlter ego!
– всъщност, е гласът на Собствената ни Божественост. Та нали
великите Бетовен и Сметана, въпреки глухотата си, или Яворов и
Пенчо Славейков, Петко Стайнов и Дамян П. Дамянов – въпреки
„наказанието” на Твореца, постигнаха върхове в творческия си живот.
По силата на неизбежния порив на гения,те откриха, пресъздадоха и
ни дариха с Божествеността в себе си, независимо и въпреки физи-
ческата си депривация!?.../5/

В практиката съществува едно, на пръв поглед, нелогично
противоречие. Така например, за да изпадне човек в религиозен екстаз,
необходимо условие е той да попадне в някоя от формите на страха.
По своята психична и биологична същност, страхът е екстатичен.
Той е практически ирационален /защото нищо очевидно реално не е
толкова  гибелно като него!/, и в един или друг аспект неговият
„притежател”, става обект на психиатрията, психологията, психотера-
пията. Естествено, тези науки, които в много отношения все още са
алопатични, т.е. разглеждат симптома сам за себе си, бегло отчитайки
допълнителни фактори /социална среда, стресови елементи, фактори
на депривация и т.н./  и без особени усилия, анализи, асоциативни
взаимодействия, поставят съответстващата в „тяхната номенклатура”
диагноза и прилагат палиативно лечение, преди всичко и най-вече,
чрез модерната синтетична психофармака. На практика, те не решават
проблема, а го отлагат във времето – всъщност, възлагат решението
му в „ръцете” на Висшите сили,и по библейски  си „измиват ръце-
те”… А истината е, че с нарастването на духовната сила на един човек,
и с разширяване на познанието му пътят, вселенските перспективи
пред него се стесняват. Най-накрая, той започва да върши единствено
и изцяло това, което трябва, без да избира./6/

Освен чрез потапянето в страха, неговото преодоляване като
религиозен екстаз и възстановяване на душевната хомеостаза на
човека, много важен елемент, който безотказно работи в житейската
практика на всеки от нас, е преодоляването и отнемането на съпро-
тивата. Съпротивата срещу всичко, което се появява в нашия живот е
причината то да остане в душата ни. Нещо повече – съпротивата, освен
че ни изтощава психически и физически, според Закона за прив-
личането, донася в действията и преживяванията нови моменти и
елементи на „срутващо се битие”, нещастни ситуации, болести, бед-
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ност. Библейски истини са битуващите поговорки: „ Поискай, и ще ти
се даде”, „ Каквото почукало, такова се обадило”, „ Лошото идва не от
работа, а от мислите”.В Новата епоха, в кусписа между зодиите „Риби”
и „Водолей”, не случайно просветените и посветени определят „
мисъл-формата” като основополагащ психичен и душевен акт, раждащ
и сътворяващ реалността на физическия свят в пряка връзка с човеш-
ката мисловна нагласа. Щастливият вижда само щастливи хора. За
нещастният – всички са нещастни./по Л. Фойербах/. Позитивното
мислене /което наистина трудно се постига без трениране в днешната
отчайваща действителност!/ е житейски приоритет, който по силата на
сътворената от човека нагласа към околния свят, преобразява както
индивидуалното, така и колективното битие. И Юнг не случайно
обобщава „колективното безсъзнателно” като решаващо не само за
малката, но и за голямата група, за цялото човечество. Имено той
въвежда и понятието „Сянка” – онази тъмна и деструктивна страна на
човешката психика, способна да унищожи или принизи до
животинското и отделната личност, и цяло едно общество. След него
Шелдрейк въвежда и обосновава теорията за така нареченото „морфо-
генетично поле”, което организира структурите на живота във физи-
ческия  свят. Това” поле”,почти аналогично с” колективното безсъз-
нателно”, може да се възпроизведе в бъдещето, без значение за прост-
ранство и време.  И като приемем безрезервно, че човешката мисъл е
вид енергия с определени вибрации, нима тя не е способна да преоб-
рази живота и на притежателя си, и на отделни групи от хора? А
когато това позитивно мислене е сътворено от малка, или по-голяма
група от хора в процес на Медитация или Молитва, чудесата наистина
се получават.  Ако те не се получат – това значи, че се престараваме…

Съпротивата е страхът от неизвестното. Страхът от Промяна.
Защото промяната неизбежно донася със себе си и подмяна на
ценности, действия, навици, а това изисква действие. Във всички слу-
чаи именно действието, в голяма степен, е причина за неосъщес-
твяване на замислени и планувани действия. Човешката история е
пълна с подобни примери.  „Осмисли: Съществува необятен Поток на
Добруване, както и изобилие от всичко, което е винаги на твое раз-
положение – трябва обаче да си изравнен вибрационно с него, за да
получиш. Не може да се съпротивляваш на Потока и в същото време
да черпиш от него.”/7/ Така преодоляването и елиминирането на
съпротивата – изключително и преди всичко – с позитивното мислене,
постепенно притъпява страха, като с непрекъснатото му практикуване
и го приспособява към комфорта на живота. И в определен момент,
тогава когато престанем да се съпротивляваме /което съвсем не озна-
чава примирение!/, неизбежно настъпва и екстазът от физическия жи-
вот. А той е преди всичко тържество на Божественото в нас и около
нас. Бог е навсякъде и ние, като се събудим, като избистрим сетивата
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си за Неговите знаци, не можем  да не преодолеем примитивността на
грубата материалност: Завист, Злоба, Мъст, Отчаяние, Агресия. При-
тъпяването и осмислянето на съпротивата не може да не донесат в
живота Добруване, Мъдрост, Благоденствие. Защото на първо място,
Законите на Вселената вибрират в унисон с нашите енергии, както и
ние се изпълваме с енергиите на Законите. И на второ място, Сво-
бодата намира утеха  в душите ни – те изначално са творение на Бога,
а Той дава покой и равновесие на тези, които са в покой и равновесие
със Самите Себе си.

Доктор  Джекил  и  Мистър  Хайк
Човешкият страх е поляризиран като героите на Стивенсън от

аналогичната му книга за Д-р Джекил и М-р Хайк. От една страна,
страхът съдържа в себе си идеалистичното, съхраняващото и утвърж-
даващото човешката личност. Това е защитната страна на Егото, което
благодарение на себеутвърждаващата си природа ни прави пред-
пазливи и устойчиви към заплахите на околната среда. Тази негова
функция не е случайна. Благодарение на инстинкта за себесъхранение,
ние оцеляваме на физическо ниво. Загубата на тази Его-функция
неминуемо довежда не само човека, но и всеки жив биологичен инди-
вид  до физическа смърт. Така инстинктът и защитата на нашето Его
позволява и предполага нормално съществуване в иначе, в една или
друга степен, враждебната и неустойчива реалност. На практика, това
е благородният доктор Джекил и неговата хуманно отношение към
обществото.

Но нашето Его, в процеса на социализация и борба за
оцеляване, а  според  анализите и откритията както на психоанализата,
така и на редица други психо- и социални теории, потенциално
съдържа в себе си деструкцията, разрушителната сила, насочена не
само към целостта на личността, но и към хармонията на обществото.
Така, представеният литературен вариант, пренесен в ежедневието, е
поведението на мистър Хайк. Или обобщавайки, можем да потвърдим
аналогията за Ерос и Танатос, за Двуликия Янус, за Героя и Прес-
тъпника – въобще, целият огромен философски смисъл на Изтока за
значението и космогонията на Ин и Ян. Защото човек живее в два
неотделими един от друг свята – този на Съзнанието, и този на
Подсъзнанието. И на практика неговото Его го разкъсва, тласка,
подчинява на една от тези две крайности : Страхът на Защитата и
Страхът на Агресията. И тези две крайности на страха при човека, в
една или друга степен, са варианти на Религиозния екстаз – екстазът
на Човешката Божественост, наситена и неотделима от Световния
Разум – Разумът на Бога.

Посочената схема за Его-концепцията е стара като самото
човечество. Разработките, тълкуванията и практиките, познати и на
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науката, и на религията са безбройни. Вниманието ни се спира върху
един доста „остарял” автор, предвидил и тълкувал тези концепции
преди повече от два века – Уйлям Джеймс.  В голяма част от
произведенията си той описва въздействието на халюциогенните
психотропи и ролята им за постигане на мистично съзнание. Всички те
дават възможност на човека да достигне до религиозен екстаз и
трансперсонално съзнание. Той анализира медитацията, молитвата,
виденията и религиозните състояния на съзнанието, които нарича talk-
ing in tongues /парадокси на религиозния екстаз , при които човек
започва да говори на непознат за никого език!/. Или всичките онези
феномени, които десетилетия по-късно, ще оформят трансперсо-
налната психология /А.Маслоу, Ст. Гроф, К. Кастанеда, К. Наранхо,
Бенет и Осбърн, Бентов и др./ и нейните опити и доказателства за
Божествения произход на човека. Използването на психоделици,
прилагани в религиозните ритуали – от шаманите на Сибир, до
гурутата на Индия, Китай, Япония, Корея и преди всичко тези на Се-
верна и Южна Америка, Централна Африка, Австралия – всички, ко-
ито носят трансформация на съзнанието и „кастрирането” на страха,
преекспонирайки го в еуфория и блаженство от живота, донасят
душевен покой на човека. Джеймс въвежда и термина entheogen –
състояние, при което ние можем да визуализираме Божественото у нас,
да го усетим на ментално и астрално ниво и да постигнем вселенската
нирвана. Така, изпадайки в това душевно и психично състояние, за нас
престават да съществуват времето и пространството – теоретична
постановка, обоснована математически доста по-късно от А.Айнщайн.
И допълнена от К.Уйлбър в днешни дни, който приема съзнанието за
фрагмент, в който „нормалното” е незначителен сегмент в опита ни да
възприемем Вселената и нейните модификации./8/

Екстатичността на страха по своята душевна и психична
основа е ритуален. Той съдържа в себе си елементи на необосновани
натрапливости, които ако не се реализират, носят нещастие, травми,
загуби, дори – смърт. Това са познатите ни моменти в живота на много
хора като почукване на дърво, за да „не чуе дявола”, пресичане пътя от
черна котка, петък 13-то число и още много подобни, описани в почти
всички хуманитарни изследвания. Но, обратното – да си обладан от
страха, все още не означава, че си в екстаза на Божественото. Страхът
се бои от Бога. /Тази постановка е добре описана от гениалния поет
Хр.Ботев, в стихотворението му „Майце си”/. Бягството от Бога /ате-
изма отчасти!/ също може да се тълкува като вид ритуал – демонс-
трация на безстрашие, в което е напластено на много фини нива – и
съзнателно, и под-съзнателно – флуктуиращата неопределеност и вко-
ренена и социализирана несигурност – преди всичко към самия себе
си. В нашата най-близка история, този феномен е твърде пресен: изяве-
ни атеисти, които спонтанно влязоха в храма с горяща свещичка…
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Ритуал, който според ортодоксалната специализирана наука е на гран-
ицата между параноидното, шизоидното, натрапливостите… Страхът
изведнъж се превърна в религиозен екстаз, на чиито вибрации и
енергийни потенциали мнозина не издържаха душевно и психически –
и се трансформираха на физическо ниво…

Всички ние имаме необходимостта да получим в живота си
някакъв дефект, дразнител или беда, които да провокират от една
страна страха ни, но от друга – да ни омилостивят, поставяйки ни на
колене. Човек трябва да опознае злото, за да се доближи до доброто.
Бисерната мида обира мръсотиите на дъното, за да сътвори скъпоцен-
ния кристал. Така, недостатъците в живота ни правят от нас или съвър-
шенството, или, по силата на кармичната обремененост и невъз-
можността за преодоляването й, ни сриват в Бездната. Ако идвахме на
„белия свят” безукорни, е невъзможно да станем Богове – ще ни лип-
сва мотивацията, желанието за промяна. Дадените ни от Бога недос-
татъци ни изправят пред редица възможности, когато налагаме божес-
твената си природа и в една или друга степен постигаме съвършен-
ството. Старостта е „грозна”, но в очите на младия човек, който живее
с убедеността, че е вечен. Всяка възраст има своите красиви моменти и
те се раждат когато преодоляваме страха, или го превръщаме в екстаз.
Една прочута библейска притча разказва за това, как Яков се бори с
ангел и е ранен в бедрото. Тогава ангелът го кръщава Израил, което
показва просветлението му. Богатият и прочут Яков едва след като е
ранен и прекръстен в Израил, нарича мястото на раняването си Пениел,
което означава „лицето на Бога”. Мястото, където се борим и боим от
смъртта, това място, където страдаме, е мястото,и където се изправяме
лице в лице с Бога. Изправяме се лице в лице със самите нас, и най-
вече с нашите страхове. За да ги направим екстатични и като такива –
или да ги преодолеем, или тотално да се потопим в тях.Например,
човек, който мечтае за партньор, трябва да изживее смъртта на
самотата и всички свободи, преди да се прероди в ангажираността на
една сериозна връзка. Ние, хората, се ужасяваме пред лицето на
смъртта и казваме „Уплаших се до смърт”. Боим се и от глада и
казваме: „Гладен съм до смърт”. Всяка промяна ни влудява и води до
частичен ступор/своеобразна религиозна екстатичност!/, защото
замъглява реалността от съзнанието, къса невидимата нишка с
Божественото, със Световния Разум. И ни завладява „Сянката” – дес-
трукцията, агресията, завистта, злобата, похотът. Също като Дориан
Грейн – Красотата се трансформира в Горгона. Екстазът на страха пада
от олтара и ни въргаля в мръсотията на канавката. Така често жела-
нието и проектите свършват без време, когато настъпи страхът, по-
роден от Разбирането, и дойде време за скока на вярата. Много често
безброй начинания рухват на прага на осъществяването си. Страхът от
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промяната заглушава Основата и тя се разтваря в самата себе си – в
Екстаза на страха./9/

Човешкият страх в известна степен е игра на въображението.
Народът има специална поговорка за това: „На страха очите са голе-
ми!”, която може да бъде анализирана в два аспекта. Единият е, че
страхът при всички случаи има визуален характер, т.е.може да се „ви-
ди”.Видимото почти винаги плаши, защото съдържа в себе си много
асоциативни елементи, които като игра на структурните компоненти
на съзнанието ни внушават взаимствани вербални елементи. В това
отношение съвременната пропагандна машина прекрасно използва
мас-медиите, за да респектира и контролира поведението на масите.
Речта и визията са двете най-могъщи комуникационни оръжия, чрез
които Елитът се опитва да дава насоки на масовите мисловни процеси.
А за да контролираш, означава да поддържаш определено ниво на
страх, като вменяваш основни човешки недостатъци на контро-
лираните. В това отношение и модерната наука не прави изключение.
Тя  „борави” с факти. А произходът на думата „факт” идва от латин-
ското „factum”, което се превежда като „измислено”.

Вторият аспект, опира до виртуалността на страха. Модерната
физика /квантовата/ доказа, че ние, като Висш Аз, съществуваме –
мислим и действаме – в най-малко два паралелни светове. Феномени
като левитацията, пътуване извън тялото, връщане в минали животи
/рибърдинг/ и други, доказват практически, че човешкият страх е
виртуален архетип. И това е познато от „магьосниците”/ шамани,
бионерготерапевти, екстрасенси, контактьори/ на почти всички наро-
ди, обитаващи майката Земя,чийто корени са преплетени в древната й
история. Пример за това е холограмата на нашата Вселена – цялото
съдържа частта, както и частта съдържа цялото. Научно-нагледно
доказателство, прилагано и неоспоримо, е Кирлиановата фотография.
Ние, като физически тела, обладаваме аура, или електро-магнитно
поле с висока честота на вибрации и достъпно за визиране само от
специални технически уреди, или от хора, надарени с екстрасензорика.
Такъв пример е г-жа Нанси Ан Тапе, която чрез своята дарба да вижда
нашето био-поле, „откри” съществуването на „индиговите деца”.
„Индигови”, защото цветът на тяхната аура е син, за разлика от аурата
на болшинството хора, чиято  аура е белезникава или златиста. В пос-
ледствие, чрез множество изследвания, които засега са само наченки
на евентуална бъдеща наука, се установи, че тези деца /вече някои от
тях на средна възраст!/, са лишени от чувството да изпитват страх. И
тук, естествено, изниква логичният въпрос: Човешкият страх наистина
ли е религиозен екстаз, или…

В логиката на написаното дотук, би следвало да се спомене и
нашумялата „Теория за Разгъването на времето” на френския физик
Жан-Пиер Гарние Малет./10/  Тя се цитира в контекста на опит за друг
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ъгъл на тълкуване на страха и неговата религиозна екстатичност.
Основната й идея е, че ние не сме сами във Вселената – всеки от нас
има Двойник, но този двойник не е астрално тяло както се смяташе и
твърдеше досега. Общуването между двойниците става на подсъз-
нателно ниво / впрочем, и сега ние осъзнаваме само 8-9% от информа-
цията на физическата среда около нас/. Всичко е енергия, която виб-
рира с определена честота и днес науката я познава и нарича „феро-
мони” – невидими енергийни носители, които обладава всеки един от
нас, и които или ни събират в групи, в които има емпатия /нуклеарното
семейство, например/, или ни въвеждат, неизвестно за нас самите, в
конфликт и страх с хора, животни, природни обекти и т.н.  Малет дава
задоволителни отговори на много от въпросите, които съвременната
квантова физика или не познава, или все още ги „обработва”, или…
просто крие от познанието на масовото население. Задълбочените му
познания и интерпретации на част от вселенските феномени, правят
теорията му наистина уникална. Чрез нея можем да дадем вариант на
темата за човешкия страх като религиозен екстаз. Без да звучи над-
менно, или най-малкото неучтиво, би могло да се предположи, че този
наш нефизичен двойник транспонира на подсъзнателно ниво нашите
страхове, вероятно, за да ни събуди и да ни активира в комуникацията
със заобикалящото ни. Вероятно, страхът у нас възниква, когато виб-
рациите и енергийните честоти между двойниците на нашето реално и
нефизическо Аз не си съвпадат, разминават се, или има някакъв сигнал
в Канала, предупреждаващ физическото Аз от страна на нефизическо-
то за опасност, вероятна грешка, подвеждаща информация, неправилно
поведение, свързано с очаквания – въобще, предположенията биха
могли да бъдат безброй, но анализът, в случая, излиза извън темата…

Да изпитваш страх е безкрайно човешка емоция. Страхът, за
разлика от сервилността, угодничеството, примирението, бездушието,
е признак на живот. Той, когато е откровена реакция пред неиз-
вестното и безсмилената агресия, винаги дава плодове, захранващи
човешкото достойнство. А това достойнство под една или друга форма
е екстатичността на Божественото във всеки един от нас. В този
смисъл, религиозният екстаз не е задължително да бъде кореспон-
диращ с ортодоксалния канон на определена религиозна доктрина.
Вярата е нещо изключително лично, индивидуално. Тя не търпи „шума
на пазара” и компромисите на Мамона. Изстрадана и изживяна, от нея
неизбежно се ражда любовта – преди всичко към личното присъс-
твие,което осмислено и надживяло страха, ражда любов и към живота
във Вселената.  А когато са налице вярата и любовта, неусетно към тях
се присъединява и надеждата.  Без да се надява всеки един от нас е
обречен, най-малкото, защото съвременната наука,която безспорно
доказа, че не само човешките клетки имат памет, но памет имат и не-
живите предмети. И тази обреченост, по законите на” кармата” и „сам-
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сара”, вероятно, ще ни върти още хилядолетия /може би и повече!/ в
омагьосания кръг на Уробурус, в безумния танц на Мойрите, в
измеренията на Трите Земи… Може би, тогава страхът на човечест-
вото няма да има измеренията на религиозен, или какво и да било, екс-
таз, а по силата на „мисъл-формите”, ще придобие реалност – ще се
материализира в битието на „Нищото”.

Позволявам си, колкото и нескромно и високомерно да проз-
вучи, да споделя с евентуалния бъдещ читател една лично изстрадана
истина. Тя е следната: О, Синко, търсиш Бога? Намери себе си без
страх – Събуди се. И ще видиш, че Той е в тебе и никога не те е
изоставял!...
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Докторант Севделина Николова (ИИОЗ - БАН)

Несъзнавано и Imago Dei в аналитичната психология

Работата ми е посветена на теорията на Карл Густав Юнг за
религията, обширните му изследвания на Imago Dei, като основен по
отношение на човешката религиозност архетип, който се намира в
пряко отношение с  образа на Христос – в човешката психика, но и в
човешката култура въобще. Възгледите на аналитика преминават от
определението му за религията като „преживяване на нуминозното”,
през по своему скандалната трактовка на християнската догма за
Светата Троица, до имплицитния за съжденията на Юнг гностицизъм,
чрез който някои моменти от съчиненията му се родеят и с първите
прояви на т. нар. ню ейдж течение.

Методът – емпиризъм с уклон към метафизика

Според Юнг религията превъзхожда всички рационалистични
системи по това, че тя единствена се отнася към външния и към
вътрешния човек по един и същи начин.

Обръщайки поглед към тази така важна, така сложна и в
същото време толкова лична част от живота на повечето хора, каквато
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е отношението към Бог, Юнг декларира, че ще подходи по един чисто
емпиричен начин.В самото начало на написаните на английски и
представени през 1937 г. в Йейлския университет „Лекции за
религията в светлината на науката и философията”, публикувани през
1940 г. като „Психология и религия”, Юнг заявява, че изследвайки
религията, ще се придържа към феноменологичната позиция – към
наблюдението на явленията, при което ще се въздържа от всякакви
метафизически или философски съображения. Добавя, че не отрича
валидността на тези съображения, но не се смята компетентен за
правилното им използване.

Със същата настоятелност, с която Юнг твърди, че не е
философ, той повтаря в много от съчиненията си, че е емпирик.
Убеден е обаче, че няма да влезе в конфликт с принципите на научния
емпиризъм, ако понякога прави определени изводи, надхвърлящи
простото събиране и класифициране на информация.

Юнг определя реалността на психеята като своя работна
хипотеза, а усърдието си насочва към събирането на фактически
материал за описването и показването й.

Въпреки така направените заявление обаче, заключенията на
Юнг често граничат именно с метафизическите, особено що се отнася
до последните му съчинения. В „Отговор на Йов” например,  книга,
която вече 77-годишният автор пише през 1952 г., е извънредно трудно
да бъде направено разграничението, за което той толкова силно
настоява до тогава – между образа на Бога, който е едно психично
явление, и самия Бог.

С целия си мистичен привкус пък, писаните през 1916 г.
„Седем поучения към мъртвите” демонстрират една онтологическа
концепция, чийто предшественици във философската история не е
трудно да бъдат посочени, и която излиза далеч извън рамките на нау-
ката за душата. Там не е трудно да бъде разпозната теорията за общия
субстрат, характерното за гностиците мислене в парадокси, идеите за
живот след смъртта. Макар и писан с шеговит тон и наричан и от ав-
тора си просто „младежки грях”, ръкописът съдържа образни алюзии и
скицирани мисли, които играят роля в по-късните научни трудове на
Юнг. По думите на неговата сътрудничка и психиатър Аниела Яфе, те
разкриват противоречивия характер на психиката, на всички психо-
логически становища, но и на живота изобщо.

През 1952 г. Юнг пише, че се интересува от психичните
феномени, за които чисто емпирично може да се провери, че са основи
на метафизическите понятия (1).“Когато говоря например за Бог, аз не
съм в състояние да съдя за нещо отвъд тези демонстрабилни психични
модели, които, трябва да признаем, са се оказали съкрушително ре-
ални”, отбелязва швейцарският аналитик на същото място. Тук той
обяснява, че има работа не с богове и ангели, а с антропоморфни идеи.
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С тях е свързана и отстояваната до края на живота му идея за нали-
чието на религиозна функция в човешката психика.

Така изследването на човешката психика извежда Юнг до теми,
които са обект на изследване също за теологията и за философията,
което често поражда ако не спорове, най-малкото разгорещени разго-
вори на Юнг и последователите му с философи и теолози. И ако
философите са по-малко критични към аналитика, защото често
намират потвърждение на тезите си (вкл. онтологически) в психоло-
гическите изводи на Юнг, то разговорът с теолозите не върви така
гладко. И не само заради „ескцентрични” предложения на Юнг като
това за реформиране на богословието и особено за добавяне на чет-
върти елемент към образа на Светата Троица.

Макар фокусът на дълбинното изследване, който за теологията е
центриран в Бог, при Юнг да е насочен към душата (психеята), както е
видно и от наименованията – съответно теология и психология, в един
момент те стигат до сходен обект на изследване – Бог и образа на Бог.
Юнг твърди, че намира образа на Бог в душата и че няма и не може да
се занимава с търсенето на Бог вън от нея. В същото време обаче,
добавя, че за Бог може да съди само и единствено от образа Му, който
изследователят е съзрял в душевните дълбини – теза, неприемлива за
теолозите. Ето че  макар Юнг да настоява на своя емпиричен, научен
метод, като че ли самият предмет на изследването му – психеята, го е
отвела в пространствата на метафизиката.

Емблематичен в това отношение е спорът на Юнг с немския
философ от еврейски произход Мартин Бубер (2), който защитава
тезата за трансцендентността на Бога, характерна също и за тео-
логията. Един от основните проблеми, който се очертава тук, е за това
доколко образът на Бог, който Юнг „открива” именно в душата, не
противоречи на отстоявания с векове от църквата и теологията
постулат за отвъдността на Бога. Спорен също се оказва и въпросът
дали душата е действителното обиталище на Бог.

На последното Юнг отговаря, че именно дългогодишната му
лекарска практика и проследената там емпирия са го довели до извода
за наличие не само на религиозна функция в човешката психика, но и
за съществуванието на образ на Бога в дълбоките несъзнавани плас-
тове на душата. И че в никакъв случай не твърди, че образът на Бог е
самият Бог, което би било едно по същността си метафизическо твър-
дение, каквото уважаващият себе си емпирик не би си позволил.

По отношение на трансцендентността на образа на Бог анали-
тикът отговаря, че в неговата теория тя е гарантирана от отношението
на съзнавано и несъзнавано, макар това да не е теологически обос-
нованата трансцендентност, превърнала се в основен обект на
изследванията на средновековни автори като Августин Блажени или
Тома от Аквино по-късно. Обрисувах спора,  за да покажа, че методът,
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за който самият Юнг твърди, че е емпиричен, го е довел до по същес-
тво метафизически сблъсък. Сблъсък, основание за какъвто ще дадат
след време и призивите на Юнг за реформиране на богословието.

По отношение коректността на средствата, с които Юнг прави
изводите си, швейцарският аналитик среща конфронтация и в лицето
на свои колеги психиатри. Емблематичен пример за това е придоби-
лият широка известност срив в отношенията му с бащата на психоана-
лизата Зигмунд Фройд, първият психиатър, който се занимава с
несъзнаваното в психиката – дело, високо оценено от самия Юнг.
Макар несъзнаваното да е общото поле, в което Юнг работи със своя
учител след 1907 г., повратът в отношенията им през 1912 г. настъпва
именно  поради недоволството на Фройд от посоката на идеите на Юнг
— към религията, мистицизма и митологията. Преките разкази на
негови бивши пациенти убеждават Фройд, че Юнг пренебрегва ос-
новни за психоанализата моменти (като съпротивата и преноса) за
сметка на „мъглявите” разсъждения върху архетиповете и колектив-
ното несъзнавано – двата ключови момента за дълбинната психология
на Юнг.Фройд е несъгласен обаче не само с изводите и методите на
изследване на Юнг, сред които аналогията на случващото се в човеш-
ката психика със сюжети от митологията и религията е често явление.
Фройд заявява и възраженията си срещу някои от обектите на това
изследване – а именно изследването на окултното. По време на
съвместната им работа отношението си към това Фройд изразява в
шеговити бележки като тази в писмо до Юнг от 1911 г.:

„Познавам Вашата най-съкровена склонност към изследване на
окултното и не се съмнявам, че ще се върнете у дома с богат материал.
Нищо не може да се направи срещу това, а и всеки има право да следва
зова на своите импулси. След „Деменция” (станало популярно по
онова време съчинение на Юнг – бел. ред.) репутацията Ви още дълго
ще страда от ругателното „мистик”. Моля Ви само не оставайте там, в
тропическите колонии, защото Вашето царство тук трябва да се управ-
лява... ” (3), доброжелателно завършва писмото си Фройд.

И все пак несъгласието му със същото това влечение на швей-
царския аналитик към окултното, към явления като викането на духове
и предсказанията например, ще бъде една от причините, предизвикали
срива в техните отношения (заедно с упреците на Юнг към Фройд в
прекомерен акцент към сексуалността). Подобни теми обаче ще
застанат след време в основата на теорията на Юнг за синхронич-
ността, както и ще дадат своя дял при обосноваването на интуицията
като една от основните психични функции.

Съвсем не така добронамерено, както цитираното по-горе писмо
на Фройд, звучи една друго писмо – това на фройдовия ученик пастор
Оскар Пфистер. В писмата си до Фройд (кореспонденцията им е от
1909 г. до 1939 г.) Пфистер критикува Юнг, че тълкуванията му на
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много от психичните феномени представят „цялата мръсотия като
възвишен мармалад за душата, всички перверзии като свещени
оракули и мистерии, незабелязано въвеждайки във всяка разстроена
душа един малък Аполон или Христос”  (4). Пфистер ще възкликне за
възгледите на Юнг за религията: „Това е хегелианство, преведено на
езика на психологията – всичко биващо трябва да бъде разумно. Поне
да беше някаква теория! ”.

Въпреки многобройните критики от различни страни обаче, Юнг
до края на живота си продължава да държи на емпиричния произход
на собствените си открития – за него те са обобщен материал от пси-
хиатричната му практика, както и от изследването от психологическа
гледна точка на явяващите се образи и символи в различните про-
явления на човешкия дух, с особен афинитет към митологията и
религията.

Коректността към собствения му обект на изследване – човешката
душа, както и впечатляващата дори и за критиците му образованост,
понякога го довеждат до некоректни според мнозина изводи. И основ-
на причина за това по мое мнение е спецификата на същия този обект
на изследване: човешката душа, която предполага разнородни тълку-
вания, още повече, че се явява едновременно техен обект и субект. От
друга страна, тя единствена носи в себе си този „порив” към транс-
цендентното, който може да бъде  тълкуван и като божи дар, и като
архетипна определеност.

Религията – numinosum и pistis

Наличието на автентична религиозна функция в несъзнаваното е
основната теза, която аналитикът обосновава  в „Психология и
религия”. Позовавайки се на латинските корени на тази дума, Юнг
определя религията като внимателно и прецизно наблюдение на това,
което Рудолф Ото (1869-1937) нарича numinosum (5) – динамична сила
или ефект, който не се причинява от свободен акт или воля. Той,
според сполучливото по думите на Юнг определение на Ото, завладява
и ръководи човешкия субект, който е по-скоро негова жертва откол-
кото създател.

В цитираната вече най-известна работа на Ото "Свещеното"
(публикувана за първи път през 1917 г. като "Das Heilige"), герман-
ският протестантски теолог и учен в областта на сравнителната
религия, дефинира концепцията за свещеното, което вдъхва страхо-
почитание. Ото нарича нуминозното "нерационално, несензорно пре-
живяване или чувство, чиито основен и близък предмет е извън себе
си". Това е мистерия – и пленителна, и ужасяваща в същото време. Тя
очарова и причинява трепет, опитва се да обясни неизразимото и води
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до благоговение. Според Ото това чувство за емоционално чудо се
явява доказателство за корена на всички религиозни преживявания.
Чрез него рационалният ум „се отваря” за нерационални явления. По
думите му религиозният обект се преживява като нещо непостижимо,
нещо „съвсем друго”, а субектът – като „сътворен”.

Нуминозното представлява „контрастна хармония” между myste-
rium tremendum – чувство в диапазона от благоговеен трепет до ужас
пред завладяваща свръхмогъща тайна, и mysterium fascinatum –
очарование, възхищение, до възторг. Това, което е съществено да се
отбележи, е, че и при Ото „нуминозното” е душевен праелемент, нес-
водим до други психологически категории. Негов паралел ще видим
след време в някои от архетиповете на Юнг. Numinosum е или качес-
тво на един видим обект, или влияние на нещо невидимо присъстващо,
което предизвиква особена промяна в съзнанието.

Юнг подчертава, че за да се предизвика волево ефектът на numi-
nosum, се  провеждат твърде много ритуални действия с „някои сред-
ства от магическо естество”, сред които той изрежда молитвата, закли-
нанието, жертвата, съзерцанието и други йогистки практики, самоиз-
тезания от различен характер. Съществено за описанието на този фено-
мен е, че религиозната вяра винаги предхожда изброените практики.
Тук Юнг уточнява, че става дума за вяра в някаква външна и обек-
тивна божествена причина.

За да обоснове тезата си за религията, Юнг търси опора в първо-
началната употреба на думата religio като внимателно разглеждане и
наблюдение на динамични фактори, които се възприемат като „сили” –
демони, духове, богове, закони, идеи, идеали. Тях човекът срещал като
мощни, опасни, но и достатъчно полезни, за да бъдат оценени, или пък
ги почитал и обичал заради това, че са грандиозни, красиви и доста-
тъчно значими.

Както е известно, думата "религия" е латинска и от древността
съществуват няколко мнения за нейното значение. Цицерон (роден
през 106 г. пр. Хр.) свързва произхода на думата с римската религия,
характерна със своята обредност и култ. Първичното значение на
religio според него е: "точно, старателно обмисляне на всичко, което се
отнася до почитане на боговете". По думите му етимологията й идва от
re legere – обмислям, обсъждам, препрочитам, т.е. разсъждавам върху
прочетеното от свещените книги, където са изложени религиозните
вярвания.

Другото основно гледище  е на Лактанций (ок. 240–320 г.), който
до 303 г. е бил езичник, а след това – апологет на християнството. Спо-
ред „християнския Цицерон“, както го наричат,  и учител на Римската
църква, етимологията на „религия” идва от religare – свързвам, обвър-
звам, задължавам. Така религията е един вид договор, обвързващ
взаимно боговете и хората. Според Лактанций религията съдържа нор-
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мите за техните взаимоотношения. Тук присъства и вярата, характерна
за християнското съзнание. Самият Августин Блажени най-напред се
колебаел между мненията на Цицерон и Лактанций и накрая се при-
съединил към Лактанций, приемайки значението "възсъединявам",
"съединявам отново".Православните богослови пък обикновено опре-
делят религията като завет или съюз между Бога и човека.

Що се отнася до Юнг, то той нарича религията особена нагласа
на духа, която може да бъде формулирана в съответствие с първона-
чалната употреба на думата religio, „която означава внимателно разг-
леждане и наблюдение на някои динамични фактори, които се
възприемат като "сили".Юнг дава и по-лаконичното определение на
„термина религия” (сам използва това словосъчетание в опитите си да
даде научна трактовка на въпроса): Религията е съзнание, променено
чрез преживяване на описания вече numinozum. Така ако за Цицерон
религията е почитане и уважение към една по-висша природа, то Юнг,
зачитайки това определение, се опитва да локализира явлението в
научна координатна система. При всички претенции за обективност на
твърденията си, Юнг не отива по-далеч от Ото в определението на
numiomosum. Още повече, че сам конкретизира, че под термина „ре-
лигия” не разбира вероизповедание (6).

Бащата на дълбинната анализа макар да не се изказва катего-
рично за същността на numinosum, търси корените му в човешката
психика, описва и систематизира предизвиканото от него. Най-значим
за тази систематизация се оказва психиатричният и психологически
опит на Юнг, но той често се позовава и на преживяванията на мисти-
ците. В стремежа си да бъде коректен в описанието си на религиозното
поведение аналитикът отдава значимото и на съществения за него
pistis – доверието или предаността, вярата или убедеността в опре-
делено преживяване с нуминозна природа и в последващата промяна
на съзнанието.

Като ярък пример за това е посочено обръщането във вярата на
Свети Павел, за което разказва Новият завет. Нуминозното му (според
терминологията на Ото и на Юнг) преживяване по пътя за Дамаск,
когато бива заслепен от небесна светлина и пада от изправилия се на
задните си крака кон, бива последвано от pistis. Така римският граж-
данин, получил добро образование в школата на Гамалиил в Йе-
русалим, и първоначално участвал в гоненията срещу християните,
след чудодейното явяване на Христос става християнин и един от най-
ревностните разпространители на християнската вяра.

Търсейки доказателство на собствените си теории, Юнг често се
позовава на примери от Библията, както и на такива, давани от отците
на Християнската църква. Самият той се причислява към лютераните и
протестантите.
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В автобиографията си, която пише на 81-годишна възраст, швей-
царският аналитик признава, че не само е искал да остави отворена
врата за християнското послание, но че го смята за изключително важ-
но за западния човек. С уговорката, че това послание трябва да бъде
разгледано в нова светлина в съответствие с промените в съвременния
дух. По отношение на собствените си религиозни практики Юнг заявя-
ва  в „Психология и религия”, че не се моли. Казва още, че вярва само
в това, което познава, а всичко друго е хипотеза, отвъд която много
неща могат да бъдат оставени на непознатото. Те остават там, докато
не започнат да тревожат съответния човек. Тогава идва и моментът да
бъдат възприети от съзнанието и интегрирани в дадената личност.

Към края на живота си Юнг отбелязва: „Аз не вярвам, а познавам
една сила от твърде лично естество и с непреодолимо влияние. Нари-
чам я Бог” (6).В автобиографията си той споделя: „Защо философите
си представят, че Бог е идея, някакво произволно допускане, което
може да бъде създадено или не, когато е толкова очевидно, че Той
съществува, колкото ако керемида падне върху нечия глава” (7). В тази
своя последна творба Юнг не дава подробности за религиозните си
практики, особено що се отнася до неговата зряла възраст, но за сметка
на това пространно описва свои видения и сънища. Те често са с
религиозни сюжети и имат силно влияние върху съзнанието и поведе-
нието му, което показва, че до края на живота си Юнг поддържа тезата
за предимно нуминозния характер на религиозното преживяване,
включително в личния си живот.

Изводите за Бога на Юнг, ако се доверим на собствените му твър-
дения, са следствие от обобщен психичен опит, а не следствие на вяра.
Така и твърдението му: „Аз не вярвам в Бог, аз знам за него”,се явява
следствие от натрупания от него изследователски материал. За Юнг
религията се оказва повече преживяване на numinosum, отколкото
pistis.

Imago Dei и теорията за архетиповете

За Юнг една огромна част от проблемите – както личните, така
и тези на обществото, възникват не толкова поради неспособността,
колкото поради липсата на мъдрост у човека да отчете, „да чуе гласа”
на несъзнаваното. Идеята за наличието на несъзнаван пласт от
човешката психика всъщност е всъщност тази, която е привлякла Юнг
към работата на Зигмунд Фройд (1856-1939). Последният използва на
немски думата das Unbewusste, за да обозначи тази част от психиката.
За бащата на психоанализата несъзнаваното е склад за инстинктивни
желания, нужди и психични действия. Именно теорията за несъзна-
ваното стои в основата на психоанализата на Фройд, която разделя
психиката на съзнателен „Аз”, несъзнавано „То” - инстинктите, и
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„Свръхаз”. С отношенията между тези пластове Фройд обяснява
различни видове невротично поведение.

В някои случаи Фройд определя религията дори като свое-
образна невроза. В "Тотем и Табу" той прилага идеята за Едиповия
комплекс за обяснението за нейното възникване, а в "Бъдещето на една
илюзия” я определя като фантазна структура, от която човек трябва да
се освободи, ако иска да стигне до зрялост. За Фройд идеята за Бог е
версия на образа на бащата, а религиозната вяра сама по себе си е ин-
фантилна и невротична. Според него авторитарната религия е нефунк-
ционална и отчуждава човека от него самия.

Както е известно, мнението на Юнг значително се отличава от
това на учителя му в психоанализата: Юнг намира религията за изклю-
чително полезна,  а в най-дълбоките пластове на несъзнаваното обри-
сува структури, които я легитимират психологически. Юнг говори за
четири части на човешката психика: съзнание, подсъзнание, лично
несъзнавано, специфично за всяко отделно човешко същество, и колек-
тивно несъзнавано. Именно последният пласт съхранява универсални
културни представи, архаични структури, които принадлежат на ця-
лото човечество и имат колективна природа. Тях Юнг нарича архе-
типове, което отпраща към техния архаичен характер, както по форма,
така и по смисъл.

„Архетип” (от гръцки ὰρχέτῦπος , означаващо модел, пример)
се появява като термин още при Цицерон (I в. пр.Хр.) и Плиний (I в.
сл.Хр.). Като философско понятие се среща се в Corpus Hermeticum
(свидетелства за него има от II-III в. сл.Хр.): „Ти виждаш в духа си ар-
хетиповата форма (to archetypon eidos), началото преди началото, неог-
раниченото” (9). Идеята за образа на Бога може да се срещне и у един
от църковните отци - Ириней (ок. 135-202), който е почитан като све-
тец и се счита за първият систематичен теолог. В известното си съчи-
нение Adversus omnes Haereses (“Против еретиците”) той, цитиран от
Юнг,пише:„Създателят на света не придава форма на тези неща непос-
редствено от себе си, а ги копира от архетипове, които са извън него”.

Юнг споменава, че за специално позоваване на психологията
за архетиповете може да се говори при Adolf Bastian, а по-късно и при
Ницше. Във френската литература терминът са среща при H. Hubert и
M. Mauss, Meanges d’Histoire des Religions (Paris, 1909). Според тях
това са трайно залегнали в езика нагласи, които водят съзнанието,
макар и те самите да остават несъзнавани. Като пример за такава пър-
вична форма, постоянно функционираща в нашите умове, е посочено
понятието за mana. Юнг се позовава също на Люсиен Леви-Брюл
(1857-1939), който в труда си “Примитивният начин на мислене”
изразява подобни идеи.

„Аз само положих на емпирична основа теорията относно то-
ва, което преди се наричаше примордиални или първични идеи, „cate-
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gories” или „habitudes directrices de la conscience” (водещи навици на
съзнанието), „representations collectives” и др., като започнах да изс-
ледвам определени детайли” (10), обяснява Юнг.

В теорията на швейцарския аналитик макар и основополагащи,
архетиповете носят многолики характеристики. В съчиненията му ги
рещаме ги като образи-носители на колективното несъзнавано, като
психичен корелат на инстинктите или като спонтанно прераждане на
образите от инварианти на всички времена. Винаги обаче те са формо-
образуващ елемент за възприятието и никога не могат да бъдат ясно и
еднозначно изразени в езика. С подходяща проекция, ярка образност и
емоционална включеност архетиповете, изведени на съзнателно равни-
ще, могат според Юнг да даряват с живителна психична енергия.

Един от най-добрите изследователи на Юнг – Андрю Самюелз
(11), чиято теза ще предам накратко, разделя теоретичното развитие на
идеята на Юнг за архетиповете на три етапа. През 1912 г. пише, че
незъснаваното твори примордиалните образи, които той открива в
несъзнавания живот на пациентите си, а също и при самоанализа. Тези
образи са като мотивите, които се повтарят навсякъде и неведнъж в ис-
торията, като се  характеризират основно с нуминозност, неосъзнатост
и автономност.

През 1917 г. Юнг вече ги определя като неперсонални доми-
нанти или възлови точки в психиката, привличащи енергия и влияещи
върху функционирането на индивида. За първи път терминът „архе-
тип” е използван от бащата на аналитичната психология през 1919 г. с
цел да се избегнат всички съмнения, че съдържанието им е „по-фунда-
ментален показател от несъзнаваната или по-непредставима форма или
очертание”. Тогава е направено ясно разграничение и между архетипа
per se и архетиповия образ, реализируем или реализиран от човека,
посочва Самюелз.

През 1934 г. Юнг пише, че архетиповете не могат да бъдат
описани поради тяхното богатство на отношения, макар че са разби-
раеми сами по себе си. Въпреки че аналитичният интелект се опитва да
установи един единствен смисъл, единственото нещо, което съответ-
ства на тяхната природа според Юнг е многообразието и почти неогра-
ниченото богатство от насоки, което прави невъзможна каквато и да
било едностранчива формулировка.

Многообразни са и описанията на архетиповете, направени от
самия Юнг. По думите му най-ясна е емпиричната характеристика на
онези от тях, които най-често и най-силно влияят върху Аза (онзи
център на полето на съзнанието, произлязъл от сблъсъка на соматич-
ния фактор с околния свят), или го разстройват. Първият от тях е
Сянката, която обратно на Аза често притежава качества, с които Азът
не се идентифицира, но личността притежава. Следват я архетиповете
на Анима  и на Анимус – женското начало у мъжа и мъжкото начало у
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жената. Цялостната личност (self) пък е обединяващият принцип в
човешката душа, архетиповата претенция да се координира, рела-
тивизира и уравновесява напрежението между противоположностите.
Същественото тук е, че този архетип не може да се изследва отделно
от сходството му с образа на Бога, както и че връзката на Аза с ця-
лостната личност е един никога несвършващ процес.

Що се отнася до образа на Бог, за бащата на дълбинната ана-
лиза той е твърде важен и влиятелен, а сравнително честата му упот-
реба е естествен факт за всяка theologia naturalis (естествена теология).
Той най-често бива причисляван към категорията на религиозните
преживявания, тъй като преживяването му се характеризира с нуми-
нозност. Юнг често свързва този архетип с явяващите се и повтарящи
се в сънищата и виденията (например тези на мистиците или на пси-
хично болни хора) символи на мандалата и на четворичността, който
се явява особено често, въпреки че централният християнски символ е
Троицата.

Юнг често предупреждава, че би било фатална грешка него-
вите наблюдения да се приемат като доказателство за съществуването
на Бога – те по думите му доказват единствено съществуването на
архетипов образ на Бога. “Образът на Бога отговаря на определен
комплекс от психологични факти и количество, с което можем да опе-
рираме; но какво е Бог е въпрос, който е извън компетентността на ця-
лата психология” (12), прави опит да се застрахова той, макар, както
ще стане ясно по-късно, често да преминава поставените от самия него
граници на разсъждение.

Отхвърляйки обвинението на Мартин Бубер, че изхожда от
една универсална гностическа гледна точка, върху която гради мета-
физически твърдения, и особено това, че неправомерно вижда мястото
на Бог само в човешката душа (13), Юнг заявява, че по изключение ще
направи една трансцендентална спекулация. Тя е, че Бог действително
е създал един по непостижим начин сублимен и по мистериозен начин
противоречив образ на самия себе си, без помощта на човека, и го е
вселил в човешката душа като архетип и архетипна светлина. Според
Юнг това се е случило, не за да се хванат теолозите от всички времена
и по всички краища на света за гушите, ами за да може несамона-
деяният човек да зърне в покоя на душата си образ, близък нему и съз-
даден от собствената му психична субстанция. Сам той, макар да пред-
лага и неприемливи за богословите идеи,  нерядко се позовава на тео-
лози, живели през различни времена, и то с приоритет на високо цене-
ните от Християнската църква.

Тъмният образ на Бога от детството и черната сянка над
човечеството
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За Юнг религиозният опит изначално настьпва като истинско
и мощно преживяване на несъзнаваното. Това негово твърдение има
пряка илюстрация и в с собствените му преживявания, които споделя
за първи път чак когато е на повече от 60 години, а в края на живота си
ги описва в своята автобиография. Заглавието й:„Сънища, спомени,
разкази”, също показва, че освен рационален поглед към житейските
факти, книгата отправя взор и към срещата на Юнг с несъзнаваното,
чието традиционно полета на изява са сънищата.

Макар в зрялата си възраст Юнг често да критикува религиоз-
ните практики във вида, в който съществуват в протестантството (в
известна степен критикува и липсата на практики), Юнг сам е израснал
в строго калвинистко семейство с баща свещеник. Калвинизмът е
реформационно направление на протестантството, възникнало през
ХVI век в Швейцария. Познат още  и като „Реформирана традиция“
или „Реформирана вяра”, той набляга на господството на Бог над всич-
ко тленно и земно. Богословската система на Жан Калвин (1509-1564)
е най-добре позната с доктриналните си схващания по отношение на
съдбата (предопределеността) и всеобщата греховност.

Според калвинистката теология човешката душа е неспособна
сама да постигне своето спасение и поради това има нужда от своя
пастир. Хората са грешници, а спасение носят не толкова добрите
дела, колкото вярата. Калвин твърди, че хората, които Бог е избрал да
приемат Христа и за това да получат опрощение (т.е. „избраните“), са
предопределени от Бога да бъдат праведни и само техните души ще
получат спасение.

В цялата автобиография на Юнг критиките към протес-
тантството са постоянен мотив. Основен техен адресат там е баща му в
битието му на калвинистки свещеник – виждаме го като един не дотам
щастлив човек, който търси своята връзка с Бог, спазва стриктно всич-
ки повели на вероизповеданието си, но въпреки това не успява да
усети божията благодат. Юнг критикува тази църква най-вече за това,
че там не може да бъде осъзната ценността на живия религиозен опит.
Именно на него Карл Густав Юнг акцентира в последните години от
живота си, а и преди това.

Сред описаните в книгата страшни и религиозни сънища
особен акцент аналитикът поставя върху тъмния божи лик, явил му се
на 3-4 годишна възраст. „Тогава изведнъж разбрах, че Бог, поне за мен,
беше едно от най-сигурните и непосредствени преживявания”, отбе-
лязва вече 81-годишният автор, връщайки се в детството си. Юнг раз-
казва в детайли сънища, чието значение го е занимавало дълги години,
в които открива много символни значения. В тях той търси често и
свидетелства за противоречивото съдържание на архетиповете, а чита-
телят лесно може да открие в споделеното и реакции на случващото и
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на мирогледа в строго религиозното калвинистко семейство. Бащата на
Юнг, а и много от чичовците му са пастори.

Сред сънищата на младия Юнг, върху които той акцентира
най-силно, е този за огромен ритуален фалос, на чиито връх се разли-
чава единствено око, втренчено нагоре. Сводест таван, червен килим,
подиум и царския трон, на който е поставен фалосът, също присъстват
в съня на тригодишното дете. Самото видение изниква след като в съ-
ня си момчето е слязло по каменна стълба дълбоко под земята, в име-
ние близко до къщата на местен свещеник.

В съответствие с теорията си за колективното несъзнавано
Юнг в по-късна възраст търси праобраза на фалоса в някой подземен
бог, но споменава и че през годините на младостта му образът винаги
му се е явявал, когато Исус Христос е бил споменаван твърде високо-
парно. Освен етимологическите, в известен смисъл и художествените
тълкувания на този сън, особено внимание заслужава откровението на
автора на същото място, че за него „господ Исус” никога не е станал
истинен, нито напълно приемлив, нито заслужаващ обич, защото
винаги го е преследвала мисълта за неговия антипод под земята – едно
„ужасно, но не и търсено от мен откровение”, пише Юнг.

Фалосът от този сън Юнг определя като идентичен с образа на
Йезуита-човекоядец, друга травма (по определението на самия автор)
от ранното детство на Юнг. И двамата според него показват образа на
„тъмния Исус”. Преминалият край малкия Юнг католически монах –
черна фигура с широка шапка и дълга черна шапка, породил у детето
смъртен ужас. Той възприел фигурата като мъж, предрешен като жена.
Констатацията: „Това е йезуит!”, била отблъскваща за него заради
дочут от момчето разговор на баща му със свой колега за интригите на
йезуитите, които били нещо опасно.

Анализи на сънища и травми като описаните по-горе могат да
бъдат интерпретирани по различен начин, но е трудно да се избегне
подозрението, че те са и реакция на силната религиозност в едно про-
тестантско семейство, предполагаемата свръхценност на религиозния
фактор, играещ роля на всички нива в него. Не само бащата на Юнг –
Йохан Паул Алилес Юнг, е бил свещеник, но и двамата братя на ба-
щата. А в семейството на майка му имало шестима духовни лица.

Важно е също така да се подчертае, че официалната религия
логично е представена главно от мъжете в семейството – бащата,
чичовците и техните колеги – богослови по образование и свещеници
по призвание. Освен, че е в съня на преден план е изявен мъжкият по-
лов орган, интересен момент е, че в така плашещият за Юнг дългопол
свещеник е „предрешен като жена”. Фройдистки коментари като този
обаче липсват в автобиографията на Юнг. Според собствената му ин-
терпретация  страхът от „черния човек” го има у всяко дете, но важно-
то в случая е, че той е бил възприет като йезуит и то човекоядец (в съ-
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ня от подземието също се чува възклицанието на майката на Юнг:
„Това е човекоядец!”).

Аналитикът споделя, че цели 50 години след съня си е разга-
дал смисъла явилото му се нечовешкото създание, хранещо се с човеш-
ка плът, и с втренчено нагоре око. За това му помогнал коментар на ре-
лигиозните ритуали, акцентиращ върху основния човекоядски мотив в
символиката на светото причастие. Това кара Юнг да види в съня си не
детска, а дори прекалено зряла мисъл, на която са дали началото си
тези две преживявания.

“Кой говореше в мене тогава? Кой говореше върху проблеми
отвъд моето познание? Кой обединяваше Горе и Долу и по такъв начин
полагаше основата на това, което изпълни цялата втора половина на
живота ми с бури и страсти? Кой наруши непомраченото безметежно
детство с тежки предчувствия за зрелия човешки живот? Кой друг,
освен чуждият гост, който се появи, както Горе така и долу?”, пита
риторично Юнг в автобиографията си.

Отговорът му е еднозначен: „Imago Dei“. Той се явява в най-
дълбоките пластове на човешката душа, където вече зрелият Юнг ще
локализира архетиповете от своята теория. Този  образ обединява
„Горе” и „Долу” и именно така полага основите на пълноценния жи-
вот, особено на този в зряла възраст, както показва и цитирания пасаж.
Тези идеи ще бъдат развити от Юнг в теорията му за инициацията,
която предполага в стремежа си към пълнота човекът да обеме, да
„снеме” в себе си, и това „Долу”. А по твърдението на Юнг то из-
начално присъства в образа на Бога, което трябва да бъде признато и
от богословите. Заради разказаните случки Юнг определя този ранен
период от детството си като инициация в царството на мрака – времето
в което мракът е бил осветен максимално. Тогава по думите му е пос-
тавено   несъзнаваното начало на собствения му духовен живот.

По време на училищните си години Карл Густав Юнг за първи
път критикува философите, които по думите му поддържат „любопит-
ната представа“, че Бог е една хипотеза, която може да бъде оспорвана,
но не предлагат никакви мнения и обяснения за „тъмните дела на
Бога”.

Сянката, която Юнг съзира в Божия образ и която тормози
детството му, сякаш се нуждае от отговор точно толкова, колкото и
социално-историческото й „проявление” през първата половина на XX
век. Тогава тя се слива с човечеството чрез „истински дяволските дела
на това време: шестте милиона избити евреи, безчетните жертви на
робските опитни лагери в Русия, както и изнамирането на атомната
бомба”, отбелязва Юнг през 1952 г. в публикация срещу една от
критиките на Бубер.

За Юнг отговор на така съществения въпрос за злото може да
бъде даден само, ако бъде предизвикан тъмният Божи образ в едно с
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добрата Му светла страна, даваща упование и вяра. „Аз видях също и
другата страна, която може да се изрази с думите прелест, доброта,
мъдрост, милост. Тези опитни познания на пропастта и висенето на
човешката природа оправдават метафоричната употреба на термина
„демон”, обяснява той на същото място. В написаната през същата
година книга „Отговор на Йов”  Юнг ще се опита да отговори на ети-
ческия въпрос за злото с психологически и дори онтологически
аргументи. За споменатите обаче социално-политически събития от
първата половина на XX век, част от тях белязали трагично цялото
столетие, аналитикът дава интересна психологическа интерпретация
шест години по-рано в „Психология на пренасянето”. Книгата е пуб-
ликувана за първи път в Цюрих през 1946 г., всъщност малко след края
на Втората световна война.

Когато изследователите обясняват феномени като този със
загубата на духовност, Юнг им отговаря, че един лекар, какъвто е и
той самият, не може да оправдае действията на пациента си непре-
менно с това, че той е духовно по-нисш. Както всъщност не приема за
такъв признак и собствените си видения от детството, които обри-
сувахме. Лекарят няма право да се възмущава и от липсата на ду-
ховност, поставяйки диагноза, че тя е неподатлива на лечение.

За Юнг безсмисленото разрушение и опустошение са реакция
срещу отклонението на съзнанието от точката на равновесие. Макар по
думите му да подлежи на дискусия дали човекът е направил и една
крачка напред в моралността си през последните пет хиляди години,
вън от съмнение е, че съзнанието се е разширило неимоверно под фор-
мата на познание. Така индивидуалните функции са се диференцирали,
като са поставени под контрола на Аза. Казано по друг начин: неимо-
верно се е развила човешката воля. Юнг предполага, че щом има види-
ма промяна в степента на съзнанието на индивида, несъзнаваните съ-
държания, които вече са групирани, също ще се променят. И логично,
колкото повече се отдалечава съзнаваността от определена точка на
равновесие, толкова по-силни по думите на аналитика ще стават
несъзнаваните съдържания, които се борят да възстановят баланса.

Ето как изглежда финалният резултат от случващото се пред
погледа на дълбинния психолог: „Накрая това довежда до дисоциация:
от една страна, Аз-съзнанието прави конвулсивни усилия да отхвърли
един невинен опонент (ако не подозира че негов съсед е дяволът!), а,
от друга страна, все повече става жертва на тираничната власт на една
вътрешна „управленска опозиция”, която проявява всички черти на
една комбинация от демонични черти от един субчовек и свръхчовек
едновременно” (14).

В този пасаж могат да бъдат открити и много от психоа-
налитичните аспекти на интерпретация, характерни за Зигмунд Фройд
– този за подтиснатите импулси, както и този за преноса. Юнг обаче
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призовава към едно religio – едно „внимателно отчитане” на винаги
наличните несъзнавани сили, които хората пренебрегват на свой риск.
Той апелира отново да се търси начин да бъде възстановено крехкото
равновесие между Аз и не-Аз, защото сегашната криза се е подготвяла
от векове именно поради промените в степента на съзнаваност у
човека.

В същата 1946 г. Юнг настоява да се обърне внимание на
факта, че в посочените социално-политически събития са били
въвлечени няколко милиона души, които са изиграли ролята си в тях,
от което  да се извади поучителен урок. В кратко отклонение обаче
може би е интересно да се отбележи, че Юнг вероятно прочита този
урок и за самия себе си.

През 1933 г. той е избран за президент на приобщеното към
господстващата идеология немско дружество за психотерапия (пост,
отказан от Ернст Кречмер). Според много негови съвременници  той
приема избора само за да може да защитава еврейските си колеги,
както и застрашената от режима немска дълбинна психология. В
обширното си изследване „Психоанализа. Класиците” (1990 г.) (15),
посветено на бащите на дълбинната анализа, австрийският философ и
психотерапевт Йозеф Ратнер се противопоставя на тази теза. Той ци-
тира няколко обширни, но и интересни изречения на Юнг, публи-
куване в януарския брой на „Централен вестник за психотера-
пия”:„Арийското несъзнавано има по-висок потенциал от еврейското;
това е предимството и недостатъкът на една младост, все още не-
напълно отчуждена от варварското. Според мен тежка грешка на
досегашната медицинска психология е било това, че тя на доверие е
прилагала еврейски категории, които впрочем не са задължителни
дори за всички евреи, също към християни, германци и славяни. Така
тя обяснява тъкмо най-скъпоценната тайна на германеца, неговата
творчески-пророческа душевна основа, като детински банално блато,
докато моите предупреждения през тези десетилетия бяха подозирани
в антисемитизъм. Това подозрение произлиза от Фройд. Той не поз-
нава германската душа, както не я познават и всички негови германски
папагали. Дали властната поява на националсоциализма не им е за
поука?” (16).

За Ратнер тези думи не могат да бъдат тълкувани по никакъв
различен начин, освен като открито изповядване на фашистко
умопомрачение. Твърдение, оспорвано, а според мен и с право, от
редица представители на психоанализата и аналитичната психология,
доколкото то не намира потвърждение дори в самата публикацията на
Юнг. И тук, както и в предходните си съчинения, той призовава да се
следят, доколкото е възможно, протичащите в съзнанието процеси и
тяхната връзка с несъзнаваното, доколкото са способни да повлекат
след себе си беди.
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Три години след цитираната публикация излиза от печат
изследването „Вотан”. В него Юнг описва националсоциализма като
грандиозно природно явление, при което стародавният бог на бурята
се е събудил в душите на немците и оживотворява като конкретизиран
архетип политическия сценарий, с който трябва да се позволят него-
вите ужасявани и отблъскващи начини на изява (17).

И в двата цитирани случая по мое мнение е трудно да бъде
открито друго, освен адекватни или не опити националсоциализмът да
бъде обяснен чрез методите на дълбинната анализа. Неправомерно ми
се струва на Юнг да се приписват (както прави Ратнер) симпатии към
националсоциализма с довоза, че в обширната му автобиография лип-
сват сведения за собственото му поведение по отношение на тази
идеология. Най-малкото защото, както вече споменахме, Юнг пише
„Спомени, сънища, разкази”, когато е на преклонните 81 години, а и
поради факта, че в немалко предходни съчинения е отправял критични
бележки към хитлеризма. Доста по-обоснована изглежда бележката на
Анри Еленбергер, че Юнг, както много свои съвременници, в началото
е подценявал ”злокачественото нацистко зло” (18).

Като основна задача на дълбинната психология Юнг очертава
не толкова да критикува, а да умее да предвижда подобни явления, за
да спомогне за навременното им предотвратяване.  В изследването си
Йозеф Ратнер разказва, че когато швейцарският психотерапевт Гюстав
Байи отправил протест срещу „идеологическото приспособяване” към
националсоциализма, Юнг отговорил: „Да се протестира е смешно –
протестира се срещу лавина. По-добре да я предвидим” (19).

След всичко казано особено важно ми се струва да се
подчертае, че Юнг вижда именно в религията „духовната система”,
способна „да държи в бутилка” идещите от несъзнаваното енергии,
които, могат да доведат до непоправими последици, ако нараснат
неимоверно и бъдат оставени да се отприщят. Доколко църквите в
настоящия си вид са способни на това, доколко са се приспособили
към споменатата вече промяна на съзнанието, е друг въпрос, на който
според Юнг не се бои да даде своя отговор.

Задавайки един от последните големи наративи – този за архе-
типовете (което противостои на определението на постмодернизма
като край на големите разкази), делото на Юнг, насочено към
лечението на човешката душа, по мое мнение може да изиграе своята
положителна роля и в една постмодерна ситуация, в която толкова
често се говори за криза на културата и ценностите. А теорията за
архетиповете, най-вече чрез заложения в нея постулат за колективното
несъзнавано, би спомогнала за преодоляването на изкуственото според
много анализатори „разцепване” между „индивид” и „колектив” (20).

Някои анализатори виждат в архетиповата теория също и
възможност за преодоляването на разцеплението между Дух и Мате-
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рия, така характерно за философстването след Просвещението. Пост-
юнгианецът Стивън Хок отбелязва, че подобно на „причиняващата,
даваща форма на средновековното мислене и на Платон преди това,
архетипът е структуриращ принцип, който на единия край на конти-
ниуума се представя като материя, а на другия – като дух” (21).

Гъвкавият и едновременно с това коректен подход към факти от
различни епохи, изпъстрените с културни препратки изложение и до-
казателствена част в теориите на Юнг,могат да бъдат възприети и като
богат и многообразен колаж от религиозни и други символи от вся-
какви времена и култури. Това представя един подход, който сякаш
носи в себе си интуиции за бъдещата постмодерна епоха (чието начало
анализаторите локализират няколко десетилетия след Юнг), когато им-
енно колажът и оценностяването на артефакти от различни историчес-
ки епохи ще бъдат сред емблематичните за културата форми и похва-
ти.
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Док. Сергей Методиев (ИИОЗ-БАН)
Постсекуларната динамика на религията и парадигмата на Хегел

За религията се дават противоречиви оценки от възхвала като
път към Бога до отрицание, като път към заблуждението и илюзиите.
Тази крайна нееднозначност на отношението към религията, отразя-
ваща трудно постижимото й равновесие с другите области на човеш-
ката култура, стои в основанията на нейната динамика и в днешния
постсекуларен свят.

Миналата година се навършиха десет години откакто на
11.09.2001. рухнаха двете кули на световния търговски център в Ню
Иорк. Терористичните атаки бяха предствени от техните автори като
имащи своите морално-етически основания в религията. Това обърна с
огромна сила вниманието на обществото към религиозната пробле-
матика. През изтеклия период не стихваха обществените дискусии по
цял свят не само относно същността на исляма, но и относно същност-
та на религията изобщо, сблъсъкът на цивилизациите, репективно въз-
можностите за тяхното съвместно съществуване. Но както отбелязa
един български учен „Вече от дистанция може да се види, че много от
водещите умове в областта на социалното и хуманитарно знание, без
да пророкуват развоя на събитията, са били наясно далече преди това,
че дебатите върху религията тепърва предстоят.” От друга страна оба-
че, прогресът на науката и техниката бяха  довели вече до едно антро-
поцентрично разбиране на света, до „разомагьосването”му, по думите
на Вебер, а просвещенския призив на Кант, човек да има смелостта да
се ползва от собствения си разсъдък, се бе настанил трайно в публич-
ното пространсво. Църквата беше загубила своя контрол върху нау-
ката, техниката, общественото благосъстояние, бе загубила своята пуб-
личност, своята релевантност.
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Мощният процес на секуларизация, обаче, който до тогава в
голяма степен изместваше встрани религиозната проблематика, или
дори я игнорираше, сега се принуди да осъзнае себе си, като не-единс-
твеното главно действащо лице на съвременната световна сцена. Мо-
дернизацията предизвикана от секуларното мислене се оказа недос-
татъчна, тъи като пропускаше вечните въпроси, които винаги отново и
отново изникваха: „Кои сме ние?”,„От къде идваме?”, „Какъв е смисъ-
лът на човека и света?”...Традиционната проблематика за отношението
между разума и вярата, между разума и религиата, бе не просто Въз-
становена, но бе поставена като централна. Така, през 2004 година, об-
щата тревога за съдбата на човечеството и неговата култура събра два-
ма полярно противоположни един на друг мислители – Юрген Хабер-
мас и Йозеф Ратцингер в един диалог посветен на темата:„Диалектика
на секуларизацията. Дополитически морални основания на свободната
държава.” Въпреки различните фундаменти на които се основават тези
мислители, те показват сходни, а понякога дори еднакви отношения
към най-важните проблеми на съвременността, особено в областта на
„оперативното”. Това сходство достига до там, че както католицизма,
така и либерализма демонстрират готовност за диалог помежду си,
като всеки от тях е готов да признае и се поучи от грешките си, а за-
едно да бъдат солидарни в своето противостоене на злото в света.

Така този диалог между църквата и секуларния разум (а и
много други срещи между наи-големите съвременни мислители, като
Хабермас и Дерида, Рорти и Ватимо...) илюстрира по недвусмислен
начин новата историческа ситуация, в която светът се намира днес –
настъпването на постсекуларната епоха. Ние не бихме могли да си
представим като възможен един диалог между Калвин и Сервет
например, който да не бъде „осветен” от пламъците на кладата. Ето
защо диалогът Ратцингер – Хабермас ще бъде разглеждан по-долу като
знаков за настъпващата нова епоха. В началото на своя реферат (тук
ние сме принудени да разглеждаме само изходните реферати, тъй като
протоколът на самата дискусия не беше публикуван) Хабермас ни
връща към един въпрос формулиран в средата на 60-те години на
миналия век от Бьокенфьорде: „дали свободната секуларна държава не
се захранва от нормативни предпоставки, които самата тя не може да
гарантира.”(Диалектика на секуларизацията, стр. 17).

Без да разискваме този въпрос, ще отбележим, че самото
връщане към него предизвикано директно от темата на дебата върху
нашето настояще показва, че отнощенията между секуларно и рели-
гиозно мислене не са достигнали до своята яснота. Въпреки победния
ход на секуларизацията, религията не е „снета”. Основание за подобно
твърдение ни дава, както ще стане ясно по-долу, не само устойчивата
жизненост, която религията демонстрира в не най-подходящите за нея
условия на един пределно секуларизиран свят какъвто е нашия. Самата
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нерелигиозна и следметафизична секуларна рефлексия чувства вътре в
себе си своите граници. Това довежда до признанието на Хабермас, че
за тази рефлексия „смисловите потенциали” на религията остават „ког-
нитивно предизвикателство” и секуларното мислене изявява своята го-
товност да се учи от тях. Същото, обаче според Ратцингер, важи и за
религията, която осъзнаваики своите граници може диалогично да пог-
ледне към философията и разума, като към свой коректив. Затова Ха-
бермас защитаващ политическия либерализъм, който „схваща себе си
като нерелигиозна и следметафизична оправданост на нормативните
основания на демократичната конституционна държава”(Д. на С.
стр.19)говори за „двоен учебен процес”.

Йозеф Ратцингер, който напротив застава върху фундамента
на религията, очертава два основни фактора в нашето съвременно раз-
витие. „От една срана това е формирането на едно световно общество,
в което отделните политически, икономически и културни сили са все
повече взаимообвързани...Другият е развитието на възможностите на
човека, на силата на градеж и разрушение, които поставят по-остро от
всякога до сега въпроса за правния и нравствен контрол над
властта.”(Д.на С. стр.43)

Към тези два фактора Ратцингер прибавия и трети: ”Въпросът
какво всъщност тъкмо в дадения контекст представлява доброто и за-
що човек трябва да го върши дори в собствена вреда, ето този основен
въпрос остава без отговор.”(Д. на С. стр.44) Ратцингер счита, че нау-
ката не е в състояние да произведе някакво обновено етическо съз-
нание. От друга страна картината на света, която се променя с научния
напредък има своя принос към рушенето на установени марални нор-
ми. Тук той вижда отговорността на философията да осветява критич-
но развитието на отделните науки и прибързаните заключения „относ-
но това що е човекът, откъде идва и защо съществува.” Науката не
представя всички измерения на човешкото битие, а негови частични
аспекти и така погледът не е в състояние да обхване цялостта. По-
казвайки новите предизвикателства на съвременната епоха, глобалният
тероризъм и небивалите възможности на човека да създава хора, „да
ги, така да се каже, произвежда в епруветка”, Ратцингер визира два
противоположни проблема. Първият касаещ тероризма е, че той би-
дейки захранван от религиозен фанатизъм поставя въпросът: Не е ли
вече религията една архаика, която трябва да бъде снета и така да
освободи място на човешкото развитие към свобода и универсална
толерантност? Дали тя не трябва да се постави под надзора на разума?
От друга страна „човекът от епруветка”, който се превръща в свой
собствен продукт водещ до изкушението да се експериментира с хора
и те „да бъдат схващани и отстранявани като боклук”. Ето, че ако
преди сме си задавали въпроса позитивна морална сила ли е религията,
или не, то в този случай ние трябва да се усъмним в благонадежността
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на разума, тъй като и атомната бомба е негов продукт. Така, търсейки
едно обосноваване на такива правни отношения, които ще са в със-
тояние да се спрвят с фундаменталните проблеми на нашето време,
Ратцингер стига до питането за по дълбоко лежащи основания на пра-
вото, които да произхождат от самото битие на човека и които да ста-
нат коректив на позитвното право.

Католическата църква апелира към общия разум в търсене на
разбирателство относно етическите принципи на правото в едно се-
куларно, плуралистично общество. Съврвменното световно общество
може само в един интеркултурен диалог да търси общите си правно-
етически принципи. Но, констатира Ратцингер „рационалната, или ети-
ческата, или религиозната формула за света, по отношение на която
всички да са единни и която тогава би могла да носи цялото, не съ-
ществува.”(Д. на С. стр. 60-61)

Така Ратцингер изхождайки от своята позиция стига до съгла-
сие с изказаната от Хабермас необходимост и готовност за учене и
самоограничаване и от двете страни – Религията и Разума. Тъй както
има патологий в религията, които изискват за своето корегиране бо-
жествената светлина на разума, така има и патологий на разума, които
трябва да му покажат, че за него също е необходимо да се придържа
към своите граници и да се вслушва в големите религиозни традиций
на човечеството. Така човечеството може да се движи към опита за
постигане на „полифонична корелация” на световните култури, в която
вяра и разум в своето допълващо сътрудничество да доведат до
появата на такава действена сила, „която да удържа света ведно”.

Ние виждаме как двете полярно отдалечени страни – рели-
гията и секуларния разум, представени от Ратцингер и Хабермас,
търсейки възможности за диалог, поучение и подкрепа помежду си се
стремят към възможни синтетични, общи и за двете, становища. Този
стремеж, обаче, бих искал да обърна специално внимание на това, все
още е продиктуван предимно от една само външна необходимост,
каквато са глобалните световни заплахи. Срещу тези заплахи, като
срещу общ противник се съюзяват иначе все още ненамерилите своя
общ език – религия и секуларен разум.

Но нека преди да пристъпим към търсенето на по-дълбока,
иманентна причина за синтетичен изход от дихотомията религия-ра-
зум с помоща на Хегеловото мисловно наследство, хвърлим поглед и
към визията на Джани Ватимо за ситуацията на времето след иден-
тичните, според него, по своето значение известия – Ницшевото за
„смъртта на Бога” и Хайдегеровото за „края на метафизиката”. Тъкмо
неудържимият плурализъм на късномодерния Вавилон, „верифицира”
валидността на последните две събития. Точно този свят, в който „мо-
ралният Бог е мъртав”, а метафизичният фундамент на една обективна
битийна структура е погребан, по един почти парадоксален начин е
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„освободил терена за една подновена жизненост на религията”. Но
това не е просто едно завръщане към традиционния метафизически
Бог, към който нашата съвременност е отрязала пътя, т.е. тук не става
въпрос за десекуларизация, а за постсекуларизация, която ни води към
едно „нерелигиозно християнство”. „Вярата в Бог е била мощен фак-
тор за рационализация и дисциплиниране, позволил на човека да из-
лезе от първичния лес на „война на всички срещу всички” и под-
помогнал конституирането на „научна” визия за света, която отваря
пътя за техниката с нейните ефекти на подсигуряване и улесняване на
съществуването. Точно поради това днешният „цивилизован” човек
няма повече нужда от вярата в Бог и тази вяра се разглежда като не-
нужна и излязла от употреба лъжа точно от тези, на които, в Негово
име, винаги е било заповядвано да не лъжат. Ето затова тъкмо вяр-
ващите са убили Бог според Ницше; но прочитът на това твърдение,
много повече... е свързан с факта, че тъкмо общото улесняване на чо-
вешката ситуация – детерминирано от рационализацията на същес-
твуването, която по произхода си е свързана с вярата в Бог – е нап-
равило безполезна и е извело от употреба „крайната хипотеза” за едно
висше същество, фундамент и крайна цел на ставането на света.” Ето
защо, Ватимо вижда Запада като „секуларизирано християнство”, в ко-
ето ние намирме капиталистическа и технологична рационалност,
„”редом” с една серия идеални теми, свързани помежду си, но в осно-
вата си независими и често полемизиращи, като например прос-
вещенския рационализъм и християнската догматика... Повече, откол-
кото във всяка друга епоха, тези компоненти...изглеждат смесени в
една цялост, разбира се, не органична и строго определена, а такава, в
която липсват елементи на строго разграничение”.(Дж. Ватимо „След
християнството”, стр. 105). Но не изглежда ли тази цялост, за която
говори Ватимо такава - не строго определена и не органична, с
независими в основата си страни именно защото не е погледната от
позицията на Хегеловия диалектически разум, а липсващите елементи
на строго разграничение може би биха могли да бъдат съзряни от
онова синтетично мисловно единство, пътя към което е осветен имен-
но от този разум. Самото определение на съвременния западен свят ка-
то „секуларизирано християнство” показва ненадценимата важност на
изясняването на отношенията, в които се намират двете му съставящи
– секуларното и християнското начало. Защо християнското, т.е. ре-
лигиозното начало продължава упорито своето съществуване не прос-
то въпреки секуларизацията, но дори под формата на секуларизация,
намирайки се в самите нейни основания и причинявайки я? Не е ли в
своята действителна същност секуларизацията един отклик на необ-
ходимостта за демитологизация на религията, съдържаща се в самото
понятие за религия, а значи и един опит за „разомагьосване” на света?
Но дали този опит е успешен, дали той е доведен до своя логически
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край? За да се опитаме да установим това, нека се върнем към вече
споменатата по-дълбока, иманентна причина, която с необходимост
води към търсения синтез в постсекуларната динамика на отношението
религия - разум. Този синтез, както се надявам да покажа, което е и
моята основна теза, не може да бъде намерен без помоща на, ако не
забравената, то поне на излязлата от философска „мода” Хегелова
философия. Тук трябва да добавим и крахът на реалния социалилизъм,
който доведе до социално-емпирическото отхвърлиане на марксизма,
погрешно разбрано като негово логическо снемане. Така обвързаност-
та на марксизма с името на Хегел не допринесе за припомнянето на
идейното богатство на философията на последния. Но, по думите на
самия Хегел, „поради това, че сме... забравили” нещо, то „още не е
истински снето”.(Хегел, Ф. на Р. Стр.115)

Разбира се, тук няма да става дума за едно просто връщане
назад към историческия Хегел, като че ли там бихме могли да намерим
експлицитно решени проблемите на съврменния свят. По скоро, с
помоща на Хегеловото мислене, ние ще се опитаме да обосновем необ-
ходимостта от едно диалектическо движение напред към самосъзнани-
ето на разума, към една не просто постметафизична, но дори метафи-
лософска рефлексия. В тази връзка, нека акцентираме на една, най-
малкото недооценена от съвременните мислители дистинкция. Тя
притежава централно място в немската класическа философия от Кант
до Хегел, това е дистинкцията Разсъдък – Разум. Но при едно по-нас-
тойчиво и задълбочено разглеждане на тази дистинкция е възможно да
се окаже, че когато се говори за противопоставяне на религията и ра-
зума, като за очевидно противоположни същности, които са единст-
вено и само противопоставени тази противопоставка не е напълно пра-
вомерна във вида , в който се  приема. Ние ще направим опит по-ос-
новно и по-дълбоко да разберем защо Хегел счита, че религията по
своето понятие не просто не е противоположна на разума, но напротив
„единствено разумът е почвата, върху която религията може да бъде у
дома си.”(Хегел, Ф. на Р. ,стр.192) Но споменатото разглеждане би
осветило и обратната страна, поставяйки този път под съмнение наша-
та увереност, че нерелигиозната, следметафизична секуларна рефлек-
сия на разума е действителният наследник на спекулативния разум в
Хегелов смисъл.  Оставайки в контекста на диалога Хабермас – Рат-
цингер, който, както споменахме, разглеждаме като знаков за дина-
мичната постсекуларна констелация на идеите в съвременна Европа,
ние трябва да се спрем по-отблизо на основната противопоставка ра-
зум-религия. В стремежа си, обаче, да направим това през еписте-
мологическата призма на Хегеловата философия, тук ще припомня
накратко, макар и в най-общи линий, неговата философска система.

Между многотомните философски произведения на Хегел,
разпростряни в най-различни области на познанието, ние ще се спрем
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на „Енциклопедия на философските науки”, тъй като именно тук е
изложена философската му система в нейната цялост. Това решение не
се основава върху субективно предпочитание, или произволно хрум-
ване. Напротив. Хегел е този, който показа, че методът не е нещо,
което ние избираме преди познанието и след това го налагаме на обек-
та, по един външен за последния начин. Ние нямаме наша собствена,
самостоятелна логика, независима от логоката на самия обект, която
би могла да се превърне в метод на познанието на този обект. Поня-
тието на самия обект, иманентната логика на неговото развитие е оно-
ва, което трябва да стане наш метод на изследване, а от там и логика на
нашето мислене. И по такъв начин, логиката на обекта, станала логика
на нашето мислене ще бъде методът, с помоща на който ние да постиг-
аме същността на изследвания обект. Ето защо за мен не стоеше въп-
росът за избора на метод. Приемането на Хегеловия диалектически ме-
тод за мен беше една несъмнена необходимост, елиминираща избор-
ната ситуация изобщо.

Но да се върнем към „Енциклопедия на философските науки”,
тъй като в това произведение, както споменах, Хегел излага в цялост
своята философска система.Споменатото произведение се състои от
три тома. Първият том е „Науката логика”, или както нейният автор
пояснява тя е „наука за Бог, както той е „в себе и за себе си” преди съз-
даването на крайния свят.” Том втори е озаглавен „Философия на при-
родата”, като природата в своята цялост се разглежда като „инобитие”,
като „овъншностяване” на божествения Логос. Третият том на „Енцик-
лопедията” е „Философия на духа” и Хегел проследява всички форми
на неговото развитие от първоначалните му етапи до завръщащото се в
себе си абсолютно знание. Така тук ние се срещаме с духа в неговата
тоталност, където той бива Субективен дух, Обективен дух и Абсо-
лютен дух. Именно на последната негова форма, която се подразделя
на изкуство, религия и философия ние ще се спрем тук.

Трите сфери на абсолютния дух – изкуството, религията и фи-
лософията, имат своето единство в това, че обектът на тяхното поз-
нание е  един и същ и това е Абсолютното. Откъде в такъв случай се
появява разликата между тях? Тази разлика произлиза от различните
начини по които споменатите три форми на Абсолутния дух схващат
своя, общ за всички тях, обект. Изкуството сваща Абсолютното в обра-
зи, религията в представи, а философията в понятия. В процеса на на-
шето по- нататъчно изследване, ние не веднъж ще визираме дистин-
кцията представа – понятие, тъй като именно чрез нея ще се опитаме
да обосновем действителността на толкова комплицираното отноше-
ние религия – философия(респективно вяра – разум). Най-голямата и
решаваща разлика между представата и понятието е тяхното отно-
шение към противоречието. Докато представата разсъдъчно определя
и държи противоположностите вън една от друга, като само мъртви и
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застинали в себе си без преход помежду им, то разумното понятие
освен тяхната противоположност, задържа и тяхното единство, тях-
ното тъждество и преминаване една в друга. Още в самото начало на
„Науката логика”, когато Хегел започва от най-абстрактните категорий
– битие и нищо, той показва, че определението на чистото битие като
неопределеното непосредствено „е”, като чисто „биване”, т.е. тъкмо
липсата на всякакви понататъчни определения е именно неговото
определение. Но същата тази липса на определения се оказва и самото
нищо,т.е. тя е самото определение на чистото нищо. Така чистото би-
тие се оказва имащо същото определение, както и чистото нищо и по
такъв начин, то не само преминава, но и е вече преминалост в нищо. И
обратно – на нищото в битие. Така едва това постоянно преминаване
на тези категорий една в друга, но и тяхното постоянно различаване
една от друга, „с една разлика, която е също така непосредствено
снета” е тяхната истина – ставането. Битието и нищото са само момен-
ти на ставането и извън неговата динамика, оставени само като проти-
воположни един на друг, като абстрактни тъждества със самите себе
си, те нямат истина. Ето защо разсъдъчното мислене, което държи про-
тивоположностите като застинали в себе си същости остава в раз-
съдъчността на представата и не може да схване тъкмо диалектичес-
ката разумност на понятието, чиято иманентна динамика е основана
върху постоянният преход на тези противоположности една в друга.
По такъв начин, в историческото усилие на духа да схване истината за
себе си и за универсума, той минава през различни фази на разбиране
на абсолютното, изразяващи се в различните начини на неговото
схващане – чрез образ в изкуството, представа при религията и
понятие във философията. Поцесът на все по-адекватното схващане на
абсолютното постепенно надрства и образа, и представата като форми
на познанието и кулминира в понятието, като в онази най-адекватна
форма, която е тъждесвена със своето съдържание. Така представата
има своята истина в понятието и следователно вътрешната тенден-
цията да напусне себе си, да „разреши” себе си и да намери себе си в
понятието. Но това разсъдъчната представа не може да стори докато
остава вярна на себе си и държи противоположностите мъртви, без
преход една в друга. Всичко това налага едно прецизиране на погледа
към всяка една от двете страни, противопоставени в големия спор на
съвременността – религията и разума.

Търсейки определящите характеристики на понятието разум в
съвременното му противоборство с религията, ще ни направи впечат-
ление, че в повечето текстове на водещите съвременни мислители,
занимаващи се с отношенията между религията и разума, почти напъл-
но липсва решаващата за Хегел (а в един по-широк смисъл и за цялата
немска класическа философия) дистинкция разсъдък – разум. Хабер-
мас, в споменатия диалог с Ратцингер, по-скоро определя разума като
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едно след-метафизично, секуларно мислене, което е „религиозно не-
музикално”, отколкото във визирания по-горе Хегелов контекст на
схващане на разума, който макар и различен от религията, не е ире-
левантен на нейната „музика”. Така ние оставаме при антиномичното
противопоставянето на традицийте на Просвещението, или западната
секуларна рационалност и тези на религиозните учения и по-конкретно
на християнската вяра.

Времето преди втората половина на 16-ти и началото на 17-ти
век, ние бихме могли да свъжем със свят който според Чарлз Тейлър
можем „да наречем ‘омагьосан” като антоним на Веберовия термин
„разомагьосване”. В един омагьосан свят е налице силно потивопос-
тавяне между сакрално и профанно. Под сакрално имам предвид опре-
делени места като църквите, определени времена като големите праз-
ници, определени действия като произнасянето на месата, в които
присъства божественото, или свещенното. За разлика от тях, други
места, времена, действия се смятат за профанни.”(Ч. Тейлър, Разновид-
ности на религиятя днес, стр.68-69) От казаното дотук става ясно защо
би било грешка да смятаме, че всяка десакрализация е профанизация.
В този смисъл, ако приемем, че секуларният разум е „разомагьосвал” и
демитологизирал сакрални същности, това не означава, че той ги е
профанизирал. Това важи обаче само в онзи случай, когато и до-
колкото сакралната религиозна представа бива придвижена към по-
нятието. Едва тогава и само тогава тя бива демитологизирана, но не и
профанизирана. Такова придвижване, обаче, се осъществявя са-
мосъзнателно едва в Хегеловия спекулативно-диалектически разум,
докато при така наречения Просветителски разум ние се срещаме най-
често с едно игнориране, с едно просто изтласкване встрани на ре-
лигиозната проблематика, а не с нейното снемане в понятието. Нека,
обаче, се спрем за миг при това централно за Хегеловата диалектика
понятие, превдено на български език с думата „снемане”. При от-
варянето на всеки немски речник, ние ще видим, че срещу думата
“aufheben”(снемане), стоят няколко, при това противоположни
значения: 1 „повдигам, вдигам нагоре, издигам”, 2”снемам, вдигам,
прекратявам”, 3 „отменям, анулирам, развалям”, 4 „запазвам, съхра-
нявам, прибирам”, 5 „разчиствам” и др. Ние виждаме, че в приветс-
твания от Хегел, заради неговата спекулативна мощ немски език,
думата „aufheben„ не означава единствено „премахване”, но съ-
щевременно също така и „запазване”. Разбираем и за представата,
„нагледен” пример за „снемане” са кислородът и водородът така, както
те са свързани в молекулата на водата. Тези два елемента, които по от-
делно, така както всеки от тях съществува сам за себе си са газове,
които обаче, щом бъдат „снети” в молекулата на водата, се превръщат
в течност. Или с други думи, когато бъдат едновременно „прекратени,
отменени, анулирани” и „запазени, вдигнати, съхранени” с това те
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„разчистват” пътя за качествено новото си единство – водата, която не
е нищо друго освен водород и кислород и в същото време е нещо
друго от простото смесване на тези два газа. Тук няма да е излишно,
ако дори само си припомним тезата на Аристотел, че „цялото е повече
от свойте части”.

Сега, връщайки се към нашата основна тема, няма да е трудно
да се забележи, че в известното изказване на Пол Холбах: „Религията е
възникнала там, където първият хитрец е срещнал първият глупак.”,
липсва „снемане”, без това да означава, че тази теза е напълно лишена
от истинност и историческо значение. Тя, обаче, по-скоро визира
„наличното битие”, отколкото битието на понятието за религия. Със
своя механико-геометричен, разсъдъчно-частнонаучен, но не и мирог-
ледно-диалектически метод Просветителския разум не може да снеме
религията. Той просто я обявява за нещо по-скоро илюзорно, откол-
кото за даваща реално познание, като по такъв начин изпуска нейното
действително мирогледно съдържание. Но лишавайки самия себе си от
мирогледната диалектика на понятието, просветителския разум
фактически наподобява религията в нейната невъзможност да транс-
цендира представата, оставайки при разсъдъчната противопоставеност
на противоположностите.

Тук трябва непременно да се отбележи, че самата християнска
религия в своето учение за тайнството на троицата, при някой автори
като Майстер Екхард и Николай Кузански с неговото учение за
тъждеството на Минимума и Максимума, в мистическата литература,
или при теолози като Карл Барт, например, прониква до такива спеку-
лативно-диалектически дълбочини на мисълта, които за прос-
ветителския разум остават недосегаеми. Но когато представата достига
чрез различието до своята противоположност вътре в самата себе си,
тя повече не може да съществува като представа. Представата не до-
пуска вътре в себе си собственото си противоречие, собствената си
противоположност. Така тя или упорства да задържи своята противо-
положност извън себе си, в резултат на което не може да излезе от соб-
ствената си едностранчивост, или завършва своето съществуване като
представа и се превръща в понятие. Понятието точно по това се отли-
чава от представата, че негов необходим момент се явява различието
вътре в него самото, при това различие с неговата собствена про-
тивоположност. Затова понятието има по неотнимаем начин в самото
себе си своята собствена противоположност. Така ние се виждаме при-
нудени да допуснем, че просветителския разум не е действителния
наследник на спекулативно-диалектическия Хегелов разум. Ето защо,
когато в съвременната култура се говори за отношението Разум – Ре-
лигия, без да се прави никакво понататъчно уточнение на понятието
Разум, особено с оглед дистинкциите Разум – Разсъдък и представа –
поятие, това говорене няма в себе си самата възможност да достигне
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до схващането на действителната същност на даденото отношение. Но
щом, както ни учи Аристотел, дадена възможност отсъства, то съвсвм
сигурно ще отсъства и нейната действителност.

Казаното до тук хвърля светлина върху инак оставащото скри-
то противоречие в съвременната дискусия относно отношението меж-
ду религията и разума. От една страна, онова което в тази дискусия би-
ва наричано разум, няма в себе си методичната диалектическа мощ,
която да доведе до демитологизирането на религията, разкривайки
същността на последната във формата на понятие,т.е. експлицирайки
нейната иманентна разумност. Ето защо, така нареченият „разум”, не
просто не би могъл сам да извърши вече постигнатото от Хегел, но до-
ри и не може да го задържи. От друга страна, самата религия, тук ви-
зираме най-вече християнската, има в себе си, както посочихме по-го-
ре, спекулативно-диалектическата динамика на понятието, водеща до
фундаментални мирогледни прозрения, които обаче, продължават все
още да остават във формата на представи. Ето защо самата религия
има като свой същностен, глъбинно скрит момент, тенденцията да над-
могва себе си в своето себеразкриване в посока към понятието. Но до-
колкото религията устойчиво пребивава в представата, съпроти-
влявайки се на демитологизиращата сила на понятието, и преживява
последната като своя анихилация, тя остава в невъзможност да раз-
познае понятието като своя собствена истина. По такъв начин дейс-
твително необходимия момент на демитологизация, на който,обаче,
нека още веднъж подчертаем това, религията се противопоставя, бива
подхванат и осъществен от просветителския разум като „разомагьос-
ване”. Но самият този разум, както става ясно при неговото поставяне
в контекста на Хегеловата мисловна парадигма, остава в невъзможност
да доведе докрай демитологизацията, а с това и „разомагьосването”,
тъй като е неспособен да покаже диалектическото самодвижение на
понятието като истината в която конвергират религиозните представи.
Така пък, обратно, самият просветителски разум лишава себе си от
способността да разпознае в дълбоките мистически откровения и тео-
логически прозрения на великите религиозни традиций, спекулативно-
диалектическите фундаменти на търсеното единно, синтетично-мирог-
ледно познание.

Все по-властно, обаче, се налага необходимостта от такова
познание, което в определящия съвременната история процес на „из-
равняване по обем на понятията човечество и планета земя”(С. Илиев),
да „удържа света ведно” (Ратцингер).  Чувствайки, но именно само
чувствайки, вътрешната си ограниченост да се справят самостоятелно
с тази  задача, както просветителския разум, така и религията про-
явяват готовст да се учат един от друг. Съществува, обаче, голяма въз-
можност това взимно обучение да не даде желаните плодове на тол-
кова нужната за настоящето и бъдещето на света мирогледна синтеза.
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Докато религията и разума се отнасят един към друг, като абстрактно-
разсъдъчно противопоставени, застинали,въпреки вътрешната си ди-
намика, в своите парадигми, без преход на едната в другата и обратно,
ние не можем да се надяваме на друго освен само на това, че те, при-
тиснати от безпрецедентните глобални заплахи, ще бъдат по-диа-
логични и ще продължават да търсят допирни точки помежду си. Това
положение, при цялата му ненадценима важност и новост в историята,
показва причината за тези нови „добросъседски” отношения, като сто-
яща извън субектите намиращи се в тях. Но съюзяването на две осо-
бени сили, борещи се срещу обща за тях заплаха, по никакъв начин не
гарантира, че тези сили ще достигнат до осъзнаването на своя единен
произход, в който, като в Единното на Парменид и въпреки „из-
вестието за края на метафизиката” конвергира цялото многообразие на
тяхната проблематика. Въпросното осъзнаване не може да бъде дос-
тигнато, ако се заобикаля постигнатото от Хегел. Това не означава,
разбира се, нека повторим още веднъж, че ние ще намерим при Хегел
готови решенията на световно-исторически проблеми, възникнали
почти 200 години след него. Това също така не означава, че цялата
след Хегелова философия не е добавила нищо към „съкровището на
разумното познание” (Хегел). Но ние можем най-малко да останем
скептични към онези философи, които темпорално са след Хегел, но
имат „неизвинени отсъствия” от неговите лекций. Положението става
още по-комплицирано, ако вземем предвид и факта, че самото при-
съствие на тези лекций, не е гаранция за тяхното разбиране. Тук, също
така не се твърди, че самата Хегелова диалектическа логика(дори и да
е била разбирана след Хегел) е достигнала последната връхна точка на
своето онто-епистемологическо развитие именно при него. Тук се
твърди само това, че ако и след появата на Хегеловата философия ос-
тава все още неизвървян логически път, то той е по-скоро в посока сне-
мане на Хегеловата философия, което винаги ще затруднява, дококото
самата тя има снемането в себе си, като свой собствен, иманентен
момент, отколкото в посоката, която сочи Ватимо - „известията за
смъртта на Бога и краят на метафизиката”.

Това, че изкуството, религията и философията конвергират в
абсолютното знание, тъй като те са знание за абсолютното, премина-
ващо в своето саморазгръщане през формите на образ, на представа и
на понятие, може да бъде критикувано, може би може да бъде дори
снето(от този, който, разбира се, може да направи това), но не може да
бъде подминато и заобиколено. Можем да предположим, че за този
нов, „полифонично звучащ синтез” на световните култури, който ще
бъде единното мислене на рода „хомо сапиенс”, без при това да
съдържа ни най-малка следа от тоталитаризъм, ние се нуждаем от дело
не по-малко епохално от Хегеловото. Тази „синтетична полифония на
културите”, за която говори Ратцингер, трябва да осъществи динамич-
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ното единството на една мета-позиция върху цялата история на фило-
софията и най-вече след Хегеловата, защото последната все още не е
била осветявана от рефлексия с мащабите на Хегеловата мисловна
мощ. Ето защо ние нямаме нито право, нито възможност да се абстра-
хираме от пътя прокаран от този, ако перефразираме думите на Исак
Паси, „отчайващо немски” мислител, който преди повече от век и
половина написа; „Тази набожност (само субективната, все още няма-
щата познание и дух – б.м.) не отделя липсата на научно и изобщо ду-
ховно съдържание от онова, което тя прави непосредствено предмет на
своето обвинение и проклятие. А просвещението на разсъдъка из-
празни религията от всякакво съдържание чрез своето формално, абст-
рактно, безсъдържателно мислене така, както онази набожност я из-
празни от съдържание чрез своето свеждане на вярата до възгласа „Го-
споди, господи”. В това отношение никое от двете не превъзхожда с
нещо другото; и когато, водейки спора си, се срещнат, няма материя, в
която биха влезли в досег и биха могли да намерят обща почва и
възможността да се стигне до изследване, а понататък до познание и
истина. (Хегел, Енц. на Фил. науки, т.3, стр.88)

Нека, на края, да обобщим нашата теза: в съвременното проти-
вопоставяне между религията и разума, въпреки зараждащия се за ра-
дост диалог между тях, ние оставаме скептични относно възможността
да бъде намерена търсената от тях гледна точка на ситетично единс-
тво, ако не бъде дълбоко преосмислено постигнатото от Хегел. Разби-
рането на разликата разсъдък – разум, както и имащата връзка с нея
разлика понятие – представа, се явява необходимо условие за обос-
новането на тезата, че просветителския секуларен разум, не
дейсвителния наследник на спекулативния Хегелов разум и не е в
състояние да се удържи на диалектическата висота на последния, а по
такъв начин секуларния разум не вижда своето родство с религията.
Обратно, вярата съпротивлявайки се на демитологизиращата сила на
понятието, не може да види своята истина в него и така остава
противопоставена на разума. Спекулативният разум, напротив, вижда
същностното съдържание на религията като еднакво с това на
философията, а разликата между философия и религия, като разлика в
начините по които те двете сващат това общо за тях съдържание –
първата в понятия, втората в представи. Това е най-вътрешното,
иманентното единство на вярата и разума, което съхранява надеждата
за успех в „опита за постигане на полифонична корелация... при което
в последна сметка признаваните и предполагани по някакъв начин от
всички хора съществени ценности и норми да могат да придобият нова
осветяваща сила, така че пак да се появи в човечеството такава
действена сила, която да удържа света ведно.” (Ратцингер,Диалектика
на секуларизацията, стр.63)
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РЕЛИГИЯ,  КУЛТУРА,  ЦЕННОСТИ И ЕТНОС

Доц.д-р Емилия Илиева Петрова (ИИОЗ- БАН)

Християнство, европейски принципи, мултикултурализъм

Християнските ценности,снети в етическите принципи на
християнското социално учение – свободата, справедливостта и со-
лидарността, са ценности също на гражданското общество и основа
на принципите на Европейския съюз (човешки права,съучастие, мулти-
латералност – културно разнообразие и право на различия, мир и т.н.)

Особено впечатляващо е, че информационализацията, глоба-
лизационните процеси (в това число и рисковете, свързани с тях) и но-
вите технологически възможности днес обективно се „нуждаят” от и
формират все повече солидарност, създават условия за свобода и на-
лагат справедливост (права и отговорности). А това по същество оз-
начава, че извеждат на преден план християнските ценности и при-
нципи и необходимостта да се спазват като условие за  целостта на жи-
вота. В още по-голяма дълбочина и в крайна сметка то означава, че от-
правни стават универсални ценности, свързани с неговото качество и
целесъобразност.

От друга страна, самото християнство e все по-рефлексивно
спрямо принципите и проблемите на гражданското общество и съвре-
менните европеизационни и глобализационни процеси. Нещо повече,
претърпява вътрешни трансформации, между които по-открояващи се
са следните. Първо, засилва се социалността на християнската църква
(особено на католическата) (1), нейната обвързаност с политическите,
икономическите и социалните особености сега в Европа и света. За
това свидетелстват посланията (енцикликите) на папите (2) към граж-
даните, в които се взима отношение по конкретни жизнени проблеми
като тези за труда, мира, статуса на личността, жената и други и се
предлагат решения на проблемите от гледна точка на християнската
етика, а всъщност от гледна точка на дълбокия хуманизъм. По този на-
чин църквата напомня и държи будно съзнанието за хуманизма на
гражданското общество, за принципите на демокрацията – братство,
равни права, солидарност, правото на живота сам по себе си, на при-
родата. Второ, църквата влияе върху гражданското общество и чрез
идентификационното изграждане на християните по посока на христи-
янските ценности и принципи чрез словото, християнските ритуали и
комуникации в християнските общности. А това означава, че чрез фор-
мирането на християнска идентичност се изгражда и демократична
гражданска идентичност на хората, че християнството помага за тях-
ната съвременна гражданска идентификация.
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Визираните обстоятелства  са безспорни и убедителни, че днес
е налице тенденция на взаимна преплетеност и проникване между
християнските ценности и ценностите на демократичното гражданско
общество, абсорбирани в принципите на Европейския съюз. Но това
всъщност показва и доказва, и прави достоверна една от трите (3)
основни гледни точки за статуса на християнството. А именно става
дума за тезата (4), че християнството продължава своя живот, играе не
по-малка важна роля в обществото, в Европа, но то прави това, секу-
ларизирайки се, т.е. влияе като прониква в реалната екзистенция, в те-
кущите и актуални процеси на живота на европейците като общество и
личности.

Посоченото означава, че християнството е не по-малко (дори
паралелно) модифициращо се заедно с общите културни и цивили-
зационни трансформации в Европа. Ще формулирам кратко първата
негова секуларизационна промяна (модификация). То става все повече
обвързано със социалните процеси и все по-земно, снема и търси ду-
ховния, значи ценностния и същностен, смисъл на живота в съвремен-
ните реални и конкретни проблеми на съществуването. Т.е. показва
„работенето” на принципите (на ценностите) чрез модуса и езика на
конкретиката като ги открива в текущия живот на европейците и по-
мага той да бъде по-пълноценен и стабилен. (5) На този, така да се ка-
же, актуализиран „превод” на християнските ценности в категориите
на „жизнения свят” (на  common sense – на здравия разум) – комуника-
цията, конституционализма (законодателството) и науката обръща спе-
циално внимание и видният съвременен философ и социолог
Хабермас. (6)

Другата изява на трансформацията на християнството по по-
сока на секуларизацията му това са някои промени в неговата цър-
ковна форма,  изразяващи се най-вече (особено характерно за като-
лицизма в Европа, но и за протестантството)  в практикуването му в и
чрез спонтанно възникващи групи-общности (7), мотивирано от жела-
ние за общуване, за обвързване на християнските принципи и цен-
ности с конкретния живот, от нуждата за идентификационно лично и
общностно ориентиране в сложната динамика на нашето време.

До идеята за обвързаност и снемане на официозното хрис-
тиянство в „тъканта” на реалния живот, т.е. за неговата секуларизация
в този смисъл,        клони и аргументацията в скорошно изследване на
група български учени под наслов ”Християнство, ислям и източни
религии”.(8) Предизвикателство и задача на изследването е да се по-
каже и докаже модифициращото влияние на културно-етническия и
местен контекст върху нормативния текст на религията. Ако такова
влияние винаги е било налице (както е според общата идея на автори-
те), то днес, в секуларизирания свят на Европа, то е осезаемо явление и
доказва вплетеността и синхронността на светските (културните и
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гражданските) ценности и християнските. Това обаче не отрича ре-
алността и действието на християнските принципи, а индикира тяхната
широка приложимост. Или, както е по Хегел, вече се прокрадва тен-
денция към осъзнато от хората в техния конкретен живот „налично
битие на Духа” (на „Духа в себе си”).(9)

Мултикултурализмът е ключов въпрос на отношението хрис-
тиянство – европейски ценности (принципи). Той по-точно фиксира
иманентна ценност  на християнството, на европейската цивилизация
и, което е особено важно, е „снет” в принципите на Европейския съюз,
придава неговата специфика и облик. В настоящия исторически мо-
мент мисленето и практиката в Европа във връзка с него са силно по-
ляризирани. Дори като че ли се налага крайното мнение, че трябва да
се отхвърли, тъй като руши и „загробва” европейската цивилизация.
Това обаче е парадоксално като се има предвид, че той, както се каза, е
една от същностните черти на Европейския съюз, които го специфи-
цират и са свързани с неговата целесъобразност.

Най-общо (като определение) мултикултурализмът е приемане
на културните различия, разнообразие, тяхната хармония и взаимно
обогатяване и в резултат просперитет на обединяващото ги цяло. Като
съвременно явление (започнало за Европа някъде от 60-те години на
XX век и доста развило се в наши дни, въпреки проблемността му),
той е предизвикан обективно, в резултат от протичащите миграционни
процеси и напредъка в технологиите, рефлектира в различни видове и
нива обяснения и разбира се наложи определени политически реше-
ния. По същество обаче  като идея и принцип, той e заложен, съдържа
се (със съответната специфика) още в извора на християнството – в
учението-дело на Христос.(10) Едно от свидетелствата за това е ва-
лидността на принципите на християнската вяра за всички хора.(11)
Христос е евреин, но Откровението му не се отнася само за евреите.
Неговите послания са общозначими, трябва да се докоснат и до други-
те населяващи Римската империя  народи,  защото за всички има място
в Божието царство, т.е. за всички е от жизнено значение да постигат
духовна цялост (съвършенство) и хармония. В този смисъл Христовото
откровение не само дава право на различията, но и ги единява, под-
тиква към взаимното им допълване, включеност и „работене” за цяло-
то, целостта на живота  (а тя именно е Бог, божественото) и следова-
телно не дава предимство на нито един субект – народ, етнос, група...,
защото всеки, ако допринася за целостта, има своята специфична цен-
ност и значимост.

Учението-дело на Христос показва и механизма за избягване
на отрицателното, възпрепятстващото живота, а именнопрошката(12)
(прощаването), духовното изцеление, т.е. стремежа към оцелоствяване,
към цялостно и хармонично живеене в себе си и с другите. А също 
покаянието, признаването и преодоляването на недостатъците и вини-
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те (минали и настоящи) и амбицията на хората от всички култури да се
„очистят” от тях и да търсят това, което ги приобщава помежду им.
Значи народите, хората трябва да се доверят на единяващото ги  на
духовната цялост  (идентична с Христос), по отношение на която те
всички са важни и никой от тях не може да бъде привилегирован и
център спрямо другите. (13) Тези смисли на Откровението на Христос
аргументират безспорно ролята и значението му на „път”, т.е. ориен-
тир и насочвател на културите.

Дадените съображения за мултикултурализма в контекста на
Христовия Завет ще синтезирам в следните изводи. Първо, идеята за
адекватния мултикултурализъм всъщност е иманентен принцип на
християнството, на учението на Христос, който (което) в своята дъл-
бочина съдържа и решенията за изхода от сериозните му противопо-
казания днес в Европа. Второ, този иманентен Христов принцип касае
и обединява в себе си всякакви народи и етноси, премахва бариерите
между тях. Той обаче в никакъв случай не ги унифицира и обезличава
като специфичности, а ги свързва в един цялостен организъм, за който
и в който всеки е необходим и има своето място и значение. В този
Христов „мултикултурализъм” важна и скрепяваща е целостта.
Трето, така третираният мултикултурализъм предполага равнопос-
тавеност (разбира се при спазване принципите на целостта) и следова-
телно той, както изобщо християнската вяра,   не допуска приоритет на
един или друг субект – нация, народ, етнос и т.н. Дадена култура обаче
може да бъде образец и водеща, ако е „абсорбирала” най-добре хрис-
тиянските принципи.(14) Такава безспорно е европейската, защото
християнството е станало нейна „тъкан”. Европейската култура и ци-
вилизация е „снето”, секуларизирано християнство. На свой ред, хрис-
тиянството е културна „тъкан” на живота на европейците. Днес обаче
то и поелата го дълбоко в себе си култура на Европа са в процес на се-
риозни модификации и със сериозни   проблеми, провокирани от ради-
калните икономически, политически и социални трансформации в кон-
тинента ( и в света).

Специално ще подчертая, че точно тези дълбочинни и ради-
кални проблеми актуализираха и изведоха на преден план мултикул-
турализма като най-адекватно тяхно решение. В същото време появи-
лите се трудности във връзка с него показаха както язвите на Европа и
човечеството, така и „пътя” за тяхното преодоляване. В още по-голяма
дълбочина те са сигнал, че е време пределно, време на „отскок”, скъс-
ване с остарели нагласи – структури, разбирания, отношения (инди-
видуални, социални, транснационални, общочовешки). Кризата в мул-
тикултурализма се превръща в трамплин за отскок към коренно ново.

Мултикултурализмът днес става особено важен при това като
осъзнат организационен лост.  И това е така, защото е преди всичко ве-
че наличен обективен процес-резултат от интензивната миграция и но-
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вите комуникационни и информационни технологии. Решението за
мултикултурализма и неговото практикуване в Европейския съюз е на-
пълно в духа на демократичните  граждански и на християнските цен-
ности, залегнали в неговите принципи, а именно мултилатералността и
признаването на културното разнообразие и културните специфики.
Много важно е обаче да се подчертае, че той днес е не само обективен
резултат, но и защитен рефлекс за да се опазят жизнените ценности,
целостта на живота в Европа.

Това формално налага разбира се конкретно-адекватен и ди-
намичен правов ред. По същество обаче и както се каза, Европейският
съюз се базира на мултилатерализма  на отношенията на многооб-
разност и сътрудничество (а не толкова върху принудата на закона) и
като използва мрежата, която се оказа оптималният организационен
механизъм за това. Именно чрез нея Съюзът разчита на многообра-
зието от културни (регионални, местни, индивидуални) специфики и
на тяхната непрекъсната динамика. (15) И, което е особено важно, ка-
нал за общоевропейското възползване от потенциала на спецификите е
също свободната миграция. Още повече, че е базирана на „Хартата за
основните права” на Европейския съюз. (16)

Свидетелствата не само за снетостта, но и за вече интензивно-
то и многоаспектно инструментализиране на мултикултурализма като
организационен  лост в Европейския съюз са много и безспорни. Те на
практика  касаят едва ли не всички характеристики на неговото (на
Съюза) функциониране, което е мрежово. Дадената аргументация тук
обаче е достатъчна база за да премина към спорния, но и остро кон-
фликтен въпрос днес, а именно: „Защо въпреки дълбоко християнския
характер на мултикултурализма (същностна черта на Христовото От-
кровение) и въпреки изключително ефективната мултикултурална
(мрежова) организация на Европейския съюз, мултикултурализмът е
„ябълка на раздора”  и се казва, че той се провалил напълно и едва ли
не „загробва Европа”?” (17) Обясненията за това по мое мнение трябва
да се търсят както в едновременно глобализационните и фракционните
процеси в света, така и в, подчертавам, политическите и културно-
религиозните специфични процеси в отделните национални държави.
Обективно протичащата вече икономическа и културна глобализация в
Европа, хоризонталните връзки и особено икономическите и социални
и битови дифузии между хората от различни краища на света, особено
в страните с нарастващо имигрантство, водят до естествено съжител-
ство и еднакво право на различни култури и религии. И то е естес-
твено, защото културите и религиите са идентичността, т.е. същността
на живота на хората и общностите, към които принадлежат. Християн-
ският мултикултурален принцип и базиращите се на него европейски
ценности също признават тяхната равнопоставеност. Обаче проблемът
е в затвореността на западните държави и силното им тежнение към
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старите предимно идеолого-политически и силно диференцирани раз-
бирания за национална идентичност. И още по-точно, в неприемането
на вече явната промяна в нейната конкретно-историческа специфика.
Има все повече показания, че тя се модифицира от териториална и
свързана с държавността в разпръсната по света като мрежа от диаспо-
ри. Оказва се, че  днес в Европа зрее противоречие, дори сблъсък меж-
ду стар и нов (нетериториален) тип националност. Сблъсък, изявяващ
се в конфликт между западните държави, които са традиционалистки и
имигрантите, особено в организираността им като диаспори.

Има и чисто религиозни причини за този неуспех на мултикул-
турализма в Европа. Може би най-важната между тях е противоречи-
ето между християнските  и ислямските тенденции в нея. Така христи-
янството е в процес на все по-разгръщаща се секуларизация, про-
никване в културата (начина и стила на живот) на европейците, към
която днес се прибавя и функционирането му (на християнството) ед-
новременно и като глобалност, и като партикуларност, а също както в
неговите традиционни конфесии и деноминации, така и в малки и нови
групи. Обратно на това, ислямът на внушителните по количество
имигранти-мюсюлмани все повече се абсолютизира и фундаментали-
зира. Би могло да се   каже, че те живеят в приелата ги държава без да
се адаптират към нейното законодателство и граждански принципи и
сякаш според законите на държавата, която са напуснали. Т.е. христи-
янството е мултикултурно и актуализиращо се, докато мюсюлманите
са монокултурни, с консервативна и архаична форма на ислямска ре-
лигиозност и неадаптивни към времето.

Мултикултуралната деформация се провокира и от културни
причини и преди всичко от неспособността на имигрантите и на прие-
лите ги да се възприемат като части от едно ново цяло, от една обща
култура, като равнопоставени субекти с всичките им не само права, но
и отговорности към страната, която населяват.

И така, налице е тормозеща живота на Европа контрадикция.
От една страна, мултикултурализъм, адекватен на християнските цен-
ности и на абсорбиралите ги съвременни европейски принципи, от
друга, политическа и културна незрялост за да се реализира, което го
превръща от фактор за просперитет във фактор за деструкция на об-
ществото. Може би решението, което предлагат днешните условия
трябва да бъде в следната посока. Страната, която приема имигранти
със силна тяхна фундаментална религия и културна идентичност
трябва да бъде действително и преди всичко политически мултилате-
рална. Да даде правото на чуждата култура (и особено на широко нав-
лязлата мюсюлманска такава) да съществува равноправно заедно с
местната (християнската). Тя обаче трябва законово да отрази обектив-
ната ситуация, че културата и религията на имигрантите е все още не-
секуларизирана, поради което и трудно вписваща се в живота на прие-
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мащото ги общество и на Европа като цяло. Трябва да има също за-
кони, които да дават правото на мултикултурални общности и рели-
гии, но да възпрепятстват претенциите им за култури и религии като
начин на живот на обществото като цяло. По този начин те ще отгово-
рят на същността на мултикултуралния принцип и ще подпомогнат
неговия позитивен заряд. И може би едва в някакво не толкова далечно
бъдеще и в условията на едно действително демократично глобално
общество (както е според изразителите на една (18) от водещите кон-
цепции в литературата) мултикултурализмът ще стане от само себе си
обективна даденост и дори необходимост.
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Авторитетът на религиозния елит

Авторитетът на религиозния елит е един от основните  пробле-
ми на духовното лидерство, което се разглежда от етиката на лидер-
ството, анализираща съвременните политически, икономически, ре-
лигиозни и граждански субекти – герои и антигерои на властта. Духов-
ното лидерство може да се разглежда, от една страна, като  свързващо
звено между теоретичната и приложната етики – политическа, гло-
бална, екологическа, организационна и бизнес етика, и от друга страна
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– между теоретичната етика и политическата и религиозната
философии и психологии.  В етиката на лидерството акцентът на
изследването се поставя върху лидерското съзнание, дух и култура изг-
радени на основата на определена етическа мрежа от морални цен-
ности – принципи, норми и идеали, насоката на тяхното духовно раз-
витие и трансформация и върху културната дивергенция на различните
властови системи (политическа, религиозна и гражданска) на управ-
ление в публичната сфера и породените от тях различни типове ети-
чески модели на лидерство.

Паралелно с това се интерпретира и обратното влияние на
духовността и етическия профил на лидерите върху: запазването или
загубата на хуманността при глобалната, регионалната и локалната
власти и върху разумното и отговорно управление на общото благо.
Свързването на етиката на лидерството с духовността и хуманния
характер на властта изпълнява превантивна роля по отношение на
стремежите на различните типове съвременни лидери (политически,
икономически, културни, религиозни, граждански и престъпни) при
упражняването на властта да се освобождават от морала или да се
опитват да създават нови псевдо формули на хуманно управление.
Анализът му дава възможност да се разкрият различните мащаби и
нива на проявление на фалшивостта в отношенията между духов-
ността и политическата система, които изискват постоянно преосмис-
ляне на дефинирането на хуманността. Паралелно с него особено
внимание заслужава и изследването на:

1) ценностната база на комуникацията и отношенията между
лидерите като условие за запазване на уважението помежду им;

2)  автономността и  самоуважението им;
3) опасността от бърза  времева загуба на лидерския авторитет

и статус  в епохата на  глобалните виртуални мрежи;
4) ролята, която играе интереса в борбата за придобиване на

лидерски статус и власт в делиберативната демокрация;
5) поведенческите девиации свързани с душевното здраве и

страсти като: мегаломания, нарцисизъм, параноя, стрес, депресия,
самота, страдание, секс и други…

Духовното лидерство, според Фрай, Мерит и Уей изразява
фундаменталните потребности и на  двете страни – лидери и последо-
ватели от духовно съпреживяване и оцеляване чрез членство в една ду-
ховно и организационно обвързана с религиозните етически принципи
и ценности  на вярата, надеждата и любовта, общност, чиито критерии
и стандарти на поведение  са насочени към постигането на нравстве-
ния идеал – духовното благо (Fry 2005: 48).

Духовно лидерство и религиозен елит
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Авторитета на православните лидери, за разлика от този на
политическите, военните и бизнес лидери, е един почти неизследван
проблем в съвременната философия на религията. Причините за теоре-
тичното му пренебрегване са свързани с особеностите на неговия су-
бект и  принадлежността му към Църквата, която репрезентира автори-
тета на Бога  в земната реалност. Християнските лидери – католици и
православни като репрезентанти на божия авторитет не притежават
пълна автономност на  действията, отношенията и целите, които прес-
ледват. Това налага в методологически план при анализа на техния
авторитет да се използва интердисциплинарен подход, включващ
комплекс от философски, религиозни, етически, социологически, пси-
хологически и политологически подходи за очертаването на сложния
профил на съвременните духовни лидери и по-специално на лидерите
на източно-православната църква, които са ядрото на нейния религи-
озен елит.

Нашият анализ, най-напред, започва с изясняването на конота-
цията и смисловата употреба на основните понятия като лидерство, ли-
дери, елит, авторитет и духовност. Лидерството, както се отбелязва в
речниците и енциклопедиите по  философия, психология, социология
и политология, е един от механизмите за интеграция и управление на
груповата или общностната дейност. Лидерството създава специфични
отношения с хората, при които лидерът направлява действията на
хората вътре в общността и навън в отношенията им с членовете на
другите общности. Лидерството и типът лидери са социално-истори-
чески обусловени, свидетелство за което се явяват техните различни
форми и типове,  представени в трудовете на различни изследователи
от древността до наши дни, като се започне от: Херодот,Плутарх,Арис-
тотел, Макиавели, Лок, Ницше, Тард, Фройд, Фром, Моска, Парето и
Вебер и се стигне до политико-психологически портрети на съвремен-
ните профайлери. Днес доминират психологическите профили на по-
литическите, икономическите, гражданските и престъпните лидерите.
Във философия на религията духовното лидерство е слабо интерпре-
тирано проблемно поле. Може да се каже, че то е приоритет на изслед-
ване в  източните религиозни философии  като будизъм и индуизъм.

И ако за останалите типове лидерство съществуват  различни
класификации за лидерите – формални и неформални, демократични и
недемократични, бюрократични и авторитарни, с авторитет и без
авторитет, то за духовните лидери и елит на православието  не може да
се каже същото. Непрозрачността и затвореността на дейността на този
елит и неговите лидери го правят труден за изследване, главно поради
факта, че те са особен тип духовни лидери. Членството им в него не се
базира на икономическа  и политическа  власт, а на вярата в Бога и
мисията, която той е възложил на Църквата, след Възкресението на
Христос. Религиозните лидери са специфичен посредник между: тран-
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сцендентното и иманентното, видимото и невидимото, зримото и нез-
римото, божествената и земната реалност. Статутът им на репрезен-
татори е основна мисия на съществуването им. Паралелно с нея тези
лидери изпълняват определени функции и в социалния свят. По-пъл-
ното разкриване на тяхната същност може да се осъществи както с по-
мощта на анализа на ролята им на репрезентатори, базиран на репре-
зентационната теория, така и с помощта на анализа  на  авторитета,
който имат в конкретния социокултурен контекст където се изявяват.
В него религиозният, подобно на всеки друг елит има влияние и власт,
но спрямо по-голяма част от населението, там където религията е до-
минираща за дадена страна или големи етносни субкултури. В
термините на социалната и политическата психология  религиозните
лидери- клир представляват т.н. топ група на този елит.

Следващата стъпка в очертаването на техния специфичен
профил е показването  в по-широк план на  вътрешното и външно раз-
личие  и близост  на религиозните  лидери с тези на другите елити:
религиозни, политически, икономически, културни, научни и граждан-
ски, които функционират паралелно с тях. Тя  дава възможност да се
установи доколко религиозните лидери са равностойни на тях т.е.
притежават чертите на лидери, възприемат се за такива и изпълняват
лидерска роля, чрез заетата от тях доминираща позиция и оказано вли-
яние върху голяма част от населението чрез авторитета, с който се пол-
зват  в публичното и частното пространство и чрез начина, по който
заедно с останалите елити оформят общия фон на обществената среда.
В по-тесен план е необходимо разглеждането на статуса им, който оп-
ределя тяхната роля в Църквата и обществото и детерминира преоб-
ладаващия тип религиозни лидери – аскетични, догматични, хариз-
матични, олигархични, авторитарни, реформатори, консенсусни или
номинални. То ще даде възможност, по опосредствен начин, да се
разкрие: 1) отношението на елита с неговата база – ценности, пътища и
средства за преследване и приобщаване към религиозния идеал; 2)
степента на присъствие на духовното и на прагматичното начало  в не-
говата, прикрита вътрешна мотивация; 3) начина по  който те  изпъл-
няват или  не изпълняват ролята си на лидери в дейността и отноше-
нията си в религиозното и публичното пространства т.е. имат властови
статус, но нямат авторитет:; 4) същността на девиациите при религи-
озните лидери  приели формата на  бунт и разцепление, чрез които се
изразява техния стремеж към реформация или към власт в Църквата.

Не по-малко значим проблем за разбирането на същността на
религиозния елит е анализа на времевия период през който този елит е
загубил  не само своята автономност, като формална  част от домини-
ращата политическата класа, но и авторитета си.  В този времеви отря-
зък той е бил подложен на натиск и влияние, огъвал се е и станал част
от репресивния  властови апарат на държавата, както показват отворе-



184

ните досиета на агентите-доносници на ДС от БПЦ, които в преоблада-
ващата си част са представители  на нейния висш клир. Те не само не
са отстояли собствената си автономност, но и автономността на Църк-
вата от секуларизираната държава като не са се противопоставили на
нехуманните действия на държавния апарат и реално, а не формално
както твърдят те, са били  част от този апарат.

Авторитет  и криза на авторитета

Пристъпвайки към анализа на  същността на авторитета на
православните лидери установяваме, че в теоретичен план понятието
за авторитет “принадлежи към тези понятия, които са подчертано неиз-
следвани”( Foessel, M. 2004: 7), а съвременните дебати върху него са
насочени главно към загубата и кризата на авторитета. Ние подкре-
пяме тезата на Фьосел, според която “темата за авторитета не бива обс-
тоятелствено да се асоциира с тази за “криза на авторитета”. Авто-
ритетът не изчезва, има загуба на позиции на един авторитет за сметка
на друг”( Durkheim, E. 1989: 68; Foessel, M. 2004: 7). Замяната потвър-
ждава релативността на неговото  съществуване в социалното време и
едновременно с това се явява “огледало” на крехкостта на цялото об-
щество и на настъпилите пукнатини в него. Кризата на авторитета в
един демократичен контекст, според редица изследователи, “не приз-
нава нито миналото, нито каквато и да била форма на трансценден-
тност, нито властта на легитимацията” (Foessel,M. 2004: 8). Тя само по-
казва  настъпването на краха на теолого-политическата парадигма,
краха на “Епохата на вярата” и на “Епохата на разума”, които са  га-
рантирали на атрибутите на властта достигането на очевидност и сак-
ралност” (Дж.Ватимо, С. Забала, Р. Рорти, 2005:12) В секуларизира-
ният демократичен свят, човекът се освобождава от йерархичността и
космологично-теологичните граници и пред него се открива едно ново
постранство, в което той насочва своето внимание към света, в който
живее и “полага усилия да осъществи идеалите на плурализма и толе-
рантността и да попречи на налагането на каквото и да бил  партику-
ларно виждане на света, служещо си с авторитета, който му се при-
писва”(Забала, Ватимо, Рорти 2005:23; 103-104).

Кризата и загубата на  авторитета се свързват с протичащите
след Просвещението и секуларизацията процеси, водещи до загуба на
трансцендентното и неговия авторитет  и замяната им в новата опит-
ност от  авторитета на договора (контракта), в който доверието и за-
дължението към Бога, базирани на любовта, вярата и индивидуалната
свобода на волята са заменени от добродетелите на една процедура, в
която задължеността и съгласието са технологично регламентирани,
условни и релативни спрямо волята на   контрактантите. В  дого-
ворните отношения, които се поддържат от държавата, според Фуку-
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яма “доверието, не е необходима предпоставка за  сътрудничество”,а
законовият апарат го замества  и неговите правила  и разпоредби, ”мо-
гат да се обсъждат, съгласуват, оспорват в съда и се налагат ...с прину-
да(Фукуяма 1997:41-42). В тях, според Фьосел, авторитетът “се пос-
тавя по-ниско от индивидуалния арбитър”( Foessel, M. 2005:8), Масо-
вото налагане на добродетелта на договорните отношения в социал-
ните и междуличностни отношения и практика е индикатор за изчез-
ването на традиционния авторитет в човешкия опит, в който морал-
ните ценности се явяват основата за взаимно доверие между хората в
общностите  (Фукояма,1997:42).

Различните привърженици на тезата за “кризата на автори-
тета” смятат, че тя е породена от: плурализацията на източниците на
легитимност (Foessel, M. 2005: 9): криза на идентичността (Lemieux, C.
2005:101-102); неразграничаването на власт и авторитет (Durkheim, E.
1989: 67 Болтански,1999): липсата на колективен идеал (Lemieux, C.
2005: 109) и от рецепрцията- възприемането на авторитета (Jeammet,
Ph. 2005:17-25) .Привържениците на тезата, че кризата е  резултат от
плурализацията на източниците  на легитимност, се опират на факта,
че от 18 век насам нито Църквата, нито Държавата, а от средата на 20
век  и Науката, след кризата на рационалността, не могат да  си
позволят да претендират, че са източник на всички легитимности, а
само че са модели на достоверност.

Тези, които свързват кризата с мултипликацията на вярата –
религиозна, политическа, гражданска, журналистическа, научна, мена-
жерска и други,  включващи различни процедури на легитимиране на
доверието към субекта на авторитета, смятат че тя е рефлексия на
настъпилата криза в идентичността. Те отбелязват, че мултиплика-
цията поставя въпроса за намаляването на силата на авторитета. Тази
тенденция в съвременния свят  е уловена от  М. Серто, който отбе-
лязва, че  “има много обекти на вяра и  доста по-малко на достовер-
ност”. Намаляването на силата на авторитета  е най- видимо в съв-
ременното хоризонтално-мрежово, масмедийно общество, в което
общуването, дейността и отношенията между хората, общностите и
държавите се осъществяват посредством конструираната от кому-
никационно-информационните технологии виртуална реалност. В нея
вярата е освободена от своя религиозно-традиционен вид, който из-
исква още от времето на Мартин Лутер да се вярва в това, което е
невидимо. Авторитетът, както отбелязва Лемьо,”създава точно тази
част на невидимостта, на непубличността, силата на едно отношение
на социално доверие да се  включи във времето” ( Lemieux, C. 2005:
108). Във виртуалната реалност, обхващаща глобалните, регионалните
и локалните масово комуникационни и информационни средства и
мрежи всичко е видимо и прозрачно. Вярата, както и доверието са сил-
но зависими от визията и безкрайното мултиплициране на образите, от
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телекомпютърните средства в масмедийното и кибер пространства,
извън тяхната темпорална битийност. Трябва да се отбележи, че опос-
редстването на доверието към даден субект, посредством виртуалната
реалност, е усложнено от особеностите на неговия виртуален образ,
който е “еднакво дистанциран от реалността и моралната позволе-
ност”. Този конструиран образ, на който трябва да се легитимира
доверие, много често се представя чрез едновременни противопо-
ложни, в ценностен аспект, фрагменти от неговата публична дейност и
личен живот  от миналото и настоящето В тях не се отчита настъпила-
та във времето позитивна промяна. Това представяне влияе на кредита
на доверие, който хората са дали на определен лидер, включително и
на религиозния. И ако при невидимата връзка на доверие към един
авторитет в реалността, афиширането на доверие към него може да
бъде отложено за определен срок- например до следващо негово
действие, избор или заемане на позиция, то при виртуалният му образ,
възвръщането на доверието не може да бъде свързано с времето, а със
скоростта, с която електронните средства ще представят нова инфор-
мация. Признаването на този авторитет не води до съобразяване и под-
чиняване на поведението на целите и образците, които се предлагат и
всъщност се  преследват от електронните медии и глабалните кибер
мрежи във виртуалната реалност. Някой автори като Лемьо и Фьосел
си задават въпроса: Дали не е по-вероятно  “да се разглежда проблемът
за авторитета подобно на този за  поддържането на реда..., чрез дого-
вора който не  допуска външни присъединявания”, нито пък  разре-
шава упълномощаване, от страна на субекта? Той в крайна сметка го
освобождава от грижата за извършването на действия за поддържането
на легитимността на авторитета на даден лидер.

Друга особеност на виртуалната реалност, която най-напред е
интерпретирана от Дюркем, че не допуска дискриминация и йерар-
хизация на ценностите и вярванията и базираното на тях легитимиране
на различните авторитети. За  виртуалната реалност важи тезата на
Дюркем, отнасяща се до  равнопоставенността на авторитетите на
другите групи и общности в реалността на плурализираните ценности
и вяра (Durkheim, E.1989: 67; Lemieux, C. 2005:101). Виртуалната реал-
ност, в отличие от социалната реалност свежда до минимум шансовете
на държавата да оказва монополно влияние върху поддържането на
авторитетите т.е. до елиминиране на равнопоставеността им.

Равнопоставеността, изразяваща се в признаването на
еднаквия  статут и ценност на авторитетите има както позитивно, така
и негативно практическо измерение, което може да доведе до не-
заслужено засилване на ценността и ролята на някои от тях и съот-
ветно до незаслужено отслабване на други вярвания и ценности и ба-
зираните на тях авторитети. При позитивното, признатите авторитети
на дадени групи и общности по-лесно постигат интегриране на хората
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в тях и се оказват по-конкурентни. Този момент често се пренебрегва
от православният елит, който се намира в конкурентна ситуация не
само управленческия, икономическия, културния елит, училището и
семейството, но и с елита и авторитета на останалите религии и   дейс-
тващите в страната християнски деноминации. При негативното – от-
слабването на авторитета, освен че води до намаляване на интегритета,
според някои автори, говори  и за  “брутализация” на социалните отно-
шения”, а според други за ниска степен на доверие в обществото.
Отслабването на авторитета, според нас, е присъщо и същевременно
най-видимо  в “страните с ниска степен на доверие”. В тях, както от-
белязва Фр. Фукуяма, ниската степен на доверие води до отсъствие на:
ориентираност към един общностен идеал; слаб капацитет за общ-
ностно сдружаване; немощност и  аморализъм на свободните сдру-
жения, поради липса на база  за  взаимно доверие – споделена “система
от морални ценности, създаваща очакване за правилно и честно по-
ведение”(Фукуяма, 1997:181); склонност към непосредствена социали-
зация; силна идентичност; ограничено сътрудничество; гражданско
съзнание;  доверие  към всички други институции и общности в дър-
жавата; лоялност и сътрудничество водещи до слаба икономическа
ефективност (Фукуяма, 1997: 44-45:121: 182). Кристияно Джордано,
който  прави собствени изследвания върху “обществата с ниска степен
на доверие”, които той конотира като “общества с недоверие  в пуб-
личните институции”( тук е включена и България), показва, че до-
верието в тях се разглежда като  очакване че “няма да бъдем пре-
дадени, измамени, излъгани и т.н. в бъдеще”(Джордано, 2006 : 188).
Той смята, че в  методологическо отношение, при интерпретирането на
тези общества, трябва винаги да се взема под внимание разграни-
чението, което прави Н.Луман “между системното доверие и лич-
ностното доверие”.  Изследването на Джордано разкрива, че  в тях “
системното доверие изглежда  оскъдно или изобщо липсва, докато
личностното доверие е основополагащ елемент на социалното об-
щуване извън рамките на родствените и семейните отношения” (Джор-
дано, 2006: 188). Гражданите в обществата с недоверие към пуб-
личните институции не развиват “чувство на привързаност... към дър-
жавата към която принадлежат, а още по-малко към нейните инсти-
туции” поради наложения в нея “модел на разминаване между закон-
ност и легитимност”. Този модел води до монопол на държавната
власт т.е. до “нейните изключителни права да налага наказания”, което
се възприема от гражданите като форма “постоянна злоупотреба с
власт, от страна на законовата държава  като “легитимиране на неза-
конни социални практики като онези, които са свързани с клиенте-
лизма, корупцията и мафията” (Джордано, 2006 : 211).

Отбелязаното недоверието към публичните институции  в
изследваните  общества, към които принадлежи и България, се проеци-
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ра като цялостно недоверие към всички институти в публичната сфера
– политически, граждански и религиозни и води до отслабване на
техния авторитет.

Изследователите, които разглеждат кризата на авторитета като
следствие от отсъствието на един колективен проект – идеал за бъ-
дещето (М.R.  d’Allonnes 2005: 44; C. Lemieux 2005: 109) обръщат
сериозно внимание на прекъснатата връзка между миналото и
бъдещето при поддържането на авторитета, чиято структура е тем-
порална. М. Рьово д`Алон представя много точно различните изме-
рения, в които битуват авторитета и властта: “Времето е матрицата на
авторитета, както пространството е матрицата на властта. Структурата
на авторитета  е в случайността, в генеративността, която в действи-
телност е една незаобиколима област в социалните отношения, тя
обезпечава продължителността на генерациите, трансмисията (преда-
ването), филиацията, отказвайки изцяло да си даде сметка за кризите (
безкрайни, перекъсващи), които  скъсват мрежата и травмират”( М.,
R.d’Allonnes, 2005: 44).

В случаят когато  кризата на авторитета се свързва с “рецеп-
цията на авторитета”, основно се акцентира върху невидимото и без-
шумно поддържане и разпознаване на един морално нелегитимен авто-
ритет, който властта поставя  в принудителни условия на легитимира-
не на дадено доверие. Обръща се внимание на възможността кризата
да бъде понякога “еманация” на онези носители на авторитет, които се
счита, че са склонни към заблуждение, поради техните позиции спрямо
авторитета на властта, която въпреки, че не желаят не могат да отка-
жат да поддържат като своя. Подчертава се, че признаването на авто-
ритета е по-лесно, отколкото реалния образ, в който той се възпро-
извежда и при когото почти винаги настъпват изменения в  основа-
нията, на които се опира допускането да се  практикува подобен образ
(Foessel, M. 2005: 13). Въпросът който повдига поддържането на
морално не легитимния авторитет е за отговорността: “Кой носи отго-
ворност – този който го поддържа или този който оказва външна при-
нуда?” Ние споделяме придобилата широка легитимност теза, според
която индивидът трябва да носи отговорност при легитимирането и
поддържането на даден авторитет като източник на публична сила. Та-
зи отговорност е пряко свързана с неговата  социална опитност. Тя по-
казва, че по отношение на младите хора  поддържането на авторитета,
изследван от Ф. Жаме, може да се разглежда като средство, чрез което
се очертават границите на морално позволеното в дадено общество
или общност, които най-малкото им напомнят че тръгват по пътя на
девиацията (Jeammet, Ph. 2005 :18).

Някой автори считат, че плурализацията на авторитета води до
освобождаване от него. Други, като Е. Дюркем, Л. Болтански, М. Рьо-
во д`Алон и Фьосел търсят отговора на следствията от плурализацията
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в разграничението между власт и авторитет. Те отбелязват, че в исто-
рия на философията и социологията вниманието е било насочено глав-
но върху властта и по-малко върху авторитета, а различията между тях
са били неоправдано подценявани.

Люк Болтански обръща внимание на “разграничението между
властта, която се заключава в приложението на сила и авторитета, кой-
то е сила, която легитимира приложението на тази сила”. За него авто-
ритетът е второстепенна сила, която  “се характеризира от факта, че тя
никога не е собственост на този за който се отнася, но тя е притежание
(реално, институционално или символично), което се прехвърля на
един агент. Авторитетът  по своята същност е прехвърляне,  действие
съдържащо в себе си винаги отношение към един друг субект” (цит.
по: Foessel, M. 2005:9). Трансмисията, според изследователите на ав-
торитета,  дава голяма възможност за по-точно представяне на него-
вите два компонента отношението към друго лице и съпровождащото
го морално позволено действие.( Foessel, M. 2005:10). Отношението
към другото лице, като основен компонент на авторитета, е асимет-
рично. Отбелязването на тази негова характерна особеност е необходи-
мо, защото тя,  в някои напрегнати ситуации,  води до объркване и
смесване на властта и силата на авторитета. Тези ситуации разкриват,
че авторитета  като асиметрично отношение притежава критичен пре-
дел  и може да се прояви като рекет на легитимността, ако не се опира
на увереността и доверието, при извършването на действия за под-
държането му във времето, от другото лице.

Активността на субекта не премахва опасността от влияние
върху това друго лице. Позволеността,  според М. Рьово д`Алон, не
може да идва единствено от индивида, а от загрижеността да се раз-
граничи авторитета от властта. (М. R. d’ Allonnes 2004: 44).

Позволението за действие не идва само от традицията, защото
авторитетът е в същото време и “авторитет на бъдещето”, едно споде-
лено доверие в “публичната продължителност” и това което той може
да си върне е “в термините на инициативата”( М. R. d’Allonnes 2004:
44-45). Темпоралната обвързаност на авторитета, показва скъсването
на съвременната му интерпретация с идеята за неговотото нефункци-
ониране, произтичащо от неизменността и безсмъртността на “сим-
воличното припомняне  на правилата и реда” на една невидима свръх-
висша инстанция. Тук трябва да отбележим, че символичността и не-
изменността са присъщи на религиозния авторитет, който презентират
религиозните лидери. Този авторитет никога не е бил и не ще бъде
процедура за легитимиране на доверие, той е факт на вярата. При него
индивидът го упражнява защото не му е дадена възможност да извър-
шва действия за легитимирането му, а само такива за поддържането на
наложената му “отгоре” легитимност. Проблемът, който възниква при
религиозните лидери е, че те все по-малко се оказват способни да
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признават задължението си на посредник т.е. да действат активно за
поддържането на неговата легитимност в публичното пространство.
Следствието от тази неспособност е слабото приобщаване на христия-
ните  към поддържането на този авторитет.  Срещат се и случай на
прикрито оттегляне на доверието и извършването на непозволени
действия от религиозните лидери т.е. на съзнателно, но замаскирано
непризнаване на задълженията към субекта на този авторитет, които,
след като бъдат разкрити подлежат на санкции, докато при обикно-
вените християни, оттеглянето на  доверието и неизпълнението на за-
дълженията произтичащи от наложените Божествени правила, в днеш-
ният свят  на плурализма на вярата, не е с такива тежки последици за
тях, както за техните лидери. Неприобщаването към религиозният ав-
торитет, и най-вече неспособността на хората да се чувстват задъл-
жени да го поддържат в индивидуалният си опит, е един от пока-
зателите за настъпването на криза на този авторитет. Кризата на рели-
гиозния авторитет, не бива да се разглежда като криза на авторитета на
религиозните лидери, защото те, освен че изпълняват ролята на реп-
резентатори, изпълняват и определени функции в публичното прос-
транство, въпреки че авторитетът не се отнася до социализираната част
на индивида. Посочените функции произтичат от тяхната принадлеж-
ност към Църквата като публичен институт ( Вениамин 1999:106).

Разглеждането на авторитета като опитност позволява да се
разкрие   способността му да се трансформира в своята противополож-
ност властта,  Тази нелегитимна доминация е съпроводена с промяна,
както  в чувството за легитимност, така и в кредита на доверие. Нали-
чието на подобен факт поставя въпросът за времевата продължи-
телност на авторитета, който вече не се поддържа и за изолацията, в
която ще живее непризнавания вече субект на подобен авторитет,
който  извършва действия извън границите на позволения  му ,от приз-
наващия го субект,  хоризонт.Трансмисия на признаването може да
настъпи и тогава когато субекта, който го признава може да очаква или
да си  е въобразил за субектта на авторитета, че е способен на голяма
гъвкавост в действията и стратегията си в отношенията с другите (
Foessel, M. 2005: 13). Легитимирането на авторитета е дело на приз-
наващия субект на авторитета, но поддължаването му  във времето,
както вече отбелязахме, е грижа на субектта на авторитета, който не
винаги я осъзнава и бързо се делегитимира като лидер. Тогава, както
Дюркем отбелязва, признаващия субект “не изпитва респект към авто-
ритета”, който е загубил “моралната сила на идеал” ценност (Durk-
heim, E. 1989: 67-68). Легитимиращият авторитета не се страхува от
санкции, защото в преобладаващата си част той се “опитва да остане
неперсонален”и не предлага санкции за неоправдалите доверието авто-
ритети. Той оттегля и пренасочва “вътрешната си вярност, доверието”
си към други субекти, а делегитимация като форма на морално
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обезсилване се явява формата на тяхното осъждане (Lemieux, C. 2005,
:102).

Термините, които изследователите използват за усилията,
които полагат лидерите за запазване на авторитетата си, са “ухажване”
или “ чиракуване” на  признаващите го субекти, което е особено видно
по време на избори за постове, в която и да било публична институция.
Големият въпрос, който вълнува изследователите на авторитета, е:
Каква е реалната връзка между легитимиращите даден авторитет и
упражнавящите този авторитет субекти  на дистанцираност или на
някаква взаимозависимост, при която признатия за  авторитет субект
губи своята автономност ? Отговорът, който се дава не може да бъде
еднозначен, защото загубата на автономност е многофакторно
обусловена от социално инсторическия контекст и условия, в които
действа индивидът с признат авторитет.

В заключение ще отбележим, че днес е  особено важно за под-
държането на авторитета на религиозните лидери, те да бъдат авто-
номни,  независими и дистанцирани, в своята дейност от  политичес-
кия, медийния, икономическия и интелектуалния елити и същевремен-
но отворени за диалог и сътрудничество с тях, по значимите за общес-
твото проблеми. Практическото усвояване на правилата за дистанция,
няма да му позволяват той да се превърне в подчинен на политическа-
та или медийната власт елит или в отчужден от публичното прост-
ранство  затворен елит.
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доц. д-р Николай Михайлов (ИИОЗ-БАН)

Българският православен етос във века на глобализацията

Многократно използвана е  тезата на Аристотел за човека като
обществено животно,“зоон политикон“. Тази теза има разнообразни
съвременни интерпретации. Според мен първата  съвременна тема, ос-
новаваща се на аристотеловата постановка е, че Аристотел, ако не отк-
рива, то поне е много близо до обяснението, че човек живее и се про-
меня чрез социалните условия. Платон и Аристотел не признават роби-
те и донякъде жените за хора, но поне свободните атиняни и спартанци
могат да се нарекат такива. Второто тълкуване според мен може да се
сведе до следното: човек е политическо животно, тъй като е задължен
да живее в държава и да изпълнява закона. Следователно законът и
държавата „правят” политическото животно и обратно. И третото тъл-
куване на аристотеловата мисъл може да бъде, че тя дава импулс на ве-
лики мислители от Дидро и Волтер до Маркс да заключат, че хората
като политически животни не са единни. Народното събрание се изби-
ра и в него се чуват различни гласове, които винаги поддържат различ-
ни и често пъти противоположни мнения. Но въпреки своите философ-
ски постижения Стария свят не познава нацията. Именно затова гръц-
ките философи не се занимават с философските проблеми за свобода-
та, индивидуализма, социалната инициатива и социалния конфликт.
Вярно е обаче в същото време, че и Средновековието не познава наци-
ята. Църквата господства в обществото не само в Ранното средновеко-
вие. Църквата не позволява формирането на други центрове доминира-
щи в обществото и обединяващи хората освен папската власт. Следо-
вателно на пътя към формиране и признаване на нацията трябва да се
премахне господството на църквата. Единственият исторически су-
бект, имащ необходимата власт, за да извърши тази промяна е светс-
кият владетел. Той е главният феодал, властващ над по-дребните, а съ-
що така и над крепостните селяни. Те са неграмотни, разединени, со-
циално страхливи и религиозно ограничени.

Аристотел определя и етосът, който според него в държавата
се идентифицира със справедливостта. За него  етосът, общо казано, се
изразява в това да си свободен морален деец, за да можеш да бъдеш
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полезен на общността, семейството и накрая – на себе си. Свободата на
избора осигурява справедливо равенство. В основата на общността,
койнонията, според Аристотел лежи един етически идеал за достигане
на щастлив живот и този морален стремеж на човека да търси щасти-
ето в общуването с други хора е заложен в него по природа.  Повече от
хилядолетие по късно, Жан Жак Русо формулира друга идея – етосът е
демосът. И двете понятия имат морална природа и следователно ето-
сът принадлежи на всички  хора. Освен това етосът не може да се
определи еднозначно и абсолютно – според Русо на определено рав-
нище на бедност, кражбата не е морално осъдима. Общият за демоса
етос включва общата воля за премахване на индустриализирането на
неравенството и бедността. Следователно на всекидневно ниво етосът
е и морал, т.е реализация на добротата, справедливостта и цялата гама
положителни нравствени качества.

Проблемите за национализма и националната идентичност не
губят своята актуалност дори в съвременните условия на глобализация
и свободно придвижване. Дискусиите за национална идентичност на-
мират все повече място в литературата, културата, изкуството. Както
отбелязва руският изследовател М. Липкин националната идентичност
може да бъде открита във всички области на обществена активност.
Руският изследовател цитира доклад от 1994 г. озаглавен „Нации за
продан”. Този доклад доказва, че дори в условията на пазарна конку-
ренция, където всички усилия са посветени на достигането на печалба,
националните идентичности играят своята роля. В доклада според
Липкин се утвърждава в чисто прагматичен план, че известните и
наложени на пазара марки представят митологизирано идеята на своя-
та нация. Така например марката Кока кола митологизира представата
за вечно младата свободна и сита американска държава – САЩ.

Най-важното, което може би трябва да отбележим, и което по-
сочват мнозина съвременни изследователи, е съвременната връзка
между идентичност и политика. Тук става въпрос за преразглеждане и
понякога преформулиране на такива ключови концепции като нация,
раса, култура и др. За съжаление понякога тези редакции реанимират
отдавна отминали и дори отречени от науката теории за произхода на
„истинските” българи, сърби, македонци и т. н. и техните „врагове” ка-
то пречка за истинското национално осъзнаване. Тези процеси можем
да наблюдаваме и в нашето общество.

Важен и незаобиколим е проблемът за съотношението  на
националната идентичност и процеса на глобализацията. Както отбе-
лязват мнозина съвременни изследователи, в нашата съвременност
класическите понятия и модерната реалност са взаимно преплетени.
Особено интересен за мен е проблемът за религиозната идентичност, в
частност православната вяра на повечето българи и влиянието на нови-
те религиозни вярвания, идеи, теории. По земята ни шестват розенк-
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ройцери, тамплиери, масони, мормони, адвентисти, йеховисти и какви
ли не още представящи се за убедени в истинността на вярата си хора.
За разлика от предишните им „посещения“, от които особено „впечат-
ляващо“ е онова от 1204г., посветено на борбата им с „византийската
ерес“, този път мнозина от тях се определят за религиозни българи и се
кълнат че са преминали в съответните воинства, за да работят за Бъл-
гария и да служат на Бога. Сякаш, за да правиш това не е достатъчно
да си православен хриситянин – традиционната религия на повчето
българи. Изчезва разликата, отликата, онова, което определя един чо-
век като българин по народностна същност. Сякаш българите нямат
памет за своето минало, а са наследници на Жак дьо Моле и Бернар
Клервоски. Някои учени дори „откриха“ следи от тамплиерско и изоб-
що рицарско присъствие в България – гробища, където били погребани
представители на западноевропейското рицарство, поели към Божи
гроб, но явно сбъркали пътя и попаднали в Русенско.

Разбира се, в съвременните условия е наивно да очакваме, че
православието може да бъде единствен или пък задължителен религио-
зен избор за българина. Но според мен главното в него, главното в ре-
лигиозния православен етос на българите си остава защитата на суве-
ренитета и културната ни идентичност, т.е. православната вяра за нас
означава и национализъм, не агресивен, не шовинистичен, но продъл-
жение на етническите особености, етическите добродетели и култур-
ните ценности на нашия народ. Етосът още от времето на Аристотел се
определя като съвкупност на нравствени черти, следователно всяко
разрушаване на етоса неминуемо засяга и етноса, който е негов носи-
тел. Нека си припомним , че българското Възраждане започва с реша-
ването на църковния проблем, заради което църквата ни е обвинена в
етнофилетизъм, а някои мислители дори обявяват народа ни за неис-
тински православен. Може би великият руски мислител, изрекъл това
определение не е забелязал, че за българите православната вяра е една
от формите, един от начините за формиране на национално легитими-
ране, за духовна независимост и за национално самоопределение като
млада, самостоятелна и свободна нация на Балканите.  Това обаче е
невъзможно без религията, схващана като обряд, изпълняван от миря-
ни, пред сънародници свещеници на собствен език, обединени от нрав-
ствената заповед на Бога за човеколюбие и равноправие.  Известният
руски историк на църквата Евгени Голубински издава през 1871 г. кни-
га, наречена „Кратък очерк на историята на православните църкви“ 2 ,
в която посвещава страници на конфликта на българите с гръцкото ду-
ховенство. В нея, разсъждавайки за положението на българския народ
под турско политическо владичество и гръцко духовно управление,
той пише : „ Човек, загубил съзнание за своята собствена народност
или престанал да се осъзнава като жива част от своето собствено
изчезващо цяло, неизбежно се стреми да се приобщи към друг народ,
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тъй като не може да остане неопределен, ни това, ни онова, и е
необходимо да намери онова цяло, от което да е част.“ 3 Тези думи
съвсем точно описват положението на българския народ по онова вре-
ме, когато той, за разлика от другите балкански народи, заедно със
своята политическа независимост е изгубил и духовната си автоном-
ност, българската патриаршия.  Липсата на духовна свобода, схващана
и като изповядване на религията на българите – православното хрис-
тиянство – на собствен език, води до разрушаване на етоса и загуба на
национална идентификация. Както пише по нататък Голубинский – „И
ето историята на българския народ от времето на падането на бъл-
гарското царство и българския патриархат...представлява не нещо дру-
го освен... ревностни усилия на висшата част от този народ (тази част,
която в по просветените страни наричат интелигенция) да отхвърли от
себе си, превърналата се в празна дума българска националност и да
получи реална гръцка националност или с други думи да се прероди от
българи в гърци. (От само себе си се разбира че за тези свои старания
за духовно самоубийство, българите заслужават не обвинения и укори,
а най дълбоко съжаление, т.к. това отстъпничество от своята народ-
ност е било единствения им изход)“ 4 С други думи, липсата на собст-
вен етос, търсенето и идентифицирането с чужди образци, води до на-
ционален нихилизъм, до нежелание и дори до срам за личността за
идентифициране с националната култура, история и най вече бъдеще.
При това, както отбелязва и Голубинский, кризата, провалът е най вече
в нравствеността на българите от онова време или поне на част от тях.

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма
мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.“5

За разлика от гръцките свещеници българите тълкуват тази заповед на
Божия апостол не в полза на църковния гръцки деспотизъм от онова
време, а на това че няма големи и малки, по важни и по малко важни
народи пред Бога, и всяка нация може сама да избере начина по който
да му служи на собствен език и в собствена църква и да се стреми да
опази своята цялост и суверенитет.  В този специфичен православен
етос на българите се включва и традицията, обичая, нравствените
качества, православната култура, които са помагали на нацията за
нейното вековно присъствие и оцеляла култура в най – различни
исторически изпитания.

Какво представлява българският православен етос днес ? Носи
ли със себе си християнско – славянските добродетели на хуманизма,
свободата, държавността и най-вече – на несломим национален дух,
помогнал на българската нация да преодолее не едно и две препят-
ствия.И как този етос е повлиян от онази огромна духовна, полити-
ческа, културна и нравствена промяна, наречена глобализация, на
която сме не само свидетели, но и участници.
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Глобализацията е резултат от растящата взаимозависимост на
културите чрез възникващи глобални техническо-икономически и
социокултурни мрежи. Тези мрежи преминават националните граници
и водят до преосмисляне на предишните форми на идентичност , власт
и авторитет.6 Наистина във времената на интернет, високите скорости
и свободното придвижване на хора, времената на масовата междуна-
родна търговия, сякаш се възражда една древна идея, тази на стои-
ческите философи,  за космополитината  обща земя, населена с граж-
дани на света. Според Зенон Стоика човек е единственото природно
същество, което може да се самоусъвършенства и именно етиката е
тази, която дава правилата на това самоусъвършенстване. Човек има
дълг към собствената си природа продължава Зенон, което означава
към собственото си издигане и самоусъвършенстване. В противен слу-
чай той би останал неук и непотребен. Верни на епохата, в която живе-
ят, стоиците предлагат  още две идеи.  Първата от тях е вече спомена-
тата  теза  за космополитизма. Според нея хората се равни без значе-
ние на вяра, произход и убеждения, защото живеят на една земя и
всички са от човешкия род. Втората идея е обръщането към боговете.
Богът на стоиците обаче, има преди всичко морални характеристики.
Не случайно много историци на етиката и философията подчертават
ролята на стоицизма в оформянето на ранното християнство. Зенон
Стоика е смятал, че хората не трябва да живеят в обособени общини и
градове, а трябва да имат общ живот и единен ред. Всеки един от тях
трябва да бъде съгражданин на всички останали.

По-късно Имануел Кант в края на 18 век в своята Идея за уни-
версална история от гледна точка на космополитизма7 заявява, че жи-
веейки заедно на една планета хората не могат да преодолеят стремежа
си един към друг и това ги кара взаимно да признаят равенството си и
взаимозависимостта си като рационални и природни същества, нераз-
деляни от език, нация, държава или пол. Глобализацията засяга и рели-
гиозната практика. Изследователят Марк Йоргенсмайер, говорейки за
глобалната религия, смята че глобализацията е процес, който е твърде
древен, както са древни и религиозните практики. Той разграничава
три форми на религиозна глобализация:

1.Религиозен модел на диаспората, разпространен като затво-
рени общности на определена религиозна група по света, за които
основен пример е юдаизма,

2.Транснационалните религиозни модели, откривани в такива
мисионерски религии - Будизмът, Християнството и Исляма, понякога
имащи претенции за преобръщане на цели култури

3.Модел на религиозен плурализъм, представен например в
движението на Ганди.8

Всеки плурализъм идва обаче, особено в религиозната сфера, с
увеличаване на релативизма и намаляване и дори минимизиране на
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идеите за свещеното, сакралното, святото. Ролята на ортодоксията,
схващана като адекватно мнение по въпросите на вярата и доктрината,
се заменя от ортопраксията като извършване на правилни действия за
осигуряване на богоугоден начин на живот. За съжаление това „пра-
вилно поведение“ от религиозна гледна точка е свързано  често пъти с
нетърпимост към другите, към хората с друга вяра и следователно с
различно поведение. Според данни, цитирани от Г. Иванов в
съвременна Германия около 32 % от запитаните одобряват връщането
на чужденците в родината им, а 58 % се изказват за ограничаване на
религиозната свобода. 9

Какво е положението на българския православен етос в така
глобализиращия се свят?  Нито един патриотизъм и дори нацио-
нализъм не може да бъде разбран вън от патоса на особена етническа
култура и на специфичен етос. Национализмът или националната
идентичност е продължение на моралните и културни ценности на
общността. Българската идентичност и нейният патриотизъм или на-
ционализъм не включва асимилаторски и агресивни претенции, а бих
казал е продължител на културни и нравствени традиции с положи-
телен знак.  Причината е може би в това, че съвременната национална
идентичност на българина възниква в народ, лишен от държава, следо-
вателно без претенции за етнически приоритети или културно пре-
възходство.  Напротив, в съвременната българска идентичност нацио-
налното се съчетава със социалното чрез поривите за равнопоставяне и
свобода на всички граждани в суверенна държава, доминирана от бъл-
гарските национален етос и култура. Религията винаги е играла важна
и дори бих казал решителна роля за оформянето на нацията и следова-
телно за благото на държавата. Идеите на Русо за „общата воля“ не
водят до появата на универсално решение, отнасящо се за цялото чо-
вечество. Проблемите на френския народ са различни от тези на немс-
кия и съвсем различни от тези на българския. Да, по природа етосът
принадлежи на всички хора, но той е изграден от различни нравствени
качества, появили се в резултат на конкретното развитие на този или
онзи народ.  Казано с други думи, етосът е и морал, т.е. осъществяване
и опит за реализация на доброто, справедливостта, свободата и т.н. Ня-
ма ли личност, идентифицираща се с българския национален дух, сле-
дователно нямаме и етос. Затова звучи екзотично за българите  ув-
лечението по организирането на командерии и приорати, братства на
Златния Розенкройц, провъзгласяването на Рицари на белия и черния
орел и т.н. Може би една от чертите на съвременния български етос е
склонността и дори увлечението по използване на всякакви средства за
достигането на личните цели, личното утвърждаване. Дали в съвре-
менния български етос свободата не се свързва с личната изгода, с
личното утвърждаване. На мястото  на „общата воля“ на Русо идва
личната воля на отделния индивид, което обаче поне според мен води
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до тежки последици за обществото. И всичко това се извършва в усло-
вията на демокрация, която според Томас Пейн е начин за откриване и
утвърждаване на националната идентичност. Какви са сложните отно-
шения на демокрацията и българският етос? Според западни автори
модерният демократичен идеал, каквото и да се разбира под това, e
мощна база за обединение на нации, народи, култури, общности, ико-
номики и т.н.0Този идеал предполага една по широка общност,
основана на универсални права, в която националното сякаш отстъпва
на заден план, включително в религиозен смисъл. Трябва да отбеле-
жим, че класическата старогръцка демокрация се ограничава до мъже-
те от племето или полиса.1 Модерната демокрация се стреми към об-
ща, широка идентичност, основана на равния достъп до човешки пра-
ва. С. Лакоф отбелязва – „Всички форми на национализъм ( т.е. нацио-
нална идентичност, б.м. – Н.М.), включително политически, могат да
доведат до илюзии за величие и да породят експанзионизъм.“ 2 По-на-
татък американският учен дава пример с едно съчинение на лорд Кър-
зън, което аристократът британец посвещава на всички, които смятат,
че Британската империя с помощта на Провидението, е най великият
инструмент на доброто, който света е виждал, което автоматично изк-
лючва французите, сипахите и ирландците от кръга почитатели на лор-
да. Това разбира се не отменя нашето твърдение, че нито една нацио-
нална идентичност не може да бъде схваната извън етническите рамки
на дадена култура, извън особения етос на народа, който винаги
включва и традиционни религиозни съставки.

Трудностите и проблемите в съвременния етос на българина
идват от трудностите на националната идентификация. В това отноше-
ние православието може още веднъж да изиграе своята решителна ро-
ля в отстояването на българската култура и история чрез съчетаване на
социалното и националното. Според българско изследване, цитирано
от руската изследователка Светлорусова за периода 1992 – 2001 чис-
леността на етническите българи се е съкратила с 8,5%, докато цигани-
те са се увеличили с 18, 4 %. Според прогнози в България през 2050 г.
ще живеят около 6,5 млн. души, от които етнически българи 3 млн. ,
турци – 1 млн., цигани – около 2 млн. 3 Демографската криза сякаш ид-
ва за да подсили пораженията, която нанася духовната криза на нашето
общество. Няма бъдеще за народ, който се стопява и изчезва демог-
рафски. За първи път в дългата история на България православната
вяра и православния етос на българина трябва да се приспособява към
условията на модерна демокрация и да формира нови идеи, отношения
и традиции. Дали идентичността, разбрана като изискване за приз-
наване на българската етническа националност е проблем за демок-
рацията, т.е. дали изискването за лоялност към националната кауза
може да накърни либералните свободи на словото, събиранията и най
вече – индивидуалната свобода за предпочитана религия.
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Накрая – какво е бъдещето на православното християнство,
вярата на българите, във века на глобализацията? От времето на
Пайсий българите имат един много силен морален аргумент –
следването на по големите, по могъщите, по напористите е свързано с
неравноправие, което води до присъединяване и асимилиране от тях.
Да останеш предан и верен на паметта на народа и вярата си означава
по специфичен начин да бъдеш свободен. Да си верен и отдаден на
една идея – макар и на малък и беден в момента народ – означава
обаче да се присъединиш като равен към великата и бляскава история
на други народи, по големи и дори може би с претенции да са по
славни от твоя. Човеколюбието на българите вече се осъществява чрез
родолюбие, чрез почитане на рода, историята, вярата на предците и
най вече – чрез преданост и готовност да служиш на една общност. А
истинското име на морала на тази общност – това е православното
християнство и нравствените добродетели, предписвани от него.
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доц. д-р Веселин Босаков, (ИИОЗ-БАН)
Специфика на самоопределението при българите мюсюлмани

1.Малко теория, в която теоретизирането е по-важно от самата
теория

Ние не сме в състояние да си представим една общност без
нейното име. В повечето случаи, за означаването на една и съща общ-
ност съществува повече от едно определение. Тук е необходимо да от-
бележим нещо, върху което А. Смит не акцентира специално, неза-
висимо от факта, че в своите анализи той винаги го е имал предвид.
Става дума за различните имена и означения давани на една и съща
общност от нейните собствени членове, от съседни и/или сродни групи
и от останалите. Наред с останалите характеристики на общото име,
той отбелязва и до известна степен, магическия характер на "наиме-
нуването" на една такава общност. Самоименуването на общността е
не само форма на определяне на един прост агрегат от хора, но в много
по-голяма степен, следва логиката на конституирането на нейната соб-
ствена изключителност, която лежи в основата на правото й на същест-
вуване, а често и на божествената й природа, според която по необхо-
димост тя е призована да извърши велики дела (Смит 2000).

Митът за общия произход, съдържа в себе си много подразде-
ления на разбирането за идентичността на общността – митологичните
схеми на пространствената и времевата определеност, на миграцион-
ните процеси, на кръвно-родствените връзки, на хармонията на "Злат-
ния век", на съдбовността на разпадането и/или прогонването на общ-
ността, на нейното възраждане... Важното в случая е, че подчертаване-
то на общия произход и интерпретационните схеми, които се мобили-
зират чрез общностната митология, дава възможност за определяне на
собственото място и приписването на значение от страна на самата
общност, а оттам и пряко водят към конструирането на нейната акту-
ална идентичност.

Една споделена история е следващият конституиращ общност-
та (религиозна и/или етническа) елемент, според концепцията на А.
Смит. Чрез нейните свидетелства се проявяват интегративните, поети-
чески и дидактически функции на колективната памет. Тя рядко е ди-
ректно съизмерима с историческото знание. В нея на преден план из-
лиза винаги мястото на самата общност – нейната несправедливо теж-
ка участ или изключителното й място в световното развитие. Най-чес-
то взаимното преливане на усещане за онеправданост и етноцентрична
самомнителност водят до конструирането на исторически проекции,
които нямат почти нищо общо с конкретната фактология. Но в същото
време, именно наличието на различни от "официалните" интерпрета-
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ции на определени исторически събития, дават възможност за форси-
ране на процеса на самоопределение, преодолявайки унифицираността
на историческата реалност и придавайки й елементи на индивидуална
изключителност.

Една култура, различна и споделена, най-често служи като
"маркер" на индивидуалната и групова уникалност, стояща в основата
на общностната идентичност. Елементите на културата, свързващи
помежду им членовете на една и съща общност, по определен начин
играят и ролята на характеристики, гарантиращи нейната уникалност,
спрямо всички останали. В анализа си на този конституиращ общност-
та елемент, А. Смит отбелязва, че езика и религията, традициите, инс-
титуциите, правото, фолклора, както и в определени случаи – цвета на
кожата и физическия тип могат, в зависимост от конкретните условия
да имат и интегративна, и диференцираща роля по отношение на общ-
ностната идентичност. Така например, тогава, когато повече от една
общност, ползват един и същи език, на преден план излиза друг етно-
диференциращ признак, например религията и т.н. Практически всеки
от тези елементи може да играе и едната и другата роля в зависимост
от непосредственото обкръжение на общността и на приоритетите в
нейната актуална социална изява. Необходимо е да се отбележи, че за
разлика от много други изследователи, А. Смит се противопоставя на
разбирането за изключителното значение на езика като почти един-
ствен диференциращ фактор. В това отношение, тук напълно се соли-
даризирам с неговото разбиране, доколкото  от определящо значение е
наличието на динамична система от диференциращи фактори, свърза-
ни в единно цяло от колективната памет. Те могат да придобиват раз-
лично значение и да се преструктурират в зависимост от конкретните
социални условия, определящи процеса на самоопределение.

В историческия процес на конституиране на общностна или
групова идентичност, първо се формират пространствените коорди-
нати. Локализацията на общността се оформя като първа (и за дълъг
период от време, доминираща) характеристика на нейната уникалност.
Най-древните източници за формите на социална организация описват
мястото на обитаване като достатъчно условие за самоопределение и
за определяне на другата общност; при описанието на всяка непозната
(недадена в непосредствения контакт) общност. Познанието за общ-
ността, която все още няма свой конкретен (подкрепен с информация,
изградена на базата на практически съвместен опит) образ се компо-
зира чрез пространствените, топонимични характеристики, които неп-
ротиворечиво заемат идентификационното поле на Другия. Именно
затова културата на съседството и самата му всекидневна практика ос-
тава като че ли единствената релевантна гледна точка и към коментара
на религиозната и етническата общност, още повече когато религи-
озното самоопределение бива дефинирано като толкова значимо и за
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етническата принадлежност, както това се наблюдава все по-често в
мюсюлманската общност на България.

В образа на другата общност, (която всъщност се проблема-
тизира само когато чрез заплаха може да бъде използвана при мобили-
зацията на собствената общност), мястото на нейното име се заема от
наричането, кореспондиращо с понятийно-веществената система на
собствената културна мяра, с наименуването на земята, на терито-
рията, от топонима. В собствения смисъл на думата, тук все още няма-
ме основания да твърдим, че Другите, (доколкото те се определят като
значими за собствената общност) се мислят като някаква общност, ка-
то цялост, интегрираща различни индивиди. Това е само "Земята", коя-
то произвежда, "изпраща", подчинява се или застрашава нашата собст-
вена общност.

Тук трябва да бъде интерпретирано различието на предста-
вяното разбиране за еволюцията в разбирането за конституиране на об-
щностната идентичност в исторически план спрямо хипотезата за не-
обходимия контакт, обогатяващ и персонифициращ разбирането за
другата общност. Според това разбиране, достатъчно е наличието на
конкретно (в смисъла на географските открития) познание за другата
общност, за да се промени и схемата, в която се интерпретира Другост-
та. Необходимостта от пространно изследване на този въпрос се опре-
деля от разбирането за идентичността като качество, което винаги е ре-
зултат и състояние, постигано в процеса на съотнасяне, на сравнение, а
в този смисъл – и на качествено дефиниране на Другия. Доколкото все
още не е конституиран в общностно значими понятия, образът на Дру-
гия не съществува. Собствената идентичност не се проблематизира ка-
то уникална, защото е единствена и в своята несъотнесеност към други
ориентири не провокира потребността от саморефлексия, открояваща
основанията на една собствена уникалност.

Съотнасянето, което конституира първоначалното идентифи-
циране на собствената общност винаги носи характера на съвмес-
тяване, редополагане, сравнение с една имагинерна общност, "произве-
дена" по божествен начин. Не случайно в ритуала на инициация, който
схематично може да бъде разглеждан и като разказ за създаването на
общностната идентичност, съществено място е отделено на характера
на връзката с божествената общност, която е в основата на континюи-
тета и самотъждествеността на общностните механизми на солидар-
ност. Но на свой ред именно божественият характер на тази Alter-Ego
общност, опосредстваният характер на контакт, а следователно и на
възможността за синхронизиране и осмисляне на измененията, проти-
чащи в нея, елиминира възможността за изграждането на собствена
идентичност, постижима в относително устойчивото съотнасяне с по-
ранни собствени проекции.
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В процеса на опознаване на заобикалящата общността реал-
ност действа още един същностно значим механизъм, допълващ и
конкретизиращ топонимичната редукция, основаваща се единствено на
първоначално формирани позиции на зависимост. Това е механизмът
на "усвояване на чуждостта" и "превод" на "странността" на чужденеца
като част от Непознатото.

Другият същностен гносеологичен и епистемологичен
проблем, пред който се изправя изследователя на етническата само-
идентификация и религиозното самоопределение е: възможно ли е в
процеса на реконструкция на етническата идентичност да бъде изс-
ледвана нейната същност? Този въпрос може да бъде поставен в рам-
ките на изследването на една поредица от жестове, от актове, реконст-
руиращи в смисловото пространство на самата общност нейната иден-
тичност след дълъг период на тотално, негативно въздействие върху
нея от страна на една чужда етно-културна среда, чиято доминация е
идеологически и политически закрепена, върху характерните истори-
чески и социални условия на България.

Тъждествеността, континюитета и консистентността като
основни качествени характеристики на идентичността се нарушават в
условия на социален конфликт, девалоризиращ смисловата цялост на
жизнения свят. Механизмите за разгръщане на тази криза реализират
своя потенциал чрез поредица от социално, общностно и личностно
значими избори, следователно - чрез поредица от съотнасяния в смисъ-
ла им на избори в условия, подлагащи на съмнение основанията на ид-
ентичността.Защитните реакции, преориентиращи идентификационни-
те процеси към доказване и поддържане на "принадлежността към",
изтласкват на заден план образа на Действащия човек, който постига
своята цялостност чрез активната си включеност и позиция спрямо
заобикалящата го реалност. Партикуларизацията, като традиционен
рефлекс спрямо модерността, води до възраждането на дискримина-
ционния модел на отношения между различните групи и общности. От
хоризонта на "принадлежността към" не могат да бъдат интерпретира-
ни смисловите различия и възможността за диалог с различната кул-
турна мяра. Идентификационните процеси са зададени чрез отрица-
нието на съществуващото, като "негативната свобода" на Е.Фром, но
едновременно с това, опитите за търсене на позитивно дефиниране се
изчерпват с доказването и отстояването на "принадлежността към".

2.Българската реалност

Изследователската практика в България, след 1989 година
отбелязва засилваща се тенденция към самоопределение в параметрите
на етническа и/или религиозна принадлежност. Ако в началото на този
период, поставянето на въпроса: "Към коя етническа група принадле-
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жите?" или "Каква е Вашата етническа принадлежност?", будеше
недоумение или негативни реакции от различен характер, то след 2001
година, тази картина е радикално променена. Това е сериозен проблем.
Неговото изследване би трябвало най-общо да бъде насочено в две
посоки – към значимостта на външното въздействие върху процеса на
етническо и/или религиозно самоопределение от една страна, и към
вътреобщностните трансформации, до които то води – от друга.

Външната по отношение на общността оценка влияе върху
интересуващия ни тук процес на самоидентификация най-общо по два
начина: чрез характера, степента на еднозначност, полетата на сравне-
ние (с други думи - чрез съдържателните си характеристики), а от
друга - чрез приписаното субективно значение на своите автори.
Можем да твърдим, че влиянието на приписаната идентичност върху
религиозното самоопределение, още повече когато става дума за
религиозен идентитет на общност, която се намира в състояние на
физическо и политическо малцинство, е различно в зависимост от сте-
пента на осъзнаване на собствената уникалност и доминиращата фор-
ма на нейните социални прояви. Приписаната идентичност се прев-
ръща в реален фактор на самоопределението когато напусне рамките
на предразсъдъците и стереотипите, за да се превърне в идеологическа
основа за изменения в социалната среда и условията за реализация на
представителите на общността. Тази ситуация мобилизира на свой ред
по-голяма част от реално самоопределящата се по даден начин част от
общността чрез сходствата в накърнеността на общностните интереси.
Понякога подобно вторично активизиране на етническата идентичност
на базата на общностно накърнени права разделя общността на две
части по отношение на активността им и на готовността за колективно
действие. В такива условия, колективната идентичност се превръща в
значим коректив на индивидуалната идентификация.

В резултат на "последователно провежданата" от тоталитарния
режим в България насилствена "атеизация" и пропагандирането на
"войнстващ атеизъм", днес сме свидетели на проявлението на едно фа-
натизирано, но не истински религиозно съзнание. Между религиозната
вяра и стремежът с всички средства да бъде демонстрирана една "въз-
родена" религиозна принадлежност, съществува огромна културална
дистанция.

Крахът на идеологията на социализма, рухването на системата
за тотална унификация създаде ново усещане за "обезличеност" и
застрашеност, за загуба на собствения образ. Стремежът за "причис-
ляване", за самоидентификация чрез друг тип връзка с една по-голяма
общност се превърна в успешна защита пред страха да бъдеш "никой".
След отпадането на тоталната определеност на социалистическата
идеология, индивидуалната потребност от самоопределение можеше
да "намери подслон" единствено сред някакъв тип общност, чиято
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връзка не е базирана на политически или идеологически постулати
Такава общност се оказа етническата и религиозна група. Причаст-
ността към нея не трябваше да бъде постигана по заслуги, "членс-
твото" в нея не изисква компромиси със собствената съвест. Необхо-
димото условие е родствеността, откритият и споделен родов корен,
религиозната и културна близост, общата памет. Потребността от
подобен тип идентификация е толкова силна, че още в средата на 80-те
години се проявиха измеренията на едно качествено различно со-
циално явление – създаването на "модерни етноси", на псевдо-етни-
чески общности, които имаха за цел единствено "груповата и солидар-
на защита" на своите членове; възкръснаха и се създадоха десетки
нови "църкви" и религиозни общества, чиято функция, независимо от
теософското разнообразие бе да създадат защитно и защитено прост-
ранство за индивидуалното присъствие в променящите се условия.

3.Относно терминологията – „помаци” или „българи мюсюлмани”

Българите мюсюлмани обитават по сравнително компактен
начин определени географски региони. Най-стабилни и трайни човеш-
ки масиви са разположевни в Родопите: от Кърджалийско /на изток/ и
до Гоце-Делчевско /на запад/. Компактни маси българи мюсюлмани
могат да бъдат идентифицирани и в Северна България /Тетевенско и
Русенско например/. Съдбата на това население не е достатъчно
проучена, тя е повлияна от далечни пластове от миналото, свързани с
етногенни и исторически процеси, които с векове оформят облика и
групова  идентичност на т.нар. помаци. Терминът “помаци” определя
преди всичко говорещите български език мюсюлмани, населяващи
Родопите, околностите на градовете Ловеч и Разград, западна Тракия
/Северна Гърция/, както и славяноезичните  мюсюлмани в Македония,
Албания и Турция. Понастоящем се смята, че те наброяват около 500
хиляди души, по-голямата част от които, т.е. около 200 хиляди, живеят
в България Общо взето се приема, че те са българи, но не бива да се
омаловажава фактът, че това е група с две припокриващи се нацио-
нални или етнически идентичности. От една страна, те изповядват ис-
ляма, който е един от основните критерии за религиозна /ислямска/
идентичност, от друга – езикът ги свързва  с българската национална
идентичност. Поради това  няма единно мнение за етническа идентич-
ност на помаците и те са обект на съперничество между различни, и то
не само съседни на България народи. В Западните Родопи, например,
те често се определят като “турци”, докато в Централните и Източните
Родопи някои помаци приемат православието, вярвайки, че по този
начин ще се интегрират напълно с българското население, т.е. ще
престанат да бъдат третирани като граждани втора категория. Докато
българите по принцип не оспорват тяхната българска национална
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принадлежност /в противен случай възниква проблемът с призна-
ването им за етническо малцинство/ и дори я смятат за единствено въз-
можна, турците неохотно признават съществуването на обособена
помашка общност поради факта, че това население не знае турски език
и слабо познава използвания в Корана арабски език.

Съществуват няколко концепции за етимологията на термина
“помаци”. Приема се, например, че той произлиза:

● от думата помоци, т.е. “помагачи”, защото са помагали в
османската войска;

● от думата помъчен, т.е. “измъчван”, “мъчен”, което се
свързва с широко разпространеното убеждение, че помаците са били
принудени насила да приемат исляма;

● от гр. рimion, т.е. “пастир”. Тази етимология обаче не е
популярна в България /Алексиев 1997: 61/.

Заради предизвикваните по-скоро отрицателни асоциации са-
мите българоезични мюсюлмани не обичат това определение. Повече-
то мюсюлмани  са по-склонни да приемат възприетия в медиите и в на-
учните среди термин българомохамедани, /респ. българи мюсюлмани/.
Терминът българомохамедани съдържа в себе си голяма доза непра-
вомерност, защото в мюсюлманската традиция не е прието името на
Мохамед да се използва за обозначаване на религиозна отлика.

4.Колебливата самоидентификация на българите мюсюлмани

Групата на българите мюсюлмани има специфичен медиато-
рен характер в затруднения диалог между българите и българските
турци, който засега остава неизползван. Исторически формираните
предпоставки и базисната толерантност на българския народ са опре-
делили изключителното многообразие от етнокултурни групи, живе-
ещи съвместно в България. Именно затова беше необходимо, в рамки-
те на дебата за ратифициране на Рамковата конвенция за защита на
националните малцинствата да бъде отделено определено внимание и
на групата на българите мюсюлмани.

Хипотезата, според която би било възможно признаването на
статут на малцинство на една конфесионална група има характера на
своеобразен индикатор за устойчивостта на една национална политика.
Сред българите мюсюлмани е в ход процес на самоосъзнаване и само-
описание в понятията на малцинство. Факторите в това отношение са
налице: исторически и културни основания за изграждане на самостоя-
телна, различна от контактните й групи идентичност; ясно обособен
битов и културен профил на поведение; вътрешнообщностна регла-
ментация по отношение на редица сфери на обществения и личния жи-
вот.Институционализацията на подобен процес би могла да се разг-
лежда като конкретен опит да бъде разфокусирана “националната” ха-
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рактеристика на едно малцинство във физически и културен план, кое-
то очевидно се стреми да се идентифицира като различаващо се от до-
миниращата го общност. Споменатата хипотеза “се разклаща” от ос-
новните характеристики на самоидентификацията на българите мю-
сюлмани в Източните Родопи: колебание и тревожност в самоопреде-
лението; склонност към идентификация с някоя от по-големите и само-
уверени съседни общности /българска или турска/; склонност към бър-
за и пълна подмяна на самопредставянето при напускането на помаш-
ката среда.

Опитът за напускане на груповата идентичност, обаче, се на-
тъква на недоверие от страна  както на българите, така и на турците.
Българите, по силата на своята национална митология, са склонни да
гледат на българите мюсюлмани като на някакъв вид предатели /по-
турчени/. Турците, от своя страна, прудно приемат идеята за мюсюл-
мани, които не разбират турски език, приеман като традиционен за
мюсюлманите в България. Това неприемане оставя българите мюсюл-
мани в още по-несигурно идентификационно положение. Колебливата
самоидентификация на българите мюсюлмани може да се проследи и
от електоралното поведение на съответните населени места в Родопи-
те. Клонящите към турска идентичност са склонни да гласуват за ДПС.
Българеещите се до края на 90-те години на миналия век се ориентират
към БСП, а впоследствие и към СДС. Според едно изследване, публи-
кувано във в-к “Култура” от 10 декември 1999г., съществува и една
специфична опозиционна общност от българи мюсюлмани /в Мадан и
Рудозем/, която гласува против всеки, който е на власт или бива раз-
познат като властимащ.

5.Стрес от историята

До края на 80-те години господства единствено “правилната”
теория, огласяваща принудителния характер на ислямизацията в
Родопите или свързваща го единствено с колонизацията, направлявана
от султаните /те докарвали от Турция пастири, наречени юруци и
роби/ и с изселването на християнското население. Макар колониза-
цията да е била действително метод, използван от Османската империя
за промяна на народностната структура на Балканите, най-новите
изследвания, базирани на източници, показват, че е имала твърде
малък обсег, за да представлява главна причина за ислямизацията на
българите. Освен това,  въпреки че заселването на население от Анадо-
ла е ставало между ХІV и ХVІ в., и след това броят на мюсюлманите е
продължавал да се увеличава.

Процесът на приемане на исляма от жителите на Родопите,
както и причините за това, са трудни за изследване и по този въпрос
все още има много недомлъвки. Той започва от единични случаи на
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конверсия още през ХVІ в., развива се постепенно през целия ХVІІ в.,
като се засилва особено през втората му половина и продължава и през
ХVІІІ в. Понастоящем се приема, че към исляма се е преминавало и
доброволно, като причините за тези решения са били от икономическо
и социално естество, тъй като мюсюлманите са били освободени от
данъчни тежести, а конверсията е откривала пътя към социално бла-
гополучие. Следователно, тук бихме могли да говорим повече за
косвена принуда, дължаща се на икономически натиск. Към формите
на този натиск са спадали например: институцията на робството,
опираща се на търговията с военопленници, принуждаването на опре-
делени групи с подчинено положение да служат в османската армия,
както и прочутият детски данък, т.нар. девширме /отнемането на деца-
та на местните жители на балканските провинции за т.нар. еничарски
корпус/. Но дори и тези елементи в политиката на османската империя
не са били еднозначно възприемани като отрицателни. Някои
семейства доброволно са давали своите деца в армията, защото са
виждали в това шанс за издигане в обществената йерархия.

Различно е становището на историка В.Дечов, автор на
монография за Чепеларе, според когото:

● Ислямизирането на населението от Централните Родопи
започва със завладяването на Родопите и завършва едва в края на
ХVІІІв.

● Дори когато е прекратена акцията за принудително
ислямизиране и масовите кланета, на никого от ислямизираните не е
било позволено да се върне към християнството.

● На християните, избегнали принудителното ислямизиране, е
било забранено да живеят заедно със своите ислямизирани семейства и
съседи, и им е било заповядано да се преселят другаде.

● Много християни са преминавали към исляма, защото са се
страхували от своите съседи мюсюлмани. Именно поради натиск от
страна на съседите приемат исляма жителите на с. Богутево.

● Много семейства са били ислямизирани от еничарите, т.е. от
собствените си деца, взети на невръстна възраст в еничарския корпус.

● Убежище на християните, които са искали да избегнат
ислямизацията, са давали юруците  /Дечов 1987: 61-62/.

Положението на българите-мюсюлмани се влошава след
освобождението на България от османското владичество /1878г./,
когато на Балканите господства общата тенденция да се скъса с
традициите на Османската империя. През 1912-1913г. по инициатива
на цар Фердинанд, на правителството на Ив. Гешов и на представители
на Българската православна църква, се провежда акция за
християнизиране – т.е. променяне на имената и облеклото на
членовете на мюсюлманската общност в Родопите. Тя засяга около 200
хиляди души. И досега ходът на тази акция не е проучен изчерпателно.
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Подобни акции през изминалото столетие са били проведени общо два
пъти – те са били вдъхновени от създадената през 1937г. в Смолян
организация “Родина”, която си поставя за цел принудителното
изграждане на българска национална идентичност сред българите-
мюсюлмани. Организацията обхваща главно Централните и Западните
Родопи, но претърпява провал в Източните. За седем години тя
въвежда изпълнението на молитвите в джамиите на български език,
довежда до превода на Корана на български, създава българо-мюсюл-
манско представителство, отделено от турското. Първата “дири-
жирана” замяна на арабските имена с български се извършва през 40-
те години на ХХ век. Като резултат от нея две трети от помаците в
Централните Родопи променят имената си. Обаче през 1945г. става
възможно те да възстановят предишните си имена. Втората “възро-
дителна” акция се провежда в края на 60-те и през 70-те години на ХХ
век. С нея се цели у българите-мюсюлмани да се създаде чувството, че
основен критерий за идентичността е езикът, а не религията.

Тези мъчителни за това население събития, както и
отношението на част от обществото към тях като към национални пре-
датели и вероотстъпници, предизвикват в тази група “стрес от исто-
рията” и допринасят за разпространяването на различни теории за
техния произход.

6.Теории за произхода на българите мюсюлмани

● Според „тракийската теория”, помаците са антично
население, населявало полуострова „преди всички останали”. Едните
говорят български, научен от славяните, другите – турски, научен от
турците.

● „Прабългарската теория”, „признаваща” все пак
български произход на помаците, обаче, подсказва не толкова
разграничение от християнството, колкото отказ от славянството.
Акцентът, който поставят изобретателите на тази теория, артику-
лираща бягството от покръстването при княз Борис, е категоричната
връзка с прабългарите, които – единствени – се скрили в Родопите от
преследванията на покръстителите и си останали езичници. Сред тях
нямало славяни.

● Вариант на прабългарската е „волжско-камската теория”,
според която ислямизираните още през VІІ век волжско-камски
българи през ХІІ век започнали да се разселват и на юг от Дунав, а при
Асеневци достигнали до Родопите. Създали помашки анклав, който
обхващал Източна Тракия, Родопите, Северна Македония, Източна
Илирия и Панония (босненските мюсюлмани).

● Категоричен отказ от всякаква връзка не само със
славянството, но и с българския корен, е „арабската теория”, която
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настоява върху арабския произход на помаците, като го извежда от
воините на Маслама, останали на полуострова след нашествието през
716г.

● „Куманско-печенежката теория” също е съпротива срещу
българския произход със силно изявено пристрастие към турския. В
тази версия помаците се оказват потомци на куманските турци
(къпчаци), които, смесени с печенеги, през ХІ в. се заселили в Пи-
ринска Македония и Родопите. Създали Кумано-печенежка турска
федерация със столица Куманово /Иванова 2012/.

Фолклорните и квазиисторически предания, с които
българите-мюсюлмани мотивират своята принадлежност към ислям-
ската вяра, служат за рационализиране на тяхната идентичност в очите
на другите. Това е, от една страна, поредното доказателство за чувс-
твото за етническа несигурност на тази група, а от друга – израз на
чувството за малоценност спрямо православните българи, оценявани
като по-издигнати в обществено отношение.

7.Българите мюсюлмани и единството на българската нация

Идентификационната структура на българите мюсюлмани се
осъществява на две нива. Първото ниво е религиозно. Съгласно него-
вите определители българинът мюсюлманин е мюсюлманин, турчинът
е мюсюлманин, а българинът – не-мюсюлманин. Второто ниво е
етническо. Съгласно неговите  определители българинът мюсюлманин
е не-чист турчин, турчинът е турчин, а българинът е българин. От
друга страна вероизповеданието все повече започва да доминира етни-
ческото самоопределение. В тези условия, налице са предпоставки за
постепенна “вторична турцизация” сред българите мюсюлмани. Тя
има негативен ефект върху етнорелигиозните отношения в регионален
мащаб и трайно задържа процесите на социална интеграция в реги-
оните със смесено население. Търсенето на адекватен мащаб за оценка
на социалния ефект от признаването на групата на българите мюсюл-
мани  на статут на конфесионално малцинство, включва и оценката за
поведението на останалите обществени субекти. На първо място,
рисковете могат да бъдат определени във връзка с дейността и пуб-
личните изяви на националистическите партии и движения, които ще
се опитат да атакуват подобно решение от гледна точка на “единството
на нацията”. Най-вероятно аргументацията на този тип атака ще бъде
търсена по посока на “насилственото откъсване” на българите мю-
сюлмани от “Майката-Родина”. Истината е много по-различна, тъй
като регламентацията на отношенията може реално да стимулира
желанието на българите мюсюлмани да се интегрират в българското
общество, ако то им е признало правото на  културно самооп-
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ределение, различно от етническия модел, в който най-често днес се
интепретират културните различия.

Отзвукът на подобно решение ще има влияние и върху
съществена част от българските турци по произход, които предпочитат
да се самоопределят като българи. Това са най-често представители на
младите поколения, които имат определен образователен ценз и търсят
своята социална реализация в България. Признаването на подобен
статут ще им даде възможност да преодолеят напрежението, /което не
на последно място е и генерационно/ между етническата и религиозна
идентичност. Именно затова, създаването на регламент, според който
етническата идентичност не покрива и не изчерпва изцяло коорди-
натите на културното различие, би могло да утвърди нова култура на
отношения между етнически и конфесионални общности, която на
свой ред ще гарантира постигането на плурализъм при съхранението
на унитарния характер на българската държава.

8.Малко социологическа емпирия

Изследването „Планината Родопи – усилията на прехода”,
проведено през 1997, констатира  самоопределението на населението в
този регион така: 33% „българи”, 5% „турци”, 62% „други”
(българомохамедани, помаци, ахряни, българи мюсюлмани, само
мюсюлмани). Въпреки този висок процент „отделна” идентичност,
тогава не се открояват ясно обособени характеристики на етнооб-
разуващ процес. През 2011г. самоопределението се разпределя по
следния начин: българи – 26%, турци – 5%, „други” – 69%. Видно е, че
– в сравнение с 1997 – идентификацията „други” се е увеличила с
около 7% за сметка на идентификацията „българи”. Идентификацията
„българи” преобладава в област Кърджали и североизточната част на
област Смолян. Като „турци” се самоопределят преди всичко в най-
западната част на Родопите и в Пиринско (Гоце Делчев и Якоруда).
„Другите” са във всички региони, като най-силно е присъствието им в
преходните зони между Западните и Централните Родопи (Велинград,
Гърмен, Сатовча, Доспат, Девин), както и в Мадан и Рудозем. Би
могло да се каже, че самоопределението варира от изток на запад. В
същата посока – от изток на запад - варира и именната система.
Българските имена доминират в Кърджалийско и Смолянско (с
изключение на Мадан и Рудозем). Срещат се и немалко християнски
имена (особено – в Кърджалийско), което не означава непременно
религиозна конверсия. По на запад преобладават мюсюлмански имена
с окончания „ов” и „ев” във фамилиите. Още по на запад „ов” и „ев”
изчезват, за да бъдат заменени от „чисто” мюсюлмански фамилии
/Иванова 2012/.
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Сред онези, които се самоопределят като българи, се
открояват покръстените, било при масовите „кръстилки” на Боян
Саръев отпреди близо две десетилетия, било като индивидуален избор,
продиктуван най-често от желание за интеграция в макрообществото.
Част от конвертитите са се върнали към исляма, други са „официално”
християни, без да практикуват религиозна обредност. Онези, които
продължават да настояват на православната си идентичност, са
затаили дълбоко и все по-нарастващо разочарование, че остават
неприети, не свои, отхвърлени. Оказва се, че премахването на мисле-
ното като единствено различие – религиозното – съвсем не способства
за интеграцията на помаците, за приемането им в общността на
православните българи. Хората от Кърджалийско и от Смолянско имат
и други (традиционни) мотивации да се идентифицират като българи.
В Смолянско това би могла да бъде все още запазената вярност към
принципите на дружба „Родина”, чието влияние там е било най-силно,
в Кърджалийско – спонтанното диференциране от мнозинствения в
този регион турски етнос. В други региони (най-отчетлива е тази
тенденция в Мадан и Рудозем) самоопределението „българи” е
задължително придружено от религиозно диференциране –
„мюсюлмани”.

Самоопределението „българи” може да съдържа и престижна
мотивация – т.нар. „фасадна” идентичност, която се „употребява”
преди всичко след временно или постоянно откъсване от общността –
било заминаване в града, било в чужбина. „Фасадната” идентичност е
променлива. Честа практика е – когато младите, преселени в града или
в чужбина помаци се завърнат в селата си – да обличат традиционно
облекло и да „забравят” българската си принадлежност, за да си я
възвърнат в колата или в автобуса по обратния път. Променливостта
засяга и именната система. Нещо повече – публична тайна са двойните
паспорти: с мюсюлманско име за „вкъщи” и с българско – за „навън”.

Към самоназоваването „българи” се отнеся и самооп-
ределението по гражданство. Мнозина от респондентите, които иначе
мислят себе си като помаци, „българомохамедани”, мюсюлмани и дори
като турци, настояват, че са българи по национална принадлежност,
изтъквайки българското си гражданство и местоживеенето си в
България. Така – без да познават в детайли теоретичните концепции за
нацията, без да са чели Хердер и Ренан - респондентите ясно
разграничават етнокултурната от политическата (гражданската) нация
/Иванова 2012/.

Възгледът „Ако пиша, че съм българин, може пак да ми
сменят името”, е все още актуален, макар и предимно сред по-
възрастните. Именно в този страх мнозина виждат причината за
самоопределението „турци” в най-западната част на Родопите и в
Пиринско. Като турци - освен функционерите на ДПС – се
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самоопределят и онези, които имат роднини емигранти в Турция.
Мнозина от тях, научили турски език вторично, твърдят, че са го
говорели „винаги”. Съществуват и „обяснения” за „забравяне” на
матерния език:

Защо гагаузите да са българи, които са си забравили езика,
пък ние да не можем да го забравим – турския? След като са ни
малтретирали, за да не го говорим…Вероятно защитната функция на
турската идентичност, макар и недекларирана, остава валидна – в
доста по-ниска степен, обаче, в сравнение с първото преброяване след
1989, когато мнозинството от жителите на общините Гоце Делчев,
Якоруда и Сатовча се самоопределиха като турци – поради страх от
нов „възродителен” процес. Освен защитна, турската идентичност на
помаците придобива все повече и престижна мотивация, захранвана от
стремежа за принадлежност към голяма, силна, религиозно близка
етническа общност. А също така – и от наличието на „собствена”
държава…

Въпреки това, дори в Западните Родопи и Пиринско, където е
най-ясно открояващо се, самоопределението „турци” не е единствено.
Немалко от хората предпочитат да се идентифицират като помаци, без
да се срамуват от това название. „Турчеещите” се (съвсем огледален
образ на „българеещите” се в други райони) – напротив – го смятат за
обидно. Дори онези, които твърдо настояват на отделната си помашка
идентичност, предпочитат близостта на турците, вместо тази на
българите. Мотивите им са свързани не само с общата религия (което е
валидно при по-възрастните), но – в по-голяма степен – с лошото
отношение на мнозинството православни българи и паметта за
„възродителния” процес.

Отношенията помаци – турци също се различават в
зависимост от региона. Там, където преобладава самоопределението
„българи”, оттласкването от турците е най-силно. В „преходната зона”
между Западните и Централните Родопи по-близкият „чужд” са пак
турците, но с категоричната уговорка: „Ние не сме турци!” Катего-
рично е оттласкването от турците и в Мадан и Рудозем, където само-
определението чрез религията е най-интензивно /Иванова 2012/.

9.Тезата за помашкия етнос

През 90-те години на ХХ век една част от мюсюлманското
население в България е в процес на изработване на съзнание за
принадлежността си към нова етническа група – „помаци”, различна
както от българската, така и от турската, при която религията става
главен етноопределящ фактор. Географското разпределение на тези
българи мюсюлмани е в Разложко, Гоце Делчевско, Велинградско,
Ардинско и Маданско. Най-ярките изразители на тази тенденция са
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учители, специалисти със средно образование, административни
служители. Днес тезата за помашки етнос печели все повече привър-
женици – вече не само сред елитите, но и сред по-широки кръгове  от
населението. Те категорично отхвърлят хипотезата, че са потомци на
насилствено ислямизирани българи. Тази хипотеза им създава твърде
тежки нравствено-психологич-ни проблеми, унизява ги, а не рядко
служи и като основание на живеещи близо до тях българи християни
или турци да се отнасят презрително към тях като към религиозни
протеисти /хора, избиращи вярата си по конюнктурни съображения,
склонни към безболезненото й заменяне с друга, ако това е изгодно/.
Затова хипотезата за предосмански ислям, чийто носител да помаците,
е изключително устойчива.

Изобретателите на помашкия етнос категорично настояват, че
предците им „винаги” са били мюсюлмани. Твърдението, че всички
теории за ислямизацията са „фалшификация на комунистите”, навак-
сва престижност по две направления: от една страна, отпада стигмата
за „предателството на вярата”, от друга – изобретяването на помашки
етнос започва да изглежда като антикомунистически, т.е.
демократичен избор.
Въпросните „теории” често претърпяват вторична фолклоризация.

Самоопределилите се като мюсюлмани съставляват втората
група (освен помашкия етнос), за която с голяма степен на сигурност
може да се твърди, че се състои само от помаци. Нито турците, нито
ромите се самоопределят етнически чрез религията. Разбираемо е, че
единствената общност, която полага религията като етнодиферен-
циращ белег, са помаците, доколкото именно религията е качеството,
отличаващо ги от останалите – от българите и дори от турците, които
(в техните очи) полагат много по-малко усърдие в изпълнението на
кораническите предписания. Като мюсюлмани по етнически признак
се самоопределят (напълно разбираемо) дълбоко религиозните хора –
най-вече представители на духовния елит: имами, учители по Коран и
техните семейства /Иванова 2012/.

Видно е от гореизложеното, че изследваните лица са под-
чертали фактическата културна обособеност на българите мюсюлмани
в резултат на приемането на различна религия, от една страна, и от
неприемането им като „истински” българи от мнозинството, от друга.
Ако върху българите мюсюлмани се оказва политически и културен
натиск за приемане и деклариране на българска етническа идентич-
ност, съчетан с демонстративно пренебрежение към социалните и
културните им проблеми, може да се очаква допълнително капсули-
ране на групата и протичането в нея на разнообразни и необратими
етнотрансформационни процеси.

Моделите на съвместно съществуване, на съвместност в
райони със смесено по етнически и религиозен състав население,
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оставайки в рамките на латентния конфликт, показват изключителна
устойчивост на етническите и религиознвите стереотипи и
нарастващото им влияние върху  социалното поведение. Доминиращо
е усещането за “репресивната търпимост” (Х. Маркузе), на тотали-
тарната нагласа. Демократичните промени в обществото успяват в
незначителна степен да променят негативни чувства на недоверие и
СТРАХ, проявявани към представителите на другата общност. А след
глада, жаждата и сексуалното привличане, СТРАХЪТ е другото нещо,
присъщо на целия човешки род. При това става дума за инстин-
ктивния, неосъзнания страх от непознатото, от различното, което в
цялата история на нашия вид най-често е било враждебно настроено,
т.е. е искало да ни унищожи.

Но страхът може да бъде и факт на живото съзнание. Като
настроеност на всеки един от нас страхът се конструира социално и в
същото време участва в социалното конструиране на реалността.
Страхът обикновено се появява там, където отсъства знание.
Отсъствието на знание върви ръка за ръка с появата на незнание, което
от своя страна затъмнява отделни части от реалността и ги прави
непрозрачни. Историята на човечеството е пълна с подобни примери,
при това не само от отделни хора, но и от цели държави. И най-
интересното е, че като че ли ние имаме вродената способност да се
самообучаваме в омраза към различните – омраза, породена не от
друго, а от страха от тях. Затова така лесно можем да бъдем
манипулирани или насъсквани едни срещу други от побъркани
религиозни водачи, диктатори и/или “велики” революционери.
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Законът за зависимия произход (пратия-самутпада)

Религия без Бог, без душа, без култ, ранният будизъм е без
съмнение една различна религия. Факт е, че тя апелира към разума,
към разбирането на идеите, на които се основава, а не към сляпата вяра
на човека, считана за безплодна. Буда изгражда учението си, изпол-
звайки метод на индийската медицина, който се състои в поставяне на
диагноза на болестта, търсене на причината за болестта, премахване на
тази причина и накрая – определяне на средствата, чрез които да се
стигне до състоянието здраве. Това ясно показва, че будизмът не цели
нищо друго, освен лечение и спасение на духа.[1]

Гаутама се дистанцирал от теориите на брахмани и шрамани
за началото и края, границите и безграничността на света, произхода
на човека или живота след смъртта на спасения. Сравнявал ги със
слепородени, които опипват различни части от тялото на слон, а
накрая яростно спорят за истинската форма на животното.[2] Той се
подигравал на тези, които искали и съответно давали обяснения отвъд
границите на общото познание, защото те поставяли спасението си в
зависимост от неразумни въпроси. Буда отказвал да обяснява света
заради самото обяснение и отхвърлял моделите, които правят
умозаключения за принципите, недостъпни за непосредственото въз-
приятие. Той не приемал концепциите за постигане на познание и
спасение чрез промяна на действителността, затова започнал да
наблюдава случващото се в момента. Именно чрез вглъбяване във
възприятието той познал действащата зад света на явленията зако-
номерност: възникване, умиране и страдание.[3] Пример за това са
думите му в Маха-пари нирвана-сутра: „Всички съставни неща са
непостоянни. Това, което е възникнало, създадено, родено, доведено
до съществуване и организирано за живот, съдържа в себе си
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присъщата необходимост от разпадане, разлагане и унищожение”
(V,14,15).[4]

За Буда всичко съществуващо е безкраен поток от изменения,
от следващи едно след друго последователни състояния – възникване-
развитие-унищожение-възникване и т.н. Следователно нищо не въз-
никва, нито се унищожава от самосебе си. Това означава, че тези
състояния са следствия от определени причини и условия, т.е. реду-
ването на циклите е възможно благодарение на закона за причинно-
следствената необходимост (пратитя-самутпада).[5]

Законът за зависимия произход е едно от най-важните и
същевременно едно от най-трудните за разбиране учения в будизма.
Пример за това е разговорът между Буда и неговия ученик Ананда: „–
О, чудесно е това, Достопочтени Господине! О, прекрасно е това,
Достопочтени Господине! Колко дълбоко е, Достопочтени Господине,
учението за зависимия произход и колко дълбоко изглежда. И все пак,
ми се струва толкова ясно, колкото ясно може да бъде. – О, Ананда, не
казвай това! О, Ананда, не казвай това! Дълбоко е учението за
зависимия произход, Ананда, и дълбоко изглежда. Именно, чрез
неразбирането и непроникването в тази доктрина, човечеството е
станало като заплетена топка низ, обвита в безнадеждност, заплетено
като в жилава трева, неспособно да освободи себе си от наказание,
страдание, гибел и прераждане.”[6]

Нещо повече, законът за зависимия произход стои в основата
на просветлението на Буда. Защото, просветление може да се постигне
по два начина: или чрез разбиране на четирите благородни истини, или
чрез разбиране природата на обусловения произход. [7] Затова и Буда
споменава в някои от сутрите, че който „вижда взаимообусловената
същност на действителността, вижда Дхарма, а който вижда Дхарма,
вижда Буда”. [8

Основният принцип на зависимия произход е, че всички
същества и явления възникват или настъпват единствено, защото имат
връзка с други същества и явления. Ето защо, нищо не може да
съществува в абсолютна независимост от другите неща, нито да се
породи от самосебе си.[9] От това следва, че всичко възниква и се
прекратява в зависимост от причините и условията, които сами по себе
си възникват в резултат на причини и условия. Този принцип може да
бъде представен чрез формулата: „Когато това е и онова е. Това
възниква и онова възниква. Когато това не е и онова не е. Това се
прекратява и онова се прекратява”[10]

Методът, по който функционира законът за зависимия
произход, е този на причината и следствието. Нагледно, Буда го
обяснява с примера за светилника. Пламъкът в светилника гори в
зависимост от маслото и фитила. Когато те са налице, пламъкът гори.
Ако липсва дори едно от тях, той ще угасне. Друг пример е растението,
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което е зависимо от семето, почвата, влажността и слънчевата
светлина, за да израсте.[11] Но всички тези явления сами по себе си са
зависими от други фактори. В този непрекъснат цикъл от редуващи се
причини и следствия е невъзможно да се стигне до една първопричина,
от която всичко да е породено. Именно затова, Буда вижда в обус-
ловения произход истинската природа на реалността и това е така,
независимо дали има някой, който го осъзнава или не.[12]

Теорията за естествената причинна връзка е тясно свързана с
идеята за страданието и прераждането. Целта ѝ е да обясни
положението, в което се намира човек[13] тук и сега. В този смисъл е
важно да се разбере, че зависимият произход по своята същност е
учение, което разглежда проблема със страданието и посочва
средствата, които освобождават от него, а не е описание на
еволюцията на вселената. Сам Буда е казвал, че иска да обясни само
две неща – произходът и прекратяването на страданието. Това не озна-
чава, разбира се, че той ще концентрира учението си само върху този
проблем, а просто иска да насочи вниманието на слушателите си към
основната причина за тяхното  нещастие.[14]

За Буда, човекът е продукт на причинно-следствената връзка,
но в същото време той е и производител на самите причини и от него
зависи дали ще продължи страданието си или ще постигне
просветление. Затова проповедта му цели преди всичко спасението на
човека. Формулирайки закона за обусловеното възникване, Буда
извлича от него всеки космически процес на незнанието и всяко
спасение чрез прекратяването му.[15] Затова и с незнанието започва
дванадесетчленната формула на зависимия произход, а именно: от
неведението се ражда кармата; от кармата произлиза съзнанието; от
съзнанието произлиза името и формата; от името и формата
произлизат шестте органи на чувствата; от шестте органи на чувствата
произлиза съприкосновението; от съприкосновението произлиза
усещането; от усещането произлиза желанието; от желанието произ-
лиза привързаността; от привързаността произлиза съществуването; от
съществуването произлиза раждането; от раждането произлиза
старостта и смъртта, скръбта, страданията, нещастията, мъката и
отчаянието.

Символично представена, причинността е колело в ръцете на
бога на смъртта Яма. То е разделено на няколко кръга. В центъра му се
намират три животни- прасе, гълъб (може да се срещне и петел или
паун) и змия, произлизащи едно от друго. Те са символ на трите
умствени отрови: невежество, гняв и страст. В следващия кръг са
показани шестте сфери на съществуване и техните обитатели. А
последният кръг описва дванадесетте компонента на зависимия
произход.[16] Колелото на живота обхваща всички нива на
физическата, биологическата, психо-физическата и мисловната форма
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на съществуване. Обикновеният човек не може да го види, защото се
намира в него, но то може да бъде разбито чрез просветлението.[17]

Класическо тъклувание на обусловения произход

Според будистката традиция формулата на зависимия
произход се отнася за три последователни живота – минал, настоящ и
бъдещ. Към миналия живот спадат неведението и кармата; на
настоящия живот принадлежат съзнанието, името и формата, шестте
бази, съприкосновението, усещането, желанието, привързаността и
животът; а към бъдещото съществуване се отнасят раждането и
смъртта.[18]

Минал живот
Неведението (авидия) е изобразено на колелото на живота

като стара сляпа жена с безцелно втренчен поглед.[19] Невежеството
не е просто незнание, защото няма човек, който да знае всичко.
Проблемът с невежеството е във вярата на човек, че „знае”, когато
всъщност неговото „знание” е погрешно. Именно това погрешно
знание му пречи да разбере истинската природа на човешкото
съществуване и да спре цикъла на преражданията.

Извършеното в живота (карма) се изобразява като грънчар,
който прави грънци, като някои са добри, други лоши, в зависимост от
действията на грънчара.[20] Тъй като кармата ще създаде една
съответстваща на постъпките и действията в живота конфигурация, то
този втори член може да се нарече и определението на формата на
битието на съществото.[21]

Настоящ живот

Съзнанието (виджняна) представлява групите елементи в
момента на зачатието. Този член е особено важен в будистката
формула, защото е завършен не само земният път на съществото, но и
конфигурацията на неговата карма, която се явява конфигурация на
неговата бъдеща личност.[22] То е изобразено в колелото на живота
като луда маймунка, която тича неуморно нагоре-надолу по дърво,
скача от клон на клон и не се намира под какъвто и да е контрол.[23]
Това описание е подкрепено и от думите на Буда, който твърди, че
„променливостта и непостоянството на съзнанието е дори по-
драстично от това на тялото.”[24]

Имената и формите (нама-рупа) са четвъртата обусловеност,
представена като лодка с трима човека в нея. Двамата по-малки
символизират тялото и ума, а третият, който управлява лодката,
символизира тяхното единство, което се изразява в  психофизическия
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организъм.[25] Този член на формулата може да бъде наречен ставане
на съзнанието. Човешките същества се сдобиват с петте агрегата. Този
етап съответства на момента на зачеването.

Областта на шестте бази (салаятана) е изобразена в
колелото на живота като празна къща с шест прозореца, готова да
приеме обитателя си.[26] Попитан кои са шестте области, Буда
отговаря „вътрешната област на окото, вътрешната област на слуха, на
обонянието, на езика, на тялото и на мисленето.”[27] Тази
обусловеност съответства на ембрионалното развитие на плода от
зачеването до раждането му.

Съприкосновението (спарша) е контактът на шестте органа на
възприятие със съответните им обекти на възприятие. В колелото на
живота то е изобразено като мъж и жена в страстна прегръдка.
Символизира контакта между органите на възприятие с техните
обекти.[28] В този период живото същество вече усеща себе си.
Цикълът започва като вътреутробен и завършва след раждането на
съществото.[29]

Усещането (ведана) е седмият компоненет във веригата на
зависимия произход. Според Буда има три вида усещания: „усещане,
изпълнено с желание, усещане, излълнено със страдание, и усещане,
което не е изпълнено нито с желание, нито със страдание”.[30] То е
изобразено като човек, който е прострелян в окото със стрела. Той
усеща болка, но не вижда от какво е причинена. Този член от
формулата обхваща първите две години от живота на съществото и се
характеризира с появата на нов елемент, а именно емоционалното
преживяване. Периодът на усещането е от особена важност за
формирането на схемите на бъдещите морални схващания на
съществото.

Желанието (тришна) се появява в следствие на усещането.
Ако то е било приятно, желанието е да се повтори, а ако е било
неприятно, желанието е да се избягва за в бъдеще подобно усещане.
Това е периодът на половото съзряване на съществото. Изобразява се
като човек, който пие алкохол. Според Сакши Вишва, това е един от
най-важните моменти в духовната практика на будизма. Когато
желанието се появи, човек има възможност да го разпознае и да остане
безпристрастен и безучастен към него. Това е едно от местата, където
може да се прекъсне веригата на дванадесетте обусловености.[31]

Привързаността (упадана) се получава след няколкократно
повтаряне на желанието. Тук човекът се характеризира с неговите цели
и стремежи. Именно затова тази обусловеност е изобразена като
маймуна, която е сграбчила плод. Тя не изглежда нито да е щастлива
от това, че е държи плода, нито пък да изпитва някакво удоволствие.
Пристрастяването е свързващото звено между „Аз искам” и „Аз трябва
да притежавам”.[32] Алесиан Пацев определя този период като опасен,
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защото „познанието може да бъде дълбоко, възвишено и красиво, но
същевременно ориентирано към хаотични и по-ниско стоящи цели в
познавателната йерархия. В този период е особено важно правилното
разграничение, отделянето на истинното от неистинното, а това значи
поставянето им във времето като нещо относително и във вечността
като неотносително истинно.”[33]

Животът (бхава) е изобразен в колелото като бременна жена
в момента преди раждането. Това е така, защото в следствие на
пристрастяването възникват нови, подсъзнателни тенденции, които
променят коренно умствената дейност, съзнанието и личността. Бхава
е ментално действие или желание, имащо силата да предизвика
непосредствено раждане или реализиране. Достигайки този етап,
карма – формациите не могат да бъдат избегнати и трябва да се
проявят в бъдещ живот.

Следващ живот

Раждането (джати) се изобразява като новородено. Това е
моментът на създаването, на първото проявяване на съзнанието и
едновременно с това, моментът на самото зачатие. Както вече се
спомена, появилите се карма - формации трябва да дадат своя плод,
което води до раждането на ново обусловено съзнание, имащо за цел
да ги реализира. Това са първите стъпки на прераждането в Самсара.

Старост и смърт (джара-марана), ридания, болка, скръб и
отчаяние, това е дванадесетата обусловеност, изобразена като човек,
носещ труп. Стареенето започва от раждането на човека и обхваща
целия му живот, докато съзнанието не прекъсне връзката с тялото и не
настъпи смъртта.[34] Според Буда, този безкрайно повтарящ се цикъл
е истинската причина за страданието в живота. Той няма нито начало,
нито край. Единствено в този живот е възможно да се разкъсат
веригите му и да се прекрати кръговрата на съществуването.
Формулата, която той дава за прекратяване на страданието, е следната:
„Чрез пълно прекратяване на невежеството спира формирането на
волевите формации; чрез спирането на волевите формации спира
формирането на съзнание, чрез...(и т.н.)... спира цялата маса от
страдания.”[35]

Разбирането на закона за зависимия произход не се е
ограничило само до класическата формула за трите последователни
живота на човека. Самият Буда посочва връзката на обусловеното
съществуване с учението за четирите благородни истини.[36]

Законът за зависимия произход през призмата на четирите
благородни истини
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С основание може да се твърди, че съществува много близка
връзка между четирите благодорни истини и обусловения произход в
доктрината на Буда. Какво е това, което е общото между тях?

Принципът, който обединява и двете, е учението за при-
чинността – законът за причина и следствие, действия и после-
дици.[37] Четирите благородни истини могат да се разделят на две
групи, като първата включва страданието и причината за страданието,
а втората – краят на страданието и пътят, който води към този край. И
в двете групи, законът за причината и следствието управлява връзката
между елементите. Или, казано с други думи, страданието е следствие
от причината за страдание и краят на страданието е следствие от пътя,
водещ към края на страданието. Този основен принцип на причина и
следствие се прилага, както се видя по горе, и по отношение на
зависимия произход.

За да се разбере по-добре връзката между четирите
благородни истини и зависимия произход, дванадесетте компонента се
разделят в три групи: замърсявания (клеша), действия (карма) и
страдания (дукха). Според тази схема незнанието, жаждата и привър-
заността принадлежат на групата на замърсяванията. Менталните
формации и съществуването спадат към групата на действията. А
останалите седем компонента – съзнанието, името и формата, шестте
бази, контактът, усещането, раждането и старостта и смъртта
принадлежат към групата на страданието.[38] Чрез тази интерпретация
се вижда как учението за четирите благородни истини и най-вече
втората благородна истина – истината за причината за страданието, е
свързана с учението за кармата и прераждането и как обединени
заедно, тези учения обясняват процеса на трансмиграцията и
произхода на страданието.[39]

В контекста на четирите благородни истини се вижда, че
невежеството, жаждата и пристрастяването са причините за
страданието. От друга страна, зависимият произход включва същите
тези компоненти в групата на замърсяванията. Като най-голямо
значение се отдава на незнанието. Това не е случайно, тъй като
незнанието създава невежеството, изопачените представи и илюзии за
съществуващото, за нашето „Аз”, за смисъла на живота и прикрива
действителните причини, предизвикващи страданията. То поражда и
онези „ценности”, които насочват човека в грешна посока – в трупане
на материални богатства, в стремеж към могъщество и слава, в търсене
на сетивни наслади и удоволствия, като така предизвиква мъката и
страданията.[40]

Второто звено на обусловеното възникване включва
менталните формации и съществуването. Към менталните формации
се отнасят впечатленията или навиците, които човек е формирал в
потока от съзнателни моменти.[41] А те, от своя страна, дължат
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съществуването си от повтарянето на действията, т.е. действията се
превръщат в навици/склонности. Те стават част от личността и човек
ги носи в себе си от живот в живот като ментална формация. Затова и
действията в този живот се определят от навиците, които човек е имал
в предишните си животи.

Желанието за ново съществуване е едва ли не „вродено” в
човека. То го тласка отново и отново да преминава от живот в живот,
от раждане към разруха. Именно, петте компонента на зависимия
произход, включени в групите на замърсяванията и действията, са
причините за прераждането и страданието, а другите седем
компонента са следствия от тях.[42]  И докато замърсяванията са общи
за всички живи същества, то действията се определят от самия
индивид. Така, чрез първите се обяснява факта, че всички са затвор-
ници в самсара, а чрез вторите (действията на индивидите), се обяс-
нява причината някои от тях да се родени като човешки същества,
други като богове, а трети като животни.

В този смисъл, дванадесетте компонента на зависимия
произход представят картината на самсара, посредством причините и
следствията.[43] Следователно, докато съществуват замърсяванията и
действията, прераждането и страданието ще бъдат на лице. Но когато
човек осъзнае, че незнанието, жаждата, привързаността и действията
водят до повторно раждане и бъдещи страдания, той ще пожелае да
спре този порочен кръг. Затова Буда акцентира толкова много върху
разбирането на зависимия произход, който е ключът към свободата,
защото, който е проумял взаимоубословената същност на действи-
телността е видял дхарма, видял е Буда.[44] Само по този начин, човек
може да отстрани замърсяванията на ума. Веднъж премахнати, те няма
да породят действия и енергията от навиците няма да бъде произ-
ведена. С прекратяването на действията се прекратява прераждането и
страданието.[45]

В „Ясните Думи” Чандракирти твърди, че „щом някой може да
приеме празнотата, то той може да приеме и света на обусловения
произход. Щом приеме това, ще приеме и причинната връзка между
страданието и неговия произход. А приеме ли веднъж това, ще може
да разбере и приеме възможността да има край на страданието. Стигне
ли дотам, ще може и да приеме възможността индивидите да осъзнават
и постигат това състояние. Накрая, разбира се, този, който наистина е
усвоил състоянието на прекратяване, може да достигне състоянието
буда.”[46]

Етиката, произлизаща от това разбиране на реалността, може
да се нарече „етика на непостоянството”. Нейната цел е да напомня на
човешките същества, че са само част от една по-широка реалност. Това
не само прави човека по-смирен, но и го поставя в правилната
перспектива.[47]
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Зависимият произход като израз на Средния път

„Този свят, о Коччана, се основава на взаимозависимостта на
„това е” и „това не е”. Но, о Коччана, този, който е прозрял истината за
възникването в съществуващото, за него няма само „това е”. Този, о
Коччана, който е проумял унищожението в съществуващото, за него
няма само „това не е”. Истината е по средата.”[48] С тези думи Буда
изгражда учението си за средния път. Среден път означава отбягване
както на крайното отдаване на приятни усещания, така и крайното
себе-унижение и потъпкване. В този контекст, средният път е синоним
на умереност, но в контекста на зависимия произход, той има друго
значение – отбягването на крайностите на етернализма и нихилизма.

Етернализмът е учение, което вярва във вечния живот и в
неизменността на нещата.  То се е развило преди времето на Буда и
поддържало идеята за постоянната същност на нещата и тяхното вечно
съществуване. Философията на учението е, че човешките същества
могат да живеят безкрайно, чрез вечната си душа и да бъдат в единство
с най-висшето същество. [49]

Защо Буда отхвърля и не приема това учение? Защото, когато
човек разбере нещата в този свят такива, каквито са в действителност,
той не може да открие нищо, което да е постоянно или което да
съществува вечно. Нещата се променят и продължават да се променят
в зависимост от промяната на условията, от които те зависят. Ето
защо, според Буда, етерналистичният възглед е погрешен и води
единствено до абсолютизъм. [50]

Втори, неправилен възглед, според Буда, е този на нихилизма,
който твърди, че няма живот след смъртта. Този възглед принадлежи
на философията на материализма и разбира живота само отчасти.
Нихилизмът игнорира онази част от него, която е свързана с
духовното, ментално състояние. Но, за разбирането на живота, човек
трябва да взема под внимание всички състояния, било то духовни или
материални [51]. В крайна сметка, според Буда, това учение е
отрицание на самия живот, което е много различно от неговото учение
за освобождението на човека и илюзията за Аза. Затова той не го
приема и предлага средния път.

Как Буда отбягва двете учения? Признавайки условната
природа на човека, той отхвърля крайностите на етернализма и
твърдението за съществуването на постоянен и независим Аз. От друга
страна, признавайки, че индивидуалността и живота не произлизат
случайно, а са в зависимост от съответни причини се избягва  и
крайността на нихилизма, крайността на отричането на връзката
между действия и последици.[52] Чрез неприемането на тези две
крайности и посредством разбирането на средния път, човек може да
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постигне щастие в този живот, а в бъдещия, чрез възпитаване и извър-
шване на полезни действия, да достигне и до спасение.

Във „Фундаментален трактат за Средния път”, Нагарджуна
казва: „Онова, което е взаимозависимо, наричам празно. И то е
именувано зависимо.” [53] Смисълът на тези думи е, „че онова, което е
взаимозависимо, е празно във всички аспекти и онова, на което даваме
име, не е нищо друго освен празно явление. Фактът, че нещата са
именувани зависимо показва, че те не са несъществуващи, те не са
просто нищо. Следователно, когато схващането за взаимозависимостта
се комбинира със схващането за празнотата, това дава възможност на
индивида да тръгне по Средния път, който избягва крайностите на
абсолютизма и нихилизма.”[54] Тук изразът „именуван зависимо” е
много важен. „Зависим” означава, че нещата и събитията се пораждат
посредством други фактори, т.е., че тяхното съществуване не е
независимо, автономно или абсолютно. Тази първа точка отрича
абсолютизма. Думата „именувано” означава, че нещата и събитията не
са само нищо, че не са несъществуващи, а че те съществуват наистина.
Тази част от израза отрича нихилизма, като показва, че явленията
действително съществуват и не са отречени.[55] Следователно, според
Буда, всички явления възникват под действието на причини. Той не
признава съществуването на първопричина или „начална” точка във
времето, от която да е възникнало всичко. Светът се е появил като
последица от собствените си причини и условия.

Будизмът е учение, което цели да освободи човешкото
същество от съществуването, защото то само по себе си е мъчително,
цели да счупи оковите на човешките животи, които следват един след
друг, защото човек умира само, за да се роди отново.

Изводът, до който достига Буда, е, че всичко, което има
начало, има и край, следователно всичко, което се ражда, ще загине.
Всяко съществуване е преходно и подчинено на болестта и старостта,
които отвеждат човека към смъртта. Всичко, което съществува е
непостоянно, то е само сбор от физични, биологични и психични
явления, които непрекъснато се преобразяват, независимо дали става
въпрос за хора или за животни, или за природата като цяло. Вселената
също подлежи на този закон, защото тя се създава бавно, стабилизира
се, разрушава се, за да се създаде отново и така през цялото време.
Следователно всяко същество е поредица от временни явления, които
следват едно след друго, като взаимно се обуславят.[56] Това е
значението на посланието на Буда и чрез него човек може да разбере
истината за прекратяването и пътя, който води към него.
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Док.Жанета Христова (ИИОЗ – БАН)

Законодателство – религия – европейски   ценности

Проблемът за ценностите е винаги значим и актуален както
екзистенциално за всеки човек, така и за развитието на об-
ществото като цяло, а от своя страна, въплътените и гарантирани от
правните норми ценности до голяма степен детерминират ценността на
самото право. Между ценностите и правните норми съществуват
отношения на взаимодействие и взаимозависимост, тъй като не всяка
ценност се урегулира и защитава от правните норми, а само тази, която
има висока степен на общосоциална значимост. По този начин правото
се превръща във важен индикатор за динамиката на протичащите в
обществото социално-икономически, политически и културни процеси
и за тяхното обществено значение. Същевременно обективираните в
правните норми ценности придобиват характер и на правни ценности,
които изграждат фундамента на правовия ред. Гарантирайки
съществуването и защитата на такива метаюридически явления като
ценностите, правото се явява основен инструмент за тяхното
постигане и по тази начин самото то се включва в “света на
ценностите”, аксиологира се (18). Така ценностите в правото водят
до ценност на самото право, която зависи от това доколко ефективно
ги защитава. Ето защо тематичната рамка на релацията европейски
ценности – законодателство е удачна за конкретизацията на специфи-
ките и конкретните аспекти на взаимодействие между правото и
съвременните социокултурни процеси и по-специално в областта на
религията.

Ценностите са тази релационна и идентификационна харак-
теристика, както ги определя Ем. Петрова (15; стр. 149),  на всяка
цивилизация и културно-историческа епоха, които разкриват най-
пълно нейните основни специфики и отличителни белези, като
същевременно обуславят мястото, ролята и значимостта й в контекста
на цялостното развитие на човечеството. В този дискурс хума-
нистичните ценности на свободното и демократично гражданско
общество се явяват не само същностна характеристика на съвре-
менността. Те са универсализиращ фактор, който формира до голяма
степен общата европейска идентичност и същевременно детерминира
и активизира съвременните процеси на европеизация. Динамиката на
европейските ценности не може да се разглежда извън обединението
на съвременна Европа – ЕС, който се явява от една страна техен
резултат, а от друга страна, основен фактор и инструмент за
утвърждаване и постоянна актуализация на ценностите и целите,
залегнали в основата на общността.
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ЕС е качествено нова за човешката история наднационална
формация, която дава израз на коренната промяна в разбирането за
смисъла на изконните човешки ценности и чиято цел е именно да ги
снеме и реализира на практика. За разлика от всички други опити за
обединение на човечеството, които почиват върху принципите на
власт, подчинение и превъзходство, ЕС е обединение на равно-
поставени субекти, които делегират част от своя суверенитет в името
на по-висши общи цели и общи ценности. Те са формулирани именно
като фундамент на европейския съюзен проект:  според чл. 2 от Дого-
вора за Европейския съюз (подписан на 7 февруари 1992 г. в
Маастрихт), изменен в чл. 1а на Договора от Лисабон (подписан на 13
декември 2007 г.), Съюзът се основава на ценностите, зачитащи
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, пра-
вовата държава, както и правата на човека. Тези ценности са общи за
държавите-членки и имат характеристиките: плурализъм, недиск-
риминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство.
Основен инструмент за тяхното функциониране и защита е европей-
ското законодателство и европейските институции. Това дава ос-
нование ЕС да се определя като „общност на ценности и общност на
право”.

Разгръщащите се в постмодерния свят глобализационни процеси
и свързаната с тях политическа, икономическа и социална интеграция,
протичащи в ЕС, съпътствана от сложни и разнообразни културни
взаимодействия, извеждат на преден план проблемите във връзка с
културното многообразие, религиозния плурализъм, свободния избор
на религия и вяра, които ЕС предполага в контекста на базисното си
положение за правата на човека и съответно на разнообразието и
различието. През ХХІ век с оглед развиващите се процеси на
десекуларизация обект на дискусии е въпросът и за мястото, ролята и
значимостта на традиционната християнска парадигма като фактор в
процесите на формиране на европейската идентичност и в
съвременната социална и културна интеграция. Правото като основен
регулатор и основен индикатор за динамиката на обществените
отношения, включително и в религиозната сфера, може да играе както
позитивна, така и негативна роля. Това актуализира необходимостта от
изследване на международната и национална нормативна уредба по
отношение на нейните цели и задачи спрямо религията като
обществено явление: нейното отричане и отхвърляне участието й в
социалния живот, установяване на абсолютна и неограничена
религиозна свобода, равносилна на анархия, или секуларизация на
религията, при която тя се поставя в зависимост от гражданските
ценности. Основният въпрос тук е доколко се реализират със
специфичните юридически методи и средства посочените като общи за
ЕС ценности: мир, свобода, равенство, право на достоен живот на
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всеки човек. В съвременната ситуация на религиозен плурализъм и
мултикултурализъм техен същностен, дори основополагащ елемент, е
религиозният мир и равенство, личните, както и колективните рели-
гиозни права и свободи.

В европейските държави не е установен единен модел и
стандарт на правна уредба на този тип обществени отношения.
Начинът, по който във вътрешното законодателство на отделните
страни се решава този проблем, е силен индикатор за мястото и ролята
на религията в обществото и за ценностите, на които то се основава. В
този контекст повечето европейски държави са възприели няколко
основни правни принципа, които очертават юридическата рамка на
тази материя и които показват насоката на развитие, заложена от
ценностите на Европейския съюзен проект. Най-общо тези принципи
са следните:

1. принцип на отделеност на държавата от религиозните
изповедания и религиозните институции;

2. принцип на зачитане на основните човешки права, свързани
със свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на
религиозни или атеистични възгледи;

3. принцип на свобода и равнопоставеност на различните
вероизповедания и религиозни общности;

4. принцип на недопустимост на държавна намеса във
вътрешната организация на религиозните общности и институции;

5. принцип на недопустимост на използване на религията и
религиозните общности за политически цели;

6. християнството в трите основни конфесии: православие,
католицизъм или протестантство, в зависимост от духовната традиция,
утвърдена в съответната държава, се обявява като традиционно
изповедание с национално значение.

Тези принципи са най-общите, ръководни нормативни поло-
жения, върху които е изградено разгърнатото регулиране на право-
отношенията в религиозната сфера, като са конкретизирани в
съдържанието на отделни правни институти и норми. Те са продукт на
продължително, сложно и динамично развитие, като съществена част
от борбата за ограничаване властта на държавата и извоюване правото
на всеки човек на свободен и достоен живот. Те съответстват на
съвременните прогресивни, демократични и хуманни ценности, прок-
ламирани в множество международни актове, конвенции, декларации
и препоръки на ООН, СЕ и ЕС. Същевременно, както посочва и К.
Нушев, характерна особеност на законовата уредба в тази област е
съгласуването на универсалните правни норми и принципи с
националната и културна традиция на съответната европейска държава
(11). С приемането на новата Конституция през 1991 г. България
възприе тези общи юридически начала, които бяха доразвити и
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конкретизирани със Закона за вероизповеданията, приет 29.12.2002 г.
и влязъл в сила от 1 януари 2003 г.(дебатите във връзка с проек-
тозакона са разгледани подробно от Ст. Пенов в „Мистерии на юдаиз-
ма и християнството”,стр. 93-99). Както отбелязва и Ст. Пенов, това е
един от най-либералните и демократични закони за религията в
Европа, като по този начин България се присъедява към междуна-
родните стандарти в тази сфера.

Заедно с индивидуализма, хуманизма и плурализма,
секуларизацията е тази същностна характеристика, върху чиято основа
се изгражда модерността. Започнала с Френската революция, тя води
до кардинален обрат в развитието на обществото, като една от най-
важните последици, установена в Конституцията на Франция, приета
1791 г., е отделянето на църквата от държавата. В резултат се
формират съвременните социални ценности на гражданското общество
и демократична политическа система на светската държава. Така
именно чрез законодателството в европейските страни постепенно
църквата се извежда от политическия живот и се превръща в отделна,
самостоятелна и независима институция. Чл. 13 ал. 2 от българската
Конституция също провъзгласява този фундаментален принцип за
отделеност на религиозните институции от държавата, който определя
и България като секуларна република.

Значението на принципа, според който управлението на
държавата се извършва без намесата на една или друга религия, може
да се търси в две основни направления: отношението държава –
религия и отношението общество – религия, олицетворена от
съществуващите религиозни институции и общности. От една страна,
според чл. 4 ал. 2 ЗВ е недопустима държавна намеса във вътрешно-
организационния живот на религиозните общности и религиозните
институции. Ролята на държавата се свежда до задължението й  да
осигури условия за свободно и безпрепятствено упражняване на
техните религиозни права, да съдейства за поддържане на търпимост и
уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и
между вярващи и невярващи (чл. 37 ал. 1 Конст., чл. 4 ал. 3 ЗВ).
Основният ангажимент на държавата тук е да не допуска в своята
законодателна и изпълнителна дейност дискриминация или приви-
легии, основани на принадлежност или отказ от принадлежност към
вероизповедание (чл. 6 ал. 2 Конст., чл. 3 ал. 1 и чл. 4 ал. 4 ЗВ).
Държавната политика в тази насока и отношенията на изпълнителната
власт с религиозните общности и институции се осъществяват от
Министерския съвет чрез специализиран административен орган –
Дирекция "Вероизповедания", чиито правомощия са посочени в чл. 35
ЗВ и са предимно представителни и консултативни.

Същевременно, съчетавайки обществените с личните интереси
на гражданите, при което предоставените права не могат да се
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упражняват във вреда на обществения интерес, свободата на
вероизповеданията е установена в изрично и изчерпателно определени
от Конституцията на страната граници. Тя не може да бъде насочена
срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и
морала или срещу правата и свободите на други граждани (чл. 37 ал. 2
и чл. 57 ал. 2 Конст., чл. 7 ал. 2 ЗВ). С оглед на тази забрана
религиозните общности и институции, както и верските убеждения не
могат да се използват за политически цели и за намеса в държавния
живот (чл. 13 ал. 4 Конст., чл. 7 ал. 2 ЗВ). Тази норма трябва да се
тълкува във връзка чл. 11 ал. 4, който не позволява образуването на
политически партии на религиозна основа, както и на организации,
чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост
на страната и единството на нацията, към разпалване на расова,
национална, етническа или религиозна вражда (чл. 44 ал. 2 Конст.). В
този смисъл религиозните общности могат да вземат становище и да
участват в решаването на важни за страната социални, политически и
други обществени проблеми, стига тяхната дейност да не прераства в
политическа или да застрашава националната сигурност. Единствено
при нарушаване на така установените предели на религиозната сво-
бода държавата, като гарант на предоставените права и свободи на
гражданите, има право да се намесва в дейността на религиозните
общности и институции и да предприема съответни мерки, които също
са изрично предвидени в ЗВ в чл. 8.

С така приетите юридически параметри във взаимоотношенията
между държавата и религиозните общности и институции се въвежда
принципно нов стандарт, изграден върху ценностите свобода,
равенство и независимост и съответстващ на европейските ценности и
международните практики в тази област.

Разбира се, сред съвременните ценности човекът и неговите
естествени и неотменими права са най-висша ценност. Основното
смислово ядро, около което се формира констелацията от европейски
ценности, е именно човекът – те могат да се определят като
антропоцентрични ценности, в които човекът е цел, а не средство.
Модерната държава трябва да служи на отделния човек и на
обществото като цяло, а не обратно. Човекът с неговите нужди, цели и
интереси е центърът на обществените правоотношения, които държа-
вата се стреми да уреди чрез своите властнически правомощия. Според
Договора за ЕС той има за цел да изгради материалното и духовно
благоденствие на своите граждани – да отговори не само на
потребностите, свързани с необходимия жизнен мимимум, но и за
задоволяване на духовните им потребности – за образование, наука и
култура, за издръжка и възпитание на децата и т.н. Сред тези духовни
блага правото да избира, да изповядва и да практикува своята религия
е същностна екзистенциална необходимост за всеки човек.
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Въпреки определянето на съвременната епоха от някои автори
като постхристиянска и дори пострелигиозна, множество социални
проучвания и по-специално Европейското изследване на ценностите,
провеждано през 8 години от 1981 до 2008 г. (7), разкриват динамиката
на религиозното съзнание сред европейците с ясно изразени тенденции
към религиозно възраждане. Религията не само не е изгубила своето
значение за съвременния човек, но тя придобива все по-голяма роля
като алтернатива и ценностен ориентир в съвременната ситуация на
екзистенциална криза. Ето защо наред с правото на живот, на лична
свобода и неприкосновеност, индивидуалната свобода на религиозния
избор е едно от основните човешки права и свободи. То е залегнало
още във Френската декларация за правата на човека и гражданина,
приета през 1789 г., в която се посочва, че човек има право свободно
да избира и изповядва религия, стига това да не противоречи на
обществения ред. То е важен елемент и от съвременните между-
народни инструменти в тази област: Всеобщата декларация за
правата на човека от 1948 г. и Международния пакт за граждански и
политически права от 1966 г. на ООН, Европейската конвенция за
защита на правата на човека и основните свободи, приета през 1950
г. от СЕ, Хартата на основните права на ЕС, анексирана към
Договора от Лисабон, които формират международните правни
стандарти в съответствие с модерните виждания за религиозната
свобода.

В сферата на основните права и свободи на човека е налице
унификация в конституциите на европейските държави, опирайки се
на идеята за универсалната ценност на отделния човек като духовно
същество, която се проявява индивидуално без оглед на неговото
гражданство, социална група, етническа или религиозна принад-
лежност. Поради това те се приемат като естествени права и очертават
границата, до която може да навлиза държавната власт по отношение
на личността. Нещо повече – държавата като върховен носител на
суверенитета, предоставен й от нейните граждани,  е задлъжена да
осигури чрез своите органи и институции и чрез своето законо-
дателство условия и защита за свободно упражняване на личните
права и свободи, включително и правото на свободен религиозен
избор. То принадлежи към първото поколение права и свободи,
закрепени в първите Конституции на европейските държави, които
почиват на идеята за либералния тип държава и които осигуряват
необходимото социално оценностяване на индивидите.

В нашето вътрешно законодателство такива правни гаранции се
съдържат в Конституцията, Закона за вероизповеданията и влезлия в
сила през 2004 г. специален Закон за защита от дискриминацията.
Правото за свободно изповядване на религия е прогласено от
българската Конституция в чл. 37 ал. 1, според който свободата на
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съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на
религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. В Закона за
вероизповеданията това право се определя като „правото на личен
избор на всеки човек свободно да формира религиозните си убеж-
дения, както и да избира, променя и изповядва – съответно практикува
– свободно своето вероизповедание” (чл. 2 ал. 2 ЗВ). Важен елемент от
понятието е правото на всеки човек свободно и открито да упражнява
своята религия или убежденията си – „индивидуално или колективно,
публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и риту-
али." Разбира се, тази свобода се отнася и до правото да не се изпо-
вядва религия или вяра, когато човек е атеист. В нейното съдържание
се включва и свободата на родителите да дават религиозно или ате-
истично възпитание на децата си в съответствие със своите собствени
убеждения. Тази дефиниция, както и цялостната регламентация на
това основно субективно човешко право, напълно съответства на
формулировките в чл. 18 ВДПЧ, чл. 18 ал. 1 МПГПП, чл. 9 ал. 1
ЕКЗПЧОС, чл. 10 ал. 1 ЕХПЧЕС.

Съгласно чл. 2 ал. 1 ЗВ правото на вероизповедание е основно,
абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо и никой не може да бъде
привилегирован, преследван или ограничаван в своите права поради
религиозните си убеждения или поради отказ от принадлежност към
вероизповедание (чл. 6 ал. 2 и 38 Конст., чл. 2 ал. 1 и чл. 3 ЗВ). В този
смисъл правото на религиозна свобода наред със свободата на съвестта
и мисълта формират тази дълбоко интимна духовна сфера на
личността, която е неприкосновена както за държавната власт, така и
за другите граждани и обществени институции, т.е. те нямат право да
оказват натиск върху религиозния или атеистичен избор на човека. По
този начин законът поставя предели на властта по отношение на
личността, с които тя трябва да се съобразява. Отделната личност
придобива автономност от държавата – поради това правото на
вероизповедание спада към категорията на т. нар. негативни права и
свободи за разлика от позитивните социално-икономическите права,
които изискват активна държавна политика.

Същевременно на всяко право съответства задължение,
отговорност и като такова то не може да бъде безгранично от гледна
точка на реалното му упражняване. Религиозната свобода, като всяка
индивидуална свобода, се осъществява в отношенията и взаимо-
действията с другите лица. Съдържанието й има определени граници,
установени в Конституцията и почиващи на принципа на пропор-
ционалността: чл. 57, ал. 2 съдържа обща клауза за недопускане
упражняване на права, ако те накърняват правата и законните интереси
на другите. Следователно на всяко право съответства задължението за
ненакърняване правата на другите граждани и негов предел са именно
техните лични субективни права.
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Законът регламентира и различните форми, в които може да се
осъществява правото на вероизповедание, посочени в чл. 5 и 6 ЗВ:
създаване или участие в религиозна общност, разпространяване на
съответното убеждение устно, печатно и чрез други религиозни
дейности, организиране на образователни, социални и лечебни
институции на общността и т.н. Един от основните компоненти в
съдържанието му е правото на “доброволно обединение на физи-
ческите лица за изповядване на дадена религия, извършване на богос-
лужение, религиозни обреди и церемонии” (§ 1, т. 2 от ЗР на ЗВ). Така
наред с личното, индивидуално право на религиозна свобода, се уста-
новява и колективното право на сдружаване на религиозна основа.
Законът предвижда възможността (но не и задължението) за регис-
трация на религиозните общности като юридически лица. Процедурата
по регистрацията се осъществява от независима институция – Софий-
ски градски съд. По този начин се гарантира още веднъж ненамесата
на изпълнителната власт в организационния живот на религиозните
общности, като същевременно се дава широка възможност за публична
изява на религиозните общности и за активното им участие в
обществения живот на страната.

В този дискурс юридическата регламентация на правото на
вероизповедание грантира както свободата на лични религиозни
убеждения, така и свободата на колективното им упражняване. Така
след промяната в политическата и социално-икономическата ситуация
през 1989 г. България постепенно се присъедини към европейските
ценности и основаните на тях нормативни стандарти, регламентиращи
свободата на религиозния избор.

Индивидуализмът и плуралистичното мислене, които изграждат
основата на цялата секуларизирана модерност, намират отражение в
религиозния синкретизъм на нашето съвремие, религията без господ-
стващи авторитети, утвърдени институции и единна догматическа
система (16, стр. 148-152). Персоналната индивидуация, върху която е
базиран нашия социален глобален порядък, намира пряко отражение в
религиозната индивидуализация като доминираща съвременна
характеристика. Като неин резултат се явява възникването и разпрос-
транението на множество нови религиозни движения. Тези тенденции
налагат преосмислянето на мястото, ролята и значимостта на тра-
диционната християнска парадигма в контекста на съвременното пост-
модерно общество. От своя страна, в проекта на ЕС разнообразието и
различието са въздигнати в принципи и ценности, включително и на
съвременната европеизация, което извежда на преден план въпроса за
срещата и взаимодействието на християнството с останалите религии
и духовни движения и промените и модификациите в самото
християнство, продуцирани в резултат от „срещата” му с тях, както и
тяхната  роля в идентификационните ценностни процеси.
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Несъмнено християнството е огромен фактор в изграждането на
европейската култура и цивилизация. То засяга всички сфери на
културно-историческото развитие на Европа. Християнските конфесии
православие, римокатолицизъм, протестантство имат решителен
принос за създаването на европейските държави, за формирането на
тяхната национална идентичност и духовна култура. През средно-
вековието християнството е не само религия – то е официална религия
на всички европейски държави, основен социално-консолидиращ
елемент и регулативен инструмент. Тази специфична роля на христи-
янството като обща духовна традиция на европейските народи е
отчетена и намира отражение и в правното положение на тради-
ционните хритиянски институции.

Въпреки секуларния характер на европейските държави и
гарантираното от тяхното право за свободно изповядване на религия и
убеждения, Конституциите на повечето страни установяват като
традиционна религия християнството. Така например, лутеран-
ството е обявено за официална религия, която се подкрепя от
държавата в Скандинавските страни Дания (чл. 4 Конст.), Норвегия (§
2 Конст.), Швеция (§ 4 от Акта за престолонаследие), такава роля има
източното православие за Гърция (чл. 3 Конст.), статутът на
англиканската църква в неписаната конституция на Великобритания, а
католическите страни като Италия, Испания, Австрия, Португалия,
Полша и Унгария имат конкордати с Ватикана. Към така установената
европейската практика се присъединява и България: като традиционна
религия за страната чл. 13 ал. 3 Конст. установява източноправос-
лавното вероизповедание. Подчертавайки особената историческа роля
и значение на Българската православна църква за формирането и
развитието на духовната култура и за запазването на българската
национална идентичност, Законът за вероизповеданията й предоставя
по-специален правен статут от останалите вероизповедания. С оглед и
на актуалното значение за държавния живот БПЦ се регистира като
юридическо лице ex lege, по силата на закона, и се представлява от
българската Патриаршия като официално призната духовна
институция на България (чл. 10 ЗВ). Трябва да се отбележи също, че
официалните светски и религиозни празници, като Коледа и Великден,
в европейските държави са равнопоставени и имат еднакво значение. В
противоположност на така установените европейски практики е
принципът, заложен в Американската Конституция, която изрично
заявява, че "няма да установява определена религия и да запрещава
свободното упражняване на вярата като произтичащо от предното". В
САЩ няма приет закон за вероизповеданията, които се регистират
като юридически лица с идеална цел или по Търговския закон, като
единственото условие, на което трябва да отговарят, е да спазват
законите и да не застрашават национална сигурност на страната. Това
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е и основанието на C. Пенов да определи САЩ като „най-типичният
пример за антиклерикална и изцяло секуларизирана страна” (13; стр.
94).

В рамките на единното европейско пространство въпросът за
християнството като основа на европейската цивилизация и същностна
характеристика на европейската култура и идентичност е особено
актуален и е предмет на усилени дебати особено с оглед неуспешния
опит за приемане Конституцията на ЕС. Както твърдят повечето
православни лидери – архиепископ Христодулос, епископ Калистос
Уеар, руският  патриарх Кирил и др.; папа Йоан Павел II и офици-
алната позиция на Ватикана, духовните корени на европейската
цивилизация са елино-римски и преди всичко юдео-християнски и
именно в християнството Европа ще намери „своя загубен, но
истински дух” (13; стр. 114). Редица светски автори също поддържат
тезата за изключителната роля на християнството във формирането на
европейската културна идентичност. Подобна е позицията на Бенедето
Кроче в неговото прочуто есе „Защо не можем да не се наричаме
християни” (8), на Джани Ватимо, който определя Запада като
секуларизиране на юдео-християнското наследство (5; стр. 100),
според Жан Боасана „Бог създаде Европа” (3; стр. 21), а за Люк Фери в
областта на правото и морала се преформулират и секуларизират
християнските ценности (17, стр. 392-393). Въпреки че християни са и
бащите на днешния ЕС, в проекта за Европейска конституция не се
постигна консенсус за християнските корени и религиозната опре-
деленост на обединена Европа.

Мотото на ЕС: In varietate concordia – „Единство в мно-
гообразието”, представя Европа като континент, в който различието е
ценност, подчинена на съвместните усилия за мир и справедливост.
Това е и цивилизационната и културна задача на ЕС – да осъществи
своята единяваща роля без колониалните, империалистически и евро-
поцентристки стремежи от миналото. Това е и една от основните
характеристики на съвременна Европа, която приобщава и присъе-
динява, а „не асимилира, не господства и не побеждава”, както отбе-
лязва Левинас (10; стр. 140). Но не е ли това и целта и смисъла на
християнството, което има като свои отличителни характеристики
милосърдието и любовта? Джани Ватимо с право счита, че ясно
изразената политика на ЕС на взаимопомощ и солидарност, идеите за
диалога, консенсуса, демокрацията, плурализма, хуманизма, универ-
салните ценности на ненакърнимите и неотчуждими права и свободи
на човешката личност, равенството, недискриминацията, толеран-
тността, справедливостта, солидарността не изглеждат случайни, а
сочат на отличителните за християнството ценности, като мило-
сърдието и любовта, зачитане на живота и ненасилие, грижа за другите
и равноправието (5; стр. 111-112). Тази теза застъпва и Люк Фери, за
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който Декларацията за правата на човека може да бъде четена в
много отношения като секуларизация на християнските ценности и
най-вече в признаване единството на цялото човечество и в утвър-
ждаване личното достойнство на всяко човешко същество (17, стр.
392-293). „Поради християнския принцип на европейската цивили-
зация животът в Европа е пропит от тези ценности”, посочва Ем.
Петрова (15; стр. 151). Ето защо според Жан Боасана „чрез глоба-
лизацията Богът на християните отново напомня своето универсално
послание” (3; стр. 28).

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 снема именно в съвременните граждански ценности. В
тях е снето чисто религиозното, метафизично и догматично съдър-
жание, за да се модифицират в универсални, общочовешки ценности,
обективирани и гарантирани от правните норми, които се явяват
основен инструмент за тяхната защита. По този начин християнството
се „снема” в ценностите, а ценностите – в правото. В това се крие
дълбоката взаимовръзка същностно взаимодействие на релцията
християнство – ценности – право. Именно тази визия за христи-
янството в контекста на съвременните европейски ценности дава въз-
можност отново да се преоткрият взаимно: християнството – Европа и
Европа – християнството, не само в тяхното общо минало, но и в
единството на настоящето и на бъдещето, като единен и цялостен
процес на развитие на християнска Европа.

Разбира се, съвременните европеизационни процеси не протичат
гладко и безпроблемно, а напротив – в условията на глобализация,
мултикултурализъм и плурализъм възникват множество противоречия
и сблъсъци именно на религиозна основа, които прерастват в социални
и дори политически конфликти. Тук важен въпрос и проблем е защо и
как религиозните права и свободи, както индивидуални, така и колек-
тивни, въпреки че са важни принципи, ценности и условия за прос-
перитета (особено културният) на Европа днес, продуцират проблеми
и сблъсъци, пречещи на този просперитет. Ето защо в контекста на
разгръщащите се в постмодерния свят глобализационни процеси и
свързаната с тях социална и икономическа интеграция, съпътствана от
сложни и разнообразни културни взаимодействия, проблемът за рели-
гиозната свобода е изключително актуален и значим – не само с оглед
индивидуалното лично право на избор на вяра и убеждения, но и като
основа за световния мир и сигурност. Както казва Ханс Кюнг в
„Проект за световен етос”: "Няма световен мир без религиозен мир,
няма религиозен мир без диалог между религиите... Затова спо-
собността за диалог е една добродетел на способността за мир" (9; стр.
125, 126). Защото както в миналото, така и днес връзката с абсо-
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лютното, с безкрайното, с вечното – с Бога, е вътрешно присъща,
дълбока екзистенциална необходимост за всеки човек, защото, посочва
папа Бенедикт XVI по повод честването на световния ден на мира,
„светът има нужда от Бог. Той се нуждае от морални и духовни
ценности, универсални и споделени, и религията може да даде своя
ценен принос в тяхното търсене за изграждането на един мирен и
справедлив социален ред на национално и международно ниво” (12).
Ето защо религиозната свобода като основна ценност в констелацията
на съвременната постсекуларна ситуация, е не само право, но и дълг и
отговорност – лична и колективна, пред бъдещето на човечеството:
отговорност за това как ще използваме своята свобода.
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Радосвета Хубанчева-Цветкова

Старозаветните идеи за „смеха“ – основа на християнска културна
концепция

Смехът е обект на научно изследване с голяма сложност.
Представата за това какво е смехът е дискусионна, а проучванията по
въпроса продължават. Отношението на религията към смеха несъм-
нено има своя отпечатък върху цялостното разбиране за него.

Аристотел слага начало на дълга дискусия, като заявява, че
само човекът се смее. Някои съвременни зоо-етолози обаче смятат, че
при някои животни също има такава елементарна реакция. Те, напри-
мер, определят като „смях“ високочестотните звуци, които издават
малките плъхове при игра и гъделичкане, и които изчезват при въз-
растните. Ако се приеме, че смехът е елементарна биологична реакция,
то не би било необходимо да се проследява връзката между религията
и смеха.

При повърхностен поглед смехът се възприема като физическа
реакция на емоции и химически процеси. Но при заемане с проблема
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се откриват множество научни направления, заети със сложността на
смеха. По-изявени учени, посветили усилията си на изследване на
смеха, са: Робърт Провайн – специалист по човешка етология, Саймън
Кричли – философ, Тед Коен – психолог и др. Всичко това е сигурен
признак, че смехът е повече от елементарна физическа реакция.

Ако се разсъждава в контекста на Аристотеловата философия,
дали смехът е само акциденция, или е движение на душата, какво ли е
неговото битие? Тъй като отношението към смеха в обществото е в
определена зависимост от етическите норми, които произлизат от
религията; установяването на поведенческите модели, заложени в нея,
е необходимо като изяснение за това как и доколко е уместен смехът в
социален план.

Смехът и смеховите форми не са специален обект на обсъж-
дане в Свещеното писание и това налага тълкувателен подход. За да
бъде правилно разбрано отношението на християнството към смеха въз
основа на текстовете (чрез търсенето на податки) на Свещеното
писание, трябва да се има предвид предпоставката, че заключенията не
се правят стих по стих, извадено от контекста, а се тълкуват съобразно
общата идеологическа система на Библията. Защото, както казва ап.
Павел: „Новият завет е скрит във Стария, а Старият завет се разкрива
чрез Новия“.

В Стария завет смехът се споменава много по-често,
отколкото в Новия. Това не означава, че новозаветното мислене отх-
върля смеха. Напротив, в християнската традиция Новият Завет
възприема идеите на Стария, като добавя заповедта за любовта. Така
цялостното отношение към смеха в християнството се основава на
податките от двата библейски завета и произхождащите от тях
светоотчески възгледи.

Има изследователи на смеха, като Михаил Бахтин, които са на
мнение, че християнската религия отхвърля радостта и смеха. Тази
своя теза Бахтин изказва във труда си „Творчеството на Франсоа Рабле
и народната култура на средновековието“. Бахтин пише през 30-те
години на 20-ти век в Русия и, макар да е отхвърлен от комунис-
тическата партия, идеите му са пропити от атеистическия дух на онова
време. Въпреки това той не губи популярност и сред съвременните
автори в България. Професор Стефан Смедовски, професор Надя
Данова и много от студентите, които пишат  по въпроса, приемат за
даденост, че християнството отхвърля смеха. Така Бахтиновата гледна
точка по въпроса за отношението на християнството към смеха
продължава да е доминираща. Неговото виждане се възприема като
основно по темата, но това се дължи на  повърхностно коментиране на
християнския религиозен мироглед и пренебрегване на изворите на
християнството. При по-подробно разглеждане се открива много-
ликостта на смеха и различно отношение спрямо различните му
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форми, сред които множество примери за положително отношение към
смеха.

В по-ново време идеите на Бахтин отново застанаха в центъра
на обществения интерес чрез популярния писател Умберто Еко.
Неговият роман „Името на розата“ е написан в стил фикшън, поставен
в исторически контекст, но се използва като пример в научните изс-
ледвания по темата. Всъщност в романа има несъответствия и неточ-
ности, свързани с християнството и отношението му към смеха.

Възприемането на тезата, че християнството и Църквата имат
негативно отношение към смеха, довежда до негативни настройки в
общетвото. Смехът и радостта са присъщи на човека (това е отбе-
лязано още от Аристотел), затова човекът не е склонен да се лишава от
тях насила. Ето защо се налага едно подробно изследване на отно-
шението на християнството към смеха, като се обърне поглед към
основния източник: Библията, в този случай – Стария Завет.

Жак льо Гоф, един от най-известните в наше време
изследователи на средновековието, забелязва, че в отношението към
смеха в Стария завет има положителни нагласи, а в западноевро-
пейското общество отношението е подчертано отрицателно. В
изследването си той обръща внимание на забрани върху смеха в
болшинството манастирски монашески устави на западното средно-
вековие. Това създава известно недоумение, защото в рамките на хрис-
тиянството Библията е основният авторитет. Всички последващи я
текстове (съответно – норми) трябва да са съобразени с нея.

Льо Гоф забелязва, че през 12 век се осъществява известно
„реабилитиране“ на смеха, което, разсъждава той, се дължи на
позоваване на положителното старозаветно послание (изразено с
разграничаването на две отделни думи в староеврейския).  Въпреки
това е интересно да се запитаме на какво се дължи тази идеологическа
непоследователност. Френският културолог я отнася към средно-
вековното разбиране за двойственост към „низкото“ и „високото“,
което се отнася и до човешкото тяло. Идеята, че смехът се отнася към
долната част на тялото, го отнася към „низкото“, следователно – към
греховното. До тук стигат размишленията на Жак льо Гоф по темата.
Остава недоизяснена постановката, че делението на „низко“ и „високо“
няма библейски произход. Тогава защо в християнското разбиране в
западното средновековие прониква идеята за смеха като греховна
проява на телесността?

Това, до което френският културолог не достига в неговия ред
на мисли, са църковните събития: схизмата, която довежда промени и в
идеологията. Латинската църква въвежда догмата за тялото като
теглеща към греха субстанция. Идеята е на Анселм от Кентърбъри,
според която „Бог е създал човека със смъртно тяло и безсмъртна и
свободна душа…“, подържани преди грехопадението от божествена
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благодат. След това тази философска постановка се разработва от Дънс
Скот и се утвърждава на Тридентския събор проведен от 1545 до 1563
година. Така католическата догматична постановка за тялото като
проводник на греха рефлектира върху католическата антропология. В
последствие смехът, мислен изцяло като физическа изява, бива
отрицателно възприеман. Оттук идва и разграничаването от библей-
ската традиция и появилото се негативна отношение към смеха.

Православното становище по този въпрос е, че в следствие на
грехопадението се повлиява само тропосът (начинът на съществуване
на човешката природа). Максим Изповедник защитава целостта на
човека. Според него човекът е „образ Божи и в това е заложен логосът
на човека. Образът Божи е целият човек: душата и тялото.” Св. Йоан
Дамаскин изразява същото мнение. Затова, що се отнася до телес-
ността на смеха, догматичните основи на православието не дават
основание за отрицателно отношение към него.

Етимологическото изследване на оригиналния староеврейски
текст установява разграничаване на два вида смях, които по своето
същество изразяват различни в нравствено отношение емоции.

Според двуезичния библейски речник на Кьолер - Koehler и
Баумгартнер – Baumgartner, понятието „смях” се среща във старо-
заветния текст под формата на два синонима: qwúhc] [сахак] и qhooÈ_x
[цахак].

Жак льо Гоф транскрибира на латиница думите като: sākhaq –
веселия и ведър смях и Iāag (според руското издание на „История тела
в средние века“) – подигравателния и издевателски смях. qwúhc] –
смях, игра. Буквата вав с вокала дагиш шурек се чете „у”, думата смях
е дадена с ваф, с дагеш шурек в Eврейско-руския речник – yrIb]xi ˆ/lm.

Тяхната транслитерация от еврейски на латиница е siaÉhaq
(изписана с първа буква шин) и s-aÉhaq (изписана с първа буква цаде).
При qjc/qjx, както в еврейски, така и в други семитски езици първият
радикал варира – шин или цаде (c/x). Що се отнася до разпределението
на свидетелствата в различните книги на Стария завет, прави
впечатление, че qjx и неговия дериват се среща най-вече в книга ,ְצחֹק
Битие, което без съмнение се дължи на връзката на този вариант с
името на патриарх Исаак, чието име в повечето случаи се среща
изписано като Оттук може да се предположи, че .(пъти 80)יְִצָחק
вариантът qjx се дължи на необходимостта да се обясни етимологично-
етиологично името на патриарх Искаак. Що се отнася до варианта qjc и
неговите деривати, прави впечатление честотата на споменаване в
премъдростната литература. Почти половината от тях (24 от 52) са в
книгите Йов (11 пъти), Притчи (8 пъти) и Еклесиаст (5 пъти), което се
дължи на факта, че тези текстове се отнасят в по-голяма степен до
човека и неговите чувства и състояния. Също прави впечатление, че в
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историческите книги (Нав. – 4 Царст.) двата корена се срещат рядко и
то само във връзка с думата „смях”.

В Кумран, поради есхатолочино-аскетичната насоченост на
писанията, не се говори за смях. Изключение правят цитати от Авакум
(първа глава, десети стих) 1Q pHab. Това съкращение означава
съответно: 1Q – текстът е открит в ръкопис от първа пещера в Кумран,
а pHab – е коментар от пророк Авакум (Хабакук) в жанра пешерим,
произлизащ от 50 г. сл. Хр. (IV:1,4) и изяснението към тях (пак в ръко-
пис от пещера първа в Кумран, (pHab IV:6)). Тук има интересно
разграничаване на нереден начин за изразяване на смях в т. нар.
„Правилник на общността”, наричан още Правилникът на Новия съюз,
датиран ок. 100 - 75 пр. Хр. (Sektenregel), (Serek hajasad). Правилникът
представлява сбор от различни текстове, взаимствани предимно от
Закона. Според неговите норми силният ироничен смях се приема за
грях и бива санкциониран – който се смее по този начин, се наказва с
30-дневно отлъчване от общността.”

В Септуагинта формите на qjc/qjx в се превеждат с γελαν
(произлизащ от основата γελ), а понякога с глагола ευφραινειν - „радвам
се” както и с παιζειν – „изграя”. Така става ясно, че и при по-късното
разбиране за смеха той бива разбиран в полжителна насока.

В старозаветната литература на смеха се обръща внимание,
най-вече, като на израз на превъзходството, изразено чрез него.
Ренгсторф заключава дори, че в Свещеното Писание се има предвид
изключително превъзходственият аспект на смеха и в повечето случаи
той не е израз на забавление или радост. Същото се отнася и до
местата, където се говори за qjc на Бога (Пс. 2:4; 37/36:13; 59:9). В тях
се описва как Бог е над хората. Но места като Съд. 16:27, Притч. 29:9,
Екл. 3:4 qjc/qjx нямат като  богословско значение и изразът на
превъзходство и смехът трябва да бъде разбиран не според корена на
глагола, а според контекста.

Бе споменат вече проблемът с етимологията на името יְִצָחק
(Ицхак – Исаак). То се тълкува различно, поради което дори до днес
съществува дълга дискусия. При тези тълкувания на името контекстът
определя резултатите. Възможни са три тълкувания. Първото
предполага, че името произлиза от смеха от неверието на бащата и
майката, при известяването за раждането (Бит. 17:17; 18:12). Второто
тълкуване – името е израз на благодарния смях на майката след
раждането (Бит. 21:6а). Трето – името се свързва с ироничния смях на
околните по отношение на късното раждане (Бит. 21:6б). Тази изцяло
асоциативна етимология на името и тълкуването, буквално –„Бог ми
приготви смях” (Бит. 21:6а) не може да се изясни с глаголната форма.
Филологически погледнато, това са дискусионни тълкувания, които
изхождат от дадена ситуация – в случая от раждането на дете.
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Нот приема, че в по-ранен период в края на името е била
изписана теофорната наставка la [al], която с течение на времето е
изпаднала. Оттук може да се допусне, че името или е Божий смях
(като израз на благо) или Бог Сам се смее (като израз на благодат
към новороденото). Последното предположение  се счита за най-
вероятно. Виждането на Нот е от голямо значение за библейското
разбиране за смеха. Допускането, че Божият смях е израз на благодат и
благоволение към човека, поставя смеха на най-висока ценностна
позиция и премахва всички съмнения относно  нравственият му статут.

Като паралел на qjc/qjx се среща често думата която ,[lasag]ַלַעג
означава „подигравам се” и се използва като техен синоним, но
синоним само в определени ситуации (това става ясно от факта, че като
антоним на qjc/qjx се ползва глаголът бака-ָּבָכה – плача, който обаче не
се среща като антоним на ,“Наличието на дума за „подигравам се .(ַלַעג
различна от „смея се“, е още едно потвърждение на тезата, че в идеята
за смеха в библейски контекст се съдържа повече от надсмиване.

Освен в текстовете на юдейската културна традиция, върху
разбирането за смеха повлиява и кабала. В нейната мисловна система
има символика, която става основна и за смеха. Тази “тайнствената
доктрина на Израиля”, е “триединство на думи, букви и числа” –
разбиране чрез символи, какъвто например се явява пентаграмът.
„Изправената пентаграма в кръг е защита и изобразява господство на
духа над материята или вписания в нея изправен човек. Пентагонът с
вписана в него обърната пентаграма е символ на безумие, обръщане с
главата надолу. Той е зло, разрушение, деградация, преднамерено вре-
дителство и лудост.(10)“ Оттук най-вероятно е моделиран образът на
шута. Шутът се изобразява с шапка, която представлява панталон,
качен върху главата му, като израз на това, че шутовщината е
обръщане на подредения иначе свят наопаки. Тя се изразява в пакос-
тливи, понякога стигащи да злонамереност шеги и т.н. Образът се
развива и приема вариации в клоуните, палячовците, и най-вече при
Жокера – изображение на карти за игра, което навлиза след 18. век от
Америка в Европа. Жокерът често се изобразява обърнат надолу,
широко усмихнат, символизиращ смеха, излязъл от границите си и
навлязъл в сферата на зловещото.

В книгата на пророк Йона има интересна проява на ирония от
страна на Бога. Тъй като смехът се изявява в общуването, то се
проявява и от страна на човека към Бога, но и обратното. А, както се
знае, религията е форма на общуване на хората по между им и с Бога
(religo – връзвам, превързвам, закрепвам;  religio-култ, връзка с
боговете). В книгата се разказва как Иона не искал да изпълни Божията
повеля и да отиде при ниневийците. За това се опитал да избяга от Бога
на „края на света“. Понеже нямало къде да се подслони, Господ напра-
вил така, че над главата на пророка за една нощ да израсне тиква, за да
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засенчва пророка и после червей да изяде тиквата. Иона започнал да
скърби за растението. Господ го иронизирал с това, че жали за тиквата,
дето израснала за една нощ, а не му е жал за ниневийците.

Според немския библеист Волф книгата на Йона е иронично-
дидактична новела; Волф смята, че за да бъде разбрана, тя трябва да
бъде прочетена с оглед на шеговития характер, който е вложен от
библейския автор; той си служи със „сатирата (например – езичниците
се молят – Йона спи) и гротеската (плюещата риба и животните,
усукани във вретище).” Авторът ползва „игра на думи”; а пророк Йона
е „…една мила карикатура, добре нарисувана, с фини черти и една лека
усмивка. С прикрития хумор авторът иска да ни накара да се
усмихнем”. С присмиването над Йона Господ му показва, че пророкът
не е прав да се държи като малко дете, което държи на своето, и успява
да го накара да осъзнае грешката си. Тук смехът има изцяло поло-
жителна роля, бива използван от Бога, още повече се използва с педа-
гогическа функция, което подсказва и мястото на смеха в христи-
янската етика.

В книга Йов Божият смях е израз на надмощие на Бога.
Аналогии за това могат да се намерят и в Пс. 59/58:9, и Пс. 2:4, където
Бог се описва като седящ на трон и надсмиващ се над враговете Си. В
Пс. 52/51:8 се говори за праведните, които се надсмиват над прес-
тъпващите Божиите заповеди. Но е възможно и обратното – нечес-
тивците, дори и да са по-млади на години, да се надсмиват над
праведния (Йов 30:1). Тези примери показват смеха в качеството на
Божествено явление.

Специално внимание ще бъде обърнато на разбирането за
смеха в книга Еклесиаст. Откъси от нея често се използват като
аргумент за виждането, че благочестието изисква отхвърляне на смеха.
Тук по-важни цитати са: „За смеха казах: глупост! а за веселбата:
какво тя донася?, и (Екл. 7:3-6) „Тъга е по-добро от смях; защото
кога е печално лицето, сърцето става по-добро. (Екл. 7:4) На умните
сърцето е в къща, дето плачат, а на безумните… защото смехът на
глупавите е също, както кога пращи тръне под котел. И това е
суета!”. Тук е добре да се вземе предвид контекста: цар Еклесиаст –
Соломон, размишлява в този дух не само за смеха, а за всичко: „суета
на суетите – всичко е суета!” Той решава да изпита сърцето си с
наслади. Като ги изброява, започва с веселието и виното, а после
изрежда богатства: лозя, градини с поливни системи, слуги, певци и
певици. След тези „изпитания” той стига до извода, че дори мъдростта
е излишна придобивка. Тези експерименти го довеждат до тежко
емоционално състояние: „Тогава намразих живота, понеже ми
станаха отвратителни работите що се вършат под слънцето;
защото всичко е суета и гонене на вятър!” (Екл. 2:17). Обикновено до
тук свършат наблюденията на тези, които са се заели да охарак-
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теризират позицията на християнството към смеха и веселието спрямо
книга Еклесиаст. Дотук общото впечатление от опита на Еклесиаст е,
че смехът, веселието, песните, градините, мъдростта са глупави,
безполезни и дори вредни за благочестивия човек, който, като е минал
през тях, намразва живота си! Всъщност в края на главата се крие
ключовата идея и разрешението на проблема „всичко е суета”, вложен
в края на всеки стих. След катарзиса си Еклесиаст осъзнава: „Не е във
властта на човека и това благо – да яде, да пие и да наслаждава
душата си от своя труд. Аз видях, че и това е от Божия ръка;
защото кой може да яде и кой може да се наслаждава без Бога? Той
дава мъдрост, знание и радост на човека, който е добър пред лицето
му; (Ек. 2: 24-26). Еклесиаст разбира, че наслаждението от благата е
недостъпно, ако човек е отстъпил от Бога; а радостта е за бла-
гочестивите.

Интересно е, че когато говори за насладите в плътски смисъл,
той започва със смеха и веселието и продължава във възходящ ред да
изброява материалните ценности, а когато представя благата като
божествени дарове, поставя радостта на най-високата позиция. Не
само че радостта се оказва белег на благочестие и Божия благословия,
но и обратното – угрижеността и безрадостността подсказват
греховност: „на грешника (Бог) дава грижи – да събира и трупа…”
(Ек. 2:26). И както забелязва Лопухин “нито епикурейство, нито
фатализъм, нито песимизъм – нищо такова няма в смисъла на тази
книга при правилното ѝ разбиране”.

Изследването доказва, че старозаветната нагласа към смеха в
много случаи е положителна. Смехът може да служи за възпитание и
др. Спазването на старозаветните нагласи към смеха от страна на
християнската традиция запазва положителното отношение към него.
Отхвърлянето на смеха с религиозен претекст не е основателно. Съот-
ветно отстъпването от библейските нагласи довежда до отхвърляне на
смеха, а това от своя страна води до изопачаване на благочестието и
прекъсване на общението с Бога. Липсата на каквито и да е радост и
смях бележат греховност. Защото чистият смях е признак на благоч-
естие, показател за Божествени благодат и благоволение.

Едно може да се каже със сигурност: простата физическа
реакция не е смехът в цялата му пълнота. При задълбочаване в
проблема се открива една сложност и духовност на смеха, на която
може да са способни само висши същества. Още повече това се
подкрепя от наличието на Божествен смях. Така става ясно, че смехът
не принадлежи към случайното, „акцидентално“ битие. Той по-скоро
може да бъде мислен като извлечена абстракция от съществуващото
(existentia), неговото битие е в Хегелов смисъл „чисто битие“ или
предикат, който принадлежи на реални субекти (10).
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СПИСАНИЕ „ ИДЕИ“ – кн.10, раздел Философия и религия..

доц. д-р Веселин Босаков – ИИОЗ, БАН

ЕЛЕМЕНТИ, СТРУКТУРИРАЩИ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ
ИСЛЯМА  В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО

Много мюсюлмани в Европа - дори когато те не са застъпници
на насилието - все още мечтаят за Европа, наподобяваща Дар ес
Саалам. И много европейци гледат на поклонниците на Исляма, като
на абсолютно несъвместими със светското общество. Но онези от
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двете страни, които смятат евентуална еволюция на нещата за
невъзможна, подценяват динамиката на Исляма като верска традиция.
„Живи и дейни мохамедани, а не канонизирани текстове, ще са онези
фактори, които ще определят бъдещето на Исляма - точно както живи
християни и евреи определиха историята и бъдещето на техните
съответни вероизповедания.” (Стройзенд 2005).

Тази глобалистична представа за мащабите и значението на
исляма, все още няма своите преки проекции в българската реалност.
Редица изследователи определят ислямската експанзия като процес,
пряко свързан с развитието на световния тероризъм, но също толкова
категорично отхвърлят непосредствения риск за развитието на
подобни процеси в българската културна и религиозна среда.

Нека се опитаме да проследим измеренията на проблема, за
който стана дума по отношение на европейския ислям на базата на ед-
ин разговор с трима българи мюсюлмани, които като ръководители на
Софийския клон на Обединението за ислямско развитие и култура,
коментират проблемите на отношението между исляма и христи-
янството.1

В тази изключително интересна от изследователска гледна
точка дискусия се преплитат въпросите за мястото на жената в ислям-
ската култура, за семейството и по-специално за смесените бракове и
тяхната допустимост, както и за отношението на мюсюлманската
общност към приписаната връзка между исляма и тероризма.

Първият въпрос маркира като че ли най-видимия за
съвременната европейска култура проблем в отношението към тради-
ционния ислям - положението на жената. На въпроса: “Съгласни ли сте
с подобна теза, с убеждението на повечето хора, че правата на жените
в мюсюлманския свят са напълно нарушени?”, Хаджер Фазлийска
отговаря: “Действително общественото мнение е точно такова. Дори
когато видят една жена със забрадка хората смятат, че това е признак
на невежество, на изостаналост. Всъщност нещата изобщо не стоят
така. Ислямът дава изключително високо място на жената.” По права,
според нея, жената е равна на мъжа, но отговорът се ориентира по-
скоро към облеклото на мюсюлманката, “... защото може би това е ед-
ин от основните проблеми в днешно време. Проблемът на жената
мюсюлманка е, че тя е различно облечена от другите. Голям парадокс
за мен е това, че когато един мъж ходи с костюм на работа - като поли-
тиците, банкерите, бизнесмените - никой не им обръща внимание, ни-
кой не мисли дали им е горещо. Прието е, че това е в рамките на
приличието и те са длъжни да се обличат така. Когато обаче хората
видят една малко по-облечена жена на улицата, те се обръщат след нея
учудени, задават се въпроси като “Не Ви ли е горещо?”. Аз мисля, че и
на мъжете им е горещо, но никой не обръща внимание на това. Това
различие го е нямало допреди 100-200 години. Жената в исляма се об-
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лича така, за да се предпази нейното достойнство, за да не се гледа на
нея като на рекламен продукт. Не е тайна какво става по света в
днешно време – проституция, извънбрачни деца… Жената се използва
за реклама на абсолютно всякакви продукти, в повечето случаи е почти
гола. Наскоро четох в една книга по PR, че в рекламата прекалено
много се използва голотата на жената, което показва надмощието на
мъжкия пол над жената, мъжът е едно стъпало над жената... Например
- цяла София в момента е в плакати с едно момиче, ч-иито задни части
се виждат напълно. А когато Азис сложи своя плакат това се смяташе
за ужасно, за страшно лошо нещо, неприлично. Добре, с какво са по-
различни мъжките задни части от тези на жената?....В исляма жената
затова носи тези дрехи, за да бъде оценявана по интелектуалните си
достойнства и по личните си качества, а не по външна красота. Защото
за развитието на едно общество не е нужна външна красота, а вът-
решна. Необходим е морал. Развитите страни по света не са се
развили, защото имат красиви хора и защото красотата се излага на
показ. Когато жената се излага на показ, когато се показва едно такова
неуважение към нея, поколенията, които растат придобиват още по-
голямо пренебрежение към нейните права.” (Каменова 2005).

Тази гледна точка, както и цялостната конструкция на тезата
за присъствието на жената в ислямското пространство, все повече се
превръща в може би първата същностна тема, в която започва промяна
в отношението към исляма, не само в световен и европейски, но и в
български контекст. На въпроса, отправен към другите двама мъже,
участващи в разговора: “Обвиненията са, че в много случаи мъжете
принуждават съпругите и дъщерите си да покриват главите си. Нима
няма такива случаи?”, отговорът сам по себе си заслужава изклю-
чително внимание: “В началото искам да кажа, че поставянето на тема
на разговора ни “жената в исляма” само по себе си е обида за исляма.
Защото като че ли ние искаме да покажем, че жената в исляма се
разглежда като друго същество, а всъщност жената и мъжът в исляма
са все хора. Защо не говорим за мъжа в исляма? Ние ставаме жертва на
тази терминология без да се замисляме за значението на тези думи. А
що се отнася до случаите, когато мъжете принуждават своите жени -
това е продиктувано от традициите и от нещо, което някой си е
втълпил, че идва от исляма. Но когато се върнем към източниците, ще
разберем, че това няма нищо общо с исляма като религия.... Няма
такъв момент на насилие, ако трябва да говоря от чисто ислямска,
правна гледна точка. Няма такъв момент, че мъжът има право да
принуждава жена си.”(Каменова 2005).

Женската защита на тезата на исляма е още по-категорична:
“... Тук нещата опират до това, че ние сме религиозни, че държим да
изпълняваме религията такава, каквато е. Ислямът е религия, която се
опитва да накара човека да живее в съгласие с природата си. С тази
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природа ни е създал Бог и той ни е пратил едно упътване за това каква
е нашата природа и как ще сме най-щастливи да живеем. Когато си
купим техника от магазина четем упътването от производителя. В
случая ние просто спазваме това, което ни е низпослано от Бога. И в
Библията пише, че жените трябва да са покрити. Именно затова и
монахините ходят покрити.” (Каменова 2005).

Става въпрос за гледните точки на млади хора, като жената е
приела исляма, след като е била християнка. Дори и да оставим
настрани спецификата на тази експериментална ситуация, в аргумен-
тацията на тези млади българи може да бъдат открити изключително
съществени елементи от новата проблемна ситуация, пред която се
изправяме. Във фокуса на дискусията около исляма все повече застава
въпросът за семейството и още повече - за децата от смесения брак.
Това е и една от темите, чрез които отношението към исляма се
структурира в европейското културно пространство, отново чрез
практиката на смесените бракове и още повече по отношение на
бъдещето на децата от тези бракове. В цитирания разговор дискусията
по тези теми носи цялата фрагментарност и символно напрежение,
които предопределят съществените трудности пред интеграцията на
религиозното различие. “.... Както знаете ислямът позволява на мъжа
да се ожени за жена, която е християнка и еврейка и тя да запази
своята вяра.

Въпрос: А позволява ли ислямът жената да се омъжи за
християнин?

Отговор: Е, да, с риск отворих тази тема… Жената си запазва
своята религия и никой няма право да я принуждава. Мъжът също не е
задължен да приеме исляма.

Въпрос: А техните деца тогава? Те според кои традиции ще
бъдат възпитани?

Отговор: По принцип казвам, че той не е задължен. Ако има
християнин, който желае да се ожени за мюсюлманка - е, да, по
принцип не е позволено. Това е нещо, което е всеизвестно и аз не мога
да го крия.”

Но преди въпроса за смесените бракове и децата отново и
отново стои проблема за позицията и границите на независимост на
волята на жената. Това е може би най-същественото проблемно поле,
на което съвременния ислям се опитва да аргументира позициите си, а
традиционните мюсюлмански общности, може би за първи път търсят
нов тип аргументи. Част от тези аргументи отново връщат дискусиите
назад, към самите основания на вярата и приемането на една или друга
религиозна идентичност. Аргументите на младата жена, участваща в
тази дискусия, могат да бъдат изследвани именно от гледна точка на
вътрешната връзка между отделните мотиви и тяхното по-нататъшно
развитие в хода на самата аргументация. Текстът е изключително
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показателен за изключителната сложност на феномените, свързани с
религиозната идентичност.

“.... Не е тайна, че еманципацията е доста разпространена в
днешно време и повечето жени са достатъчно смели, за да се опълчат
срещу подобно нещо. Аз лично не познавам жена, която да е облякла
тези дрехи насила. Аз започнах да търся Бога преди доста години.
Дълго време се спирах на всякаква литература. Харесвах христи-
янството, но ми беше недостатъчно... Намерих едно абсолютно прило-
жение на религията, една абсолютна хармония между това, което е в
нашите книги и това, което е в нашия живот. Намерих и повече яснота
може би. Сигурно повечето хора не знаят, че ние вярваме във всички
Пророци, в които вярват и християните. Това беше и едно от нещата,
които страшно много ме заинтригуваха, когато започнах да чета за
исляма, когато отворих за първи път Корана и прочетох там за Моисей
и за Исус, за Адам, за Мария… Всички те са споменати в Корана. За
тях се говори с огромно уважение. Разликата е в това, че ние не
обожествяваме Исус, а смятаме, че той е един от Пророците.”
(Каменова 2005).

В пълно противоречие с масово разпространената представа за
религиозната нетърпимост на исляма към останалите религиозни
традиции, в съвременната религиозна защита на мюсюлманите,
толерантността придобива определящо значение. ”.... ислямът е начин
на живот. Ние много държим да изпълняваме това упътване, което ни е
пратил Бог, за да сме щастливи. Защото ние сме уверени, че само по
този начин можем да постигнем щастието на Земята и в Отвъдното.
Кой не иска за децата си това, за което той е убеден, че е абсолютното
щастие. А ако ти си убеден в едно нещо и искаш да живееш с него,
нормално е да искаш и човекът до теб да го споделя и децата ти да
растат в този дух. А жената е много важна за възпитанието на децата.”

Но изправени пред необходимостта да коментират тероризма,
същите тези хора, разгръщат нов пласт от съвременната мюсюлманска
аргументация, която може би ще се превърне в част от смисловата и
ценностна основа на “европейския ислям”: “.... Аз искам да започна с
един цитат от Корана, който по смисъл гласи, че ако един мюсюл-
манин убие един човек, все едно той е убил цялото човечество. Оттук
си вадим извода, че това не би го направил мюсюлманин. Човек, който
изповядва тази религия, който познава добре нейната идеология, приел
я е като начин на живот, той не може да го направи.... Може би тук
трябва да разграничим пак нещата, да разграничим самите мюсюлмани
и исляма. За съжаление трябва да се направи едно такова разгра-
ничение. Искам да направя една аналогия - ако някой българин
направи нещо, което засяга България и нейното име, как ние бихме
реагирали в този момент? Затова тук много важна е отговорността на
тези хора. И изобщо имат ли някаква отговорност? Аз, когато заставам
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пред този микрофон и говоря за исляма,  трябва да чувствам тази
отговорност, какво ще кажа и как ще го кажа. Трябва да понеса
отговорността за думите, които ще кажа, за да не угнетя тази религия,
за да не бъда несправедлив спрямо нея. По същия начин всеки един
мюсюлманин би трябвало да подхожда по този начин, той трябва да
съзнава как неговите думи и действия ще се отразят на тази религия. И
тук е проблемът. Ако тези хора действително съзнаваха отговорността,
която стои пред тях, може би не биха прекрачили тези граници.”
(Каменова 2005).

Тук отново се натъкваме на част от същия проблемен пласт -
въпросът за необходимостта от постигане на вътреобщностно съгласие
по отношение на подобни критични и болезнени за мюсюлманския
свят оценки, каквито без съмнение налага тероризмът, извършван от
мюсюлмани.  “... Мотивите са много, корените на проблема са може би
много дълбоки и този проблем трябва да бъде лекуван. Да бъде
лекуван най-напред от самите мюсюлмани, като на първо място слагам
учените мюсюлмани. И след това всички трябва да вземат отношение в
този процес, да положат усилия този проблем да бъде лекуван - както
мюсюлмани, така и не-мюсюлмани.” (Каменова 2005). За тези трима
души, завършили висшето си образование в Йордания, постигането на
равновесие в аргументацията на собствената им вяра и необходимостта
от полемизиране с доминиращата не-мюсюлманска културна среда, се
превръща в модел, към който все по-често ще трябва да се обръщаме.
Те нямат нищо общо с досегашната представа за младия човек от
мюсюлманската общност, който до голяма степен остава изолиран и
зависим от своето патриархално настроено семейство. Все по-често
именно такива млади хора ще се превръщат в естествени лидери в
своята младежка среда и е напълно възможно да се превърнат в
основен фактор за една вторична религиозна социализация по
отношение на родителските поколения в мюсюлманската общност в
България, както и в съществена част от Балканския полуостров Тази
перспектива няма пряка връзка с масово разпространените представи
за риска от разгръщането на т.нар. ислямска дъга на Балканите. В
същото време, чрез силата на практическата проповед подобни млади
мюсюлмански учени биха могли да променят радикално както
перспективите на диалога между религиите, така и моделите на
модернизация, към които ще се ориентира мюсюлманската общност у
нас.

“... Аз може би мога да отговоря най-добре на въпроса, защото
на мен ми личи, че съм мюсюлманка. Личи ми по дрехите. Това, което
много ме радва е, че аз лично не съм усетила негативно отношение у
хората. Най-много да усетя съжаление. Някоя жена например да ме
съжали, защото си мисли, че съм угнетявана. Много пъти съм
попадала на хора, които директно са ми задавали въпроса защо съм
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така облечена. Хората не се страхуват да питат и не се срамуват да
проявят любопитство. И мен това много ме радва. Радва ме, че хората
са много толерантни..... Аз мисля, че причината за повечето от злините
по света е невежеството. Мисля, че трябва да се насочим именно към
образоването - и на мюсюлманите, и на не-мюсюлманите. Трябва да
има по-голям диалог между нас, защото само чрез знание може да се
намери изход. Дори и спрямо врага си, само ако го опознаеш, можеш
да намериш изход на проблемите си и да разбереш как да действаш.
Винаги знанието е разковничето..... Нашият апел към не-мюсюлманите
е да се интересуват повече и когато срещнат една забрадена жена да не
я съжаляват, а да я спрат и да си поговорят с нея. Да я попитат какво е
ислямът. И разбира се тя да е достатъчно толерантна и открита, за да
им отговори.” (Каменова 2005).Дори и да приемем, че става въпрос
наистина за добре подготвени и високо образовани млади хора, не
можем да си позволим да подценяваме значението на тази дискусия.
Готовността за диалог все още е по-скоро декларативна, но вече е
налице самостоятелна аргументация, която само до преди няколко
години не би могла да бъде открита. Няма съмнение, че става въпрос
по-скоро за формирането на религиозен елит, но в мюсюлманската
среда, авторитетът и влиянието именно на този елит е традиционно
високо. В същото време отношението към исляма във все по-голяма
степен ще се формира на базата на публичната изява на различни
представители на този нов елит, формиран през последните години,
често извън границите на България.

Днес мюсюлманската общност качествено променя готов-
ността си за диалог под натиска на негативните религиозни и етносте-
реотипи, които все по-често съчетават представата за исляма с разви-
тието на тероризма. В същото време имаме достатъчно основания да
формулираме една съществена изследователска хипотеза по отно-
шение на тенденциите в развитието на отношението към исляма в Бъл-
гария в контекста на цялостния проблем за равнището на конфликтен
потенциал в етнорелигиозните отношения и начина, по който той се
проявява в практиката на смесените бракове.

Статистическите наблюдения през 90-те години показват
отчетлива тенденция на намаление на броя на смесените бракове
между християни и мюсюлмани. Практически след преименуването на
българските турци в периода декември 1984 - януари 1985 година,
равнището на дотогавашните смесени бракове никога не е достигнато.
Рязкото прекратяване на тази брачна практика не е компенсирано, а
този показател винаги е бил сред основните измерители за равнището
на затвореност на една етнокултурна общност, както и за конфликтния
потенциал в отношенията й с останалите групи в обществото. Днес
имаме възможност да доразвием тази изследователска теза и да
заявим, че ако недоверието и взаимната неприязън, породени от
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насилственото преименуване на българските турци са до голяма
степен изживени, то липсата на отчетлива тенденция към намаляване
на етноконфесионалния елемент при брачните избори, вече се дължи
на развитието на новата ислямска култура, която дефинира възмож-
ността на брака с друговерец много по-строго. Изправени сме пред
ново предизвикателство, което налага своето теоретично осмисляне и
емпирична верификация - процесите на затваряне и частична изолация
в сферата на семейните отношения все повече ще зависят от степента,
в която тази нова ислямска култура ще определя доминиращите
нагласи в мюсюлманската общност.
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РОМИТЕ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Ромите днес привличат все повече вниманието на политиците
и обществеността върху себе си. Качеството на техния живот става
важно, защото започва пряко да влияе върху приютилите ги общества,
а оттук – и върху Европейския съюз като цяло. Това е така, тъй като
базовите жизнени детерминанти (здраве, битови нагласи, трудова
ангажираност, образование, морал, правни ориентации, културен и
духовен статус), които то снема в себе си, са в сериозен упадък. А този
упадък в съчетание с респектиращия демографски ръст на ромското
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население [1] превръща проблемите му в проблеми, дори угроза, за
всички европейци.

Статистическите данни и обяснителният материал дават
основание за някои по-общи и генерализиращи изводи, идеи и решения
във връзка с поставената тук и в оперативните програми [2] (за
развитие на човешките ресурси) изследователска и практическа
задача. А тя е повишаването качеството на живот на ромите за да се
впишат в съвременната динамика на нашата нация и на Европа, за да
заживеят с изискванията на времето. В детайли това означава да
получават адекватно образование, да извършват полезна за обществото
(а не възпрепятстваща го) дейност, да заживеят здравословно и се
преодолее високата смъртност. И, което е много важно, да се развие
техния културен заряд до такава  степен, че дори да допринесе за
общото (на нацията ни и на Европа) културно обогатяване.

Ключовият въпрос обаче във връзка с тази сложна задача и по
многоаспектност, и като концептуална дълбочина и обхват, но преди
всичко като реално протичащ живот е: „Как да се постигне това?”
Неговото решение всъщност е и център на настоящия анализ.

Първи „пункт” тук е този за подхода към поставения
проблем.  Естеството на проблема определя като най-оптимален
триаспектния подход, т.е. разглеждането на ромския живот
едновременно познавателно(интелектуално)-емоционално-поведенчес-
ки. По-точно това означава де се имат предвид паралелно и във вза-
имна обвързаност образоваността, мирогледа, вярванията, ценностите,
нрава и обичаите, собствения естетически свят на ромите, техния бит,
трудовата им дейност, вътрешните регулативни механизми и отно-
шения и снетите в тях или тормозещи ги външни механизми (на мак-
рообществото, в което живеят). В по-голяма дълбочина се касае за
културната „установка” (като матрица и развой) на ромите, т.е. за
културата им в широкия смисъл на думата – като начин на живот, но
в крайна сметка – за тяхната идентичност (изобщо и сега), защото
това са субстанциални аспекти на живота. Следователно ромският
въпрос днес е всъщност въпрос за тяхната идентичност. А тя сама по
себе си има определени „ингредиенти” и динамика. Оттук – изводът,
че именно идентичността е предмет на настоящето изследване и
втори „пункт” в решението на поставения ключов въпрос.

Общата идея-извод и постановка във връзка с последното е, че
задачите за решаване и опосредстващите ги мерки трябва да се
съобразяват с и дори впишат в иманентната природа на ромите,
което фактически означава да се имат предвид техните специфични
особености. Какви са те?

Преди всичко е доста впечатляващо сходството на нейната
собствена „етническа” идентичност с все по-налагащите се днес нови
идентификационни характеристики – динамичност и множес-
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твеност.[3] И тази особеност важи за ромите и в исторически, и в
съвременен план. Доказателство за това е, първо, общият извод на
изследователите по този въпрос, че те не са хомогенна общност, а се
състоят от внушително множество групи.[4] И, второ, че от
екзистенциална гледна точка, както исторически, така и актуално, те
твърде много наподобяват вече изявяващ се нов тип етнос, който не е
териториален, а по-скоро според културна принадлежност. [5]

В психологически и духовен план жизнен ориентир на ромите
е интуицията, подсъзнателното. Като доказателство може да се
припомни, че в    ІХ век много от тях са под влияние на манихейството
(в изявите му на гадателство и магъосничество). [6]   Такова зак-
лючение би трябвало да следва и ако се върнем още по-назад в
историята им, до техния генезис, във връзка с който повечето цига-
нолози свидетелстват, че са населявали мистичния град Шамбала  и
всъщност произхождат от древна индийска цивилизация – „Великата
империя Рама-Рома”.[7]  Този произход означава, че в дълбоките плас-
тове на техния манталитет и душа са абсорбирани и се пазят
фундаментални езически характеристики и нагласи със своеобразно
проявление и днес. Например изявената природосъобразност, която
може да се изрази и като живеене, заради самото него, с оглед на
собствените му закони.  А също водене на живот, който не приема
каквито и да било рационалистични и социални стандарти. Не би било
пресилено, ако се каже, че те живеят според изначалната си духовна
зареденост (програма, матрица), а тя най-общо е сливане със света,
максимално синхронизиране с пулса на живота  сам по себе си. Това
означава живот „тук и сега”, което par excellence се родее с тибетския
будизъм.

Като трети аргумент за силна интуитивност и приоритет на
подсъзнанието при ромите е тяхната бърза приспособимост към
вероизповеданията на приелото ги общество – християнството и
мюсюлманството. [8] И не може да не направи впечатление контраста
между нея и социалната, трудовата и правната им неприспособимост
към порядките в държавата. Това, първо, показва, че душевният мир е
водещото в техния живот и, второ, че реалността на макрообществото
не съвпада с характерния за тях усет и настройка.

Днес силно влияние върху ромското население има про-
тестантизмът и по-специално евангелизмът. Въпреки,  че обхваща
само 10% от християните сред тях, неговото въздействие по посока
на иманентната природа на ромите и оттук в полза на техния
индивидуален стабилитет и социален афинитет е по-бързо и с ак-
туално-практически резултат. И това е така, защото в центъра му е
да се  „усети” (не просто познае, а жизнено възприеме) „работенето”
на макросвета в микросвета,  в  личното или,  казано  по  друг  начин,
как отделният човек  да се впише в света, да хармонизира живота си. А
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този усет твърде много „разчита” на интуитивното разбиране, инту-
ицията, която, както се подчерта, е специфична ромска черта. Про-
тестантизмът влияе така и защото съответства на тежнението  на ро-
мите към целостността, към живота „тук” и „сега”, а по своеобразен
начин и на изначалния (индийския) им идентичностен заряд.

Важен в проучването на ромския въпрос е езикът на ромите.
Факт е, че те пазят (и то от хилядолетия) езика си, но нямат пис-
меност. Този факт е индикация за различни аспекти на тяхната същ-
ност, много „говори” за духовността им и съдържа „указания” за това
как може да се комуникира с тях и се помогне да постигнат такова
качество на своя живот, каквото съвременността налага. Шокираща е
една такава празнота в нашето време и пречка във взаимоотношенията
между ромското население и макрообществото. И има сериозни
исторически причини за нея, на първо място, между които – тяхното
постоянно чергарство и разслояване на много групи със строго съблю-
давани вътрешни правила, културен строй и специфичен диалект. Но
това е само едната страна на въпроса, защото в духовен план липсата на
писменост при тях може да се тълкува и като нещо положително, дори
градивно (колкото и учудващо да е).

Това става ясно, когато се свърже с най-базовата тяхна чер-
та, която ги е  съхранила и съхранява. А тя е живеене с пулса на
живота (при това цялостният), т.е. „тук”, „сега” и „всичко”. Трябва да
се вземе предвид сложността на тази базова характеристика.
Посоченото, бих казала рефлексивно, живеене се характеризира с
динамика, бърза приспособимост и изменчивост. Но с тази своя най-
иманентна потребност – да се живее заради самото живеене, те не
могат да се впишат в съвременните макрообщества, които са все още в
духа на модерното време – рационалистични и схематични. Не могат
да бъдат дифузирани и асимилирани. Напротив, отграничават се,
„втвърдяват” още повече своята специфика и отлика като такива,
своята идентичност. Т.е. не е възможно от иманентно-духовна гледна
точка да се интегрират в макрообществото. И ето защо има свое-
образна бинарност в тяхната природа. От една страна, са адаптивни и
прилепващи към обществата, а, от друга,  напълно в себе си и
неприспособени. И затова, когато се говори за приспособимостта на
ромите трябва винаги да се прави уточнението:”Зависи за какво!”

Но да се върнем на въпроса: „В какъв смисъл липсата на
писменост е и нещо градивно за въпросната общност?”  Писмеността е
своеобразно статизиране на културата (а културата е начин на живот в
цялата му многостранност и процесуалност), рамкиране на мисловно-
емоционално-поведенческата динамика на субекта. Налага както
програма на мисленето, така и определен тип емоционален заряд и
въздействие. И още. Тя едновременно фиксира и сугестира дадена
мисловно-емоционално-поведенческа информация и статус и по свой
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начин програмира хората според съдържащото се в нея. Но това,
изразено по-общо и в крайна сметка, е ограничаване и поставяне на
живота в определени рамки. За разлика от нея устният език, го-
воренето, „живата” реч е ответната пулсация на живота. Тя е комуни-
кация – най-адекватна на жизнения принцип: „Тук, сега и всичко”.
Тази реч поддържа енергийно живота, а и той, когато се води от
посочения принцип,  я изисква, налага и запазва.  Освен това този
„жив” език  е олекотен и опростен, защото има инструментална жи-
тейска роля. Посоченото до голяма степен обяснява защо ромският
език, автентичният „романес” (още повече многодиалектността му) се
запазва само в говорима форма и няма писмена „въплътеност”.

Като се изходи от тази логика, колкото и да е странно, излиза,
че липсата на писменост пази автентичната духовност, природа, иден-
тичност на ромите. Благодарение на това те са законсервирани в една
изначална, почти непроменлива архаичност. Оттук нататък не само
могат, но и трябва да се направят редица изводи и вземат решения за
начина, по който може да се комуникира с тях за да се подобри
качеството на техния живот и то така, че без да се наранява неговата
иманентност да бъде въведен в хармония с изискванията и даде-
ностите на  съвременното човешко общество. Преди всичко обаче са
необходими изводи и решения относно образоването (образо-
ванието) на ромското население. И първият въпрос в тази връзка е:
„Как е възможно и какво би било то без собствена писменост и трябва
ли да се създаде такава?”

Както се отбелязва в литературата [9] такава писменост е
трудно да се създададе, поради многото диалекти. А и защото урав-
няването чрез една обща писмена система на диалектите е антиподно
на ромската природа и в този смисъл – с несигурна перспектива в
желаната посока. Няма спор обаче, че без образование е абсурдно да се
постигне съвременно качество на живота с двете му страни – да даваш
на света изискуемото от него и да взимаш от света необходимото за
теб. Тогава какво да бъде то с оглед на посочената ситуация при
ромите? Така необходимото им образоване, разбира се, е възможно и с
шансове за успех и чрез езиковата система на макрообществото, т.е.
чрез чуждо за тях четмо и писмо, стига това „не тяхно” да се намесва
и „намества” адекватно в присъщия им културен (мисловно-емоци-
онално-поведенчески) тип и да го подпомага. Значи формата,
организацията  и съдържанието на това образование трябва да бадат
строго специфични и не толкова покриващи се със стандартното
образование в страната. При едни такива показатели то би станало
близко и привлекателно за тях, те ще го приемат и се приспособяват
към него. Ще се обезсмисли и впечатляващото „отпадане” на ромските
деца от училище. В тази връзка много полезни и дори необходими са
собствени образователи (педагози) в училищата. [10] При това не само
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като учители, преподаватели, но и като медиатори. Идеята за
медиаторите – роми, които да подпомагат дифузията в познавателен и
ценностен смисъл между официалното и своето не е нова. Тя вече е
предлагана и опитвана, но все още не практика. С оглед на посочените
особености медиаторството е изключително оперативно за тази де-
ликатна културна дифузия и наложително като механизъм във въп-
росната образователна система. Медиаторите са необходими както в
психологически план – като психолози, така и в познавателен  във
функцията им на препредаващи знанието и ценностните образци,
съобразено с възприемателната и духовна природа на ромите. Необхо-
дими са също и учебни дисциплини, които да запознават със тяхната
собствена история и културен строй. Доста положителна роля биха
изиграли художествените, общомирогледните и културни знания
(дисциплини), но преподавани винаги в обвързаност, като части от
общата култура на света, където всяка културна и духовна специфика
(разбира се и ромската) е важна и необходима за духовната динамика
на човечеството. [11] В тази връзка може би е удачно функ-
ционирането на така наречените „занимални” (познати от неотдав-
нашното минало), в които индивидуалните занимания на учащите се,
личният им контакт със знанието се опосредства от общуване-
консултация с хора, които са разбиращи събеседници и преподователи.

Би могло да се каже, че потребността от образоване е резултат
и от емоционално-културна атмосфера, а тя зависи от ред условия.
Преди всичко тя може да се създава и поддържа чрез толериране и
силна застъпеност на културната самодейност в образователния
процес. Безспорни са художествените заложби на ромите. Тяхното
внимателно „отглеждане” означава съхранение и спечелване на
ромската душа и привлекателно и успешно образование. И нещо
повече, нужно е внимание към дарбите на ромите не само в училища-
та. Трябва държавата като цяло да формира и подпомага уважение съм
ромската култура и духовен свят като един от видовете общочовешка
култура. И да създава условия за нейното функциониране и разг-
ръщане чрез образователни закони, изграждане на културни средища
(театри, концертни и спортни зали) и други. Ако се действа в тази
посока ще се получи положителен резонанс в общото качество на
техния живот, а чрез него – и  в живота на нацията. Следователно,
напълно основателно може да се каже, че за културното равнище на
една страна се съди освен по отношението (в нея)  към старите хора и
децата  и по отношението към ромското население и изобщо малцин-
ствата. Това дори се доказва от някои събития напоследък. Напр. връ-
щането [12] на имигрантите-роми от Франция обратно у нас, своеоб-
разното съгласие с него на канцлера на Германия Ангела Маркес,
липсата на реакция от Европейската комисия означават, че пови-
шаването качеството на живот на ромите е сериозна национална зада-
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ча, защото оглежда в себе си качеството на живот изобщо в нашата
страна. И затова тя трябва да се реши за да бъдем полезни членове на и
за Европейския съюз и да ползваме неговите предимства.
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