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Традиционни религиозни светогледи & ценностите
на XXI в.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е/ СОДЕРЖАНИЕ*
*Заметки: Все статьи имеют резюме на русском языке.
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До организаторите и участниците в международната
академична конференция: Традиционни религиозни
светогледи    и  ценностите   на XXI век

РКИЦ-София; 16-17 юли 2015 г.:
Поздравителен адрес от Председателя на БАН –

Академик Стефан Воденичаров:

Уважаеми дами и господа! Драги колеги от Научно-

изследователската група „Религиозно-философски парадиг-

ми и интеркултурен диалог“ с координатор дфн Ст.Пенов.
Приемете моите искрени и сърдечни поздрави по случай 10
годишния юбилей на академичните руско-български
конференции с международно участие в Руския културно-

информационен център – София.
От 2005 г. до сега, с изключение на трудната и нап-

регната 2010 г.,когато БАН и българската наука се бореха
за правото на научни изследвания, Научно-изследо-

вателската група с колеги от БАН, Софийския университет,
други ВУЗ-ове и чуждестранни учени, а от 5 години и с
първата у нас светска катедра по РЕЛИГИЯ – секция
„Религия – вярвания – светоглед“  на Института за изслед-

ване на обществото и знанието в БАН, разработва
фундаментални проблеми като РЕЛИГИЯ - ЦЕННОСТИ-
ОРТОДОКСАЛНОСТ.

Сегашната академична конференция  на тема:
Традиционни  религиозни светогледи  и  ценностите на
XXI век – е както по направление трето от приоритети на
БАН или изследване и съхраняване на културно-

историческото наследство и европейската  програмата 2020
за наука и иновации, така е и цивилизационно-фунда-

ментална. Знаем, че религията е колкото изконна, толкова е
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и актуална детерминанта на събитията в съвремения свят.
Тя има както социално-регулативни и интегративни
функции, така и персонални – формиращи и регулиращи
психиката и поведението. Тук няма да се спирам на ней-

ните трансцендентни предпоставки, метафизични аргумен-

ти и на догматиката или канона.По тези и други въпроси
ще се произнесете вие-специалстите.

На добър час на поредната академична конференция:
„Традиционни  религиозни светогледи  и  ценностите на
XXI век“. От сърце  Ви пожелавам  успех и…: На многая
лета!

16 юли 2015 г. Академик Стефан  Воденичаров,
Председател на БАН.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In Memoriam – за проф.Иван Слаников
На 15 септември 2010 напусна наличното   битие зави-
наги философът - проф. дфн.  Иван Петров Слаников
/30.3. 1937–15. 9. 2010 г./ и през 2015 г. се навършват 5
кръгли години от неговата смърт и безсмъртие.

Иван Слаников бе философ по образование, по
призвание и по душа. Той бе най-моралният и най-добрият
колега, когото сме имали честта да познаваме. Да работиш
с него бе удоволствие и проява на професионализъм.
Проф.Слаников бе водещият специалист по психология на
религията, крупен учен по философия на религията, етика,
психология и антропология. Работил е като преподавател
по философия и психология на религията и бе ветеран в
Института по философски изследвания при БАН. Бе
съосновател на секцията по Философия на религията и не-
ин пръв ръководител от 1996 до 2008 г. Автор е на над 120
статии и студии, 10 блестящи книги. Заедно с проф. Дим.
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Станков бяхме рецензенти на половината от тях, а на две
бях и негов научен редактор.

Имах удоволствието и честта да бъда и негов
съавтор в колективната монография „Философия на
религията“, София , ИК“Орион“- 2000 г.,която до днес се
ползва като настолно помагало. Сред солидните му
монографии се отличават: „Психология на религията“
/1973,1981/; “Страданието и състраданието като
философски категории“-2002 г. ;”Бог като понятие и ка-
то ценност”-2004; „Религията и науката-духовни подс-
тъпи към света и човeка”-2005; ”Отношенията Бог-
свят”-2006. Незавършената многотомна поредица на Ак.И
„М. Дринов“-“ Актуализмът –философия на безсмъртието“ /
върху която работеше през периода 2003-2010 г./ остава
отворена за приятели, ученици и колеги да продължат де-
лото. Ив.Слаников се надяваше да отговори на въпросите
за смисъла на човешкото битие в света и защо въобще
съществува нещо иманентно за нас и отделно от
трансцендентния Абсолют.

През 2002 г, когато създадохме Научно-изследо-
вателска група “Религиозно-философски парадигми и ин-
теркултурен диалог“, проф.Слаников пръв се записа и каза:
“Ти си по-млад, имаш знания, опит, енергия и перспективи
– ти ръководи и движи нещата“,въпреки че тогава бях
доктор, а той бе проф.и доктор на науките. Ив. Слаников
участваше от 2005 г. в нашите руско-български НИ проекти
Религия-ценности-ортодоксалност и до 2009 стоеше
заедно с нас в залата на Руския център, като не просто
четеше доклади, а взимаше присърце дискусиите и се
отнасяше бащински към по-младите колеги и винаги
доброжелателно, но професионално към всички. Послед-
ните му думи бяха –«Жалко, че не успяхме да опазим
Философския институт от имитатори и закриване».

Той вярваше, че някога–дори отвъд ще намери транс-
цендентните отговори. Затова преди „да мине на другия
бряг“ написа предпоследната си книга: Нищото, наречено
смърт, която излезе в академично издателство „Марин



9

Дринов“ посмъртно през 2011 г.А последната книга по
Проблема за смъртта и безсмъртието от гледната точка
на един безсмъртен дух винаги предстои да се появи на
някое ниво на битийстване. Затова казваме: Бог да го
прости и да го дари с най-висшето благо. Посвещаваме
тематичния сборник с материали от  конференция на
светлата памет на философа, религиоведа и човека
проф.дфн.Иван  Слаников.

-За катедра“ Религия, вярвания, светоглед“ и НИ група
“Религиозно-философски парадигми”- дфн. Стефан Пенов .

Дфн.Ст.Пенов
Човек, Бог, наука и общество в абрахамичните

религии: Основни диалектически принципи на
отношенията на монотеистичните религии.

ּפענָאו  א ל ת י א ל  ש
חברה* ו ט ר פ * מ.דע ו יהדות ו דת ו הגות  *ל אברהם

Дфн.Ст.Пенов
Человек, Бог, наука и общество в авраамических религиях:

Основные принципы диалектической системы
отношений монотестических религий: РЕЗЮМЕ

Иудаизм как религия и религиозная философия
является абсолютным  систематизированным оригиналом
монотеистических и авраамических религий. Цивилизация
Европы, включая обязательно Болгарию и Россию, находит
свои духовные корни в иудаизме, в христианстве, в
мифологии и философии древней Греции и Рима, Византии
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и вообще в традиции Европы. Однако, нельзя отвергать
влияние халдейских религиозных и научных  традиций или
отрицать египескую  религиозную, научную и мистическую
культуру. На самом же деле предмет философии и религии
один и тот же – восхождение и возвышение от мира
бренного и ощутимого к миру вечному и абсолютному.
Конечно, средства и методы теологии и философии могут
быть и схожими, и различными. В конечном счете
современное значение имеют только иудаизм, христи-
анство и ислам, но  у них, вместе взятых,  исторически не
прослеживается принцип триадического развития и снятия
с  сохранением, который привел бы к единой системе. К
примеру: Июдаизм создал, систематизировал и владеет
абсолютной онтологической истиной, которую превратил в
единую и гармоническую культуру, сбалансировав
социальное и религиозное, личность и общество в
гармоническое единство. Однако это/ сняв внутренние/
приводит к внешным противоречиям. Государственное
христианство сняло иудаизм только частично, ибо оно
акцентировало на развитие только политологии, догматики
и метафизики, обогатив их гносеологией и внешне-
религиозной наивно-реалистической культурой. В какой-то
мере оно стало неполным диалектическим отрицанием и
синтезом в одно и то же время, но в разных отношениях.
Поэтому не все противоречия между личностями,
обществом и клерикализмом сняты и гармонированны в
християнских странах!

Ислам начал выдержкой из иудаизма и христиан-
ства, но привел религию к обслуживанию требований опре-
деленного этноса и класа людей. Таким образом он, хотя и
знает, но не обладает  полностью онтологическими
истинами. Комплексы христианства о плагиаризме или
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вине ислам усугубляет примитивизмом, харизматизмом и
агрессией. Внутренные противоречия христианства ислам
усугубляет внешним противопоставлением другим.
Переход из чувства харизматичности, примитивизма или
жить без агрессии  возможно только продвигаясь в сторону
к мистицизму /суфизм/, что однако приводит к отказу от
решения реальных проблем.Таким образом, попытки
одолеть июдаизм привели, с одной стороы к развитию
религии и ознакомлению с ценностями иудаизма, а с
другой стороы это чревато конфликтами и неп-
реодолимыми внешными и внутренними противоречиями.
Иными словами, все монотеистические и авраамические
религии пока только могут выглядеть незыблемыми. Выход
мы находим только в образовании, преподавании  и
практики монотеистических и общечеловеческих  цен-
ностей, как и в синтезе религии с философией и наукой!

Дилектическа корелация на множествата
религиозно-светско: 1/ Споровете между политици и
теолози при идеологиите на обособени социални групи с
различни интереси изразяват обективни противоречия.
Последните не се решават с “елиминиране на несъ-
ществуващ противник”/ а ла Кроче/, нито с нихилистично
унищожаване или подчиняване / Муун, Истина от Аюм, Д.
Кореш, Хр.Събев, Инокентий/.Що се отнася до корелацията
на събитията в религиозната сфера със социално-
политическия и практическия живот на гражданите, те са
тясно обвързани с психосоциалната интеграция и
регулация на личността и поведението.
2/ Нека положим едно обективно противоречие между
религиозното и светското като две различни
нематематически множества, чието единствено общо
подмножество е самата човешка личност с нейната
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психофизична конституция и произтичащият от това
вътрешен и външен опит на двата свята – материално-
телесният и ментално-психичният, разделени освен на
вътрешен и външен, съответно още и на: социален и
индивидуален опит. На всичко това съответства една
онтологична предпоставка –дуалистична или трихото-
мична конституция за всеки краен  човешки субект. Факт е
обаче, че една и съща личност, притежавана и носена от
един и същ субект, участва и в двата типа опит, има ра-
бота и с двата свята и е потопена в две различни
множества: църковно и антиклерикално, религиозно и
секуларно, теистично  с интерпретация на световната де-
терминация отгоре – надолу или атеистично с
интерпретация в стила на наивния реализъм и
материализма или отдолу-нагоре, но все пак на едно и също
онтологично ниво или равнище. Ясно е, че езикът,
мирогледът, логиката, символите, а съответно и
преживяванията и поведението на членовете на двете
множества се  основават на различно действащи закони.
Последните не винаги намират /поради възможността за
свободен избор на личността, различията в интелекта,
образованието, възпитанието и условията на живот/
онтологичното единство на своята предпоставена същ-
ност. Доста дълъг и труден познавателен, практически и
морален път трябва да извървят индивидите и
съобществата с цел да достигнат познавателно-
поведенчески поне до абсолютното единство на Световния
Дух /социалното/, абсолютния дух или културата и накрая
до дейностно-епистемологично реставриране на
абсолютното като Свръхсубстанция и Свръхсубект. Тъй
като “ тук и сега” тези идеи са безсмислени без човека и
човечеството - потопени едновременно в два противоре-
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чиви свята, то все още в най-добрия случай действа прин-
ципът: “Всеки за себе си, Бог за всички”. Но по-рискова от
наивния реализъм, от войнстващия атеизъм или от
религиозния фанатизъм  може да бъде и се оказва само
субективно-егоистичната, волунтаристична и желаеща
субектът  да получи дори и това, което не заслужава за
сметка на всички и всичко останало, интерпретация на
американския прагматизъм /176/. Той е заплаха спрямо
религиозните светогледи на монотеистичните вероизпо-
ведания, но само когато е жизнен мироглед в действие, а не
когато с намира  в рамките на академична дискусия.
Основната концепция се състои в твърденията, че Истина е
това и само това, което води до полезни за мен и групата
следствия и носи субективен психичен комфорт. Това се
изразява за редовия гражданин със сентенцията:
”Традицията е враг на прогреса”.По-нататък следва, че
светът не е, той става и се прави. Няма обективна истина.
Любовта, омразата, мирът и войната, политическият живот,
теориите и икономиката, както и самата  религия не са, но
стават и се правят. Самите религиозни истини се оценяват
само като полезни или вредни за всеки краен, ограничен
субект или за социалната група, целия народ или държава..

3/ Прилагайки, към която и да е сфера на обществения
или личния живот, чужди за нея противоречия и
разрешавайки ги с неадекватни средства /прилагане на
закони,принципи и методи от др. сфера, с различни
свойства/ може да се постигне нихилистично унищож-
аване на самия субект и загуба на много различни, но
съвместно съществуващи предикати. Единствено
възможният извод е: Да не се пренебрегват, да не се
създават изкуствено, нито да се примиряват безприн-
ципно противоречията, защото от това може да се



14

конструира само ”дървено желязо”. Типичен пример за
това са разработки като тази на К.Барт “Послание към
римляните”, в които противоречията функционират,
случайно обединени  и по чисто  външен начин.)

4/ И така, проблем за всеки човек представлява това, че
като познаваща и действаща личност той трябва да
примири, отрече или, ако може, диалектически да  синте-
зира в  нещо трето  поне две различия: От една страна:
всеки субект е носител на психо-физична конституция.
Това е  предпоставено негово съществуване и налично
битие. С наше желание и усилия, което е по-естествено,
противоречието се свежда само до различие и запазено
тъждество в основанието-същност на субекта. Но това,
заедно с друга предпоставена необходимост –
интенционалната активност и насоченост на субекта към
обект; води и към епистемологичния дуализъм на двата
свята. От друга страна: Съществува обективна принуда
поради различното ниво на развитост на социалните
субекти=обекти за взаимодействие. От трета страна:
Архетиповете и социокултурният “IІІ свят” също са
раздвоени и противоречиви, без да забравяме и фактите на
“социална принуда”. Типичен пример за това е редовият
свещеник:

Той винаги е раздвоен да живее в едно светско
общество с неговите закони и да изпълнява религиозните
си задължения. Това напрежение на духа е много интен-
зивно и се снема със саморазвитието на субекта само на
теория /при светците, чудотворците и маговете/. Но така
или иначе, освен единството на противоречащи си
архетипове, има взаимно проникване и единство на етични
и нормативни уредби от двете сфери. Т.е. практическата
дейност на цивилизацията вече от хилядолетия решава
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проблема и човечеството бавно и прогресивно се движи
напред. Отделната личност също трябва да положи инте-
лектуални, морални и поведенчески усилия за своето он-
тично усъвършенстване. На практика синтезът не винаги
се осъществява. Става така, защото в действителността
срещаме неразрешими на пръв поглед противоречия. А
синтезът е не само възможен, но е подчинен на по-силната
модалност – необходимостта. Човешката личност е общ
субект на духовно и телесно, външен и вътрешен опит,
знание и догма, философия и теология. В обществената
функционална организация човекът е включен и в редица
други противоречия: религиозно и светско, църква и
държава, юридически закони и църковни канони, религиоз-
на вяра и научно познание. Колкото материализмът, тол-
кова и религиозният фанатизъм, и съответно – войнст-
ващият атеизъм и религиозният фундаментализъм си при-
личат по това, че не могат да разрешат противоречието и
да постигнат духовна интеграция нито на личността, нито
на големи социални групи. Те “работят” по логически
фигури за наличното битие и дори, когато говорят за
диалектика, имат пред вид само формална троичност,
индукция, подпъхване на наивно-реалистично /сетивно и
само биологично значимо/ съдържание в понятията.

Изводи- Светското и религиозното множество, както
и отношенията църква-държава в юдаизма и японския
шинтоизъм са хармонични и взаимно се преливат.Няма
противоположности, а едно цялостно общество с взаимно
проникване: религия и общество, църква и държава са в
хармония и динамична себедетерминация. Това води до
развитие на личността и обществото. Няма вътрешни
противоречия, а различия, които стимулират прогреса,без
да отменят външните противоречия.
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- В исляма по идея господства принципът на подчинение.
Съществуват заповеди и Юридически норми. Субектът
може да се подчинява или не. Обикновено религиозното
множество подтиска светското и моделира личността.
Поради идеята си за харизматичност и истина от последна
инстанция ислямът разрешава вътрешни и външни
противоречия като е склонен към мистицизъм/в суфизма/ и
по-често към външна експанзия..
- В християнството има противопоставяне на религиозно
и светско и противоречия между църква и държава. От-
ношенията между двете множества варират от то-
талитарно подчинение на едното в паписткия модел и
дублиране в цезаро-паписткия, до рядък мистицизъм. Хрис-
тиянството има вътрешни противоречия, може като
исляма да има външни противоречия,а като юдаизма да е в
хармония, когато преодолее елементите на сетивната
увереност и взаимното  дублиане на църква и държава,
противопоставянето по определение на религиозно и
светско, отчитайки единството на света и единния
почерк на Твореца-Разпоредител на  Универсума.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА с корелационен анализ

Абрахамичните   религии и философията на религията
ЮДАИЗЪМ : ישראל  שמע

ש –Божествен произход с уникална детерминация =
чудото-теофания! Добре балансирани хармонични 613
Заповеди( +248;-365);13 водещи принципа; йерархия от 10
небеса, уникален Монотеизъм. Оригинален образец за др.

ליארשי  אםש
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абрахамични религии. Религиозното и светското множества
са в единство. Личност и общество не са противопоставени.
Светът, животът и творчеството са училище/йешива/за без-
смъртната личност, която развива 5 души=степени на ду-
ховност:нефеш, нешама, руах, ейхида и хайа. 1 субект има
1 тяло, 5 души, 2 живота и отвъден свят: “ехад прат йеш
ехад гуф, хамиша нефеш; шнай хаимим ве аолам хаба“.

Танах: Тората, Пророците и Писанията ( (נְִביִאים) ,(תורה )
((ְּכתּוִבים) & и единството на религиозна и светска култура
сливат границите религиозно и светско. Двете множества
стават едно интегрално цяло! Б.Име/ХаШем и битието се
изписват като акроними ה ו י ה ) )! Месията е човек, бла-
гословен от Всевишния, а не сам Б. Човекът живее като
човек, умира като такъв, но говорим за безсмъртие на
личността (almavet) - съобразено е с концепцията „аолам
йеш йешива“.Вместо 2 множества схемата става символ на
живота-яйцето. Изповядването и практикуването на юда-
изъм повдига духа, организира живота и междулич-
ностните отношения. Активност на личността-субект и
постъпателно развитие и на обществото. Оптимизъм!
Божествено всеприсътние и благодат: Shekinah!
В Християнството  Бог се определя като Троица.
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Заражда се като епигон на юдаизма и еврейска секта.
Възниква и като движение на бедни и угнетени върху идеи
на йесеите и назореите. Почти 2 хилядолетия след Моше
през IV в. става държавна имперска  религия. Предизвиква
постоянни противоречия между църква и държава, между
религиозно и светско множества, които в най-добрия
случай имат само общо подмножество.Води до междулич-
ностна конфронтация и мултиплициране до над 2 000
деноминации. Изразява комплекси за вина и плагиатство.
Развива силно мисионерство и, където споделянето е невъз-
можно, упражнява насилие. Личността има вменено чувс-
тво за вина и първороден грях.Самият Бог и като човек
едновременно трябва да стане спасител. Човекът е с
тризначна конституция: дух, душа и тяло,но се говори за
възкресение с тяло, за непълноценно или за безсмъртие на
душата, а не за безсмъртие на личността.Религиозните инс-
титуции дублират държавата: папо-цезаистки или цезаро-
папистки модел. Подчинение сега, а спасението е някъде в
бъдещето. Диалектика на оптимизъм и песимизъм.

ИСЛЯМЪТ:

Напрежение във вът-
решния и външния
свят: Външни противо-
речия се разрешават с
насилие. Нарастващи
вътре противопо-
ложности. Борба-

светско и религиозно!
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В Исляма/=подчинение/ „Бог е Един“ = “Allah yahad” и е аб-
солютно трансцендентен. Човек е дуалистично устроен-
ставане от „мъжко семе и дух от Бога“, състои се от душа и
тяло. Мюсюлманинът живее с чувството за харизматич-
ност и истина от последна инстанция.Теолози компенси-
рат комплекс за плагиатство и малоценост. С цел избягва-
не на вътрешни противоречия се създават външни. Докт-
рината е проста, но мултиплицирана и може да докаже
почти всичко. Личността и обществото са подчинени на ре-
лигията. Възможно е социално управление само по тота-
литарен начин, където религиозното множество подтиска,
коригира и извзема функции от светското общество. Рели-
гиозният закон на шариата субординира светския живот и
междуличностните отношения. 4 исторически шариатски
държaвно-правни сунитски и 2 шиитски школи.  При  под-
тисничество личността, обществото и знанието западат. От
Фундаментализъм и/или Субстанциализация следват:
Мистика или инвазия! При агресивни Уахабии и
фундаменталисти Шариатът може да се противопостави на
АлКорана. Суфизмът като спиритуалистичен ислям търси
мистично знание.

Извън идеята за пророчество има пряка филиация на
идеи от юдаизма и християнството в трансформиран,
опростен, но реалистичен вид. Личността притежава
безсмъртна душа и отвъден земен рай. Това се съче-
тава и с идея за връщането на чудотвореца Иса, бор-
бата срещу шейтан Иблис, Съдния ден при апокалип-
сиса, но допринася за липса на свобода тук и сега, при
намалена креативност и без др.избор освен: Подчине-
ние или не! Тотално подтискане на секуларността.
Избор между агресия или дълбок мистицизъм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Филиацията на идеи и акумулирането
на религиозно съдържание в посокта юдаизъм-християн-
ство-ислям би имала обяснение като демонстрация на
общочовешки, установен от Твореца, архетип, ако не беше
освен това и директна приемственост – окото на Бога,
равностранният кръст/вариант на египетския анкх/ като
кръстопът и преход на светове и символ на живота-както е
у египетския ангкх, еврейското “алеф” и гръцкото “алфа”,
които, както и “омега”, са атрибут в християнските
богослужения и основни символи. Едва ли е случаен факт и
това, че давидовата звезда като символ на пресичането на
два свята – небесен и земен  и господството на Бога над
света, на духа над материята се състои от триъгълници –
просто християнството акцентира върху божествения  от
тях и триединството на един. Последното има аналогия и
в трите букви на Божието Име/ йод-хе-вау-хе/ и дори в
буквата “Шин”(ש), с която започва началото на името
“Всемогъщият/ יש ד  /. Едва ли случайно Евангелието от
св.Йоан Богослов ясно казва за Иисус, още в първата  глава,
и едва ли само визира неговия юдейски произход и
принадлежността му към юдейското вероизповедание –
освен изпълнението на обредите рави Йешуа стриктно
следва Закона – “При своите си дойде, но те го не узнаха
/приеха/”, /Йоан 1:11/.

След 51 г.от н.е./ по Юлиано-Грегорианските
календари/ с неофициалния І Апостолски Събор се
учредява християнската Църква, която, признават това или
не, е директна еманация на юдаизма. Факт е, че не само
монотеизмът, идеята за Месия, Апокалипсис, безсмъртие
и възкресение, конструрирането на църква, но и много от
религиозните празници, личните имена и събития са тясно
свързани,  дори когато има само известна промяна в кон-
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кретното съдържание. Преди всичко това касае единната
юдео-християнска култура с филиацията на идеи и на
първо място юдео-християнския мироглед, въпреки
различията между ортодоксален юдаизъм и апостолско
християнство. Да вземем поне няколко примера: Освен
имплицитната връзка между Песах/ спомен за
Избавлението от египетското иго/ и Великден/ Пасха/ има и
други почти еднозначни съответствия: Самото ВЪЗКРЕ-
СЕНИЕ или в други варианти БЕЗСМЪРТИЕТО на
ДУХОВНАТА ЛИЧНОСТ, се е признавало от две направ-
ления на юдаизма преди, по време и след написването на
Вавилонския и Йерусалимския Талмуди: ФАРИСЕИТЕ,
към които се обръща като съюзници Иисус /Йешуа/ и
ЙЕСЕЙСКОТО братство, към което е принадлежал.
Освен всичко друго последното основополага идеята за
християнското монашество, мистицизма и аскетизма.
Факт е, че именно аскетичната организация на йесеите
въвежда”братски вечери с хляб и вино” и ритуалното
измиване с вода. Това явно преминава в Тайната вечеря,
тайнствата евхаристия и кръщение. Практикували са и
тайната доктрина на Израиля – Кабалах.

Голямо значение има еврейският монотеизъм, според
който: Бог е Един ( Adonay/Еloh Yehad), но “обитава в неп-
ристъпна светлина”, т.е. в каквото вярват Моисей и проро-
ците/Изход 33,40 гл./ - в същото със собствени
интерпретации вярват и християнските апостоли. В
действителност юдаизмът не приема и не може да приеме
троичността на Бога, а християнството освен Троицата
въвежда и понятието за Богочовековост. Пак общото
Свещено Писание определя, че “Духът на Бога е
Свят”/Ис.63/; Бог е Всемогъщ /Шаддай/,  Всевишен и
пресвят/ Кадош/; Господ е Бог на войнствата /Адонай-
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Цебайот/. Той е Вечно Свръхбитие, над съществуването и
същността и т.н. Повече свойства с атрибутивен характер
са известни при релацията Бог и свят, Бог и личност, Бог и
етнос и разбира се спрямо църковната институция и вярата.
Но все пак “неговите пътища и мисли, не са като нашите”,
защото Той е “Древният по дни”, Предвечният и “няма
друг”от същия онтологичен, епистемологичен, ценностен
или дейностен порядък. В Свещеното Писание е развита
доктрина за злото, както и за евентуалният Съден Ден
/Апокалипсис и Пакибитието при отношението между
стария и новосътворен и облагороден свят, което се приема
и от исляма.  По-нататък празници като Шавуот /празник
на Божественото Откровение/са аналогични на хрис-
тиянската Петдесетница, а празникът на божествената
светлина – Ханука /винаги през декември/ съответства по
святост за изповядващите вероизповеданието на Рож-
дество Христово, което според християните “било в мрач-
на епоха,  но от него се е родила светлината на света”. И
празникът на шатрите (Сукот ) е първообраз на
спасението на хората и света и изграждането на бъдещия
Храм и Църквата. Съответствията между религиозните но-
ви години/ Рош Ашана-велик празник на Сътворение-
то/също не са случайни, но в християнския свят светският
календар не съвпада с църковния, който започва църковната
НГ на 1 септември. Съвсем смислено духовният празник
Йом Кипур /Божествен Съд, опрощение и записване в
Небесната Тора/ има за аналог всички кампании по
изповедта, опрощението и вземането на причастие
/тайнството Евхаристия/ и „Въздвижението на Честния
Кръст“ от християните. След него по време е Симхат
Тора- празник на Петокнижието и Писанията /Танах/,
който всички изповядващи юдаизма отбелязват с веселие,
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защото: 1/ Господ-Бог ни даде писмено Слово. 2/ Ние
приемаме това Слово с радост и пеем:“Господ е нашият
Бог, вечно Живият Цар ”.

Разбира се, немалко са културните влияния по
линия на Месопотамия, Вавилон, древен Египет, Елада
и Рим, останалата като трансформирана европейска
традиция, което е очевидно и от имената, доктрините и
събитията. Така например, при излаза/изхода от Египет се
налага думата “РА“ със значението“лош“. Само че дори
юдейският монотеизмът и идеята за безсмъртието,
заедно с по-древната идея за възкресението на личността не
възникват на празно място:  Т.е. тезата и антитезата/
политеизъм &монолатрия/ не са абсолютно
противоположни, а са две различия с единство в осно-
ванието и нов субект - монотеизъм, който снема и двете
като свои собствени предикати: Езикови и съдържателни
компонентни в религиозния канон и теология също
подсказват, че монотеизмът не е възникнал на празно
място, а е резултат от скокообразно развитие на идеите
чрез сблъсък и разрешаване на противоречия: Напр.
монолатричният политеизъм на древна Месопотамия и
Асирия е подсказал митовете за първите създадени хора,
потопа и борбата между доброто и злото. Египетската
монолатрия пък създала идеята за възкресение покрай бор-
бата между божествата за надмощие и чрез материалната
пирамида подсказала йерархията на света, която води до
един завършен монотеизъм в юдаизма. Стълкновението и
взаимовлиянието между египтяни и израелтяни е довело
както до нов религиозен закон, така и до последователен
монотеизъм. При него Единият трансцендентен Бог сът-
ворява света и хората, използва ангели за посредници и се
иманентизира чрез 613 Заповеди, дадени ни чрез Моисей
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(при единство на морал и право), отразяващи космоло-
гичните, антропологичните и социалните принципи. Бог
става известен и чрез Личното Си Име –„ХаШем“, но се
представя пред Моше и Израил на подходящо онтологично
ниво като Сар/Метатрон.

Вместо лодката на видимия Амон Ре, израилтяните
носят свещения кивот. „Амин“/от Амон / се превръща в
завършек на молитвата, а планината Хорив в Синай
завинаги свързва( дори според Библията и Корана) Израел
и Египет, като се именува „Джебел Муса“ или „Планината
на Моше“. И докато в древния Египет само царете са „син
на Ра“, то целият Израел се превръща в  „Божият народ на
откровението и завета“. И самото християнство е премник
на идеи както от юдаизма, така и от гностическите
школи на късен Египет от времето на Птолемеите. Напр.,
освен възкръсващия Озирис, тогава са развити в култа към
Серапис, идеята за божественото, свето семейство-Озирис,
Изида, Хор-Апис. Ако идеята за безсмъртието е юдейско-
платоническа, то за възкресението произхжожда от най-
старите - египетските култове. В произлизащите от юдаи-
зма - християнство и ислям, всички се наричат “синове на
Всевишния“ и са кандидати за небесното царство, борещи
се срещу „сатан“/иврит/ или Сатаната и Шейтан Иблис.

Не на последно място са и факти като избиране на
едни и същи места за храмове – бивши  езически
светилища  се  превръщат в места за храмове, църкви или
нетленние и чудотворство за светците и праведниците.
Прочее и това понятие има еврейски аналог/цадиким-
праведници на света; мекудаш- светец, храмовник/, докато
пророците/ нав/б/иим =наби в исляма/ по значение са
еднозначни и за трите монотеистични религии. В случаите с
имената, които нямат еврейски корен, то те директно са или
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с елински и латински произход, където също има заемки!,
или вариации върху същата тема: монотеизъм, профетизъм,
миракулност, лични качества като дар Божий, хилиазъм и
хилозоизъм при трансформирана монолатрия, както и
очевидно месианство. Цялата работа е в това, че докато
юдаизмът е изчистил всичко езическо и го заменил с
една чиста и възвишена религиозна избраност, при
християнството най-тежката част от работата вече е
била свършена и то е можело да си позволи трансфо-
рмация на езичеството в месиански монотеизъм, като
дори обнови съдържанието във формите на старите
празници и лични имена. Казано иначе, то не е тръгнало от
никъде, нито от празно място, а е имало за своя база
ЮДАИЗМА. От тук еднозначно следва, че преследването на
едни монотеисти от други е израз, колкото на борба за
власт и за духовен авторитет, толкова е и  на най-
очевидното  компенсиране на комплекси – на своенравният
ученик срещу учителя. ( 5775 -5776; ּפענָאו א ל ת י א ל ש )
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ПСИХОКОСМОСИ (Ставане и съвременност) (Проф.
доктор на философските и на политологичните науки
Петко Ганчев – посланик, Председател на Геополитически
център Евразия- София и Преподавател в МВБУ)

Проф.дфн.,дпн.Петко Ганчев
Национальные и цивилизационные психокосмоси (Резюме)
Проф. доктор философских и политологических наук Петко
Ганчев – посол, Председатель Геополитического центра
Евразия – София, преподаватель МВБУ – София/ Ботевград

В докладе на основе применения Принципа относитель-
ности в понимания социального времени и пространства как
фундаментальных характеристик Социума рассматриваются
ряд национальных и цивилизационных психокосмосов, которые
формировались различным образом и так же различным
образом эволюировали в историческом процессе.

Это, во-первых, древнеегипетский цивилизационный пси-
хокосмос с его культом смерти как символом вечности, это, во
вторых, жизнеутверждающий древнегреческий цивилиза-
ционный психокосмос, который был обогащен древнеримской
рациональностью, практицизмом и экспансионизмом, которые
впоследствиии обогащенные  христианством задали принципы
европейского цивилизационного психокосмоса, эволюирующего
специфическим образом под воздействием протестантизма в
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американский цивилизационные психокосмоси. Рассмотрены
также китайский и российский национальные и цивилиза-
ционные психокосмоси, которые показали удивительную
живучесть и способностьь эволюировать в соответствием с
духом исторических эпох.

(Предварителни бележки на автора. Идеята за националните
и цивилизационни психокосмоси се роди и узря в мен под
влияние на фундаменталния труд на Освалд Шпенглер “Залезът
на Европа” ( Вж. Освальд Шпенглер, Закат Европы (Очерки
мифологи мировой истории), т. 1, Москва, Мысль , 1993) и
книгата на големия руско-съветски философ на културата
българина Георги  Гачев “Националните образи на света”.( Вж.
Георгий Гачев, Национальные образы мира. Космопсихологос,
Москва, 1995 ) Без да споделям възгледите на тези автори първи
мой очерк на тази тема беше главата от “Към философията на
българската история” –Варна 1999 –“Българският национален
космос”, която беше разгърната с нови моменти във
“Философията на българската история”- София, 2014).

Още от началото на своето включване в историята като
особена социална група, излизаща от небулата на
заобикалящата я природа всеки етнос започва да формира
своя специфичен образ на света  с присъщо за него
социално  време и социално пространство. Именно тези
първи представи-образи въплътени в първите митове, в
първите форми на фолклор – ритуали на жреци и шамани,
песни, танци, разкази, празници оформят интуитивно
специфичната Антропо-социо-екологична структура, върху
която ще се въздигне цялата духовна култура на този етнос,
народ и с малки вариации на група народи, имащи общ
племенен корен. Този духовен заряд ще бъде организиран в
цялостна система в зависимост от принципите и ценностите
на онази монотеистична и друга голяма световна религия,
която е приел и изповядва дадения етнос/народ. Именно
във вертикала и хоризонтала на духовното пространство и
динамика на съответната религия ще се разпределят
координатите на националните и цивилизационни
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психокосмоси. Съдържанието на тези психокосмоси ще
бъдат всички онези духовни представи,  интуитивно и
осъзнато възприемани образи и идеи, в които социалното
битие, социалната наредба неотделима от природната
среда, в която в процеса на универсалната еволюция на
Вселената се ражда човечеството и прави своите
цивилизации,  ще се преживяват и възпроизвеждат като
традиция в морала, във формите на духовната култура –
песни, музика, танци, живопис, скулптура, литература,
архитектура, ще се осмислят  в научните изследвания и
философските рефлексии.

Както специфичното и релативно социално време и
пространство проявяват своите реални характеристики още
от първите моменти на отделящите се от природата и
осъзнаващи се не само като “битие в себе си”, но и като
“битие за себе си” и “битие за другите” етноси, така
интуитивното осъзнаване на спецификата на това време и
пространство започва от тези първи моменти. По такъв
начин още отначало съзнанието под формите на древната
култура се включва в диалектическия процес на
разпредметяване и опредметяване на света в нейните
специфични образи и заедно с това ги преживява, за да
достигне в творбите на някой гений безсмъртно
въплъщение. И този процес продължава на протежение
цялата история на етноса до неговото остаряване и
стагнация, когато изчерпената матрица/координата на
културата не подава повече импулси за иновации върху
базата на натрупаните фундаментални представи.
Цъфтящият някога в подем с мощна културна матрица
етнос постепенно се изчерпва и става джудже или просто
“черна дупка” в пространствата на историята.

Вижда се, че  ставането на националните и
цивилизационните психокосмоси не е еднократен акт, а е
исторически процес, при който се напластяват различни
детайли, които в голяма степен оформят системата на този
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психокосмос като пано с активни  и приглушени зони до
пълното му насищане, когато започва кризата поради
невъзможността да се активизира картината с нови щрихи,
нови идеи и представи. Това обяснява и защо много народи
са профучали като метеори за няколко века през
макрокосмоса на човешката история и са изчезнали или
етническият им субстрат се е свил до размерите на
лилипути. Това обяснява също така  и исторически добре
познатия факт, че няма вечни лидери, че няма вечни
империи, които да доминират върху останалото
пространство на Земята. Разбира се, в живота на народите
са възможни както периоди на упадък и дълга летаргия,
така и периоди на ново възраждане, но това става само при
условие на смяна на водещата идея и представите за
социалното  време и пространство в новата епоха, т.е. на
реалиите на битието на историята. Това означава обаче
смяна на цялата културна матрица/координата, която макар
че наследява различни представи и образи от старата
матрица/координата с появата на новата идея  ги
организира по нов начин и така се получава нова
матрица/координата, заредена с нова енергия. Щастливи са
тези народи, които с промяната на историческото битие
съумяват върху старата матрица/ координата да
имплантират нови идеи, образи и представи или изцяло да
преобразуват системата на старата матрица/координата на
културата си и да се възродят.

Нека илюстрираме тези варианти в историята на
примера на няколко впечатляващи национални и
цивилизационни психокосмоси. Всеки от стотиците
национални и цивилизационни психокосмоси  съдържа
загадки за съвременните изследователи. Сред това море от
национални и десетки цивилизационни психокосмоси
несъмнено се открояват цивилизационния психокосмос на
древните египтяни, психокосмосът на древните и
съвременните китайци, на древните гърци и римляни,
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трасформиран и превъплътен в европейския, а по-късно и в
американския  психокосмос, психокосмосът  на руснаците.
Всяка от идеите и представите за движението на
човешкото, социално битие в специфичното социално
време и пространство в тези национални и цивилизационни
психокосмоси е играла ключова роля в определени периоди
на световната история и с нещо е обогатявала
съпътстващите ги национални и цивилизационни
психокосмоси.

Безспорно е, че в древноегипетската култура ни
поразяват много неща, но това са преди всичко пирамидите
като символ на вечността, достигнали своя връх при
четвъртата династия,  каменните дворци на фараоните,
поставените в пирамидите мумии, и многото надписи- в
пирамидите, в стените на дворците и особено в пирамидите
строени от петата династия- “Книга на мъртвите” и
“Текстовете от пирамидите”. Всичко това е външния,
обективиран образ на представата  и идеята за
преходността на реалното битие в реалното пространство и
вечността на това битие в смъртта. Дори идеята за
възраждането от смъртта на първия фараон Озирис,
благодарение на неговата жена Изида отново ни води към
вечността на смъртта, защото Озирис става цар на
подземното царство, царството на смъртта, който пуска към
вечността починалите. Колкото и да е премълчавана от
християнските теолози тази идея ще роди идеята за
Христовото възкръсване, но не в реалния живот, а в
небесата на Бога  Отец. Самите пирамиди, като гробници
на фараоните и на знатни жреци са с изчистени отвън стени
като триъгълници, чийто събрани върхове бележат именно
прехода от  .земните усилия към вечността отвъд. За дългия
път е подготвяно и тялото на починалия чрез сложни
процеси на мумифициране. Окото, което имат повечето
пирамиди на велики фараони е устремено не само към
Орион – небето, вечността, но е и символ, че фараонът
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продължава да наблюдава пространството на своя народ и
да го закриля. “Текстовете на пирамидите”, както и
анализираните текстове от “Книгата на мъртвите” ни
показват не само със своето съдържание, но и просто като
символи, че словото за древните египтяни, наред с
пирамидите е било символ на вечност, сакрален символ на
послания във вековете занапред.. Затова не случайно
голямата грижа на реалния живот както на фараоните, така
и на техния народ е била подготовката за смъртта, за
пътуването във вечността, където има любов, радости,
щастие.При това това пътуване винаги е било “на север”,
накъдето тече Нил и разбира се към Млечния път на
Небосвода, който  е образа на Нил като вечност. По такъв
начин в националния и цивилизационен психокосмос на
древните египтяни ние виждаме не само свеждането на
краткия реален живот до грижа за вечността, към която ги
отвеждала смъртта. И още, земното социализирано
пространство било само площадка за похода към небесното
пространство на вечността. Но за да попадне там древният
египтянин е трябвало да следва морални принципи в своите
реални отношения и действия с другите и едва след като
съдиите  на подземното царство, ръководено от Озирис
решавали това, той се отправял на път. Така за древния
египтянин времето и пространството на неговия реален
живот се сливат в една точка “време/пространство”,
каквато е представлявал и върхът на пирамидата  и която
точка е представлявала края на реалния живот и началото
на прехода и дългия път към вечността чрез смъртта....И
макар че цивилизацията на Древен Египет не просто
безследно  загива, както смята О. Шпенглер, подобно на
звезда превърнала се в “черна дупка”, а предава много от
своите родени първо от древноегипетския гений идеи на
културата и представите за човешкото битие, и времето и
пространството на това битие на народите от Близкия изток
и Югоизточна Европа, сред които най-талантливи ученици



32

се оказват древните евреи и гърци, тази цивилизация
загива, оставяйки ни загадките на своя величествен
психокосмос...

Съвършено различен е националният  и цивили-
зационен психокосмос на  древен Китай, по удивителен
начин съхранен в главните си принципи до наши дни.
Известно е, че въпреки че е най-младата от първите четири
оригинални цивилизации на Земята, зедно с Месопотамия
(Шумер), Египет и Индия Китай е цивилизацията с най-
дългата  и непрекъсната история от 3500 г. пр. н. е. до днес.
Това говори за една невероятна жизненост, за която имат
първостепенна заслуга философията, музиката,
живопистта, архитектурата, театъра, литературата и въобще
цялата духовна култура на този народ. С риска да не получа
подкрепата на някой “специалист” по Китай смятам, че
опорните координати на националния и цивилизационен
психокосмос на Китай са: А) принципът на закритост; Б)
принципът на увереното следване на своя Път  в
пространствата на Земята и в Космоса/Вселената;  В)
хармонията на обществото и човека с  природата и
хармонията между различните структури , поколения  и
групи в обществото; и  Г) всичко това обединявано и
реализирано чрез активната дейност на човека-китаец,
който  е Център на този национален и цивилизационен
психокосмос. ( Вж. по-подробно Петко Ганчев,
Възраждащият се гигант (Цивилизация и философия на
древен и съвременен Китай), София, 2007; P. Ganchev, The
Rising Giant ( Civilization and Philosophy in Ancient and
Modern China), Faber, 2012/2013, а също “Самостойният  и
велик реализъм на духа и културата на Древен Китай” в П.
Ганчев, Философията на универсалната история като
фундаментална философия, С., 2012, с. 81-104)

А)Както географското разположение на огромната
територия от 9,6 млн. кв. клм,. опираща на север в
пустинята Гоби, на запад във високите над 5 хил. метра
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Памир, Тяншан и Хиндикуш, на юг в най-високите планини
на Земята – Хималайте и на изток във Великия Тихия океан
е дало основание на  първите велики владетели да нарекат
своята страна Джунго ( Царство под небето, Поднебесна
империя), а впоследствие в края на ІІІ в. пр.н..е. при
управлението на първия император Цин Шихуан да
завършат Великата китайска стена ( с обща дължина 5000
клм ) едно от най-импозантните архитектурни съоръжения
на човечеството от дълбоката древност до днес, а през ХІV
в. при династията Мин да изградят удивителния “Забранен
град”(“Гугун” или “Цзъцзинчен”) в центъра на “Северната
столица” (Бейджин) – Пекин, потвърждават по категоричен
начин Принципа на закритост. В тези пространства на
Великата китайска равнина, прорязана от двете мощни реки
Хуанхъ (Жълтата река) и Янцзъ (Червената река) народът
Хан ( китайци) създава от дълбока древност една уникална
и впечатляваща всеки чужденец материална и духовна
култура, която като могъща пълноводна река тече вече
повече от 5000 години. Която и област на тази култура да
погледнеш – философия, театър, опера, танци, музика,
живопис, архитектура  всичко е уникално, родено от тези
пространства и в тази история, старателно записана в
хилядите хроники. И дълбочина, перспектива за
стратегическо развитие.

Б)Но именно в това свое пространство Човекът –
китаец вече хилядолетия следва своя Път – Дао, посочен му
от мъдреца Лао дзъ  към дълбините на духа, на познанието,
на следване на велики принципи на морала формулирани от
некоронования император на Китай Конфуций за
човеколюбие, за справедливост, за спазване на традицията,
етикета, за признание на водещата роля на мъдростта
,знанието за израстването в обществената йеархична
структура. А в реалното географско пространство същият
този Човек-китаец следва вече хилядолетия Великия
копринен път, който през пустините и планините на запад
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го води към пространствата на Централна Азия, Близкия
изток и Европа. И днес в глобалната епоха, вече модерният
Китай, който следвайки своята стогодишна стратегия за
постигане на “малко”, средно” и пълно благосъстояние”
(Сяокан) съвсем  скоро ще стане лидер на света, така както
е бил до ХV век, и отново ще  приведе  в движение хора,
стоки и капитали към Централна Азия, Русия, Близкия
изток и Европа по своя Велик копринен път като
Трансевразийска магистрала, свързваща два континента от
Изток до Запад.

В) В това свое пространство от дълбока древност,
благодарение на своите мъдреци и мъдри императори
Китай  е заложил  философските, морални и естетически
принципи на хармонията, на единството. Те са в единството
на Ин и Ян (малката и голямата сила, женското и мъжкото
начало и т.н.), които всякога си помагат  и никога не са в
противоречие и конфликт, (така характерен за древните
гърци, римляни и европейци). Това е хармонията в
отношенията между бащата  и синовете, между
управляващия и управляваните, между образования и
неукия, между богатия и бедния. Това е хармонията между
изобразената на една картина природа и самата природа;
хармонията между красотата на един йероглиф като знак,
понятие и смисъла, посланието, което той носи; хармонията
между една пагода или врата  и ландшафтът, в който те се
вписват, доставяйки невероятно удоволствие и
преживявания на душата на всички, които гледат тази
картина, този йероглиф, тази пагода. Не познавам в
световното изкуство и въобще духовна култура така
прекрасно съчетано произведение на човека с обкръ-
жаващата го природа, красотата на нейния ландшафт, Това
го виждаме и в архитектурата, където не случайно само в
центъра на “Забранения град” е грамадният прекрасен
дворец “Тайхедян” (“Великата хармония”), а редом с него
са павильонът “Чжунхедян” (“Съвършенната хармония”) и
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павильонът “Баохедян”(“Съхранената хармония”) и т.н.
Само онзи, който е  слушал китайска народна музика или е
чел стихове от безсмъртната “Книга на песните” (“Ши
цзин”) е усетил с душата си съвършенството на тези
мелодии и ритми, на образи и представи, които поражда
това изкуство и тази литература. И всичко това е елемент,
трайна координата в националния и цивилизационен
психокосмос, създаден и създаван вече хилядолетия и
формиращ в своята атмосфера Човекът- китаец

Г) Това “Срединно царство” (“Поднебесна
империя”), изобразявано като хълм-квадрат с четирите
страни на света, оцветени според посоките зелено, бяло,
червено  и черно, а отгоре покрито  жълто като злато –
цветът на центъра, на расата, имало свой реален център –
Човекът –китаец..Защото в  последна сметка в центъра на
този национален и цивилизационен психокосмос
определян  и по вертикала – Небе (Тян) и по хоризонтала -
Земя, стои Човекът – китаец, който възприема света и го
осмисля, и учейки се от систематизирания опит на
предците продължава да действа нататък. В този смисъл в
своето движение по “Пътя”, реализирайки своя
практицистки дух Човекът-китаец непрекъснато влиза в
активни динамични взаимодействия със света и другите,
като се стреми да утвърди заложените в неговото съзнание
представи и послания на националния и цивилизационен
психокосмос, в който той израства вече хилядолетия и сам
го развива в съответствие с движението на световната
история...

Съвършенно друг е националният  и цивили-
зационен психокосмос, който залага във фундамента на
Европа и голяма част от света Древна Гърция. Това е така,
защото съвършенно друга е географската среда като
ландшафт  и като място в глобалната географска среда на
Древния свят и като културно-историческа съдба е средата
и съдбата на Древна Гърция. Всичко това като
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многопластов комплекс от фактори въздейства върху
древните гърци, които се оказват добри ученици на древ-
ните египтяни, шумери и вавилонци и в последна сметка
добри учители на Рим, на Европа и голяма част от
останалия свят. И тъй като за културата на Древна Гърция и
нейния дух беше казано достатъчно в параграф 6 на глава
четвърта “Високата божествена хармония на древног-
ръцката култура и нейния рационален дух” на т. ІІ на
“Философията на универсалнатах история като фунда-
ментална философия” (2012), тук без да повтаряме ще
изведем напред  някои основни черти и моменти на
националния и цивилизационен психокосмос на Древна
Гърция, които задават релефни линии  в духовната култура
на Древен Рим и особено в духовната култура на Европа.

Известно е, че културното и цивилизационно ядро на
древногръцките ахейски племена е зададено в Крит в т.нар.
Минойска цивилизация. И това не  е било случайно, защото
големият  о-в . Крит, разположен в центъра на Източното
Средиземноморие е на почти еднакво разстояние от
Африканския Египетски бряг и от Близкоизточния
(Месопотамски – Вавилонски ) бряг и непосредствено до
останалите гръцки острови и полуострови. С други думи о-
в Крит се оказва онзи форпост, който е не просто търговски
център на първите две оригинални цивилизационни прос-
транства на  Земята, но пространство за синтези на първите
митологични и рационални представи за времето и прост-
ранството, в чиято атмосфера живее древното население на
Крит и която атмосфера оплодотворява ахейска Микена, а
след нея и останалите гръцки градове- държавици.

И макар че  за етническия и цивилизационен психо-
космос на ахейска Гърция ни е известно само онова, което
ни разказва в своите безсмъртни поеми “Илиада” и “Оди-
сея” Омир и онова, което ни разказва Хезиод в своите
“Теогония” и “Трудове и дни”,  а също така и десетките
прекрасни митове и легенди,  то е достатъчно да ни покаже
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възприятията на пространствата на Ойкумена (известната
на древните гърци Земя), простиращи се от Илион (Троя) и
южните брегове на Евкспонт (Черно море)  и Малоазийския
бряг на изток до Гибралтар на запад.Това пространство
въпреки своето разнообразие в тези първи възприятия  е
само плоско и пусто, в което като късове –фрагменти от
недовършено пано се разполагат десетките градове-
държави (полиси), намиращи се в постоянно съперни-
чество.Сред  масата от населението, което живее в това
пространство и реализира своето родово битие единствено
се открояват царете (базилевсите) и героите.В това
пространство доминира фатума-съдбата, зададена от
боговете на Олимп, които в едни случаи са благосклонни
(Атина Палада) и  даже флиртуват и понякога се любят с
някои герои ( Афродита), а в други безпощадна (Зевс, че
“хората са презряна твар”). В това пространство, очертано
от крепостните стени и кули се разгръща драмата на
битието на древния грък. Той има красиво тяло, на което се
радва и красиви доспехи, с които се гордее  и красива душа,
но преживяванията му не са сложни и многопосочни, а се
движат в координатата на достойния живот (царят на Троя
Приам), любовта и верността към любимата жена ( Хектор
към Андромаха, Одисей към Пенелопа), примирение към
смъртта, но и презрение към подземното царство на Аид,
каквито и почести да има там (Ахил). В това пространство
древният грък не е свободен и в повечето случаи самотен,
той се чувства сигурен само в кръга на своята фамилия,
своя  род и бойни другари.

Светът на древния грък значително ще се разшири и
обогати през втория, дорийски период на историята на
Древна Гърция. Именно от ХІІ в. пр. н. е. започва
формирането на националния и цивилизационен психокос-
мос, чиито измерения в ахитектурата, скулптурата, литера-
турата, философията, науката  и историята възприема в
някаква степен Рим, а впоследствие постепенно ще постига
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и Европа или под формата на юдео-християнските
принципи и ценности или директно като постижения на
духовната култура на свободния светски дух. Образите на
света от “Илиада” и “Одисея”, от “Теогония” са снети
дълбоко в основите на един вече цялостен психокосмос.

Този нов античен гръцки свят  е съхранил  фрагментар-
ността си, но сега вече фрагментите на “Велика Гърция”
(Елада) са от Малоазийския бряг .до Сицилия и Южна
Италия, и от Северното Черноморие до Египет. Сега вече
древните гръцки историци ще разказват не само за гръцкия
Илион ( Троя), но за много земи до Индия и до Иберийския
п-ов, до Африка и Кавказ (Херодот), а също за противос-
тоенето на двете от главните сили на тази Древна Елада –
Атина и Спарта в “Пелопонеските войни” (Тукидит). Тези
две велики гръцки държави ще се опитат да организират
фрагментите на древна Елада, но съперниченето ще се
окаже по-силно от чувството за единство. Но въпреки това
колоната от трите преплетени змии в Делфи, ще говори за
това, че именно единна Елада е устояла пред могъщата
първа световна империя на древността Персия и даже е
завоювала своите победи при Саламин и Маратон.

Душевността на този античен грък ще обхваща нови
пластове, нови хоризонти и измерения, до такава степен, че
на вратата на Делфийския оракул на храма на Аполон да
стои призива “Познай себе си!”.И този призив ще стане
лайтмотив на философията на Сократ, положила началото
на истинската философия след онази на “физиците”, както
ги нарече Аристотел. В тази философия истината ще бъде
ценност, изразяваща някаква душевна добродетел. Върху
този морален антропологичен фундамент, извеждащ човека
като център на Битието на света ще стъпят великите
философски системи на Платон и Аристотел, положили
двете линии на разбиране на света като свят на идеи, на
същности, на общото, което ни води към християнския бог
и на единичното, на многообразието, където най-важното е
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формата, сътворена от демиурга, в последна сметка от
върховния демиург –Бога. Тези философски системи са във
фундамента на Европейската философия, защото са квинте-
сенцията на националния и цивилизационен психокосмос
на древна Гърция. Иначе този национален и цивилиза-
ционен психокосмос се въплъщава във формите на
изкуството и геометрията. Той се е разгърнал в плоското
Евклидово пространство, където обаче между земните и
небесните тела цари хармонията  и красотата. Той е
изпълнен с красивите статуи на Афродита, Аполон и
Артемида, с  грандиозните статуи на Зeвс Гърмовержец и
на Атина Палада  на Фидий и Праксител, той пренася
тежките стилове на Египет в леките пърхащи конструкции
на Акропола и Партенона и само по изключение ще ги
повтори в Циклопските врати на Коринф. Но в тези
конструкции няма дълбочина, няма перспектива, те са
просто тела, открояващи се върху ландшафта.

Учещ се от другите –египтяни, вавилоняни и
финикийци светът на древна Елада ще прави невероятни
синтези и ще задава на света нови образци не само на
триизмеримо изкуство, на драма и трагедия ( Есхил,
Еврипид), на осмиване на нравите и глупостта на древните
гърци (Аристофан), на любовната поезия – Анакреон и
Сафо, на Елевсинските мистерии на Деметра, но ще задава
нови образци на държавно устройство, на демокрация, но
също така ще възпроизвежда и образците на източните
деспотии и диктатури. В този ред трябва да подчертаем, че
именно Атина ще положи  в историята на древния свят
ново начало на свободно управление на гражданите, по
думите на най-великия си народен трибун Перикъл, на
“правене на цивилизация”.В този национален и
цивилизационен  психокосмос ще узрее идеята за движе-
нието на битието като мяра на времето, но няма да се
постигне разбирането на движението като развитие,
еволюция, а не просто промяна на мястото и състоянието
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(Хераклит, Платон, Аристотел). Тук целта не е някакво
ново бъдеще, а реализацията на онова, което изначално е
заложено в битието на телата. Разпадането на рода и
атомизирането на древното гръцко общество ще бъде
изразено във философията на атомизма (Демокрит, Епикур)
със спонтанното движение на атомите (индивиди) в
пустото пространство, което просто  е тяхно вместилище.

Този атомизиран и изпаднал в морална криза
национален и цивилизационен психокосмос на древна
Гърция ( Диоген) ще бъде обединен от волята на гения на
Александър Велики (Македонски). Вече като граждани на
сътворената за едно десетилетие империя на Александър
древните гърци не само ще станат граждани на голяма част
от древния свят, но и законодатели на този свят, нала-
гайки му принципите и ценностите на своя национален и
цивилизационен психокосмос. В овладяния от Александър
Македонски и устроен от неговите диадохи древен свят от
Индия до Италия и от Средна Азия и Дунав до Египет ще
господстват принципите на елинизма, на възприятията и
представите на античните гърци и ще влизат в нови
синтези, които ще бъдат продължени в Римската епоха и в
края на крайщата ще подготвят раждането на
Християнството...

В началото на ІІІ в. пр.н.е. светът на елинизма с
неговата култура и дух постепенно ще бъде овладян от
новата възхождаща сила на Средиземноморския
цивилизационен център –Рим.. В своя възход като res
publiсa Рим ще формира нов национален и цивилизационен
психокосмос, но в него постепенно ще се имплантират
възприятия и представи от цивилизационния психокосмос
на елинизма, чрез формите на неговата духовна култура –
литература, скулптура, живопис, философия, наука, а
впоследствие и първия  език на Източната римска империя
(Византия) ще бъде  вече не латинския, а гръцкия, с
неговите образи и символи. По такъв начин националния и
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цивилизационен психокосмос на Древна Гърция ще получи
импулси за нов живот в една друга епоха, но вече в друга
много по-мощна държавна имперска структура. По силата
на това, че почти ХVІІ века древният елинистичен свят
преживява в орбитата на най-великата световна империя на
древността -Римската империя, културата на този свят,
образите, символите и представите на този свят
облагородяват огромни пространства не само на
Средиземноморието, но и на Европа, подготвяйки ги за
новата мисия в Средновековието и Новото време.

Всъщност собствените принципи, ценности, представи,
символи  и образи Рим ще формира до онзи период в своята
история, когато той става държавен фактор на Апенинския
п-ов в жестоки войни със своите съседи на север и на юг ,  а
след това и в Пуническите войни с Картаген, които
определят новия господар на Средиземноморието. Само
споменаването на този факт показва, че в духа на Рим, на
неговите граждани, приели името на основателя на
държавата им Ромул, легендарен наследник на един от
героите на Троя Еней са заложени принципите и образите
на военното дело, на патриотизма и жертвоготовността за
оцеляването и победата. Но всяка военна сила е инструмент
за укрепване и защита на една държавна структура. А
всичко това може да стане не просто чрез отбрана, а чрез
експанзия. При това успеха на едно военно дело, на
държавно строителство и на експанзия като условие за
господство над определено пространство зависи в
изключителна степен от рационалността на правилата на
организацията и управлението на това дело, на това
строителство и от тяхното безприкословно спазване. Не
случайно редом с мита за вълчицата, която откърмила
двата царски близнака Ромул и Рем върви и мита за това, че
когато пораснали и играели веднъж Ромул начертал кръг
около себе си  и казал, че който го прекрачи ще бъде убит,
но брат му Рем помислил, че той се шегува и прекрачил
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чертата, което му коствало живота. Един от най-почитаните
митове бил за юношата Муций Сцевола, който  чул гъските
и предупредил войниците-нощна стража, че идват врагове
и по този начин  спасил Рим, издържал мъченията и след
години бил издигнат за върховен жрец –понтифик на Рим.
В този ред следва да припомним и знаменитата картина на
Жак Луи Давид “Клетвата на Хорациите”, на която тримата
братя Хорации дават клетва пред баща си с кръстосване на
мечовете над главите, след която клетва те се сражават
срещу многократно превъзхождащ ги противник и загиват
като герои.  Но не само воините носели духа на Рим и
страдали, когато той бил в опасност или криза. Един от
най-великите римски поети Публий Вергилий Марон наред
с равната по дух на “Илиада” “Енеида” ни е оставил и
своите “Пастирски песни” (“Буколики”) и своите “Селски
поеми” (“Георгики”), в които любовта към полята,
градините, добитъка и обикновените трудови хора на
Рим струят от всеки куплет.

По такъв начин можем да кажем, че духът и чувството
на патриотизма били едни от първите основополагащи
елементи на националния и цивилизационен психокосмос.
Но духът на войната, носен от всеки редови гражданин на
Рим  бил въплътен в рационалната организация и
управление на римските легиони, разделени на манипули, а
те от своя страна на центурии, които превъзхождали както
плътните редици на гръцките фаланги, така и структурите
на всяка друга армия в древността с гъвкавата си и
подвижна структура. Именно тези легиони до времената на
Гай Юлий Цезар и Октавиан Август били ударната сила на
Рим, която му позволила да овладее огромните
пространства на древния свят и да наложи над тях своята
цивилизаторска роля.

Легионите, манипулите и центуриите във времена на
кризи и заплахи мобилизирали почти цялото мъжко
население на Рим. И тук разликите били само в облеклото и
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снаряжението, но не и в задълженията. Така че често и
т.нар. “сенатори” оряли своите земи сами и участвали в
изграждане на съоръжения наред с обикновените римляни
от плебса. Затова не случайно армията представлявала
масата, която се наричала “народ”и която взимала
решенията за едни или други държавни дела.   Всъщност
важните решения за едни или други държавни дела се
взимали от т.нар. “центуриатни комиции”, където в
повечето случаи доминирали представителите на имотните
и знатни фамилии. Това изначално формира друга
структура на държавната власт, различна от тази на Древна
Гърция.  Изначалното деление на римския народ на
“патриции” и “плебеи” според имотното състояние и
положение обаче заложило в обществената структура на
римското общество дълбоки социални противоречия, които
често предизвиквали политически борби и трусове.
Паметни за републиката са били опитите на братята
Тиберий и Гай Гракхи  през ІІ в. Пр.н.е. да проведат
поземлена реформа за по-справедливо разпределение на
земята, завършили с тяхната гибел като народни
трибуни.Това дълбоко разделение на обществото на
различни социални групи , класи с различни възможности
за реализацията им като човешки индивиди също ще
залегне в националнияи цивилизационен психокосмос на
Рим. Впоследствие от масата на римския плебс като
свободни безиматни граждани ще се формира масата на
люмпенпролетарията, която ще осигурява избирането на
поредните  кандидати за консули след устроени от тях
пиршества. Нещо добре познато днес в изчерпените
либерални демокрации на  Европа и Америка.

С натрупването на имперската си мощ Рим ще става
световен град, събрал представители на много народи  и
като република и като империя ще се отваря за различни
културни влияния и образци. Това ще открива възможности
за материални и духовни синтези, които ще обогатяват
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системата на националния и цивилизационен психокосмос.
Най-силни ще бъдат синтезите, както вече казахме, с
образците и символите на античната гръцка култура. Нещо
повече, не само примитивните римски божества ще
приемат образите на съответните гръцки богове, а
стотиците скулптурни статуи ще бъдат копирани, но в
историята на Древния Рим ще се търси приемственост от
славното време на Ахейска Гърция и Троя, най-ярък
пример за което е “Енеида”. Редом обаче със синтезите от
образците и представите на елинизма  в Римския
национален и цивилизационен психокосмос ще се
имплантират много елементи от духовната култура на
народите от Близкия изток – Вавилон, Юдея, Персия, от
Египет и  Балканите,преди всичко от траките. Като първата
велика световна империя Рим ще създава един
плуралистичен национален и цивилизационен психо-
космос.  В отделни периоди на неговата история едни или
други образци и символи ще взимат връх, за да бъдат
сменени от други в зависимост от образоваността и
характера на поредния император. Упадъкът на Рим ще
породи тежки духовни кризи и едва тогава неговата
философия ще излъчи имена от световна величина като
стоиците Луций Аней Сенека и  Марк Аврелий Антонин-
императорът философ  и епикуреецът -атомист Тит
Лукреций Кар. Това ще бъде духовния фундамент, върху
който Константин Велики 313 г. ще утвърди като държавна
религия християнството, родено три века преди това в
Древна Юдея и Близкоизточните провинции на Рим.

Но приемането на християнството като държавна
религия и укрепването му през следващите столетия ще
бележат не само края на стария национален и
цивилизационен психокосмос на Рим, но и гибелта му като
имперски център. Променената, обогатена и с нови акценти
система на националния и цивилизационен психокосмос на
Рим ще бъде възродена в Източния Рим – Византия със
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столицата Константинопол. Постепенно този обогатен от
юдео-християнството Римски-Елински национален и
цивилизационен психокосмос ще покрива пространствата
на Западна и Източна Европа и върху почвата на
създаваните дотогава етнически и национални културни
психокосмоси ще формира по-цялостно чрез нови синтези
качествено нови национални и цивилизационни психо-
космоси…По такъв начин от края на V в. на историческата
сцена в лицето на различните държавни образувания ще
излезе Европа. Въпреки, че в  пространствата на Европа на
север от Римската империя в различни конфигурации
съществуват и реализират своето историческо битие в ро-
дово-общинни, племенни и нетрайни държавни образу-
вания различни етноси  тяхното истинско историческо би-
тие започва след гибелта на Рим. Постепенно, в продъл-
жение на няколко века  тези народи – франки, готи (немци),
българи, нормани (скандинавци-викинги), маджари
моравци и др. ще образуват държави и ще приемат христи-
янството като държавна религия или от Рим, или от Кон-
стантинопол. Интерпретациите на Троицата, на първород-
ния грях, на отношението между духовния глава на христи-
янската църква –папа или патриарх от една страна и
светския владетел – император, цар или крал, от друга,
както и цяла редица други теологически тънкости, ще
станат причина за дълбок разкол между двата главни
центъра на християнството в Европа и до голяма степен ще
предопределят пътя и духа на културите на приелите ги
народи.(Заб. П.Г.):За ролята на Източното православие за
формиране на духа на културите на приелите го народи и за
формиране на специфичния национален и цивилизационен
психокосмос на тези народи ще говорим на примера на Русия ще
говорим след  анализа, в който ще разкрием някои от основните
моменти на Европейския (собствено западноевропейския)
национален и цивилизационен психокосмос

И така, Европа (собствено Западна Европа) върху базата
на културите на романските и германските народи започва
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своя исторически възход след гибелта на Римската
империя, като приема  от нея мощния поток на юдео-
християнството, в неговата западна Римо-католическа
интерпретация и елинско-римската светска култура.
Разбира се, този процес не е еднолинеен и еднакъв за
всички народи. Но така или иначе всичките европейски
(западноевропейски) народи  в своите национално
специфични модели, които постоянно взаимодействат
помежду си в подвижното европейскo пространство
започват върху базата на старите си етнически културни
психокосмоси от родово-общинната и военно-
демократичната епоха да формират своя нов национален и
цивилизационен психокосмос под влиянието на двата
мощни фактора на тази епоха – християнската религия и
феодализма като обществено-икономическа и политическа
структура.

Именно тези два мощни фактора структурират
социалното пространство на Европа и определят ритмите и
циклите на неговото историческо битие в продължение на
повече от 1000 години, известни като Средновековие. През
по-голямата част на тази епоха  образците, принципите,
ценностите и символите на Елинско-римската култура са
пренебрегнати като езически, а напред са изведени само
идеи и възгледи на Платон и Плотин, които дават
философията на възхождащото християнство. Това е
времето, в което се сменят няколко десетки поколения и
стават стотици  събития с различна значимост за съдбите на
едни или други народи. Но то е и времето в което
определено се формират общите измерения на
специфичния национален и цивилизационен психокосмос
на народите на Европа. Тук различното е незначително и то
идва като традиция, наследство от древността на отделните
народи.

Кое е онова главното? На първо място, това е
класическата  икономическа и политическа структура на
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феодалната държава. Центърът на тази феодална структура
е монархът, който наред с подвластните му земи в
държавата е разпределил по заслуги, с право на наследство
или вечно определени фрагменти от това пространство
между своите бивши дружиници, а сега собственици на
тази земя заедно с формално свободното, но закрепостено
за тази земя население. Така се слага тристепенна социална
структура, която функционира в цяла система от
отношения в това пространство.Новите владетели в
различна степен и с различен успех са се опитвали да
създадат правилата, законите за подредбата на това
пространство, учейки се от опита на Рим (Карл Велики).
Символите на властта в това пространство са кралските
дворци и резиденции при това не  само в столицата, но и
по цялата територия на дадената държава, и феодалните
замъци обградени с крепости, обикновено издигани на
непристъпни върхове или природно защитени места. Около
тях се разполагат колибите и примитивните къщи на
останалото население, което обработва земите и отглежда
добитъка. Често тези поля се газят от ловните дружини на
краля и феодалите, или пък се превръщат в кървава арена
на сражения и войни. В това пространство преминава в
еднообразен примитивен труд живота на стотици
поколения без надежда на промяна.

Редом с кралските дворци и резиденции се издигат и
другите символи на тази епоха, които задават тон на
битието на приелите християнската вяра – църквите и
катедралите. Като архитектура, отначало романска, а след
ХІ в.  и готическа, християнските църкви със своята
живопис, скулптури, слово при проповедите и музика са
мощен фактор на въздействие върху душите и умовете на
миряните, формират в тях чувство за съборност, единнение,
възвисеност към Бога и единение помежду си  и със
земните си господари. Но в този християнски психокосмос
Богът е извън човека, той е над него високо. “Бог високо,
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Цар далеко!”- ще казват много народи от тази епоха. Но
духовната доминация в атмосферата на феодалната
държава на християнската религия  създава един размерен
ритъм  от рождението до смъртта на всеки християнин. Тук
ритъмът го задават камбанния звън и литейните шествия и
процесии на свещеници и монаси в чест на някой светец
или рождение или смърт на господар.. Понякога това
пространството се разтърсва от чумни или холерни
епидемии, които покосяват цели селища и райони или пък
от бунта на някоя група селяни, който като правило,
независимо от мащаба, завършва с гибелта на разбун-
тувалите се. Това е един тягостен национален и цивили-
зационен психокосмос,  в който има съвсем малко радости
и щастие за масата от населението, за сметка на гос-
подарските оргии. Но това привидно лениво пространство
още отначалото на своето структуриране е заредено с
напрежение, с много пасионарна енергия, незатихнала от
епохите на експанзия от пространствата на Евразия и Се-
верна Европа към Рим. Сега вече тя се излива в множество
войни за преразпределеине на това пространство или пък
срещу инвазията на мюсюлманите в Южна Европа и Близ-
коизточните земи, където е Божия гроб и духовният център
на християнския свят – Йeрусалим. Противостоенето със
света на  Исляма начиная от VІІІ век ще стане една от
постоянните координати на Европейския национален и
цивилизационен психокосмос. От това противостоене в Ев-
ропейската духовна култура  ще се родят песни и легенди -
“Песента за Роланд”, “Песента за Сид”, легендите за Ри-
чард Лъвското сърце, който побеждава с малък отряд Сала-
дин пред стените на Йерусалим. След времето на светците
и отшелниците идва времето на героите, които с меча си
защитават святата вяра, макар че понякога те да не са били
действително такива, какъвто е възпятия в българския,
сръбския и македонския фолклор “Крали Марко”. В
Кръстоносните походи, организирани от Римските папи и
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някои йезуитски монашески ордени са участвали не само
рицари, но и огромни тълпи селяни. И участието в тези
походи е било начин да се спасят от този безнадеждно
мизерен живот, в който са били поставени в онази епоха.

Имало още две посоки, които водели извън орбитата
на установения порядък, на изпълващия атмосферата на
западноевропейските общества национален и цивилиза-
ционен психокосмос – това било бягството в градовете и от
ХІV в. впускането в Атлантика в търсене на път за Индия и
Китай, вдъхновено от легендите и разказите на пътешес-
твеници като Марко Поло.Тези движения в
средновековното битие на Европа били по обясними
причини най-динамични в Италия и отчасти в Испания. Не
случайно именно в Италия се създават редица от
влиятелните републики на Европа в тези и следващите
векове – Флоренция, Венеция, Генуа, както и не случайно
италиянецът Христофор Колумб отива в Испания и води
испанските каравели през 1492 г. към Новия свят
(Америка). Всичко това било подготвено през предишните
столетия  от откриването на гръко-римската античност с
нейния свободен дух като следствие от взаимодействията с
най-изтъкнатите философи и учени на Арабския халифат от
ХІ-ХІІ в. и от бягащите от загиваща Византия ( Източна
римска империя) под ударите на арабите, а след това и на
османските турци  учени, хора на изкуството, философи и
духовници.

Така в недрата на Средновековието започват нови
духовни процеси на възраждане на загубената античност,
но вече в нови форми, защото ново било битието на
гражданите на тази неоформена още Европа. Започва
епохата на Ренесанса, която ще възроди в нови форми и с
нов дух принципи, представи и възприятия на света, на
човека от античността. Този нов дух ще бъде сътворен от
християнската религия, но за разлика от търсенето на
човешката красота и щастие от  живота в небето както е
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било в предишната епоха сега той ще бъде търсен на земята
в красотата на човешкото тяло и душа. И затова навсякъде,
във всички форми на духовната култура – литература (
Данте, Петрарка), живопис ( Тициан, Джото, Ботичели,
Леонардо, Микеланджело и т.н.), скулптура ( Микелан-
джело), архитектура (Брунелески)  ние виждаме духа на
индивидуализма и хуманизма, зареден обаче с божест-
вената искра. Много от тези гении като Леонардо и
Микеланджело, както по-късно Бетовен и Верди ще
говорят, че Бог движи техните четки и длета при рязане на
камъка, че Бог им говори с тяхната музика. Но в тези
произведения  човекът не просто е Божие творение, а той
като най-съвършенното същество надарено с душа и
способност да мисли е длъжен да продължи да твори и да
усъвършенства да  прави по-красив, по-човечен този “неза-
вършен свят”. Така редом с принципа на свободата на
новия ренесансов човек ще върви и принципа на неговия
дълг, възложен му от Бога. Затова не случайно библейските
сюжети са илюстрирани от светски жизнени лица на
съвременници, а посвещенията на съвременици – стихове,
картини, скулптури носят печата на божественото оза-
рение. Накратко, епохата на Ренесанса ражда титани на
духовната култура, които в своите произведения извайват
титанични образи, не само и не просто физически красиви
като античните оригинали, но физически красиви, заредени
с много душевност и духовна мощ. Но освободената воля,
освободената енергия в тази епоха, както показахме във
втория том на “Философията на универсалната искто-
рия”(2012) , ражда и антититани, чудовища, като Цезар
Борджиа например, овековечен от Николо Макиавели в
“Господарят” (”Князът”). Затова  много от великите творци
на тази епоха от Данте и Джото, от Леонардо и
Микеланджело, до Сервантес и Шекспир са заредени и със
съмнения  за самотата и трагизма на човека. Какво е Дон
Кихот, какво е Отело, какво е Хамлет, какво е Брут, а и
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самия Цезар, ако не трагични самотници, оказали се в друга
епоха на Яговци, на подлеци, на простовати хитреци Санчо
Панси, на жестоки и безкруполни Макбетовци  и т.н., и т.н.
Така или иначе идеите, духът на Ренесанса ще обхванат за
няколко века Европа като вълна, която най-слабо ще
овладее северната част на континента, но затова пък
именно там тези идеи най-силно ще отекнат в лоното на
католическата църква, в която ще започнат съдбоносните за
Европа и за света процеси на Реформацията и раждането на
Протестантизма.

По такъв начин, революцията на духа в
Средновековна Европа, започнала с Ренесанса ще завърши
с Реформацията, защото ще въздигне нови принципи в
поведението и реализацията на човешкото битие, които не
само ще уреждат отношенията между самите хора, но и
отношенията им като вярващи християни с Бога. И
Витенбергският монах Мартин Лутер дал начало на този
процес през 1517 г. със своите 95 тезиса към папата, и
Урлих Цвингли, и  неистовиятЖан Калвин, и другите след
тях ще обявят, че за да се спаси вярващият християнин
няма нужда от посредничеството на църквата, от разните
епископи и кардинали, които се занимават с търговия на
индулгенции, а само вярата му в единствения Посредник с
Отеца - Иисус Христос, който е самият Бог. И макар, че
този християнин не е със свободна воля, защото още от
първородния грях е грешен, но тъй като е опростен от Бога,
чрез страданията на Христос на Голгота, той е Длъжен чрез
своята професия, чрез своя труд да заслужи тази прошка.
Тук никой не знае волята на Бога изначално, но тъй като
Богът не прави по принцип злини, а това правят самите
хора, то те трябва с цялото си поведение, начин на живот и
труд да се стремят да бъдат праведни. Но това вече
означава, че господстващият в манастирите и ордените на
католическата църква аскетизъм трябва да дойде в самото
общество, да стане начин на живот на вярващите
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протестанти. По такъв начин чрез скромност, пестеливост,
работа, дисциплинираност  и старание те ще заслужат
Божията подкрепа, а онези които най-добре правят това ще
бъдат по думите на Жан Калвин “избрани”. Така човекът от
епохата на Реформацията заляла с вълните си последните
вълни на Ренесанса в северна Европа  влиза в координатите
на нов психокосмос. Този психокосмос с нищо не
обогатява националния и цивилизационен психокосмос,
който започва да се формира в Европа, но леко измества
фокуса на взора на вярващия отправян преди нагоре към
Спасителя посредством фигурата на свещеника, а сега към
собствения му вътрешен свят. Иначе външно, в сферата на
бита и в работата този национален и цивилизационен
психокосмос  е твърде сив, подчинен на рационалната
ефективност и моралното поведение. Но това също се
оказва твърде важно условие, което по своеобразен начин
ще допринесе за динамизирането на Европа в реализацията
на общественото битие на европееца. И това през
следващите векове на Новото време и Просвещението ще
даде своите впечатляващи резултати.

По такъв начин вкарвайки християнската вяра в
светските дела и въплъщавайки нейните морални принципи
във всекидневния живот на вярващия християнин
Реформацията чрез Протестантизма, както великолепно
показа това Макс Вебер,  подготви раждането на
Капитализма като нова обществена-икономическа форма-
ция, като нова форма на цивилизацията.Още през първите
десетилетия в духовната атмосфера и структура на новата
обществена формация капитализма ще се очертаят двете
релефни линии в духовната и материална култура на
Европа- за водещата роля на общото или на единичното.
Тези линии, ако си спомнят читателите, Европа наследява
от антична Гърция (Платон и Аристотел), които позаг-
лъхнали през Средновековието с доминацията само на ед-
ната, на общото (реалистите -Бога) постепенно възста-
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новяват относителното си равновесие във философиите на
Новото време и Просвещението (английския сенсуализъм,
европейският рационализъм, френската механистическа ма-
териалистическа философия и немският диалектически
идеализъм), във формите на духовната култура ( лите-
ратура, музика, живопис, скулптура), в методите на науч-
ните изследвания и определено и категорично в поли-
тическите идеологии и доктрини. Бидейки по същество
алтернативи те по същество образуват два пресичащи се
кръга, които трайно се разполагат в координатата на Евро-
пейския национален и цивилизационен психокосмос. Ще се
усили, благодарение на развитието на науките (математика,
физика, астрономия,  химия, биология, социология и т.н.),
рационалността в разбирането на пространствата на Земята
и на Вселената. Колкото  и до малко кръгове на
тогавашниете европейски общества да достигат тези идеи
те променят дотогавашния патриархален национален и
цивилизационен психокосмос на европейските народи и
полагат началото на модерността..

И така, Новото време и Просвещението, които  като
културни епохи се покриват времево, но с различни
акценти на политическата и духовна трансформация на
Европа като резултат от натрупаните от Древността,
Средновековието, Ренесанса и Реформацията и Контра-
реформацията принципи и акценти върху един или други
структури и форми на реализацията на Човешкото инди-
видуално и обществено битие формират един качествено
нов национален и цивилизационен психокосмос. Бидейки
регионален, така както до тогава регионални са нацио-
налните и цивилизационни психокосмоси на  народите на
Индия, Китай, Източна Европа, ацтеки, инки и др. народи
Европейският национален и цивилизациоен психокосмос
благодарение на своята духовна култура, която извежда
напред свободата, имота, здравето, живота, достойноството
на отделния индивид ( Дж. Лок), а също така и неговата
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самота ( *Фауст, Танхойзер, “Летящият холандец”, Чайлд
Харолд , Дон Жуан и т.н.), но заедно с това показва, че
“живот и свобода постига само този, който ги завоюва
всеки ден в борба” (Й.Гьоте) заедно с другите ще предяви
претенции за универсализъм. Тази духовна култура
показва,  че издигайки принципа“свободата на всеки като
условие за свободата на всички”(Дж. Лок), и “Одата на
радостта”, фактически като “Одата на свободата” (Фр
Шилер), въплътена във  финала на “Деветата симфония”
(Л.ван Бетховен) не трябва да се забравя, че свободата на
всеки е възможна само при свободата на всички (Ж.Ж.Русо,
К. Маркс) . Тази нова епоха на Европа ще съедини
индустрията  и науката и по такъв начин ще рационализира
и дисциплинира огромни човешки маси, разбира се, с
цената на жестоки средства и експлоатация. Тук, както
показа К.Маркс, мощен цивилизационен фактор е
капиталът.

В тази епоха ще узрее идеята за свободата не само на
отделния човек, но и свободата и самоопределението на
отделните народи като нации, като единство от индивиди с
общо самосъзнание за единство на историческа съдба,
отговорност и борба за общо бъдеще. Усещането за
превъзходство над другите народи във военното дело и
индустрията ще укрепи нагласите към експанзии на
европейския (западноевропейския) човек и като резултат
ще се родят новите колониални империи в пространствата
на “Новия свят”(Америка), Азия, Африка и Австралия. По
този начин регионалният национален и цивилизационен
психокосм*ос на европейците ще се намеси мощно в
световното пространство и ще предизвика промени в онези
зони, които не са изградили дълбоко своята цивилиза-
ционна идентичност, в чията атмосфера функционира
собствения национален и цивилизационен психокосмос
(Северна и Латинска Америка, Австралия и нова
Зеландия).. Обратното, там където има такава мощна
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основа и традиция това не се удава на Европа. (Индия и
Китай, а също Арабския свят и Иран).

Разбира се, като всяко историческо явление нацио-
налният и цивилизационен психокосмос на Европа, опре-
делян не съвсем правомерно през ХІХ  и ХХ век като уни-
версален и едва ли не задаващ образеца за мярка на све-
товната история се развива и естествено в края на ХХ   и
началото на ХХІ в. при условията на новите реалии се
заговори за постмодерен свят с различните му характе-
ристики. Анализът на тези процеси и тенденции ще бъде
една от темите на заключителната глава на този изследо-
вателски проект, но тук в съответствие с обявените на-
мерения в началото на този параграф, нека покажем съвсем
накратко  как от Европейския национален и цивилизацио-
нен психокосмос се отдели като вариант, клон Амери-
канският национален и цивилизационен психокосмос.

Както формите и духа на духовната култура на
Америка (САЩ), така и ролята на религията за ставането на
специфичната американска цивилизация са разгледани в т.
ІІ на “Философията на универсалната история” (2012) и
затова  тук с риска да възбудим критиката на “тесните
специалисти” по този въпрос, които правят обстойни и
обстоятелствени позовавания,  а също с риска да повторим
някои основни моменти  накратко ще посочим онези
няколко фактора, които исторически се включват във
формирането на специфичния национален и цивилиза-
ционен психокосмос на човека американец: На първо
място, още първите преселници в новите земи  на Севе-
роамериканския континент откриват огромни, непознати,
но  слабо заселени пространства. Но попаднали в този
“чужд все още за тях свят” те в името на своето оцеляване
започват битката по неговото овладяване. Този момент ще
формира много дълбоки нагласи в тяхната психика и
въобще духовен свят. Овладяването на един некомфортен,
див по своята природна даденост свят ще мотивира тези
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първи преселници –квакери да овладеят този свят, в който
искат да живеят. Така започва формирането на
специфичния  психокосмос   в съзнанието на първите
преселници, които ще бъдат онзи авангарден фактор, който
ще предава този дух на следващите вълни преселници
предимно от Европа. Сега вече в новите земи ще идват
протестанти от различните деноминации – лутерани,
менонисти, баптисти, методисти, калвинисти, а даже и
католици. Родена в Европа тази разноетническа маса идва
със своите европейски привички, но без каквито и да са
единни културни и национални традиции. Скъсали с
миналото тези маси имат пред себе си само бъдещето с
мотива да оцелеят и да успеят. Така постепенно се
формират огнища от колонисти, които ще дадат ядрата на
бъдещите градове и щати на Североамериканските колонии
на Англия, а впоследствие на самите САЩ. Тези
фрагментарни общности, овладяващи отделни късове от
огромното пространство и движещи се все по-на Запад, т.е.
все по-далече от брега на Атлантика, свързващ ги с Европа
ще бъдат заредени с напрежение да успеят, което ще ги
мотивира в експанзията им като фeрмери и скотовъдци.
Затова не случайно до годините за войната за
независимост, изляла се като Американска революция в
1776-1787 г. този нов свят на колонистите   е преди всичко
селски свят. Но този селски свят при наличието на много
свободна земя е свободен от феодалните порядки.
Всъщност много от тези първи заселници са бягали от
Европа, за да се спасят от загнилия, но не отиващ си
феодализъм. По такъв начин тук още отначало се налагат
принципите на един предприемчив капитализъм, което
също ще даде отражение върху формиращия се нов
психокосмос.

Духовната ос на този психокосмос ще стане
“Американската мечта”, която ще мотивира онези, които са
вече в това пространство, и ще привлича като с магнит
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много други авантюристи, мечтатели, аутсайдери  и въобще
хора, които са виждали в Америка – САЩ пространството,
в което те по достойнство ще бъдат оценени и ще успеят. С
десетилетията гравитационния ефект на “Американската
мечта” отслабва, но тя и до днес въздейства върху въобра-
жението на мнозина не-американци. Много са произве-
денията на американската духовна култура, които показват
въздействето на тази “Мечта” и пътищата, по които се
формира американския национален психокосмос, но филми
като“Далече, далече..”(“Far and Away”) с Том Круз и Никол
Кидман (1992) са една прекрасна илюстрация на това.  На
второ място, но неотделимо от първото, самият факт, че
тези първи заселници в “новите земи” изповядват различни
деноминации на протестантизма, т.е. на “чистата вяра”,
според техните убеждения, ги зарежда с чувството за
мисия, за “избранност”.Ако се прочетат днивниците и
писмата на първите зуховни лидери на колонистите ще се
види, че почти ввсички живеят с чувството, че ще строят
един “Нов Йерусалим”. Чувството за мисия, за избранност
много силно ще се имплантира в системата на формиращия
се психокосмос на тази общност, която запазвайки дълго
спомена за своите родословни корени в Европа, а
впоследствие и от останалия свят, в същото време ще
формира в себе си общонационални и специфично
цивилизационни черти.

На трето място, неотделимо от второто и първото,
върви важният факт, че голямата част от тези първи
заселници са вкусили от духа на Новото време и
Просвещението на Европа. Откъснати от традициите и
необходимостта да се съобразяват с масата от населението,
която винаги изостава в своите представи образованите
колонисти ще прокламират в чист вид идеите на
либерализма на Дж. Лок за свещения характер на частната
собственост, за свободата на индивида, за неговите права
на живот и достойнство, а също за разделението на
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властите и независимостта на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт (Ш.Монтескьо). С други
думи, “святая светих” на философията на капитализма ще
бъде утвърдена в сравнително “чист” вид в това израстващо
върху етническия субстрат на многото европейски народи в
новото овладявано пространство общество. Затова не
случайно, въпреки чмудовищните извращения на робството
и расизма, а може би, заедно с тях, в това общество почти
век след неговото обявяване като самостоятелна суверенна
държава САЩ ще се формират специфичните принципи на
философията на средния американец – Прагматизма, която
ще се утвърди като ядрото на националния и циви-
лизационен психокосмос на Америка. Реализацията на този
специфичен национален и цивилизационен психокосмос,
наследил важни елементи от Европейския национален и
цивилизационен психокосмос, но трансформирани в нова
обогатена със специфични елементи система, ние
наблюдаваме в цялата история на САЩ като държава до
наши дни...

Заключителният анализ на тази тема по
необходимост ще завършим с очертаване на някои основни
опорни моменти на Руския национален и цивилизационен
психокосмос. (За Руското просвещение и ролята на
Източно-православната християнска религия в т.ІІ на
“Философията на универсалната история като
фундаментална философия” (2012)- б.м. П.Г.). Както и
при формирането на всеки специфичен национален и
цивилизационен психокосмос ключова роля играят
пространството, в което се осъзнава като “битие за себе си
и за другите” всеки етнос/народ, историята, която той
извървява като реализация в събития на своето социално
битие и на трето място, в единство с времето/историята и
пространството, ролята на приетата световна  религия  за
формиране на неговата духовна култура, така  и при Руския
национален и цивилизационен психокосмос тези фактори
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играят изключителна роля. Хиляди са символите на ролята
на огромното пространство на Русия и особено на Великата
степ върху формирането на духовния национален и
цивилизационен космос  на руския човек, но аз не мога да
не спомена песните  ”Русское поле”и “Вставай страна
огромная...”, а също картините на В.Шишкин ... .Руският
славянски етнос започва своето оформяне като държавен
етнос в огромното пространство на Великата степ след
вълните на хуните и тюрките (ІV – VІІ в. от н.е.), които
оставят етнически фрагменти от различни турански народи,
във втората половина на ІХ в., когато една след друга
възникват Новгородска, Киевска, Ростовска, Владимирска
и др. Русь, Полоцко княжество и др. Но натрупването на
неславянски етнически субстрат, което ще се усили в
годините на монголо-татарското владичество ще обуслява
различни синтези ,които ще променят генофонда на
основната маса. Тук ензимът, който извежда на държавно
ниво големите групи славянски племена  са
норманските/варяжки князе в обкръжението на Рюрик.Но
тези първи Русь като отделни княжества са в постоянно
противостоене една спрямо друга, въпреки че често начело
им стоят родни братя. В епохата на тази
фрагментиразирана история  се раждат много митове и се
формира Руския богатирски епос за героите като Иля
Муромец, Никита Добринин и Альоша Попович, и князе
като Игор, Олег и Святослав, които пазят руската земя. Но
безспорно най-значимия исторически акт, на фона на битки
с хазари, половци и др. е приемането на Православното
християнство, първо от България (според Ипатьевска
летопис в 985 г.) и втори път от самата Византия през 988 г.
, приета за официална дата от Руската православна църква.

Разказът за тези събития в “Повесть временных лет” е
противоречив, но факт е, че въпреки настояванията на
византийците княз Владимир Красное Солнишко се
разпорежда всички църковни служби да се водят на
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църковно славянски, т.е. на български език. Както писа в
своя сборник “Раздумья о России” (“Размисли за Русия”)
великият руски учен –акад Д.С. Лихачов това, че
християнството в Русия беше прието и се проповядваше на
развития български език и цялата християнска литература
беше на този език, изиграва решаваща съдбоносна роля
както за развитието на руския литературен език като език
на северните и източните славяни, така и за разбирането на
смисъла на посланията и моралните принципи, които
проповядваше православното християнство. Именно
единната християнска вяра, въпреки различните
интерпретации от различните патриарси, които  през
годините ще наслоят  различни пластове в РСЦ  и единния
език, независимо от множеството диалекти, ще изиграят
ролята на спойващия елемент през двата века на монголо-
татарското владичество ( средата на ХІІІ – средата на ХV
вв.) и ще подготвят освобождението и последвалите
процеси на обединение на руските земи.

Това че руската държавност се ражда и укрепва в
огромните пространства на Великата степ при водещата
роля на славянските племена във взаимодействие с много
степени народи, носещи върху себе си печата на големите
азиатски култури на Китай, Индия, Персия (Иран) определя
и характера на тази държавност и нейните главни цели и
средства/инструменти за организацията и управлението на
тези народи. Исторически, когато държавата   е силна тя ще
владее простраството и в известен смисъл в различна
степен ще определя битието на всеки руснак. Особена роля
за укрепването на тази държавност  ще изиграят
православието и последвалите два века на взаимодействия
с Монголските орди във Великата степ. Този процес ще
бъде особено интензивен след освобождението от
монголското владичество главно от инициативите на
Монсковското царство и неговото последвало укрепване и
роля за обединение на разкъсаните фрагменти на руския
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свят. Именно тогава ще бъде приета от цар Иван ІІІ
подадената му стареца Филофей от Псковския монастир
идея, че Москва е “Третия Рим”на християнството, който
ще пребъде вечно, а четвърти Рим няма да има. Както
свидетелства К.Леонтиев тази идея на стареца Филофей е
била подадена от български монах от Търново след
загиването на България. Но факт е, че тази идея е била
приета от Иван ІІІ почти едновременно с женитбата му с
една от последните принцеси на Византия София Палеолог
(1469г.), а самото Московско царство приема като свой
герб двуглавия Византийски орел. Всичко това говори, че
именно в тези години се ражда “Руската идея”.

От тези години с приливи и отливи, но без никога да
заглъхва “Руската идея” играе изключителна роля в
историята на Русия, на Руският свят. Тя е духовната ос на
руския национален и цивилизационен психокосмос, така
както “Американската мечта” е оста на американския
национален и цивилизационен психокосмос. Но именно
като ос тя организира в една цялостна система руската
духовна култура и прави невероятно силен нейния дух.
Затова бидейки ос на националния  ицивилизационен
психокосмос на десетките милиони руснаци и граждани на
Русия ,приели нейната съдба и реализиращи своето битие в
нея,  “Руската идея” е в същото време  главният идеен
мотив и вдъхновител на руската политика през вековете.
“Руската идея” изхожда от убеждението на хиляди лидери
на руската интелигенция, които на различни нива  утвърж-
дават, че Русия е самостоен исторически субект със специ-
фична култура, която макар и под влиянието на Азиатските
(Индия, Персия/Иран, Китай) и на Европейската/ западно-
европейската култура се обогатява с едни или други еле-
менти запазва своята идентичност, своята дълбока същ-
ност. Разбира се, през десетилетията и вековете акцентът на
различното, “чуждото”, което Русия е получила или може
да получи при по-пълно самоотпределение  е бил различен.
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Този момент дава основания на  различни западни и руски
анализатори, както и на различни политици да говорят за
т.нар.“западници” и за “почвеници”, за ориентиране на рус-
ката политика към Запад - Европа и с Европа и към ориен-
тиране на руската политика към Изток – Азия и с Азия, Ки-
тай и т.н., които не споделям. Ако ориентацията на Руския
свят към Изток се свързва с името на княз Александър Нев-
ски, който подпомаган от монголската “Златна орда” разби-
ва западните армии (тевтонци, шведи и т.н.) при Нева и на
Чудското езеро, то западната ориентация се свързва с името
на цар Петър І Велики, който прави множество реформи на
руското общество по примера на Западна Европа. Той, как-
то пишат и Ал.Пушкин, и Ал.Херцен, “отваря прозорец към
Европа”.От Европа се учат не само Петър І Велики, но и не-
говите наследници Екатерина ІІ Велика (немска принцеса)
и всички Романови, но това не им пречи те много често да
водят войни със същата тази Европа, която непрекъснато
следва историческата си стратегическа цел-“Drang nach Os-
ten”,това не им пречи при победите над тази Европа Русия,
следвайки своите собствени геополитически интереси да се
разпорежда заедно други “Велики сили” със съдбата на Ев-
ропа.( Известна е мечтата на Екатерина ІІ Велика, която пи-
ше в едно писмо, че ако би живяла 200 години би завладяла
същата тази Европа и подчинила на Руската империя). При
това трябва да се отбележи, че винаги когато Русия е била
“събрана”, и мобилизирана в границите на своя Руски свят
и неговото влияние над славянския свят  и света на малките
азиатски народи, които са получили своето цивилизаци-
онно израстване благодарение на руската култура, Русия е
побеждавала. В това “събиране”  и мобилизиране на руския
народ и на приближените му в отделни етапи на историята
народи, които осигуряват победите на Руския свят играят
своята важна роля открито или прикрито “под сурдинка” и
идеологиите  на славянофилите (освобождението на Бълга-
рия и другите балкански славянски народи), на револю-
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ционните демократи и народоволците, на болшеви-
ките/комунисти –интернационалисти ( победата във Вто-
рата световна война -1941/1945), на евразийци днес за
сформирането на Евразийския икономически съюз и
въобще на патриотичната идея за въздигането на самата
Русия и мотивирането на Руския свят с нова роля в
съвременния свят и обединението на “Не-Запада”.

Гл. ас. д-р Людмил Петров
Религиозното битие на човека: опит за една онтология

на личността
Религиозное бытие человека: опыт антропологии
личности

Гл.ас.д-р Людмил Петров(Зам.руководителя проекта)
Резюме:Богословская антропология должна строиться

сверху вниз, исходя из троичных и христологических догматов.
Прояснение и определение богословского понятия человеческой
личности прежде всего связано, с троичным богословием, в
котором утверждается христианская концепция бытия как
„личное бытие-общение” и Святая Троица как парадигма
человеческой личности. Личность человека является бытийным
феноменом, имея  ипостасное начало „отношений”, а не
природы. Личность формируется как реляционный „ответ-на-
вызов-для-связи”. Она рождается в поле Другого. Только со-
бытие „связи” придает существование личности, придавая ей
бытийную реальность. Понятием „личность” мы определяем
существование как со-бытие „связи”. „Связь” является базовой
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предпосылкой и конструирующим элементом для формирования
личности как бытийного факта. Если Бог не существует, не
существует и личность. Прерывание связи с Богом лишает лич-
ность ее основания, поэтому „безрелигиозная антропология по
своей сути является антропологией без человека”.

„Богословската антропология – казва Вл. Лоски – тряб-
ва да се изгражда от горе на долу, изхождайки от троичните
и христологични догмати, а именно: съществува един
център и принцип в света и видимия и невидимия; има само
един модел на истинно единство и съществувание – начина
на живот на Св. Троица”. Калистос Уеър в „Тайнството на
човешката личност – исихастки студии” определя „Св.
Троица като парадигма на човешката личност”.

В тринитарното богословие се утвърждава
християнската концепция за битието като “лично битие-
общение” – или както Йоан Зизиулас в книгата си “Being as
communion” – определя „битието на Бога като битие в
отношение”. Божественото битие на Бога е тъждествено с
един акт на общение вътре в Троицата и гарантира
преодоляването на онтологичната необходимост, ако тя
беше първичен онтологичен предикат на Бога. С други
думи Бог е Троицата не защото Неговата собствена
природа Му налага това, а защото Той като личност
свободно пожелава това общение. Така става ясно, че
единственото онтологично упражняване на свободата е
любовта. Изразът „Бог е любов“ (I Йоан 4:16) означава, че
Бог „пребивава“ като личност, а не като природа. Любовта
не е свойство на Божията природа, а е конститутивна за
тази природа, т. е. любовта е това, което прави Бог това,
което е: ЕДИН БОГ. „Божественото единство се крие в
общението на Бога, а не в неговата природа” – пише св.
Василий Велики. Св. Григорий Нисийски също определя
„Божията природа като общение”. Единството на Бога и
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„причината“ на Неговото битие не се състои в
божествената Му природа, а в Неговата личност. С други
думи, ако Бог съществува, Той съществува не по причина
на Своята природа, а на личността на Отца, т. е. на Този,
който свободно, от любов, ражда Сина и извиква към
съществуване Духа. За Синът центърът на реалността не е в
Него, а в Бога Отца и в Светия Дух. Подобно всяко от
лицата на Бога е съсредоточено в другите, вместо в Себе
Си. Бог е изцяло друго-центричен (Елис Потър). Бог е
Любов (Себеотдаване) – кенотично полагане на Себе Си в
Другия. В Бога всичко е любов и няма нищо, което да не е
причастно към любовта. Самото природно битие е любов и
се определя чрез любовта. Именно в любовта – този
извечен “перихоресис” (правя място; взаимно проникване и
себеотдаване) е Божественият кеносис (умаление), защото
любовта е нагласа за себеотдаване – откъдето следва
според К. Уеър, че „вътрешното битие на Бога е
себеотдаване”.

Богът на Авраам, Исаак и Яков не е слонът на „Ню-
Ейдж”. Не е пасивен и мълчалив, а действен и общителен.
Нещо повече Този Бог не просто решава да встъпи в диалог
на любовта, а поначало е такъв Диалог, защото Той е
триипостасен (Йоан Зизиулас). „Бог означава: – пише
Ейбрахам Хешел – никой никога не е сам…Бог означава:
заедност на всички същества в свята другост”, затова и
Църквата, бидейки общност от личности, които се стремят
да осъществят начина на съществуване на троичния
Прототип, представлява – тайна на преодоляната самота (С.
Фудел). Църквата е носител на Неговото битие в историята,
и именно тя продължава във времето събитието на
Въплъщението, а в любовта имаме пълнокръвната реалност
на Въплъщението. Ето защо жертвата на Сина не е
започнала във Витлеем или на Голгота, а води началото си
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отвъд времето в битието на Света Троица. „Кръстът – пише
о. Лев Жиле – беше в сърцето на Бог, преди да бъде
издигнат в Иерусалим”.

Духът е животворящ, защото е общуване (II Кор.
3:17,18). Вечността и безсмъртието не принадлежат на
Неговата „природа“, а на личностното взаимоотношение.
Смъртта за личността означава тя да престане да обича и да
бъде обичана, да престане да бъде единствена по рода си и
неповторима. Животът за личността означава оцеляване на
неповторимостта на нейната ипостас, което се утвърждава
и поддържа от любовта. „Да обичаш – това означава да
кажеш в лицето на любимите си: Ти никога няма да умреш.
Ти си безсмъртен”(Габриел Марсел). Любовта
представлява едно друго-центрично изпразване и
изпълване, в която аз имам себе си в Него и като Него и
Той ме има като Себе Си, и която е в основата на цялата
реалност. Неслучайно „един от библейските образи на
реалността е бракът” (Елис Потър 2014: 60). Любовта е
всеобхватната реалност на това, което Бог е.

Така и нашата самоличност е изцяло извън нас
самите, защото ние сме сътворени по Негов образ т.е.
друго-центрични. За Адам центърът не е бил в Адам, а в
Ева и в Бога. Божественият троичен образ не е даден само
на мъжа или само на жената, а на двамата едновременно,
той е изпълване на онова „между”, което ги обединява
(Калистос Уеър 2002: 157). Това е „релационен образ”,
отразен в отношението между двамата в Бога. Божият образ
не е завършен до момента, когато се появяват ние и нас
вместо аз и мен. Божият образ е ние, въз основа на
взаимоотношения, защото християнският Бог е не просто
единица, а единение; не просто единство, а общност. Той
не е просто личен, той е междуличен, Той е общностен
(Калистос Уеър 2002: 151), затова и тайната на човешката
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личност се разкрива в Богообщението, а христологията се
явява пределна антропология (К. Барт).

Нищо не може да се каже за човек извън неговата
връзка с Бога. Човек намира своята същност в срещата си с
Бога, а прекъсването на връзката с Бога лишава личността
от нейната основа. „Човек достига пълнотата на битието в
ориентацията си към трансцендентното като Друго по
отношение на себе си битие” (Хенстенберг). Самотранс-
ценденцията се явява базова характеристика на човека.
Човешкото битие е винаги ориентирано към нещо, което е
различно от самото него. Трансцендирането е начин на
самоосъществяване, разбирано обаче не като готов
резултат, а като пребиваване на границата, и което може да
бъде изразено само чрез име, а не чрез понятие, а името,
както знаем, е референт на личността.

Себе-центричността е това, което ни прави мъртви, а
автономността води до отчуждаване на човека от
истинското му автентично битие. Бултман още по-
категорично определя неавтентичното съществуване на
човека, като съществуване извън вярата; т.е. извън връзката
си с Бог, защото „да вярваш, значи да бъдеш за другите” (Р.
Бигович).

Личността на човека е битиен феномен с ипостасно
начало „връзката”, а не природата. Само съ-битието на
връзката - неподлежащата на предварително дефиниране
релация, „о-съществява” (придава съществуване) на
личността и я превръща в битийна реалност. С понятието
личност определяме съществуването като съ-битие на
връзката (Янарас 2002: 65); като тук връзката се разбира не
просто като външен белег на съществуването на личността,
или „външно” проявена смислова корелация на обекти, а
като предпоставка за самото формиране на личността, за
превръщането й в битиен факт т.е. като неин конститутивен
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елемент и битийна възможност за свобода на личността от
природата. Човешката личност като един ипостасен
отговор на една предуславяща пред-природна връзка,
дължи началото на съществуването си на зовящата енергия
на Нетварното. Ето какво повествува, в подкрепа на това,
молитвеното богословие на Църквата: „Творящата Ти воля
бе за мен начало, извор, действителност, ипостас и същност
на битието ми” (тропар); както и гласът на източната и
западна патристика. Св. Григорий Нисийски пише:
„Повикът на Бог става ипостас на човека”; „човекът е
сложно същество и макар да се състои от множество
различни начала, има своето битие независимо от тях” (св.
Леонтий Византийски); „както животът на тялото е душата,
така и животът на човека е Бог” (De civ. Dei, 19, 26), по тази
причина „дихотомизмът и трихотомизмът, които остават
ситуирани в есенциалната парадигма, не са в състояние да
изчерпат антропологическата проблематика” (К. Керн).

Личността се формира като релационен „отзив-на-
повика-за-връзка”. Тя се ражда в полето (топоса) на
Другия. Личността е изначалната битийна възможност за
релация. Личността е трансценденция (другост) по
отношение на природата; тя по дефиниция е „несводимост
към природата” (Вл. Лоски), а нейната неповторимост
(битийната другост) по отношение на природата се
изразява във връзката. Личността не е придатък на битието,
категория, която прибавяме към едно конкретно същество.
Тя самата е ипостас (същност) на битието. С други думи, от
един придатък на битието (вид маска) личността се
превръща в самото битие и едновременно с това в
конститутивния елемент на човешките същества. Човекът в
самото свое битие – е тъждествен с личността. За жалост в
схоластическото богословие онтологичното съдържание на
човешката екзистенция се търси не в това да бъдеш
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личност, а в определени качества. Личността означава
релационно същество, чиято неопределима същност се
разкрива във връзките му на общение. Единствената
битийна реалност, която не се изчерпва в релацията на
връзката, но може да бъде позната и определена единствено
и само чрез връзката е неназовимата (неподлежащата на
смислово конкретизиране) човешка ипостас.

Човешкият субект като личност не е просто биологично
същество и даденост, а е зададеност – факт на релация и
връзка; „хоризонт” на проява на релационността. Човекът е
изначално диалогично същество и поради своята незавър-
шеност и природен дефицит – тази негова онтологическа
недостатъчност* е априорният фундамент на Връзката,
която се явява възможност за коррекция на тази
онтологическа недостатъчност чрез привеждането на
човека до съприкосновение с трансценденцията в търсене
на битийни основания, които са в състояние да възпълнят
този недостиг.

Библейското учение за сътворяването на света ex nihilo
(от нищо) свързва света с една онтология извън самия него,
тоест с Бога. Така се разчупва кръгът на затворената онто-
логия на гърците – много автори представят древног-
ръцката мисъл като същностно не-личностна. Има нещо, но
не и някой, едно индивидуализирано то, но не и жива
личност със свое собствено име. Няма изобщо никой. Има
тела, и има идеи. Там личността е понятие, което е онто-
логически невъзможно, защото душата, която осигурява
континуитета на човека, не е неизменно свързана с конк-
ретния, „индивидуален“ човек, или от друга страна, душата
е неразривно свързана с конкретното и „индивидуалното“,
но човекът съществува само докато съществува това
психосоматично единство (Йоан Зизиулас). Същността на
тринитарното богословие има дълбок екзистенциален
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смисъл. Съществуването да се утвърди не като признаване
на определен факт, на даденост, а като резултат от
свободното съгласие и от самоутвърждаването на
личността. Това и нищо по-малко от това търси човекът в
битието си на личност. За истинска, автентична, притежа-
ваща абсолютна онтологична свобода личност, която е
освободена дори от необходимостта на собственото си
съществуване, може да говори само богословието. Ако
такава личност не съществува в действителност, понятието
личност е самонадеяна фантазия. Ако Бог не съществува,
не съществува и личността. „Структурата“ или
„кохерентността“ на нашите животи никога не ни
принадлежи, и не приключва с нашата смърт.

Именно през призмата на троичното богословие ние
правим разлика между индивид и личност. Индивид е
самодостатъчното човешко същество в изолация – основен
концепт в „антропологията на падналия човек” (грехът в
православието се схваща предимно като дезинтегрирано,
индивидуализирано и самоизолирано битие, за което „адът
– това са другите”), докато личност е човекът в неговата
връзка с другите – основен концепт в „антропологията на
светостта” („раят – това са другите”), затова именно в кръ-
щението, което е “обличане в Христа”, нова екзистенция в
Христа, за което свидетелства и получаването на новото
име, – човек от индивид става личност (Йоан Зизиулас). По
тази причина персонализмът е съвършената
противоположност на индивидуализма (Н. Бердяев).

Автентичният човек за исихасткото съзнание не е
егоцентричен, а екзоцентричен. Думата “антропос” идва от
гръцкия глагол ανα-θροπευω, т.е. „обърнатост нагоре”.
Съвършенството на една личност изисква нейното еди-
нение с друга личност. За разлика от модерното разбиране
на понятието личност, което има подчертано психоло-



71

гически акцент и се разбира предимно субективно като
особен център на самосъзнание, то термините, които се
използват в патристиката притежават екзистенциален
характер. Терминът “Προσ-οπον” – „заставам с лице към”,
поставя акцента върху срещата и общението. Азът има
своето битие в своето отношение. Човекът е „битие-с-
някого”, затова и смъртта на всеки един, е смърт и на мен
самият (Хайдегер). „Човек без валентност е жив мъртвец” –
пише Симон дьо Бовоар. Азът е или социален (соли-
дарност), или е нищо. Ние или обичаме другия, или се об-
ричаме на небитие. Amo ergo sum – „обичам следователно
съществувам” (Катлин Рейн). Адът съм самият аз в моята
изолация и отчужденост от другите, а „любовта е
царството, което Бог тайнствено обеща на Своите ученици”
(Св. Исаак Сирин). Бог, обаче, не е любов-в-себе си, а
перманентно споделяна и преломявана любов.

Личността е реалност, тайнствена и непроницаема дори
за самият субект. Неслучайно се наблюдава един радикален
отказ за нейното дефиниране и обективация. Ипостасата се
разкрива само в любовта и молитвата (Янарас 2002: 70). За
православната антропологията – пише С. Хуружий – човек
е открита и динамична реалност, която не е затворена
безвъзвратно в своята крайна, смъртна природа, но винаги
се стреми към „превъзмогване на естеството”, към
себепреодоляване. т.е. към едно радикално, онтологично
изменение (трансцендиране) на най-фундаменталните
предикати на човешката природа, достигайки нов образ на
битие, определян като „личностно битие”, в който тази
„онтологична трансформация” води до „отваряне на
сетивата” и трансформация в цялата перцептивна сфера.
Тази антропология е “нова” и различна, защото в нея има
различен антропос: човекът в контекста на срещата, т.е. в
рамките на една разширена онтологическа перспектива.
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Според Д. Станилое, личният Аз на Пневмата (Св. Дух)
посредством Дара по такъв начин се свързва с личния Аз на
възприемащия Го човек, че става негов собствен Аз, без да
засяга идентичността на Пневмата, нито на човека. Духът
“предава” несътворената благодат така, че скрива себе си
зад този общ дар на всичките три Божии лица (а значи и
Негов) и даже, с цената на известна двусмисленост, може
да бъде отъждествен с него. И така, бидейки действащият
отсреща, да отстъпи зад действието, което, препредавайки
божествения живот ad extra, е висшето разгръщане и
кеносис на любовта. Духът има задачата, да направи наши
Христовите енергии. Той е Този, чрез Когото изобщо
можем да подемем този онтодиалог от наша страна, като се
отъждествява с нас, но без при това да отнема
самостоятелността ни, но същевременно и без да бъде
отделен от нас примерно като обособен партньор в диалог.
До диалог между нас и Христос обаче се стига само
доколкото самите ние сме издигнати до и приети в
равнището на Духа, респ. доколкото Духът низхожда върху
нас и встъпва в най-вътрешно общение с нас, което не
просто не отнема нашата личност, а я разширява, което
дава повод светците да се наричат „въплъщения на Духа” и
„икони на Св. Дух”. В светеца присъства самият вечен
триипостасен Бог и го въвлича във вътрешнотроичния
живот. Без да разрушава тварната му самоличност, Той му
дава да сподели Неговата нетварна, неизменна жизнена
пълнота. Тоест това, което Бог ad extra посява в него и
довежда до есхатологически завършек в рамките на
синергията, е нетварно. Тъй като човекът, оставайки твар,
получава дял в нетварния Божи живот, той не само че бива
„направен Бог” или става „Бог по благодат”, а също така и
„несътворен по благодат”. Затова Майендорф и Уеър
отхвърлят всяко съдържателно описание на понятието
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“благодат”, което не определя благодатта като споделяне на
божествения живот, в който акт благодатта предизвиква в
човека „божествени свойства”. Важно е да се отбележи, че
Св. Григорий Палама учи за изначалната предпоставеност
на човека към обожение: „...защото такава била близостта
му до Бога, че станало възможно да се съедини с Него в
една Ипостас...” (Киприан Керн 1996: 403), за да може той
някога да вмести в себе си величието на Божественото
Царство.

„Същността на християнството се състои в едно
конкретно реализиране на връзки на общение в един събор-
общност, който преобразува начина на съществуване на
човека: освобождава битието от потребностите на
смъртната природа и го превръща в свобода на връзката-
отношение” (Янарас 2002: 178).  „Истински човешкото е
невъзможно да се решава извън божественото” (Андрей
Лоргус). Човек не съществува без Бога и извън Бога, сам по
себе си, защото човешкото битие е по същността си -
религиозно. Именно затова „истинската антропология не
може да бъде безрелигиозна” (Н. Бердяев), а
„...безрелигиозната антропология е по същността си
„антропология без човек”.
--------------------------
* онтологическата недостатъчност, за разлика от нейния
биологичен и психологически аспект, не може да бъде
възпълнена с нищо от тук-наличното.
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Доц.д-р Емилия Илиева Петрова

ЗА ПОЗНАНИЕТО НА БОГА КАТО „БИТИЙНО”
ПОЗНАНИЕ ИЛИ ЗА „ОБОЖЕНИЕТО”

Резюме: Доц.д-р Емилия Илиева Петрова
О богопознании как о бытийном познании или об

обожении
В работе рассматриваются одновременно философские

и богословские проблемы – соответственно об
одухотворении и о „обоживании” и, точнее, о том, как
человек может стать духовным (целостным), частью
целого, т.е. „образом и подобием” Бога-Целого. Автор
основывается на богословскую постановку и приводит
аргументы, о том что человек может быть только
частью в функционировании, проявлении („энергии”), а не в
сущности Бога-Целого. Уточняя, что это фактически
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функционирование Святого Духа, автор указывает на его
основную характеристику – холистичность—и
анализирует ее, в том виде как она снята в двух заповедях
о любви в Новом Завете. Указывается, что исполнение
этих заповедей (de facto, включение в единство
функционирования Духа) есть именно процесс
„обоживания” и что это означает целостный образ
жизни, жизнь, которая есть познание в бытии или бытие-
познание.
Ключевые слова: „обоживание”, „бытийное” познание,
целое, часть, сущность, явление, сущность Бога,
проявление Бога, Святой Дух, духовность, холистичность,
„заповеди”, любовь, „актуализация”

Разбирането на познанието за Бога като „битийно” е
заложено имплицитно в християнската постановка за
„обожението” на човека. „Обожението” или
обожествяването касае преди всичко функционалната
страна на живота, начина на неговото протичане. И тук
главният въпрос е за „правилата”  на  това обожено
функциониране.

Par excellеnce, правилата не са вън от ситуацията,
случващото се. Те трябва да се съдържат и се съдържат
като същност в него. Ще вметна,    че аргументи в тази
посока намираме дори в антиметафизичния постмодер-
низъм. Например както спонтанният усет на Хайдегер в
края на живота му за Бог зад случващото се, така и
постпостмодерният завой (1) към „протоконцептуалността”
и вдъхновението, цялостното духовно състояние –
индикация за наличие на Бог и спонтанна връзка с Него. Но
ако правилата са в и чрез процеса на случващото се (не в
Хайдегеровия смисъл на случайност, а като естествено
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протичащия живот), то за тяхното долавяне (познаване,
разбиране) са адекватни и се активизират такива
„инструменти” като въобръжението, интуицията, нагласата,
„установката”, емпатийността и други. Ще синтезирам
казаното в следната формулировка: „Правилата са
битийни, в процеса на живота и от живота.” Те се
долавят в и чрез житейски опит, познание „в крачка”,
познание от и на явлението и усет за реда на протичането
му, значи и за действие на някаква същност, на която този
ред е проявление. В Библията това разбиране е очевидно.
Ще цитирам основополагаща мисъл в „Посланието на
апостол Павел към римляните”. (2) Той казва: „И недейте
се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е
Божията воля...” (Римляни 12:12)

Следователно „правилата” на обожението, на
„единението” на човека с Божието битие са вложени като
проявяваща се в живота на хората Същност на Бога.
Същността е „доловима”, ако е същност „зад” явлението,
ако е действаща. Т.е. когато се говори за „обожение” става
дума за проявяваща се Божествена същност или което е
същото за „налично битие” на Бога (на Духа). Хората са в
проявлението и проявление на Божествената същност, и по-
точно на Светия Дух, което има задачата (Божестеното
предопределение) да стане подобно на образа на Бога и
следователно в този смисъл да стане част на Бога-цяло. Или
тук са налице две характеристики на отношението Бог-
човек, а именно като отношение Същност-явление
(проявление) и като отношение Цяло – част. Към това
трябва да се направят две по-общи пояснения. По
терминологията на Хегел (3) и в християнски контекст
релацията Същност- Проявление на Бога по-точно е тази
„Дух в Себе си” - „Налично Битие на Духа”. Човекът,
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разгледан като исторически процес на „обожение”, на
единение с Бога, има мисията да еволюира от Божествено
проявление в част („образ  и подобие”) на Бога  Цяло. (4)
Значи, когато той придобива в себе си характеристиките на
част на Бога като Цяло, това именно е процес на неговото
„обожение”.

Важният въпрос при анализирането на отношението
Бог-човек като Цяло – част е какво трябва се разбира под
човека като част („подобие”, „образ”) на Бога и как той
узнава за и се „единява” (осъществява „обожение”) с  Бога-
Цяло.

Преди него обаче ще задържа по-специално
вниманието си върху въпроса, който го предпоставя, а
именно: „Дали отношението същност-явление е равно на
отношението цяло-част, т.е. дали релацията цяло-част може
да се третира като релация същност-явление?” Ще
подчертая, че той е между фундаменталните както във
философията, така и в християнската теология и изобщо в
християнството. Тук важно и операционално за
логическото разгъване на изложението е, че и цялото, и
частта имат както същност, така и явление.(5) Отговорът на
въпроса ще започна с това, че двете категории са взаимно
предполагащи се и едната обяснява и прави целесъобразна
другата. (6) Това е така, защото частта е аспект на
функционирането на цялото или, изразено по друг начин, е
цялото откъм даден аспект на неговото функциониране
(съществуване). (7) В тази връзка и контекст цялото е
винаги аспектно, съществува чрез части. Но тъй като, както
уточних, е също единство от същност и проявление, с
други думи,  действаща (функционираща) същност, би
могло да се синтезира следния извод. То е функционираща
аспектно същност, т.е. същност, която се осъществява чрез
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аспекти (части, „лица”(8)) и тяхното проявление
фактически е проявление на цялото.

Визираното разбиране е философска редукция, но то
се отнася с пълна сила за Статуса на Божието Битие,
фиксиран в християнското учение и дори      е абстрактен
извлек от Него. Имам предвид контекста на християнското
учение за Светата Троица или трите лица на Бог – Отец,
Син и Свети Дух. Това учение дава функционалността на
Бога, т.е. Неговото живеене и още по-точно –
разгърнатостта на Неговото битие. То показва, че Бог е
Същност и Енергия (Действия) (9), т.е. действаща
Същност и че тази Същност има проявеност, е
въплътена (Словото е въплътено). То „казва”, че Бог е
проявяваща се (въплъщаваща се) Същност и демонстрира
това чрез Богочовека Иисус Христос, който именно е
Въплътеното Слово. Това означава, че според основния
християнски догмат Бог има три аспекта на Своето Битие, а
именно – Същност, Енергия и Лице (Ипостас). (10) Той
представлява Същност на света, но олицетворена и
олицетворяваща се, въплъщаваща се в битието на човека,
което показва и осъществява в  и  чрез делото на
Богочовека Иисус Христос. Или Божието битие е
„налична” Същност (Слово), която като Енергия се
осъществява в битието на човека. Т.е. Той е Цялото на
битието,  което  Цяло именно като функционираща
Същност, като Енергия трябва да се осъществи чрез и в
битието на хората и още по-точно чрез и в битийното
човешко многообразие. Светият Дух е именно Енергията на
Бога, с други думи, функционирането и разгръщането  на
Неговата Същност. (11)

Хората могат и трябва да се включат в Енергията на
Бога, значи да снемат в себе си Светия Дух (както е
показано от Богочовека Иисус Христос), за да се осъществи
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Неговата цел. Това снемане на Духа, т.е. на Енергията (на
действащата Същност) на Бога във волята и живота на
хората е именно обожествяването им. И когато е налице
човек именно тогава и в този смисъл е част от Цялото, но
с изричното уточнение, че е част (следователно аспект,
начин) на функционирането, енергията, действието на
Бога, а не в същността Му. (12) Той се включва в
действието на Божия Дух и приема Неговата енергия, което
значи, че снема в себе си Негови (на Духа) характеристики,
черти, свойства. В този контекст човек е част от Цялото, от
Бога. Той може да снема в себе си и в този смисъл да
познае Бога като начин на живеене, въпреки че не може да
достигне до знание за Неговата абсолютна същност. (13)
Т.е. може да разбере и изпълни замисъла на Бога за своята
(човешка) екзистенция и това е важното за неговия живот и
за Бога.

Виждаме, че основополагащото за живота ни
разбиране за релацията част-цяло е заложено дълбоко, в
основния догмат на християнското учение (за Светата
Троица) и следователно едва ли ще е пресилено, ако се
каже, че то става логика на развитието на европейската
цивилизация през цялата й двехилядолетна история (значи
 и като секуларна с начало Френската буржоазна
революция) досега.

И така, в света (който правим и ние) същността
винаги е проявена, т.е. действаща, функционираща. И в
тази енергия, която според християнското разбиране е
енергийният поток, проявлението на Бога, ние сме
„потопени”. Но във връзка с тази „потопеност”, включеност
коментарът е, че тя може да бъде съзнателна, осъзната или
неосъзната, стихийна, или изобщо да не е налице. В
последния случай човек не е в Битието на Бога, живее като
се лишава от Неговата енергия и вложения от Него замисъл
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в Нея. Но той я има остатъчно (така да се каже като
инерция от първоначалната заложеност) в себе си, като се
опитва да я ползва без да я поддържа. Или пък си измисля
някакви свои правила на живеене, откъснати от общите. А
когато не се съобразяваш с тях, което означава да не се
виждаш като част, участник в процесите (на и във
функционирането) на единния организъм, тогава си
затруднен, отслабващ и обречен. Нещо повече затрудняваш
целия организъм.

В интересуващия ни тук първи случай - на
включване на хората в Духа, значи в Енергията
(Действието) на Бога като Негови части, всяка част във
всеки момент снема в себе си и Цялото (Енергията, Духа на
Бога) и това наподобява спирала. Т.е. то е своеобразно
отрицание на отрицанието в смисъл, че всяка разгръщаща
се част като такава отрича Цялото като Едно и в същото
време е Цялото (Едното), живеещо в нея (частта). И като
снето в нея Цяло, тя е отрицание и на себе си като част. (14)

И тук - следващият въпрос в логиката на
изложението ми:  „Възможно ли е познанието на човека за
себе си като част и за Цялото, за Духа като цяло?”
Отговорът е: „ Да!” Но става дума за познание за това как
операционално да живееш, да битийстваш по-правилно
като част на Цяло, а не за познание за крайния и
абсолютния смисъл на живеенето (своето и изобщо). Т.е.
можеш и трябва да схванеш „правилата” par excellеnce за
функционирането си като участник, но не можеш да
разберещ изначалния замисъл, план, идея на това водено
според „правилата” (Заповедите) съществуване. Или умът
на човека работи само за да ръководи и обслужва
функционирането му като част на Единното. И при това
заданието ни е да имаме мисъл за цялостното ни живеене
– да имаме битийно  (живото-) мислене. То е битийно-
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конкретно и винаги личностно, т.е. като на част - с
конкретен имидж, но и с цялостна природа, която снема
целостта на Бога. Това именно е и живот в Бога, да
живееш в Енергията на Бога и още по-точно – в Светия
Дух. Но за да бъде обаче живеене в благодат, трябва да го
осъзнаваш, да го правиш със собствената си воля.
Следователно, от една страна, трябва много добре да сме
запознати с Откровението на Бога за характеристиките (бих
казала, и законите) на Духа, т.е. на Енергията, в която и
чрез която трябва да живеем и, от друга страна, да се
стремим да ги „снемаме” максимално иманентно в битието
си като конкретни лица, като индивидуалности.

Основна  характеристика и принцип  на действието
на Светия Дух това е единството, по-точно
холистичността или функционирането му като единна
система, цялост. В подкрепа ще цитирам генерализиращи
постановки от Новия Завет. Ето какво казва апостол Павел
в „Първо послание към Коринтяните”(15): „..на всеки се
дава проявяването на Духа за обща полза”(12:7); ”А всичко
...се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по
особено, както му е угодно”(12:11). И по-нататък:”И ако
страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се
слави една част, всичките части се радват заедно с
нея.”(12:26) Този функционален принцип се осъществява в
и чрез определени модуси, закони. Те са дадени
олицетворено, с оглед персоналното съществуване
(показано в и чрез Иисус Христос) на хората, п*ерсоналния
характер на техните отношения, на общия им живот.
Дадени са като Христови заповеди. Например тази за
любовта между хората, която е втора по значимост в Новия
Завет след заповедта за любовта към Бога: „Да възлюбиш
ближния си, както себе си”. (16) Или тази, която е
следствие от нея и нейна конкретизация:„Един на друг си
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носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон”. (17)
Контексът и посланието на заповедта за любовта към Бога
и другите човеци е необходимостта от съпричастност на
хората един към друг, от това да се възприемат и живеят
като част от цялото, от живота на всички. Ето защо тя
включва и се операционализира от редица изисквания, бих
казала подзаповеди, които я детайлизират и опосредстват с
оглед целесъобразността й да не се нарушава целостта,
естественото протичане на живота за да не се вреди на
Единството, т.е. на Светия Дух. Като например тези за
правене на добро (18), за неизвършване на грехове и други
в контекста за любовта. Целият Нов Завет изобилства от
конкретни обяснения за природата на християнската любов
и факторите и начините за нейното реално постигане.

Единството или целостта на Духа, resp. на духовния
живот на хората, към което приканва заповедта:”Да
възлюбиш Господа, твоя Бог” (19) предполага и съдържа в
себе си имплицитно и заповедта: „Да възлюбиш ближния
си, както себе си” (20). Перифразирано философски това
означава, че холистичността на общия („съборния”) живот
на хората снема в себе си целостта (холистичността) на
живота им в отделност, т.е. предполага да живеят като
части на цялото. Отнесено към темата на настоящето
изложение това означава, че битийното (21) (цялостното,
живото-) познание (22) на  човечеството за Бога трябва да
бъде в същото време битийно (живото-) познание и на
отделния човек за Него. Връзката цяло-част и част-цяло е
основният смисъл, контекст, целесъобразност на двете
заповеди на Христос (на християнството) за любовта.
Любовта (23) значи съпричастие, преливане, тъждество на
цялото и частите му, означава тъждество в многообразието
и многообразие на тъждеството. Тя (то) par excellеnce e
Светата Троица, Триединството на Бога.
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Новият Завет показва чрез Иисус Христос
механизмите, как конкретно отделните хора да постигнат
цялостност по образа на целостността (тринитарността) на
Бога. Ще прецизирам – показва как хората да станат
духовни, да се изпълнят със Светия Дух. С това е свързана
и мисията и основната заслуга на Реформацията (особено
на Калвин), а именно да се способства за духовността, така
да се каже, за изпълването с Духа  на всички институции
чрез постигане духовност, изпълване със Светия Дух на
отделния и всеки човек. Би могло да се каже, че
Реформацията до голяма степен операционализира
посланието и основната заповед на Новия Завет за Любовта
като активизира социалния акцент на учението на Христос.

От XIX век насам битийното, живото-цялостното,
т.е. духовното познание на човека е сериозна задача в
именованото като секуларно познание на човечеството,
особено в хуманитарното. Заслуга в това отношение има
видният американски хуманистичен психолог и философ
Ейбрахам Маслоу. Най-впечатляващото е, че той операцио-
нализира de facto догмата за Светата Троица в светска об-
ласт на познанието, в  област, третираща фактическото ду-
ховно реализиране („актуализиране”) на човека без на пръв
поглед ни най-малко библейско аргументиране и дори
позоваване, с чисто научен теоретичен и приложен
инструментариум. Обаче в дълбочина с учението си и
неговата ефикасност в лечението на хората той показва
„работенето” на принципа за  целостността (холистич-
ността), т.е. за „изпълването” с Духа, като фактор за
„актуализация”, за постигане на адекватния хармоничен и
„здрав” живот на човека. (24)

Тази актуализация, битийност предполага сложен
процес както в личния живот на човека, така и на човека в
системата на обществото, т.е. в отношенията между хората,
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и изисква специално разглеждане. С казаното подчертавам,
че християнският принцип (този на Св. Дух) за целостта и
единството на живота, за духовността е не по-малко прин-
цип и в секуларната епоха. Нещо повече, действа дълбоко в
културата, в начина на живот на хората като индиви-
дуалности, в техния вътрешен живот, изгражда ги отвътре.
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Доц. д-р Веселин Босаков
ИСЛЯМЪТ И ЕВРОПЕЙСКАТА МОДЕРНОСТ

Доц. д-р Веселин Босаков

ИСЛАМ  И  ЕВРОПЕЙСКИЙ МОДЕРНИЗМ
Резюме: Основной вывод, который следует из представленного
анализа, может быть сформулирован в двух направлениях.
Первое из них связано с осознанием наличия целостного
процесса религиозного возрождения среди мусульман (в том
числе и в Болгарии), который выражается в активизации
работы религиозных институтов, обсуждении религиозных
вопросов в рамках самой общности, создании и развитии
религиозных институтов и практик.
Второе направление связано с определением тех религиозных и
демократических ценностей, с помощью которых возможно
создание пространства полноценной интеграции не только
мусульманской общности в болгарском обществе, но и всех
религиозных общностей в европейском культурном и
политическом пространстве. Тезис об определяющей роли
соответствия  ценностных систем в этом процессе ставит под
вопрос существующие институциональных представлений и
фокусирует внимание на процессе формирования, сохранения и
передачи ценностей.
Ключевые слова: ислам, ценности, миграция, интеграция,
диалог, идентичность.

1. Западноевропейската реалност
Предметът на това изследване се определя от

едновременното разгръщане на динамични и несъизмерими по
своя характер социални процеси. От една страна, става въпрос за
задълбочаваща се социална фрагментация, която насърчава
усилията за търсене, конструиране и преоткриване на
идентификационни ориентири. Едновременно с това протича
процес на десекуларизация, който очевидно не се изразява в
завръщане към религията в предишната й роля, а по-скоро може
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да бъде определен като задълбочаване на потребността от
трансцедентни обяснения и споделено разбиране за смисъла,
същността и перспективите на социалните трансформации.

Религиозната вяра винаги е осигурявала онази тоталност,
към която се стремят груповата и индивидуалната идентичност.
Споровете никога не са се водили по отношение на
възможността и допустимостта на вярата, а в много по-голяма
степен относно пътищата за нейното достигане и степента на
влиянието й върху социалните отношения. През последните
десетилетия ислямът се оказа най-бързо разрастващата се
религиозна система, а това бе възприето като заплаха за
европейския модел на културно развитие. Този факт не може да
бъде обяснен единствено и само с краха на тоталитарната
перспектива към марксизма и възникването на някаква масова
потребност от негов заместител, въпреки че в съществена част от
модернизиращите се ислямски страни диктаторските режими,
подкрепяни от някогашния съветски блок, се заменят с ярко
изразени политически проекти, основани на принципите и духа
на шериата.

В търсене на отговор защо именно ислямът се оказа
религиозната доктрина, която кореспондира с очакванията,
вярванията и страховете на все повече хора по света, не можем
да си позволим да пренебрегнем процесите на трансформация,
протичащи в самото духовно и религиозно пространство на
исляма. Първоначалните представи за това, че ислямският
фундаментализъм се заражда и развива в най-бедните страни,
ощетени най-тежко от глобалното развитие, никога не са били
нещо повече от идеологическо клише, обслужващо представата
за т. нар. Трети свят като глобален пролетариат, който
противостои на капитализма в някаква епична, планетарна битка
за потвърждаване на глобалното неравенство като основа за
непримирима класова борба. Смяната на перспективата изглежда
все по-необходима.

Първата стъпка в тази посока е свързана с разбирането, че
ислямските общности, които генерират и са много по-склонни да
споделят потребността си от завръщане към „корените на
вярата”, не живеят в рамките на компактни мюсюлмански
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общества. В този смисъл не арабският, а европейският ислям се
оказва генератор на фундаменталистки послания, и нещо, което
изглежда все по-важно – именно той е готов и способен да
представя собствената си позиция като присъща на всички
мюсюлмани. Макар и формално да се реферира спрямо „Дома на
исляма”, спрямо обществата, изградени в огромната си част от
мюсюлмани, които следват каноните на шериата, т. нар.
европейски ислям всъщност се разграничава спрямо условията, в
които мюсюлманите съжителстват с други етнокултурни
общности в Европа и САЩ.

Радикалните  общества сред ислямистите масирано
привличат младежи и то с модерни комуникационни средства.
Немски младежи на 16-17 години и сами откриват в интернет
пътя към исляма, сами започват да изучават арабски, знаят
наизуст части от Корана, подчиняват живота си на неговите
правила. Такова малко, но непрекъснато нарастващо и крайно
радикално общество са салафитите, които са пуснали в интернет
стотици видеофилми, текстове и молитви в сайтове, които имат
вече десетки хиляди посетители, включително и за това, защото
са на немски език. (Салафизмът е оспорвано течение отпреди
1400 години, което счита всяко влияние и опити за модернизация
за отклонение от правата вяра). Експерти на Центъра за
демократична култура считат, че от общо 2500 църковни общини
/джамии/ в Германия, 30 са определено салафитски. Службата за
защита на конституцията /контраразузнаването на Германия/ е
силно обезпокоена от тази тенденция. Нейните служители
посочват, че в проповядването на салафизма са констатирали
висока степен на въздействие на радикален ислям при
начинаещи, запознаващи се с тази религия.

Именно в такава обстановка трябва да се разглеждат
френските дебати около лаицизма. Позициите са силно
поляризирани. Интеграционистите виждат в един все по-
фундаменталистки ислям заплаха срещу френския модел и
смятат, че училищата трябва да се борят активно против него
чрез преподаване на светски ценности; класическите
републиканци смятат, че държавата трябва да държи религията
изцяло извън училищата, но не трябва да се намесва в личните
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вярвания; мултикултуралистите пък са на мнение, че ислямът
просто бива стигматизиран, че причината е основно в
социалното разделение  и че различията от всякакъв род трябва
да бъдат представяни и приветствани в училищата. Великият
мюфтия на Марсилия Сохаб Беншейх  не се страхува открито да
изобличава фалша и мракобесието на фундаментализма,
призовавайки за религиозни реформи, “десакрализация на
всички мюсюлмански религиозни текстове и коментари” и
превръщане на Исляма в религия проповядваща толерантност,
уважаваща различията, подкрепяща отделянето на църквата от
държавата, както и интеграцията на мюсюлманите в западните
общества. Беншейх очевидно е тъкмо онзи тип водач, от който
европейският ислям отчаяно се нуждае. Въпреки това обаче, той
очевидно не се ползва с подкрепата на френското правителство,
което предпочете да включи в Мюсюлмански съвет на Франция
по-реакционно настроените, по-политизираните и по-
фанатичните лидери на местната ислямска общност.

Втората съществена насока на промяна при
интерпретацията на съвременните процеси е свързана с тезата за
необходимостта от модернизация на исляма по подобие на
християнството. Тази теза остана за дълъг период от време
интерпретирана предимно в обяснителните схеми на
неоколониализма и европоцентризма. Самата представа, че
ислямът, като световна монотеистична религиозна система би
трябвало да извърви на свой ред пътя, по който се е
модернизирала съвременната католическа църква, предполага
отказ от аргументи в подкрепа на разбирането за неговата
собствена специфика. Единственият аспект, в който подобна теза
има своите аргументи, е свързана с нарастващото културно
напрежение във всекидневния живот на правоверния
мюсюлманин, в който като че ли все по-трудно се съвместяват
стриктните норми на религиозния канон с разнородната
множественост на обвързаности и разграничения, които се
определят от характера и динамиката на живеенето в развитите
съвременни общества. Но този аспект няма пряко отношение
нито към религиозната модернизация, нито към доктриналния
дебат за границите на позволеното съжителство с различни и



90

дори противоречащи на догмите на исляма чрез своето
поведение и ценности общности.

Доколкото в доктрината на исляма са включени останалите
религии като по-ранни системи от ценности и правила, които са
достигнали до своя краен, пълноценен и може би окончателен
вид именно в Корана, ислямът се конституира не като
противостоящ или спорещ с останалите религиозни системи, а
като по-висше слово, което синтезира всичко най-ценно от
останалите. В тази перспектива ислямът не може да бъде
възприеман като антипод на християнството, юдеизма и
будизма. Неговата мисия, свързана с отстояването на последното
Божие послание към хората, му дава уникалната привилегия да
не спори, а да посочва грешките и несъвършенствата на
останалите. Именно тази претенция, доведена до край,
аргументира тезата на фундаментализма за несъвършения и
примитивен модел на човешко развитие, който е наложила
западната модерност на съвременния човек, превръщайки го в
стока, в предмет на въздействие от принципно аморални сили.
Движени от своето несъвършенство, те не само не са постигнали
истинно разбиране за исляма, но са се отдалечили и отчуждили
дори от ценностите на собствените си религии. Затова в някои
интерпретации неверник е не онзи, който вярва в нещо друго, а
онзи, който не вярва дори и в онова, на което се кланя.

Имигрантският произход на основните групи от
мюсюлмански общности в Западна Европа пренасочи усилията
на изследователите към определяне на степента на зависимост
между миграцията и религиозната идентичност в условията на
затруднена или дори компрометирана интеграция. В
публикувания през януари 2011 доклад на Pew Research Center се
твърди, че през следващите 20 години, броят на мюсюлманите в
света ще нарасне с около 35%, т.е. от 1,6 млрд. души, през 2010,
ще достигне да 2,2 млрд., през 2030.

Според прогнозите на центъра, в глобален план, през
следващите две десетилетия, мюсюлманското население ще
нараства около два пъти по-бързо, отколкото немюсюлманското,
като средногодишният темп на нарастване ще бъде 1,5%, за
мюсюлманите, в сравнение с 0,7%, за немюсюлманите. Ако
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сегашните тенденции се запазят, през 2030, мюсюлманите ще
бъдат 26,4% от прогнозираната обща численост на световното
население (8,3 млрд. души), докато през 2010, те са били 23,4%
от населението на планетата (наброяващо 6,9 млрд. души).

Макар че мюсюлманското население ще нараства с по-
бързи темпове, отколкото немюсюлманското, през следващите
две десетилетия този ръст ще се осъществява с по-бавни
темпове, в сравнение с предходните две (1990-2010). Между
1990 и 2010, глобалното мюсюлманско население е нараснало
средно с 2,2%, в сравнение с прогнозираните темпове от 1,5%, за
периода 2010-2030.

В Европа, като цяло, делът на мюсюлманското население
ще нарасне почти с 1/3, през следващите двайсет години – от 6%
от жителите на континента, през 2010, до 8%, през 2030. В
абсолютни цифри, европейската мюсюлманска общност ще
нарасне от 44,1 млн. души, през 2010, до 58,2 млн., през 2030.

Най-голямо увеличение – преди всички заради
продължителната миграция – се очаква в Западна и Северна
Европа, където делът на мюсюлманите сред местното население
ще достигне двузначни проценти в редица държави. Във
Великобритания например, мюсюлманите ще достигнат 8,2% от
цялото население, срещу 4,6% днес. В Австрия, те ще станат
9,3% през 2030, срещу 5,7% днес, в Швеция – 9,9% (срещу 4,9%
днес), в Белгия – 10,2% (срещу 6% днес), а във Франция – 10,3%
(срещу 7,5% днес).

Няколко са факторите, обуславящи по-бързия прогнозен
ръст сред мюсюлманското население, в сравнение с
немюсюлманите в целия свят. По правило, мюсюлманското
население има по-висок коефициент на раждаемост (повече деца
на една жена), отколкото немюсюлманското. Освен това,
значителна част от мюсюлманското население вече е, или скоро
ще навлезе, в репродуктивна възраст (15-29 години). През 2030г.
почти 1/3 от младите хора по света (29,1% от хората на възраст
между 15 и 29 години) ще бъдат мюсюлмани, в сравнение с ¼
(25,8%), през 2010, и 1/5 (20%), през 1990. Според прогнозите,
през 2030, мюсюлманите ще бъдат над 10% от цялото население
в десет европейски държави: Косово (93,5%), Албания (83,2%),
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Босна и Херцеговина (42,7%), Македония (40,3%), Черна гора
(21,5%), България (15,7%), Русия (14,4%), Грузия (11,5%),
Франция (10,3%) и Белгия (10,2%).

Последните данни за населението, залегнали в основата на
доклада, са събрани от най-достоверните източници за
мюсюлманското население във всяка от 232-те държави и
територии, за които Отдела на народонаселението на ООН
разполага с общи оценки за числеността на населението (Пю
Рисърч 2011).

Дефиницията за „мюсюлманството” в доклада е доста
обширно. Целта е обхващането на всички групи и отделни
индивиди, идентифициращи се като мюсюлмани. Това включва и
мюсюлмани, които се придържат към съвсем светско поведение
или не спазват религиозните обреди. Според авторите на
доклада, той не си поставя за цел да определи доколко
религиозни са мюсюлманите, или пък да прогнозира равнището
на религиозност (или, обратното, на светското поведение) сред
тази общност през следващите десетилетия. Като основни
фактори при изготвяне на демографските прогнози са
използвани: раждаемост, смъртност, миграция (имиграция и
емиграция), възрастовата структура на населението (брой на
принадлежащите към различните възрастови групи), както и
такива свързани фактори (които са в основата на
предположенията за това, как се променя равнището на
раждаемост при мюсюлманите и как се променя самото
мюсюлманско население), като: образованието (особено на
жените), икономическото благосъстояние (жизнено равнище),
контрацепция и семейно планиране.

Търсенето на обяснение за конкретните примери на
нарастващи усилия за качествено обособяване и разграничаване
на мюсюлманските общности спрямо доминиращия светски или
християнски контекст, както и кореспондиращата с него
политика на интеграция, като че ли би могло да се съсредоточи
върху социалния статус и неравнопоставеността, пред която все
по-често се изправят имигрантските общности. Този подход
постепенно променя центъра на изследователските усилия от
определяне на специфичните езикови, етнически, религиозни и
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културни основания на общността към определящото значение
на нейния външен контекст. По този начин изглежда достатъчно
да определим диапазона на разгръщащите се социални
неравенства, за да получим достатъчно надеждна представа за
възможната степен на религиозно или етническо консолидиране,
възраждане и противопоставяне на културните основания на
мнозинството, с което отделно и заедно съществува всяка
мигрираща група или общност.

Ако приемем, че степента, в която миграцията се превръща
във фактор за задълбочаване на усилията за разграничаване и
противопоставяне спрямо местното мнозинство, кореспондира и
предопределя податливостта на религиозна мобилизация, то
представата за „процеса на ислямизация” би трябвало да бъде
приписана и на не-мюсюлмански общности. Ако приемем, че
бедността, социалната изолация и дискриминация,
неравнопоставеността на социалното участие и сегрегацията
определят формите на религиозна мобилизация на исляма, то
всички други групи, отговарящи на тези характеристики като
социален профил, би трябвало да се намират в процес religious
revival, на преоткриване на религията като универсален мащаб на
съотнасяне по отношение на всекидневния живот. Това би
означавало да интерпретираме общността на вярващите в исляма
в социална категория, определяйки го чрез определени статусни
характеристики в приемлива аргументация за културно
противопоставяне. В известен смисъл точно това се случи в
българското общество, след като понятието циганин от етноним
се превърна в социално категоризиращо определение. Затова и
понятието ром – роми, макар и частично, започна да компенсира
смесването на етнокултурно и стратификационно съдържание.

Другият полюс на това пространство все така продължава
да се структурира от културализма, който на свой ред
относително ограничава влиянието на социалните параметри при
определяне на споделения смисъл и колективното действие на
религиозната общност. Фокусирането върху уникалността и
спецификата на всяка религиозна представа за света, нейната
тоталност спрямо процеса на самоопределение на вярващия,
предопределя невъзможността на пълноценния и
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непринудителен диалог, основан на ценността на свободата
между различните културни тоталности, определени чрез своите
религиозни координати. Културализмът конструира представата
за непостижимостта на интеграцията, основана на взаимно
приемане и взаимно съ-съществуване на принципно различни и
тотални религиозни доктрини. В неговата перспектива
дистанциите са непреодолими извън принудителното действие
на външни обстоятелства, които само за определен период от
време биха могли да доведат до синхрон, но никога до синтез
между религиозните обяснения на света и готовността за
съвместно действие, основано на толерантност в отношението
към Другия.

Представата за предопределеността на различието като
непреодолимост доминира политическия дискурс на не-
мюсюлманските мнозинства, с които все по-често и все по-
масово съжителстват съвременните мюсюлмани.
Непроменимостта, вкоренеността на културните различия все
по-често обосновава отказа от полагането на системни усилия за
изграждане на публични пространства на диалог. Различният
език, култура, но преди всичко – религия, все по-често се оказват
част от аргументацията на интерпретационни схеми, определящи
културното различие и разграничаването като риск пред
сигурността. В тази перспектива религиозната мобилизация се
възприема като заплаха за мнозинството, което независимо от
своите религиозни или светски самоопределения, най-често
предпочита да възприема исляма като причина за
разграничението и противопоставянето. Фактическите социални
неравенства биват системно пренебрегвани като рисков фактор
за сметка на интерпретации на исляма като „религия на
войната”, която със самото си съществуване заплашва
християнския или светския модел на интеграция. Всъщност в
тази перспектива, дори повече отколкото при останалите
възможни парадигми на интерпретация, случващото се в самата
мюсюлманска общност губи значение. Тя остава определена
единствено и само по отношение на качеството на нейната
интеграция и диалог с мнозинството.



95

Наред с всичко това, дори и там, където светският
републикански модел на управление на държавата се е
еманципирал във висока степен спрямо християнските норми в
организацията на социалните отношения, аргументите на исляма
не се превръщат в повод за открит дебат. Това е един от най-
съществените проблеми пред развитието на исляма в Европа и
жизнеспособността на концепциите за европейския ислям.
Фундаментализмът не само се противопоставя на интеграцията,
възприемайки я като акултурация и асимилация, но и подлага на
съмнение самата мяра на европейска модерност, атакувайки
нейните ценностни основания и социалната й практика. По
парадоксален на пръв поглед начин ислямският
фундаментализъм подлага на съмнение ценностните основания
на западноевропейската модерност, позовавайки се именно на
правата на човека. Обвиненията в двуличие и лъжливо
застъпничество в подкрепа на правата на човека все по-
отчетливо се превръщат в основна теза на фундаменталистката
пропаганда. Демонстрирайки снизхождение към по-ниско
развития в духовен план Запад, тази пропаганда определя като
единствено възможен пътя на исляма, който единствен е в
състояние да гарантира свободата на вярващия и постигането на
духовно равновесие и пълнота. Варварският образ на Запада,
изграждан от радикалния ислямизъм, кореспондира пряко с
обяснението за агресивността и упоритостта на западната
цивилизация в желанието й да разпространи своята норма в
глобален мащаб. Доколкото демокрацията е част от тази мисия
за Запада, тя на свой ред е подложена на съмнение и преоценка,
независимо дали новите пророци приемат нейната съвместимост
с исляма или не.

В същото време възприеманите като традиционни модели
на интеграция се намират в криза. Част от тях вече водят до
неочаквани резултати и задълбочават разграничението и
противопоставянето, вместо да се опитват да го преодолеят.
Причините за това са разнопосочни, но поне три от тях
заслужават допълнително внимание.

Първата е свързана с липсата на достатъчно отчетлив и
взаимно приемлив образ на състоянието на обществените
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отношения, което се определя като интеграция. Стратегията за
постигане на по-висока степен на интеграция чрез гарантиране
на формална равнопоставеност става все по-проблематична в
условията на динамично разгръщащи се и многомерни
неравенства. Политическите технологии, насочени към
установяване на равенство по отношение на някакъв набор от
формални критерии, насърчиха търсенето на нови разделителни
линии. Представата за интеграцията като унифициране на
условията и възможностите за социална изява компрометира
публичните основания на културната идентичност, основана на
разбирането за специфичния споделен смисъл, който хората са
готови заедно да приписват на определени събития, факти и
неща. В същото време единственото равенство, което изглежда
безусловно необходимо за постигането на интеграция –
равенството пред закона, се оказва компрометирано в условията
на общество като българското. Паралелното разгръщане на
разнопосочни модернизационни процеси задълбочава усещането
за неравнопоставеност, за несправедливост на задълбочаващите
се неравенства, а оттам и стремеж към самоопределяне чрез
различни от досегашните социални категории.

Втората причина е свързана с развитието на процеси на
фрагментация и нови форми на общностна динамика. Ритъмът на
социалната промяна нараства, а заедно с него и броят на роли и
позиции, на групи и общности, в които се изгражда динамичният
баланс между ориентири, спрямо които се изгражда
съвременната социална идентичност. Вън и независимо от
мащабните социални трансформации животът на хората
продължава да се определя от тяхната привързаност към
различни и все повече на брой групи и общности. Според
концепцията на проф. Богдан Богданов някои от тях се държат
като естествени, но те стават такива единствено и само в процеса
на споделяне на представата за живеенето като цялостен процес
на промяна и конструиране на реалността. „Отделно и заедно” е
мярата, в която се конструира съвременната представа за
свобода. Мярата за свобода на едно общество се определя от
това доколко то гарантира, отваря пространства и осигурява
възможност на хората да живеят отделно и заедно с други, да
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преминават от едни към други обвързаности. В този смисъл
постигането на високо равнище на интеграция е неразривно
свързано със свободата.

От тази гледна точка проблемът как е възможна интеграция
на една религиозна общност, каквато е ислямската, би могъл да
ни отведе до въпроса защо в представите на младите хора
именно ислямската общност се превръща в по-влиятелен,
достоверен и надежден ориентир за тяхната пълноценна
социална изява? Как специфичната социална връзка в общността
на изповядващите исляма трансформира, компенсира или може
би създава нова динамика в живеенето „отделно и заедно”? Дали
причината е свързана с характера на самата религия или със
социалния профил на вярващите? Как религиозното
самоопределение структурира потребностите от изява и взаимно
разбиране? И преди всичко доколко общностната свързаност
може да бъде възприемана като фактор за по-висока социална
интеграция? Възможна ли е социална интеграция извън
обвързването чрез общности?

Третата причина отново е в пространството на
политическия процес и най-общо се свързва с усилието за
непрекъсната подмяна на индивидуалните човешки права с
отстояването на колективни права. Изместването на смисловия
център от защитата на индивидуални права към някакви типове
колективни права води до формиране на фалшиво
представителство, което най-често блокира интеграционните
процеси. Самата представа, че е възможно отстояването на
някакви колективни права, които да представляват сбор от
индивидуалните права, чиято защита изгражда смисловото и
ценностното ядро на модерна Европа, носи прекалено висок
риск. Групите, ангажиращи се с представителство на колективни
права, произвеждат публичния образ на малцинството, а след
това се оказват заинтересувани от неговото трайно поддържане.
Представителните функции постепенно формират елит, който
легитимира своето влияние пред малцинството чрез
привилегированите си отношения с държавата и политическите
институции на мнозинството.
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За успешна интеграция са нужни три неща. Трябва да
искаш да се интегрираш, трябва да ти бъде разрешено да се
интегрираш и трябва да имаш личностния капацитет за това.
Много малко имигранти-мюсюлмани  отговарят едновременно и
на трите критерия.  Във Франция само 14% от милионите
имигранти мюсюлмани гледат на себе си като на французи.  В
Германия само 12% от мюсюлманите се самоопределят като
германци. Проучване в Дания показа, че само 14 % от
мюсюлманите, живеещи тук се самоидентифицират като датчани
и са с демократични убеждения. За тях мюсюлманската им
идентичност е несъвместима с воденето на западен начин на
живот. Да бъдеш мюсюлманин означава също така, да смяташ
себе си за съвсем различен и същевременно за по-добър човек от
не-мюсюлманите. Наличието на втория критерий – да ти бъде
разрешено да се интегрираш, също така не се наблюдава много
често. В мюсюлманските общности съществува много силна
форма на социален контрол. Всеки държи под око другия и ако
се забележи, че някой проявява нежелание да следва културния и
религиозен „кодекс“ той бързо става обект на силна критика и
рискува да бъде изключен от общността – често дори от
собственото си семейство. В най-лошия вариант – и това се
случва доста често – жени-мюсюлманки живеят под постоянна
смъртна заплаха, която ги възпира от навлизането в западния
начин на живот, дори когато става дума за елементарни човешки
права – да избираш самостоятелно своите сексуални партньори,
своя стил на обличане, прическа, приятели, религия и живот като
цяло. И накрая – иска се висока степен на лична зрялост,  за да се
интегрираш в една чужда култура. Това включва промяна на част
от собствената ти идентичност – от член на дадена група да
станеш член на друга социална група с напълно различни
културни ценности и традиции. Това не е като да смениш някоя
лоша привичка, да се откажеш от цигарите например.
Интеграцията  е сложно явление и освен социални  има и
личностно-психологически импликации.

Най-същественото предизвикателство пред формирането
на нови политики на интеграция се оказва готовността за
изграждане на публично пространство на диалог. В този смисъл
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ислямистката пропаганда би могла да има своите трайни
негативни тенденции и последици, само докато дебатът върху
нейните аргументи и истински основания остава извън
публичното пространство на диалог за качеството на социалната
интеграция в условия на културно многообразие. Европейската
модерност е предизвикана отново да аргументира и да отстоява
на своя територия мярата на собствените си ценности. Пътят на
упорито налагане на механизмите на интеграция предполага по-
скоро отказ от равнопоставен дебат. Енергията на социалната
критика в Европа като че ли разширява обхвата на темите и
задълбочава усещането за неефективност на интеграционните
политики. В тези условия изглежда, че кризата на моделите на
интеграция може да бъде преодоляна без промяна в тяхната
същност. Това предполага увеличаване на усилията за налагане
на практиките, които в известен смисъл доведоха до днешното
състояние. Другият подход би съсредоточил усилията към
изграждане на пространства на публичен дебат за европейските
ценности. Като че ли първата стъпка в тази посока бе предприета
от Франция, която започна осъществяването на мащабен
национален дебат по въпроса за френската национална
идентичност, изправена пред предизвикателствата на културното
многообразие. Но независимо от формата, тематичното
съдържание на този дебат неминуемо проблематизира
европейските ценности в диалог с глобалната представа на
исляма.

Този дебат без съмнение ще има и своите генерационни
измерения. Трансформационният контекст налага преосмисляне
на диалога между поколенията и ефективността на трансфера на
опит и знания между поколенията в условията на ценностна
криза. Диалогът между поколенията протича паралелно както в
рамките на общността на вярващите в исляма, така и в контекста
на формиращата се европейска идентичност. Способността за
съхранение и предаване на ценности се превръща в основен
аргумент на многомерния дебат между религиозни и светски
основания за конструиране на общностна идентичност. И ако
постигането на съгласие изглежда все по-трудно сред
родителските поколения, като че ли ценностният интегритет на
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най-младите поколения изглежда постижим в пространството на
постматериалните ценности. Постигането на съгласие относно
смисъла и разбирането на съвременните процеси задава
параметрите на нова генерационна идентичност, която търси
своите основания в процеса на преоценка и преосмисляне на
приемани като традиционни разграничения и принадлежности.

Същността на дебата по необходимост насочва вниманието
към системата на образованието. Споделеното разбиране за
ценността на образованието изгражда основата на
разграничаването и противопоставянето относно неговата
насоченост, форми и съдържание. Предаваното знание
проблематизира неговата ценностна неутралност. Чрез
публичните образователни политики се конструират и
трансформират границите на споделеност в интерпретацията на
съвместното живеене. Затова именно там дебатът за
европейските ценности ще придобива все по-реални очертания.
Същественият въпрос е той да не остане латентен,
омаловажаван, потискан и изтласкван по идеологически
съображения. Когато френското правителство получава доклад,
поръчан от самото него, за наличието на религиозни „знаци за
принадлежност“ в училищата, този доклад веднага е бил оставен
настрана, защото резултатите са изглеждали изключително
смущаващи. Докладът „Обен“ се  основава  на описания,
направени от държавни инспектори, които са посетили над
шестдесет средни училища из цяла Франция, със специално
внимание към quartiers (кварталите – под което се има пред
вид бедните квартали с предимно ислямско население)
.Степента, до която мнозина от тези училища са били
„халализирани“ ги е шокирала. В доклада се изреждат истории за
момичета, които са били поставени под постоянно наблюдение
от самоназначили се по-стари братя, налагащи телесни наказания
с юмруци и колани, ако счетат, че приличието е било нарушено.
Да се носят поли и рокли е невъзможно на много места, също и
за учителките. Налице е обсебеност от разбирането за „чистота“,
при което ученичките и техните родители изискват отделни
часове по плуване или отказват да пуснат децата си на училищни
екскурзии, при които различните полове могат да стигнат до



101

неконтролиран контакт. Или пък, ако го направят, някои от
децата  отказват да влизат в катедрали или църкви.

Има бащи, които не биха обменили ръкостискания с
учителки или не позволяват на жените си да разговарят сами с
мъже-учители. Има случаи, в които деца отказват да пеят и
танцуват, или да изучават музикален инструмент, да рисуват
човешко лице или да използват математически символ, който им
прилича на кръст. Въпросът за облеклото и социалното смесване
е довел до отказ от часове по физическо възпитание на много
места. Освен това децата се чувстват окуражени да отказват да
четат автори или книги, които считат за религиозно
неприемливи: Русо, Молиер, Мадам Бовари. Някои теми са табу:
еволюция, секс, Холокост. Както е казал един от бащите на
учителя: „Забранявам ви да споменавате Исус пред сина ми!“
(Obin 2005).

След  убийствата в редакцията на „Шарли Ебдо”
учителите от quartiers започват масово да се обръщат към
пресата, за да разкажат онова, което ги измъчва. При което
инстинктивната реакция на множество журналисти и политици, а
именно: „Това са тотално нетипични неща, а дори и ако са верни,
те само поставят стигма и служат единствено на Националния
фронт“ – се оказва просто неадекватна. По-важният въпрос,
повдигнат от доклада „Обен“ е дали френската образователна
система разполага с някакъв цялостен отговор срещу подобни
инциденти. Инспекторите отбелязват в доклада, че
администраторите обикновено омаловажават проблемите,
докладвани от учителите и не предлагат почти никакво
ръководство и указания отгоре. Именно това се има пред вид,
когато се  критикува тенденцията „да не се вдига шум“. Можем
да съдим докъде е стигнал този сепаратизъм от съществуването
на това, което французите смекчено наричат zones sensibles. Тези
„чувствителни зони”, които официално наброяват 750 и имат
общо между 4-5 милиона жители, са предимно мюсюлмански
гета, които  все повече са  извън закона на Франция.

Процесът на социализация много отдавна не се изчерпва с
усвояването на готови норми, знания и отношения. Разбирането
за продължаващо обучение кореспондира с представата за
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разрастващите се пространства на социална некомпетентност. В
този смисъл дебатът за европейските ценности, изправени пред
предизвикателствата на новата ислямска модерност, не може да
остане затворен в рамките на теологичните спорове. Неговото
истинско пространство е образованието, а резултатът от този
диалог ще определи качеството на интеграция, което е способна
да постигне съвременната европейска модерност. Пътят на
интеграция чрез диалог преминава през приемането на
различието и проблематизирането на собствената идентичност.
Едва тогава спорът може да прерасне в съвместно търсене на
основания за споделено развитие.

2. Югоизточно-европейската реалност
Процесът на интеграция на мюсюлманите в

трансформиращото се българско общество изправя
изследователя пред редица предизвикателства. Преди всичко
става въпрос за необходимостта от проблематизиране на самата
представа за интеграция на една религиозна общност. След
десетилетия на агресивна атеистична пропаганда началото на
политическите трансформации в България насърчи възраждането
на религиозните институции чрез защита на правото на свободно
изповядване на вярата. Двадесет и пет години по-късно сме
изправени пред активна и мобилизирана религиозна общност,
която не само възстанови своите традиции, но и вече навлиза в
процес на обновление и преутвърждаване на исляма в контекста
на специфичната десекуларизация на високоразвитите общества
в Западна Европа и САЩ. В каква степен процесите на
религиозно възраждане насърчават приобщаването към
съвременното българско общество, в което протичат подобни
процеси на възстановяване на авторитета на християнството, а в
политически план все по-отчетливо влияние придобиват
демократичните светски ценности? Как религиозната
мобилизация се съотнася с политическата социализация на
съвременните млади мюсюлмани? И преди всичко в какви
понятия можем да мислим и изследваме този тип религиозно
възраждане, който по модела на етническото възраждане
проблематизира качеството на социалната интеграция?
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Вторият тематичен кръг, който подлага на преоценка
съществена част от досегашните мисловни схеми при
интерпретацията на исляма в модерното общество, е свързан със
състоянието на самото българско общество и неговия
интеграционен потенциал. Редица изследвания, проведени през
последните години, показват, че задълбочаващите се социални
неравенства подлагат на съмнение устойчивостта на
традиционно насърчаваната етническа и религиозна
толерантност. Политизирането на етническите разграничения
влезе в специфичен резонанс с разпознаването на етнически и
религиозно определените Други. Опосредстването на
етническите и религиозните отношения от властта води до
задълбочаване на взаимното недоверие и до практическа
сегрегация в сферата на образованието. Как бихме могли да
определим интеграционния потенциал на българското общество
днес? Как и чрез какви институции българското общество
създава пространства на диалог и доколко те са достатъчно
открити и свободни от предразсъдъци и страхове? Превръща ли
се наистина образователната система на България в среда за
пълноценна социализация и интеграция за младите хора от
различните етнически, религиозни, културни и езикови
общности?

Едновременно с това наблюденията и етнографските
описания показват, че новата ислямска култура, елементи от
която очертахме преди няколко години (Босаков 2010), все по-
категорично проблематизира традиционно изповядвания у нас
ислям. Продължителната мюсюлманска традиция в България е
подложена на критика от младите хора, завършили религиозното
си образование и възпитание извън България. Този процес на
вътрешно обновление има своите ясно изразени генерационни
черти. Средните и по-възрастните поколения мюсюлмани не
винаги успяват да разберат и приемат идеите на своите деца.
Една от темите на този дебат е свързана със степента на свобода
на изповядване на исляма в България. Мнозинството, както и по-
възрастните поколения мюсюлмани, не приема тезата, че е
налице системно ограничаване на религиозни права, докато все
повече млади вярващи са склонни да приемат подобно
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обяснение. В каква степен повишеният интерес към
религиозните въпроси и дебата за външната изява на
религиозната отдаденост сред мюсюлманите може да намери
своя публична изява? Възможно ли е зачестяващите примери на
демонстративно изповядване на исляма да се превърнат в повод
за постигане на съгласие? Каква е ролята на светските и
политическите институции, включително на политическите
партии, в този процес? До каква степен опитите за политическа
експлоатация на религиозните въпроси може да се превърне в
проблем пред реинтегрирането на националната общност?

Пренасянето на културни модели и жестове в
съвременното публично пространство влияе върху
интересуващата ни проблематика в няколко съществени аспекта.
Преди всичко става въпрос за глобализиране на представата за
исляма като заплаха за модела на западноевропейската
модерност. Новите информационни и комуникационни
технологии промениха радикално не само перспективата ни към
света, но и възможностите за публична репрезентация на една
религиозна общност. Активността на религиозната пропаганда в
Интернет транслира не само религиозни текстове и тяхната
интерпретация, но и определени модели на поведение на
вярващия, които най-често нямат връзка с традицията на
изповядване на исляма в България. Свързването на представите
за исляма с фигурата на имигранта, както и проектирането на
имигрантския статут върху характера на религиозното
самоопределение сред второто и третото поколение на
имигранти мюсюлмани в Западна Европа, формират нови модели
на поведение, които постепенно започват да се налагат като
образец за следване.

Основното значение на съжителството на исляма и
християнството през вековете по българските земи започва да
губи определящото си място при пренасянето на модели на
поведение, характерни за имигрантските мюсюлмански
общности в Западна Европа. От една страна, това поставя
проблема за капацитета на самата мюсюлманска общност да
съхранява и предава опита си, а от друга – за степента на
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постигната интеграция като предпоставка за свободен и
ангажиран публичен дебат по темата.

В тези условия се формира новият духовен елит на
мюсюлманите в България. Учениците и студентите в
религиозните училища ще определят до голяма степен бъдещето
и качеството на публичния дебат по въпросите на вярата и
гражданската култура. Именно сред тях обаче се засилва
тенденцията на завръщане към „корените на вярата”, съчетано с
един много по-ясно изразен модел на проповедничество и
застъпничество в полза на идеята за исляма като единствено
правилната религия. Съществена част от тях споделят
разбирането, че в България няма достатъчно условия за свободно
изповядване на исляма. Все по-ясно изразени са представите за
относителната нетолерантност на българското общество към
религиозните различия, още повече когато става дума за
мюсюлманските общности. В същото време по отношение на
тяхната социална компетентност те не се различават съществено
от своите връстници, които приемат по-скоро обобщаващите
негативни оценки за публичните институции и споделят
недоверието към техните представителни функции.

В ценностен план резултатите от четвъртата вълна на
Европейското изследване на ценностите (Фотев 2009) в
България показват ясно наличието на все по-ясен общ профил
сред мюсюлманите. В значително по-висока степен, отколкото
сред представителите на другите социални, етнически и
религиозни общности, те изразяват своята привързаност към
религията, семейството и работата. Този ценностен профил
консолидира преобладаващата част от мюсюлманите и ги прави
все по-отчетливо различими в социален и културен план.
Едновременно с това готовността за деклариране на
принадлежност към християнството сред останалата част от
българското общество намалява. Разочарованието и недоверието
към публичните институции не отмина Българската православна
църква. Като че ли в противовес на тази тенденция сред
мюсюлманите е налице пълноценно възраждане на религиозните
институции и ритуали, което все повече се превръща във фактор
на цялостната им публична изява.



106

Европейският дебат за мястото и ролята на исляма в
светската държава неминуемо се отразява върху процесите на
интеграция у нас. Отрицателният резултат на референдума в
Швейцария относно изграждането на нови минарета се превърна
в поредния повод за дискусия за границите на религиозна
толерантност, когато става въпрос за исляма в Европа.
Либералната перспектива изглежда подложена на съмнение, а
консервативните тенденции все по-отчетливо формират
общественото мнение. Поне засега нито европейските
политически институции, нито отделните страни изглеждат
готови да отговорят на предизвикателството на
модернизиращата се представа за исляма.

Отзвукът на тези процеси в България като че ли насърчава
поддръжниците на новата ислямска култура, които намират
основания за пропагандиране на своята визия за исляма в
примерите на неразбиране, страх и ксенофобия по отношение на
мюсюлманските групи и общности в Европа. Религиозната
пропаганда все по-често си служи с представата за страха от
исляма, за да мобилизира подкрепа за собствената си доктрина.
В българското публично пространство тази пропаганда засега
няма определящо значение, но продължителният период от
време на партизиране на темата за етническите и религиозните
общности пречи за постигането на съгласие по общите принципи
на съвместно развитие.

Разколебаването в светските демократични ценности като
основа на българската национална общност променя контекста, в
който се проектират процесите на религиозно възраждане сред
мюсюлманите. Масово споделяните представи, че равенството
пред закона у нас не е гарантирано, че публичните институции
обслужват интересите на конкретни групи от властващия елит,
представата за високата степен на корумпираност и
практическата невъзможност за ефективно противодействие –
всичко това способства самозатварянето и частичното изолиране
на мюсюлманската общност. По този начин прокламираните и
законово защитени права биват възприемани като формални и
относително неутрални спрямо всекидневния живот на хората.
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Затова тяхното отстояване не се разпознава като залог и
гаранция за пълноценна социална изява.

Приемането на България за пълноправен член на
Европейския съюз я превърна в една от малкото европейски
страни, признали официално исляма и едновременно с това – в
страната с най-висок относителен дял на местно мюсюлманско
население. Това е сериозно предизвикателство, доколкото може
да се превърне в част от уникалната културна роля на България в
Европейския съюз, но би могло и да постави страната ни пред
редица рискове. Процесът на европейска интеграция е и процес
на интеграция на българските мюсюлмански общности към
светския модел на западноевропейската модерност. В известен
смисъл постигането на по-висока степен на интеграция на
българската национална общност преминава през пълноценната
интеграция в общото европейско пространство. И ако в
политически и културен план нашето място никога не е било
поставяно под съмнение, то в политически смисъл България
тепърва предстои да изработи и отстоява своите позиции.
Въпросът за интеграцията на мюсюлманите в България е
неразделна част от проблема за мястото и ролята на страната ни
в Европейския съюз и то не само защото сме изправени пред
необходимостта да спазим поети ангажименти, а по същностни
причини, имащи пряко отношение към качеството на
демокрацията у нас. От успеха на България зависи много
формирането на цялостна европейска позиция спрямо исляма и
неговата модернизация. Ако българският опит покаже ефективни
резултати по отношение на съвместяването и интеграцията на
ценностно равнище между все по-енергично отстояваните
религиозни ценности и светските демократични ценности, това
би могло да е изключително съществен принос към общото
разбиране за границите и гаранциите за пълноценно
функциониране на една религиозно толерантна демократична
политическа култура, насърчаваща многообразието.

Българското обществено мнение възприема общността на
изповядващите исляма като етнически определена, относително
хомогенна и отчасти зависима от формите на своето политическо
представителство. Липсва публичен дебат по условията за



108

пълноценна изява и по изискванията за гарантиране на чуждата
религиозна вяра. Демократичните принципи се възприемат
частично, като минимално приемливи норми, които би трябвало
да осигурят традиционно приеманата за достатъчна търпимост в
отношението към религиозното различие. Налице е нарастващо
значение на публичните институции при санкционирането на
новите форми на ислямска култура, както и увеличаването на
влиянието на представата за риск, свързвана все по-често с
процесите на религиозно възраждане в мюсюлманска среда.
Едновременно с това вътрешната регулация на общността и
нейните собствени механизми за контрол практически биват
подценявани или поне пренебрегвани твърде често.
Доминиращите стереотипи в отношението към общността на
мюсюлманите в България определят нарастващата
чувствителност към всеки опит за поставяне на въпроса за
публичните изява на исляма. В същото време анализът показва,
че тази чувствителност не прераства нито в готовност за
радикално ограничаване или налагане на някакъв по-строг
режим на сдържане по отношение на религиозните свободи, нито
обратно – към насърчаване на диалогичността и откритостта при
обсъждане на аргументите на Другия. В този смисъл имаме
основание да потвърдим хипотезата за наличието на латентни
напрежения и противопоставяне, които подлежат на стихийна
мобилизация и за съжаление все по-често биват интерпретирани
в политически контекст.

3. Проблемът власт – идентичност
Много важно проблемно поле е взаимопроникването на

власт и идентичност. Власт и идентичност е проблем,
дискутиран в различни изследвания на нацията и националната
идентичност, етничността и етническите граници (Weber 1947;
Андерсън 1983, 1998; Barth 1969; Гелнър 1999; Smith 1986, 1991;
Gossiaux 2002, 2004 и др.). Макс Вебер подчертава тясната
връзка между кръвното родство (произходът) и етничността. Той
определя етническата общност като група, вярваща в своя реален
или въображаем общ произход, представата за който се
поддържа в рамките на политическата общност (Вебер 1992).
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Изучавайки традиционната власт и нейните водачи, Вебер се
съсредоточава върху различията в механизмите на въздействие
на различните видове власт. Е. Гелнър показва политическата
същност на нациите и национализма като политическа идеология
от епохата на индустриалното общество и въздействието на
държавата върху идентичността на гражданите (Гелнър 1999: 39-
87, 118-135). Б. Андерсън разкрива някои от механизмите на
въобразяване (съзнателното изграждане или конструиране) на
нацията като политическа общност и на национализма като
политическа идеология, анализирайки политическите и
културните системи, от които те възникват (религиозни
общности и свещени езици; династически  царства с център на
божествена власт и променливи граници; осмисляне на времето
на базата на вертикално повторение на събития, обусловени от
свещен прецедент и др.). Вниманието му е съсредоточено върху
процесите на секуларизация на общностите и на представите за
света, времето и властта чрез изместване на свещените езици от
всекидневните писмени езици и ролята на книгопечатането за
конституиране на националните идеологии и идентичности
(Андерсън 1998: 21-22, 27). В изследванията върху националната
идентичност А. Смит разглежда различните видове колективни
идентичности (политическа, религиозна и етническа), тяхната
устойчивост и променливост в исторически план, както и ролята
на властта за оформянето им (Смит 2000).

Проблемът власт – идентичност е тясно свързан с този за
етническите граници, определяни от Фр. Барт като “символни
зони на контраст между членовете на различни групи”,
обусловени от съществуването на признати социални граници и
очертани от стабилни или променливи културни черти на
общността, значими за нея (Barth 1969: 13). Ф. Госийо представя
сложните процеси на взаимодействие власт – етнос през XІХ –
ХХ век на Балканите: въздействието на националните държави
върху кристализиралото с векове религиозно многообразие на
полуострова, с особено внимание върху ролята на националните
и политическите идеологии за оформянето на различните
етнически и национални общности в Югославия (Госийо  2004).
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Идентичноста се определя като изживяване на другостта,
която се изразява чрез определени самоназвания или названия на
групите, с които те са известни в определена социална среда.
Създадени в групата или наложени й отвън, те отразяват процеси
на взаимодействие или изолация, на адаптация или интеграция, в
резултат на което се оформят регионални и локални общности,
обозначени на различно местно, регионално, политическо или
държавно ниво. Термините за идентичност са ендогенни
(вътрешни, създадени в общността, употребявани от самата нея)
или екзогенни, наложени отвън – от съседни общности или от
държавата и нейните институции. Възникнали в различни
периоди от съществуването на общностите, те са видимият знак
на групата, независимо от същностните промени в нейната
социална структура и/или култура, свързани с модернизация
(респ. миграции). Наред с устойчивата, стабилна във времето
идентичност се наблюдава и ситуационна (представителна или
преференциална), проявяваща се при определени обстоятелства
и още – множествена идентичност, чрез които групата се
адаптира в различни политически и социални условия, както и
по време на миграция (Бонева 2001).

Основният извод от представения дотук анализ може да
бъде формулиран в две насоки. Първата е свързана с разбирането
за наличието на цялостен процес на религиозно възраждане сред
мюсюлманите (в това число и в България), който се изразява в
активизиране на религиозните институции, на дебата по
религиозните въпроси в рамките на самата общност, в
изграждането и развитието на религиозните институции и
практики.

Втората насока е свързана с определянето на религиозните
и демократичните ценности, чрез които е възможно
изграждането на пространство за пълноценна интеграция не само
на мюсюлманската общност в българското общество, но и на
всички религиозни общности в европейското културно и
политическо пространство. Тезата за определящата роля на
ценностните съотнасяния в този процес проблематизира
досегашните институционални представи и съсредоточава
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вниманието върху процеса на формиране, съхранение и
предаване на ценности.

В перспектива осъщественият анализ определя значението
на образователната система, която във все по-голяма степен ще
се превръща в най-подходящото, но и най-чувствителното
пространство за диалог, основан на споделени ценности и
толерантност, изградена на основата на самоуважението. Новите
изследователски перспективи не само по отношение на
религиозната идентичност, но и в по-широк план, все по-често
ще проблематизират капацитета на българското общество да
интегрира чрез средствата за предаване на ценности в контекста
на съществуващото културно многообразие. Поради това
настоящите размисли може и трябва да бъде разглеждани като
стъпка към дефинирането на нови изследователски полета и
формулирането на нови концептуални проблеми.
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Доц. д-р  Борислав  НИНОВ
ЛИЧНОСТОВАТА ТИПОЛОГИЯ  И

ТРАНСФОРМИРАЩИЯТ КРИЗИС
Типология личности и трансформирующий кризис

Доц.д-р Борислав Нинов, РЕЗЮМЕ:
Для того чтобы объяснить и проанализировать трансфо-
рмирующий кризис в поведении человека, прежде всего
необходимо создать определенную типологию личности,
независимо от того насколько несовершенной она может
оказаться. В докладе автор останавливается на тех „не-
характерных“, но осовремененных, моделях этой типоло-
гии, основываясь на последних достижениях трансперсо-
нальной психологии. Подобная типология предоставляет
значимые основания считать, что тип данной личности в
тот или иной момент жизненного пути каждого из нас
дает возможность пережить трансформирующий /ду-
ховный/ кризис. Он зачастую становится переломным
моментом земного пути, который изменяет не просто
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личность, но и динамику малой группы, в которой мы
живем, а также динамику общества в целом.
Ключевые слова: Трансперсоналность, кризисы личности,
сознание, мотивы на личности, ценности
„Животът се храни с живот”.

„Да бъдеш „нормален”- това е висшият идеал на
неудачниците, на всички, които все още не могат да се
адаптират. Но за хората, чийто способности са много пове-
че от средните, за тези, на които никога не им е било труд-
но да постигнат успех и да изпълнят своята мисия в света, -
за тях ограничението „норма” означава покрустово ложе,
нетърпима скука, адска безплодност и безнадежност. И
вследствие на това, съществуват толкова много хора, които
стават невротици, защото те все пак са нормални, както и
тези, които стават невротици, само защото не могат да
бъдат нормални.”                          К. Г. Юнг

От теорията и практиката е известно, че духовните
пътища, които една личност избира като поведение, или
попада в тях, крият в себе си многообразни трудности,
капани, които могат да доведат до сериозни
психологически и дори физически проблеми. Всички
велики духовни традиции отделят специално внимание на
проблемите или „лъжовно-стите” на един или друг духовен
път, както и съветват тези, които се опитват чрез
духовността да постигнат само-реализация, да извършват
това под ръководството на опитен учител. Същевременно
обаче, почти е невъзможно да достигнеш собственото си
единение с Божественото, ако не направиш опит, дори и
нищожен, за да излезеш от рамките на шаблона, на
Матрицата и да опиташ силите и способностите си в една
„друга” реалност – реалността на „новия мистицизъм”/ по
Теодор Розак/. И тази различна реалност няма как да не ти
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достави патерните  и корективите на собствената ти
личност; в една или друга степен да промени отношението
ти и възприятието на света, такъв, какъвто той, може би е
бил, е, и ще бъде./1/

Духовната криза/и често създават необичаен
психичен дискомфорт. Тя плаши, потиска, води до
панически атаки, създава въображаеми „чудовища” – почти
всичко, което ние несъзнавано привнасяме от ежедневието,
от сънищата си, от видяното и чуто от СМИ, в
рационализирането и персонализирането на реалността. Да
си в духовна криза е почти винаги ясна индикация, че
личността търпи промени и по един или друг начин плахо
пристъпя към Божествеността на своето битуване. Страхът
няма начин да не се персонализира – с една, или друга
приумица на ума, на егото, на възпитанието. И тогава –
много често ние сме в криза. Криза, която обяснява живота
ни като:

Навитото въже, лежащо като змия
Духовността винаги се постига чрез криза. Всяка

духовност –дори тази, която определяме като наследство-
от семейство, училище, общество. Тази „социализирана”,
т.е. придобита като упражнения върху психичната,
биологична, ментална, духовна,  структурираност на
индивида често е плод на дълги усилия, но тя не винаги
дава плод. Такъв духовен човек, така или иначе, в
определени житейски моменти, свежда приоритетите си за
„духовност” като компенсаторни механизми /различни
комплексни доминанти/, с който най-често се опитва да
въздейства върху близкото си обкръжение. А, ако това не
му се отдаде – просто зацикля в сложна амалгама от
интровертност, превръщайки се в най-добрия случай или в
„талантлив кверулант”, или в „пасивен садист”- въздига
личността си в ценност, която упорито налага, докато не
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бъде признат/ в първия случай, той се бори срещу нормите
на реферетната си група, а във втория,поради оказаното му
безразличие, често стига до демонстративен хомоцид, или
суицит/. В посочените аспекти духовната криза често
изглежда, и се възприема от личността,която претърпява
трансформация, като илюзорност/”мая” – според
санскритските определения за илюзия/, която връхлита
психичната й констелация и създава у нея различни
психични феномени, познати като страх, паника,
агресивност, отчуждение, липса на самоконтрол, безсъние,
отказ от храна и т.н. Тези артефакти на психиката, ако не
бъдат уточнени и консултирани със специалист, или
духовен учител, психиатричната общност неминуемо им
поставя диагнозата „психоза” и започва мъчителното и
безполезно третиране с биохимични вещества, или
хоспитализиране в психиатрична клиника. По този начин
„навитото въже” в краката ни, неминуемо се превръща в
„заплашваща змия” която непременно трябва да бъде
убита.

Духовни кризи познава всяко социално общество. Те,
в един или друг аспект, са плод на неспособността на
отделната личност да се адаптира - да приеме ценностите,
нормите, духовните изисквания/религиозни, или
идеологически/ на това общество. Тази неспособност, освен
че е плод на социална невъзможност за  адаптивност на
отделния човек, но би могла и да е изкуствено
предизвикана, посредством медикаментозна
намеса/третиране/, или просто да е биологичната
несъвместимост на един или друг индивид. Социалната
неспособност би следвало да се анализира като липса на
изградени социални умения/ в литературата те се наричат
феномена „маугли” – на името на детето, намерено след
години в джунглата и израсло сред дивите животни/.
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Липсата и влиянието на тази умения може да имат най-
различен произход – от отсъствието на подходяща среда, до
съзнателна социална депривация на подрастващия. А във
втория случай, при отсъствие на подходяща биологична
съвместимост, вече става въпрос за физическа, или
психична невъзможност индивида да получи подходящите
социални техники, т.е. да е налице определен вид
заболяване, което не може да бъде преодоляно от
съвременната медицина.

Единствено човешката съзнание притежава
психичната способност, която ние познаваме като
въображение. А от своя страна само въображението може
да създаде подобен психичен феномен, наречен фантазия.
Фантазията от своя страна в определени социални, или
физически ситуации пък поражда и структурира в себе си
особени психични структури, наречени фантазми. Разбира
се, границите между посочените психични структуралности
е много тънка и крехка, и тя може да се разграничи и
определи или от опитни специалисти, или от наличното
вече техническо оборудване в специализираните заведения.
Посочените характерности на човешката психика често
пъти недооценени, или оценени погрешно, водят личността
до социална и психична изолация, или до натрапващото се
и неубедително вмешателство на обществото.
Обществената, или по-скоро, научната гилдия
дискредитира хора, „прекаляващи” със своите фантазми и
вместо да им помогне за реална реадаптация, ги дамгосва с
клиничните описания на изкуствено и нереално обозначени
психични „заболявания”. Това особено добре може да се
наблюдава при обособените от К.Г. Юнг  психични типове,
особено при интровертите. За фантазмите швейцарският
психолог е категоричен, че те са комплекс от представи,
отличаващи се един от друг, по това, че не им съответства
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никаква друга външна реалност. В самата реалност, те най-
често се пораждат или от една очакваща, интуитивна
нагласа, или представляват изригване на несъзнавани
съдържания в съзнанието. А творческата им мощ се
проявява в способността да родят идея, която не е била
заложена във външните факти и представлява своеобразен
абстрактен израз. Така задачата на подсъзнанието е
изпълнена, когато пресъздадената от него идея изглежда
като извлечена от външните фактори и нейната валидност
може да се докаже чрез тях. По този начин недостатъчната
свързаност на Аза с обекта, поражда в несъзнаваното
компенсаторна връзка с обекта. Свободата на духа се
оковава с вериги на жалка финансова зависимост,
немарливост в поведението – и всичко това често отстъпва
на едно страхливо свиване пред себе си и обществото, за да
„изплува” в блатото на незначителни връзки, а желанието
за властване – в жалък копнеж да бъдеш обичан./2/ Но дали
цялата истина за фантазията и фантазмите може да се
обясни по този начин?

Фантазията и фантазмите са безспорен компонент на
всяка човешка психика – дори и на тази, която науката
смята за „болна”. Тази банална истина може да се
илюстрира с множество примери на хора, допринесли за
развитието на различни отрасли на човешката дейност : от
точните науки, до всички видове изкуства. Тези психични
компоненти са и главният фактор, съпътващ духовното
израстване на личността – трансформиращият кризис, или
„базовата компонента” на личностовата типология. К.
Уилбър/Wilber, 1997/ нарича този кризис „ холон на
зрителя” и определя, че той дори в процеса на своето
възникване, придава определена форма на културния фон.
Илюстрацията на холона може да се потърси и в самия
факт, че Ван Гог често е говорел как е видял възкръсването
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на Христос. И това, което той е имал предвид, е имено
това, което видял : двете износени обувки, които рисува и
за което неговият приятел-художник Пол Гоген споделя, че
Ван Гог рисува  на стената с жълта боя, която внезапно
става виолетова:” Аз съм един в Духа. Аз – Светия Дух”. И
този факт, според Уилбър, ни убеждава безспорно, че тези
дълбоки и високи състояния на психиката са потенциално
достъпни за всеки един от нас – духовното осъзнаване и
единението с „ Христовото съзнание”./3/

В трансперсоналната психология подобни и явни
състояние на психичната дейност са често срещани
феноменални изживявания, за които наука до началото на
XX век почти не говори, или ако анализира, то
традиционалните и конвеционални среди мълчат или
отричат. Плах опит да се анализират тези явления са
правени от „бащата на психосоматичната медицина”,
Франц Алекзандър/1935, Alexsander/, но той, като
психоаналитик, свежда соматиката само отчасти до
отделни психични феномени, причиняващи
„заболяванията”. И тези причини са, естествено, от
сексуален характер, с които личността не може да се справи
– да ги изтласка от подсъзнанието в съзнанието, да ги
осмисли и надживее. Интересните и „фрапиращи” описания
идват по-късно – от ренегата-психоаналитик Вилхелм Райх.
Неговата основополагаща теория за „брониране на
характера” и изводите му, че невротичното поведение на
личността, което довежда до трансформиращ кризис, е
блокаж на бионергията в човешкото тяло, което не е
способно да я консумира, трансформира и реализира,  и
намира израз в неадекватно човешко поведение, защото не
е усвоен „вселенския оргон”. Този „оргон” донася всички
беди на съвременното човечество и ще бъде така, докато
той не се трансформира в защитна функция, която да
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преодолее болестите на Цивилизацията. Болести,
характеризиращи се с изключителна психична активност, и
невъзможността и незнанието как „оргонната терапия” да
бъде впрегната в тяхното лечение и преодоляване на
изкуствените ограничения на психичните функции./4/
Всъщност, за подобни психични проблеми и тяхното
решаване не на соматично, а на психично ниво говори и
практикува канадската психоложка Лиз Бурбо./5/

Личностната динамика, конвенционалните кризи и
духовното израстване на индивида са препъни камък в
множество научни търсения, експерименти, тези и
хипотези. Независимо от предлаганите прогресивни за
времето си модели, официалната наука, която е свикнала да
борави само с „факти”, упорито отрича, или мълчи пред
засипващите я феноменологични , трансперсонални и
трансцендентни  подходи към необяснимите и
неподдаващи се на традиционните методи  опити за
решаване на набъбналите фактологични „стигми” на
нетрадиционните и оригинално-парадоксални модели.
Страхът от Новото и Необичайното поражда и редица
Конспиративни схеми, които да отклонят вниманието на
търсещите от Истините на Вселенските закони и
тяхното приложение.Страхът, който е в основата на
Властимащите, и който на моменти ги докарва да
изтъпленията на познатия ни Ужас! Ужасът да загубят
Богатствата, Властта, Печалбите от
свръхпроизводството и разбира се – Пазарите, за своите
Безумства!... Нормално… От гледна точка на
Трансперсоналните изследвания, това също е
„трансформиращ кризис” на вековните Зависимости и
болката от Абстинентните синдроми!...

Но така или иначе, лъчите на Светлината все по-ярко
осветяват Мрака и много човешки същества все по-
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убедително виждат, разбират и осмислят, че Въжето,
увито в краката им не е змия. То, чисто и просто си е
въже – добре усукано и пригодено за вселяване на Страх,
Подчинение и Неведение. По тези житейски и научни
пътеки, постепенно и еволюативно, човечеството все
повече и повече започна да се приближава до изконната си
същност, която може да се нарече :

Мандала на Цялостната личност
Учителят Екхарт проповядва : В Бога е цялото божествено
битие. Цялата човешка природа не е в един човек, защото
единият човек не е всички люде. Но в Бога душата познава
цялата човешка природа, а и всички неща в техния
максимум, понеже там ги познава по битие./6/

Трансперсоналното и трансцендентното в случая е
онзи сакрален момент, който Екхарт е имал предвид : Бо-
жественото битие на душата. Божественото, което „vien et
va”т.е. „идва и си отива”. Или, извечният смисъл и „духов-
ната въртележка”, че Животът е колело /Самсара/, която ни
върти във вихъра си – кога тихо и неусетно, кога бурно и
безметежно. Докато Ние не осмислим, осъзнаем и прет-
ворим идеята на Бога : Нашето битуване е част от Битува-
нето на Галактиката, на Галактичните сътворения и, всъщ-
ност на – Вселенската динамика. Вселенската динамика,
която ни призовава, сътворява и домогва до нашата изкон-
на същност – Мандалата на Единството. Мандалата на За-
вършеното съвършенство, което се руши, за да се Сътвори
Отново. Сътворено в спиралата на безкрайната еволюцион-
на Идея, предназначена да бъде Бог. Да бъде онази Бо-
жествената изразност, наричана от науката Homo sapiens.

Кръгът е най-съвършената геометрична фигура.
Центърът му е еднакво отдалечен от всички точки на
заграждащата линия повърхност. Едва ли е случайно, че
една от най-древните цивилизации – тази на Индия, както и



121

на Тибет, са обозначавали съвършенството като кръг.
Всъщност, кръгът може да бъде открит и в битийността  и
на други цивилизации и народи. Тази геометрична фигура е
много характерна и за пра-българската културална обус-
ловеност. Можем да я открием не само артефактите на ар-
хеологическите разкопки, но и в по-нови времена – напри-
мер, в шевиците и фигурите на облеклото, в домашните и
религиозни пособия, в архитектурните и елементарни при-
надлежности на всекидневния живот. И всичко това, много
преди народът ни да приеме християнската вяра и да бъде
повлиян от културите на Изтока, както и на тези – от Запад.
И това едва ли е случайно.

Случайността, това е неизбежната необходимост.
Или, ако прелистими „Кибалион”, ще открием, че става
въпрос за Закона за причината и следствието. Без изли-
шен драматизъм и еуфория, този Космически закон опре-
деля почти всяко наше взаимодействие и действие със
заобикалящата ни реалност. И когато не се съобразим с
Него, настъпва „драмата” на детската игра  „Сляпа баба”.
Защото не е необходимо да знаем, че има Закон за гравита-
цията, след като сме се спънали и сме си обелили носа…
Положението, обаче, става много по-сериозно и драма-
тично, когато в житейските си  пориви, не разберем, при-
ложим и осъществим Мандалата за Цялостната  лич-
ност. Или „кръгът”, в който да се вместим и реализираме
не само житейските си интенции, претенции и възможнос-
ти, но и този Житейски кръг, който ще ни даде, и ни дава
Свободата да сме Ние. Да сме Божието творение, съвкуп-
ност от телесност  и душа, които имено по  Законът за при-
чината и следствието, а и този – Законът за взаимното
привличане, са дошли тук – на планетата Земя, по свое
желание и воля, за да творят онази все още непонятна
енигма, която накратко наричаме Живот.
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Сам по себе си животът е невероятна смесица от вяра,
духовност, социална практика, възможност за адаптация,
преодоляване на кризи, израстване личностово като
самосъзнание, приобщаване към изначалната ни
Божественост. И всичко посочено може да се прояви само
като идея, ако няма наличност на наша съзнателно насочена
дейност, променяща обстоятелствата. Както вярата е
необходима за възбуждането на нашите афекти, същото
важи и за вярата – и тази дуалност в един, или друг случай
изгражда нашата личност. Изгражда нашето отношение
към реалността, към самите нас – и то „тук-и-сега”. Вярата
е необходима да изгражда приятни фантазми, въображение
чрез силата на живата си природа, които трябва да я
придружават. Затова всяка химера на мозъка е дотолкова
жива, колкото вярата в нея е по-обилна, настойчива и
убедителна./7/

Но личностовото израстване, трансформиране на
психичната устойчивост не е възможна без наличието на
страдание. И разбирането за отсъствие на обособено Аз,
което е очевидно за мистиците и мъдреците от всички
епохи, това, което ги разграничава от ежедневното човешко
страдание , е едно от основните положения на Вечната
Философия. / Има страдание, но няма страдащ; Има
действие, на няма действащ ; Има нирвана, но няма
търсещ ; Има Път, но няма идващ. - Будда./. От
позициите, трактовките и разбиранията на тази Философия
е предпоставката за освобождаването от страданието.
Когато всички осъзнаят Всичко, както и Самите- себе- си,
страданието става излишно – и не заради нещо друго, а
просто защото няма да има причини за страдание. Страдат
само частите, но не и Цялото. Така извечното послание на
мистиците гласи : „ Вие се избавяте от страданието, когато
осъзнаете, че „част” – това е илюзия; няма обособено Аз,
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което би могло да страда.” Защото Вие сте „Цялото”, на
което му е известна само свободата, избавлението и
сиянието. И да постигнеш Цялото, означава да избегнеш
съдбата на частите, които са само страдание, болка и смърт.
Или както възкликва гениалният Видгенщайн : „ Не
мислете, просто гледайте!”./8/

Мандалата на Цялостната личност има много
особености, постановки, тълкувания, прогнози, но в крайна
сметка философската и психо-социологическата й същност
се свежда до елементарни репери, които са били известни и
на „древните” и на „модерните” мистичните тълкуватели,
както и на мъдреците, които не са криели своите тайни –
но, Уви!, те не са разбирани, или много погрешно
тълкувани. Мандалата, или извечният Уробурос, захапал не
случайно опашката си, дават прозрение /Просветление/, на
всяка личност, която се опитва да се докосне и до
собствената си битийност, както и до Божествената си
принадлежност.  Религията на разбиращият Законите на
вселената дава милост на всеки, който се домогва до нея.
Тя нищо не отхвърля и всичко приема. Защото
„вътрешният гуру” във всеки един от нас, не е нещо
необичайно и необикновено – това е неизменната и мощна
Плерома на човешката Природа. Така Плеромата, е
битийността ни и нашето всекидневно съзнание. Това са
нашите чувства, мисли, емоции, характеристиките на Аза,
реактивите на поведението ни.  Там не съществуват и не
битуват характеристики като дуалността на землянската ни
същинка. Може би по този повод Дионисий Ареопагит
възкликва :  Тя не е душа, не е ум; Не е въображение или
мнение, или дума; Тя не е и число, и не е порядък, не е
величина, не е равенство и не равенство, не е подобие и не
е отличие;  Тя не живее и не е живот……….и т.н. Така
посредством Плеромата станаха възможни откритията на
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Трансперсоналната психология. Новите състояние/старите
състояние, но неизследвани, или загубени в прахоляка на
хилядолетията…/ на същото това „старо”, „архаично”,
„традиционно” съзнаващо Себе-си и Реалността  свойство
на Човека, което непрекъснато прави опити за домогване до
Онова-Което-Е… За същността на Божествения си
произход и Божествените си възможности : На Свободната
Воля и Свободния избор.
Може би логично стигаме до извечната библейска Истина :
Животът се храни с живот!! /
„Словото стана плът и живя между нас,пълно с благодат
и истина. И ние видяхме славата Му – слава като
Еднороден от Отца.”/9//…

+         +         +
Животът, прекаран в самота дава много поводи за

размисли. Тези размисли са своеобразна рефлексия както
на реалността около нас, но и саморефлексия на мислите,
чувствата, емоциите – въобще на всичко, което изпитваме в
настоящия момент. Тази саморефлексия е и надигащото се
подсъзнание, което изплува на моменти и „блокира”
съзнанието с невероятните спомени във вид на визуални,
вкусови или други перцептивни феномени. Понякога те
стават повод за нормални житейски кризи. Житейски
кризи, които не са актуални, а се появяват като феномените
– „déjà vu” и “deja vecu”. Независимо от това, те си остават
житейски кризи и почти винаги са в основата на
личностовата ни промяна – било към израстване, било към
срив. Освен това  самотата като такава ражда два велики
човешки и вселенски феномена : Мълчанието и Тишината.
Единствено самотният човек е в състояние да прецени,
осмисли и оплоди Божественото си предназначение : това,
да бъде Творец. Единствено и само осмислената Самота
преценява и сътворява битието – Битието, не такова,
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каквото Е, а Битието, каквото личността желае да бъде.
Битието, хранещо се с Живот, който трябва да роди
Живот! И тук най-верен и неотменен съветник и
придружител е Душата. Само тя и единствено Тя би могла
да насочи сомата към творчество, към креативност, носеща
радост и за Другите. Мълчанието и Тишината, породени от
Самотата/не от Самотността – тя е особеност на характера,
докато Самотата - е стил на живот /,  са реперите, на които
всяка извисила се личност се опира, за да преодолее
личностовата си определеност и самоопределеност, да
надскочи житейската криза, и самоосъзнала
принадлежността си в „света на сенките”, да се превърне и
в „сянка за себе-си”, и в „сянка-за-другите”. И в такъв
екзистенциално-извисен момент, личността се възкресява в
Мандала. Превръща се в Цялостната личност със своята
Кръгова неизбежност на Претворението, Което- Е
,Което Е-било, Което-Ще-бъде. Превръща се в Тишината и
Мълчанието, родени от Самотата на Божество, неизбежно
по своята същност, предназначение и присъствие. Когато
попитали музикалния гений Моцарт какво харесва в своята
музика, той бил категоричен : Най-чудесното е тишината
между нотите!...Върху личностовата типология и нейните
особености много автори са опитвали перото си. Освен К.
Г. Юнг, за „характерологията” и нейната динамика, опити
за нейното структуриране са правели Е. Кречмер,
Шелдън,  Р.Лейнг , В. Райх, Ал. Лоуен и  редица известни
изследователи. Но да се опише един индивид и да се
„затвори” и сведе до определени качества и свойства, е
рисковано, проблемно и преходно. Това е така, защото,
самата личност не е константна величина и тя в своето
развитие – от детските години до своята старост,
претърпява редица промени, които се дължат не само на
генетичната и психологическа обреченост, но и на редица
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социално-психологически фактори, които повлияват
нейните характеристики. Тук е мястото да се отбележат и
духовните кризи, отразяващи се на поведенската структура
и социалната мобилност на един или друг човек в неговото
житейско кредо. Тези духовни кризи много често са и
повратният момент, бележещ ново житейско начало, нов
социален и духовен мироглед, нова житейска програма,
която в някои случаи повлиява не само статуквото на самия
индивид, но и на малката и голяма група на която той
принадлежи, както и на обществото като цяло.

Истинските житейски кризи, тези, които носят
позитива в себе си, по същество са Мистичния Път, който
носи в същността си радост в любовта, осъзнатото следване
на стремежа на душата към нейния Източник,
преодоляването на безпорядъчния стремеж към „
преходните блага”. Истинското въздигане на любовта като
дар на Бога е единението: „съвършеното сливане,
обединяващо влюбените в едно цяло”. По този начин
„земното бракосъчетание” – постигане на известна част от
Мандалата на Цялостната личност, достига Божественото
си призвание и олицетворение в духовното
бракосъчетание. По този начин достигнала божествеността
на предназначението си, душата е в състояние да прояви
божествена съзидателност като става енергиен център,
източник на трансцендентния живот. Изучавайки животите
на мистиците и духовните учители, не можем да не
забележим и откроим непрекъснатото състояние на
единение, или духовно бракосъчетание, за тези които са в
състояние да го постигнат, реализират и ознаменуват в
името на живота на великия Абсолют. Така мистикът или
духовният учител на всеки от етапите на Мистичния
Път/или на осъществяването на Мандалата на Цялостната
личност/, непременно минава през духовното очистване –
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и на органите на чувства, и на духа, като по този начин
получава достъп до даровете на Духа. Тази житейска
криза му позволява личностово израстване, за да може да
стане не само  съпричастен към Божественото Благо,
Истината и Красотата, но и да стане служител на  Вечната
Мъдрост, потопена и пречистена в Реката на Живота.
Мистикът придобива тези качества живее двойствен живот
на духовен човек, или по думите на схоластиците, той е
едновременно  възприемащ субект и активно действащо
лице. Той е пасивен по отношение на Бога и активен в
мирските задължения. Така интелектът, потопен в тази
велика визуална представа-предобивка за Реалността,
осъзнава истината, която в един, или друг момент,
ознаменува връщането му у Дома. В хода на подобни
преживявания на Мандалата, св. Павел е видял „
неизречените неща”, св. Тереза придобива „непреходното
видение на Блаженната Тройца”, а Данте, който изпитва
всичко това в едно мигновение е бил ослепен от Несът-
ворената Светлина и постига парадокса на Реалността –
единството на cerchio и imago / кръга и образа –лат./ - или
безкрайния и личния аспект на Бога./10/

В нашия  свят безспорно съществуват, допълват се и се
подхранват доброто и злото. Тази землянска дуалност е
неизбежната съдба на човечеството. И то се е оплело в нея
вече повече от 2000 години.  И дали ще настъпи поне
някакъв изглед за разкъсване, разплитане на тази дуалност?
Съществуването на тъмна страна на човешките творения,
усилва Светлината, която неизбежно придава необикновен
чар, яркост и дълбочина на Вселената.  Колкото и да са
драматични и трагични дадени събития, в своята същност
те носят неизбежността на Творението. Много страдания
има на планетата Земя. И тези страдания, болки, смърти не
могат да бъдат оправдани с морала, с политиката, с
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икономиката.  Оправданието много често идва от нашето
бездушие, примирение и най-вече от… Страх! Този
феномен с много лица ни прави безсилни, болни, уморени –
„Защото Бога може да види само Бога”!... Така, веднъж в
поредния сеанс на самадхи, един от учениците на великия
Шри Рамакришна, го попитал : - Самиджи, защо в света
има толкова зло?... Рамакришна усмихнато отговорил: -
Ами, за да има…някакъв сюжет!.../11/ И този сюжет –
сюжетът на Доброто и Злото, е Балансът на земската
битийност – сюжетът, който се опитва с всички сили,
похвати и методи да ни събуди от хилядолетния Сън, да ни
приобщи към духовността на Божествената  същност, да ни
припомни библейските и светите писания, че самите ние
сме Божествено Откровение – Отражение на
Вселенската Истина за Божествената Мисия.

Личностова  Трансперсонология
Вече е банален фактът, че Вселената, Галактиките,

отделните енергийни системи, включващи планетарни
системи като нашата Слънчева система, са изградени от
мощни електро-магнитни компоненти, влияещи си един на
друг. Тези мощни електро-магнитни компоненти особено
влияят и повлияват биологичния живот на планетата Земя.
Те се отразяват и върху мобилността на електронната
техника, като в критични ситуации са в състояние да
извадят от строя, или да провокират необратими
технически промени. В почти същата сила и степен тези
електро-магнитни промени влияят и на човешкия
организъм като му създават редица непознати досега
изпитания, натоварвания и деформации. Квантовата физика
вече достигна до изводи, че тези космически „нашествия”
върху демо-фона на земните обитатели, и особено на
хората с по-лабилни телесни и психични дадености, преди
всичко променят в една или друга степен структурата на
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ДНК. Променят и традиционния климат на планетата,
предизвиквайки масови изпитания за жителите на различни
географски ширини. По този начин, чрез „агресията” на
космическите и галактичните изменения, съвременното
човечество постепенно бива подлагано на неизвестни на
науката, философията и религията психо-социални,
биологически, медицински, икономически и религиозни
феномени, които тепърва ще трябва да се изучават, за да се
обяснят и адаптират към Новия живот.
Инстинктивните сили на психиката активират социалните и
религиозни форми до някаква степен на удоволетвореност
спрямо външните и вътрешните потребности на
индивидите. Духът на този динамизъм е пряко
противоположен на познатите ни досега цивилизации.
Християнството, независимо от всичките си недостатъци и
грешки, успя да приобщи вярата, надеждата и упованието
на милиони хора, и представлява като самоценност най-
доброто в светско-религиозната практика, което
човечеството, с цялата негова непълноценност до този
момент, успя да създаде. И всичко това се трансплантира в
непозната психична енергия, която с феномените си като
архетипалност, нуминозност и колективно безсъзнателно
за невероятно кратко физическо време успя да преобърне,
пренасочи и установи нов потенциал на хората на
планетата Земя./12/

Психологическата система, която познава и признава
психотравматичното влияние на физическите травми,
прави опит да ги обясни и приложи в живота – социалния и
трансперсоналния. Един от значимите такива опити в най-
новата социално-психологическа история е този на Л. Рон
Хъбард, който създава научните основи на
сциентологията. Теоретичната схема на сциентологията,
която прави първите си крачки като дианетика, е че тя
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признава физическите травми в постнаталния живот на
индивида, но не забравя и травмите от процеса на
раждането му, както и травмите,които са му нанасени в
минали животи. Хъбърд, на базата на научните си и
приложни изследвания, успява да създаде  и „Църква на
сциентологията”, която се базира на религиозно-научни
доказателства и за кратко време придобива широка
популярност в Америка. За този изследовател всичко в
живота на личността се свежда до енграми, или източници
на емоционални проблеми, които възпрепятстват
нормалния психичен и социален живот. Неговата
концепция – в най-общ план,- се свежда до енграми,
блокиращи „аналитичния” ум, или подсъзнанието, което по
своята същност отклонява  нормалното човешко поведение
и довежда отделния индивид, съответно – референтната
група, към която той  принадлежи, към девиантно,
ирационално поведение, мисли и творчество. И това при
всички случаи изисква активна терапевтична работа,
изчистване и корекция, преподредба и нова структурност
на психиката, което е критерий и гаранция за нов
съзнателен живот в рамките на определена обществена
констелация. Тук Хъбард включва и влиянието на
извънземни цивилизации, които на „съзнателно ниво” се
опитват да направят корекции в землянската психична
система и да „влеят” в нея елементи, които човекът от
планетата Земя няма как да разбере, осъзнае и приложи, без
намесата на „терапевтичните” енграми, за  да се съобрази и
приложи корекциите на дианетиката и
сциентологията./13/

Науката е най-важното средство за получаване на
информация за света, особено модерната, базирана на
електрониката , свръх-технологиите и IT – системите. Тези
постижения на човешкия гений е източник нова духовност,
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а тази духовност, сама по себе си създава
трансперсоналната личност, която изпада в когнитивни
кризи, в зависимост от нивото на своята осъзнатост за
нещата в реалния и имагинерен свят. Духовността, незави-
симо от периметъра  на силата на научно познание и про-
никновение, ако няма религиозна подплата – в най-широ-
кия и традиционен смисъл на разбирането за същността на
човешката природа, - в един, или друг аспект губи връзка с
човешката история и култура. И това би било трудно за
разбиране и обяснение, ако ритуалът и духовния живот
бяха основани на психотични халюцинации, налудности
или на неоправдани суеверия и фантазми.

Основните религии, познати в света от хилядолетия,
са били вдъхновени от мощните трансперсонални
преживявания на ясновидци, контактьори, сензитиви,
магове и подобни хора с психични способности, които са
успявали да уловят „праната” /”пневмата”/ от паралелните
светове, която на практика е пръвъплъщението на Св.Дух.
Неосведоменият народ ги е наричал  „пророци”, „
мистици”, „окултисти”, „светци”. Техните откровения
почти винаги са били приемани от профанната култура
като шизофренична порадоксалност /  „шизофрения” - от
гр. „схизо” = „разкъсан”, „несвързан”/ и болестно
психотично разстройство. Но, в днешно време, и науката, и
профанията е наясно, че тези Откровения са били, и са
основния източник на всички религиозни движения и
основополагащи религиозни домогвания до истината на
Вселената. Така например, Гаутама Будда, медитиращ в
Будх Гая под дървото Бо, е имал трансперсонално видение,
което години по-късно било осмислено. Той видял Кама
Мара, илюзионистът на трансцедентната Мая, опитващ се
да го прилъже,  за да се откаже от духовните си търсения.
За целта Кама Мара изпратил трите си дъщери –
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невероятно красиви, но - лъжовни, меркантилни и
покварени. Но опитът пропаднал, защото Будда се
интересувал от духовността, а не от секса. След това
Мара заплашил Будда със Смъртта. Но и това не попречило
пътя на Гаутама към Просветлението. В дълбока и себе-
осъществяваща медитация, Будда видял миналите си
прераждания и получил от Вселенския Разум освобож-
даване от предишните си кармични обвързаности. Така
принц Сидхарта, лежейки под свещената индийска смокиня
„бодхи” бил целунат от Световната Прана и получил
Просветлението. Просветлението за „Самсара” и Мъките и
Болките, идващи от Привързването и Пристрастяването
към илюзорните блага на Земния Живот.

Аналогичен пример можем да намерим и в юдео-
християнското повествование, изложено в Стария завет.
Там се описват преживяванията на Мойсей с Йехова в
гората, която непрекъснато гори, без да изгаря. Разговорите
на Авраам с ангели и други „видения”, които съвременната
психология и психиатрия биха категорично
диагностицирали като „параноидна шизофрения”, или по-
точно…”шизофрения с неизвестен произход”… В Новия
Завет намираме описания как Иисус е изкушаван в престоя
си в пустинята. Подобно е описанието за откровението на
св. Йоан в пещерата на остров Патмос, или видението на
Езекил в горящата колесница…/14/ От позициите на
трансперсоналната психология, базирани на научните
доказателства и хипотези на квантовата физика,
всичките цитирани „психиатрични” случаи са
доказателство и потвърждение на валидността на
Личностовата Трансперсонология.

Същевременно в много други общества, религиозни
общности или просто места за хора искащи да постигнат
духовно прозрение, могат да се наблюдават трансфор-
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миращи кризисни периоди и в зависимост от личностната
им типология, те биха могли, по един или друг начин да
бъдат „обобщени”. Тези типологични схеми са твърде
условни и носят със себе си субективния и пречупен
индивидуален опит на изследователя. Независимо от това,
схемите на типологизацията съдържат обобщен практичен
опит, натрупан от съответната практика и апробиран в
съответната социална среда. В контекста на изследването,
считаме че типологията на Александър Лоуен, ученик и
съмишленик на „космическия оргон” на Вилхелм Райх,
засега е най-представителна и изчерпателна по отношение
на трансперсоналните кризиси на личността.

Структурирането на характерите и тяхното описание,
се базират на характеровата броня, която в основата си е
биоенергетичен модел – модел, основаващ се на вселен-
ските закони, които действат независимо от нашето отно-
шение към реалността и към самите себе си. Лоуен дава пет
характерови структури на личността и те се базират на
блокираните енергии в нашето тяло – било от телесна, или
психична ригидност, предизвикана от нерационалния ни, а
много често и от самоубийствения ни стил на живот.
Накратко, те се свеждат до следните типажи.
-Шизоиден/ Креативен. При този тип личности се
сблъскваме с разцеплението между  ум и тяло.  Такива хора
са много творчески и интелигентни и целите им са
фокусирани около правото да съществуват, да се доказват,
и да изразяват една рационалност, която ще им донесе
удоволетворение в сегашния живот.
-Орален/Любовник.Такава личностова структура се пораж-
да от лишения след период на лишения/депривации/. Таки-
ва типове са силно ориентирани към емоционално сливане
и отдаване на другите, затова биват наричани Любовници.



134

-Мазохист/Издръжливец. Неговата структура е свързана с
волята, и когато тя бива блокирана в психичната система,
тези личности са склонни да задържат емоционалния и
интелектуалния си свят вътре в себе си. Така се получава
затворен кръг на противоречия, при които желанията биват
потискани, като блокираната енергия се насочва навътре.
Те биват силни и лоялни и понасят добре трудностите – и
затова са наречени Издръжливци.
-Ригиден/Реализатор. Този тип е склонен да фокусира
енергията си върху постиженията. Те са високо функцио-
нални, но често се страхуват от връзки, отношения и
чувства на близост. Практически, този тип успява да
подчини реалността и затова е наречен Реализатор.
-Психопат/Предизвикателят-Защитник. Психопатичната
структура е резултат преди всичко на излишък, отколкото
на недостиг на енергия. Този тип е ориентиран най-вече
към надмощието и затова е наречен Предизвикател-
Защитник. По принцип той защитава слабите и предиз-
виква силните. Тук енергията е насочена нагоре в тялото и
по-специално към раменете и врата, т.е. към частите на
тялото, имащи пряка връзка със заобикалящата среда.

Лоуен  анализира в изследванията си тези типове и ги
определя като определени телесни констелации, на които
Егото придава и специфична форма на физическото тяло.
Самото положение на тялото – неговото състояние в
пространството, походката, жестовете, мимиките, изобщо
позата като отговор на външните дразнители, дава израз
и стойност на собствен „език”. И този език може да бъде
разчетен, определен и класифициран. Така Лоуен  определя
„структурата на характера”, като я привежда до онези
състояние, които водят личността към съответната
трансперсонална типология. Характерът, според него е
психична позиция, която се придържа от система на
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забрани, обяснения и проекции и които ръководят идеала
на Егото, за да изтъкнат ценността на индивида.
Функционалната тъждественост на характера, подчертани
от психиката и структурата на тялото, подтиснати, или
освободени от мускулната маса, е своеобразен ключ към
разбирането и „тълкуването” на отделната личност, но
също така ни дава възможност да разберем и изтълкуваме
характера, като се основаваме на позициите на тялото, да
обясним позициите на тялото като проява на характер,
както и обратното. Като допълнителна информационна
класификация, Лоуен прибавя и типажите на личности,
характеризиращи се с частични отклонения от
биоергетичния модел. Те, на базата на своята констелация и
поведенска структура, следват посочените основни
личностови модели и биват : „шизоиден”, орален”,
„психопатен”, „мазохистки” и „ригиден”. При тях
конфликтите и основната характеропатия се свежда до :
Шизоидният – съществуване против потребностите,
Оралният – потребност против независимост,
Психопатният – независимост против закритост/свиване в
себе си/, Мазохистичен – закритост против свободата,
Ригиден – свобода против жертвена любов./15/

С тази си класификация, Александър Лоуен дава
простор за сливането на личността с космическото начало,
заложено още от В.Райх, – представата за индивида като
пълна, самостоятелна и независима био-енергийна система.
Система, чиято био-енергетика предполага отдаденост на
духовността и на състояния на психиката, граничещи с
нейната трансперсоналност. И тази био-алхимия е преди
всичко плод на индивидуалните усилия на личността. На
идеала й за съвършенство, което трансендентира с идеала
за Космичния човек, заложен още от най-дълбока
древност. Трансперсоналната психология и обозначените
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от нея личностови кризи, характеризират и се основават на
постиженията и доказателствата на квантовата физика. На
доказателствата, че човешката личност е част от
космичната, галактична и слънчева системи. И че както
тези системи ни въздействата и формират характера и
характеропатията ни, така и нашият характер оформя и
променя тези системи в посока на еволюитивното
съвместно развитие. Нищо във Вселената не съществува
само за себе си. А що се отнася до землянската религия и
духовност, съвсем нормално и обосновано е да има
личности с мета-физични, трансперсонални и неординерни
изживявания, видения, „ангелски” гласове, шепнещи им
тайни, различни от „тайните” на хората, които живеят
живота си per se. „Чудото” и „парадоксите” идват от факта,
че мнозинството от населението на планетата Земя все още
живее с представите и познанието на Средновековието. И
този аспект на размисли едва ли ще учуди хора занимаващи
се с проявите на трансперсонологията и нейните аспекти на
актуалност – не само библейски, но и наситени с истини от
човешката история, както и с истини от нашето
съвременност. Ако „виденията” и „фантастичните”
действия на основателите на религиите не бяха нищо
повече от продукти на мозъчна патология, би било много
трудно –дори невъзможно и абсурдно, да си обясним
фундаменталното влияние, което те са имали и имат върху
милиони хора през вековете и сега. Изпадаме в транс и
безмълвен екстаз пред архитектурата, скулптурите,
картините, музиката и литературата, създадени от тях. За да
се „подпрем” на гнилия материализъм и атеизъм. И ходим
на църква, слушаме и четем истории за мистичните
преживявания на хора отпреди 2000 и повече години, като
същевременно подобни преживявания, които се случват на
наши съвременници, ги третираме и квалифицираме като
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психично разстройство…/16/ Всъщност, може ли някои от
съвременните научни корифей да определи и посочи
„граници”, които да ни въведат в някаква приемлива
„координатна” система – и тя да бъде и стане Библията на
Модерния Човек?!...И тази Библия да се сътвори без
настъпването на Трансперсонална трасформация,
придружена от личностов духовен кризис и съответната
личностова „характеропатия”?!…

Л И Т Е Р А Т У Р А
1.Гроф, Кр.& Ст. Гроф, /2003/, Неистовый поиск себя. Руководство по
личностному росту через кризис трансформации., М., ACT, И-та
трансперсональной психологии, И-во К. Кравчука.
2.Юнг, К. Г., /1995/, Психологически типове, С., СУ 3.Уилбър,
К.,/2002/, Око Духа. Интегральное видение для слегка свихнувшегося
мира, М., ACT, И-та трансперсональной психологии,  И-во К.
Кравчука.
4.Райх, В.,/1999/, Анали личности, М., СПб, „КСП” + „Ювента” ; В
Райх, /1997/, Функция оргазма. Основные сексуально-экономические
проблемы биологической  энергии, СПб, М., „Университетская книга”,
„АСТ”.
5.Бурбо, Л. /2007/, Твоето тяло казва : Обичай се!”, С.,
6.Майстер Екхарт, /1995/, Проповеди и трактати, С., И-во „Св. Кл.
Охридски”.
7.Хюм, Д., /2006/, Трактат за човешката природа, С., ИК „Рита”.
8.Уилбър, К. /2003/, Никаких границ. Восточные и западни пути
личностого роста, М., АРТ, И-та трансперсональной психологии, И-во
К. Кравчука
9.Библия ,/1982/ , От Йоана  Свето Евангелие/1:14/, С., И-во ”Св. Синод
на Българската Църква”.
10.Адехилл, Э.,/2004/, Жизнь в единении,  В : Д Уайт, /2004/, Что такое
Просветление, М., ООО „И-во АСТ”, И-та трансперсональной
психологии.
11.Гроф, Ст., /2004/, Надличностное видение. Целительные
возможности  необичных состояния сознания, М., АСТ, И-та
трансперсональной психологии, И-во К.Кравчука.
12.Эстер Хардинг, М., /2003/, Психическая Энергия : превращение и
истоки, М., „Релеф-Бук”, „Ваклер”.



138

13.Хаббард, Л. Рон, /1993/, Дианетика. Современная наука душевного
здоровья, М., „Воскресенье” ; Л. Рон Хъбард,/2009/, Сциентологията.
Нов поглед върху живота, 2600, Дания, L. Ron Hubbard Library.
14.Mendel, G., /1988/, La Psychanalyse Revisitee, Paris, Edition La
Decouverte.
15.Lawen, Al., /1990/, The Physical Dinamics of  Character Structure,
London, Collier Macmillan Publishers.
16.Уайт, Дж., /2004/, Просветление и иудео-християнская традиция, В:
Дж. Уайт / 2004/, Сб. Что такое Просветление, М., АСТ, И-та
трансперсональной психологии.

Гл. ас. д-р Севделина Николова
Онтология на образа в иконописта

ОНТОЛОГИЯ ОБРАЗА ИКОНОПИСИ
Гл. ас., д-р Севделина Николова, РЕЗЮМЕ:

В тексте сделана попытка рассмотреть искусство
иконописи в его онтологическим  измерении. Мы рассмат-
риваем как роль иконы в евхаристии, так и каноны,  и худо-
жественные  методы, которые  иконописцы применяют в
стремлении придать творению  его полного предназ-
начения. Отмечаем, что при анализе икон очень часто
авторы применяют исконно философские понятия,
потому что иконопись сама по себе выражает  образами
христианское миропонимание и потустороннее и имеет
человеческое  предназначение
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Въпросът за образа в християнското изкуство сам по
себе си носи сложността на религиозно-философската
трактовка за боговъплъщението от една страна, и на
правото и смисъла на изображението на божественото – от
друга. В сравнително опростената, двуизмерна форма,
иконите всъщност са „затворили“ или обратното – дали
възможността за многобройни интерпретациии, на
проблема за Христос – за божието явяване сред човеците и
възможността и правото чрез изобразяването му да бъде то
спомняно, съпреживявано отново и отново, включително и
особено по време на молитвения процес.

Иконата отпраща не толкова към миналото, колкото
към вечността. Зад тази теоретична от една страна, но
извоювана през вековете от друга страна постановка
(включително с усилията на самите иконописци) , стоят
множество религиозни спорове, църковни актове, човешки
съдби. От първите изображения на Христос и апостолите,
през църковните събори, до съвременните тълкувания на
различните деноминации, проблемът за избразяването на
божественото е сред най-интересните и податливите на
интерпретация не просто искуствоведски или църковни
въпроси, но също така той носи заряда и на множество
философски интерпретации, трасиращи пътя на
християнството до наши дни.

Както е известно, думата „икона“ идва от гръцки
(eikon), и означава образ или портрет, като при
формирането на християнското изкуство във Византия този
термин е бил използван за всеки образ на Христос, на
Богородица, светец, ангел или на събитие от свещената
история - рисуван или изваян, подвижен или
монументален, и независимо от използваната техника. Днес
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го употребяваме предимно за рисувани, стенописни и за
мозаечни творби.

Има многобройни научни гледни точки,
разнообразни и често противоречащи си, за произхода на
християнското изкуство и отношението на Църквата към
него особно през първите векове, но православната църква
отстоява, че свещеният образ съществува от самото начало
на християнството, а иконата е пряко следствие от
Боговъплъщението - че се основава на него и принадлежи
на самата същност на християнството.

Тази позиция е догматически обоснована с реше-
нията на Седмия вселенски събор от 787 г. Той се е състоял
в Никея, свикан от царица Ирина и Константинополския
патриарх Тарасий. Повод за свикването му е зародилата се
във Византия в началото на VIII в. иконоборска ерес.

Ясно е, че основен довод за иконоборчеството
остава самата забрана в Стария завет за изобразяване на
невидимия Бог. Изображение на невидимия Бог е
невъзможно, „понеже как това, което не е достъпно за
очите, може да бъде изобразявано?”. Тогава изображението
би било плод само на въображението, а значи и лъжовно.

Отговорът на Църквата е, че именно явяването на
Христос изпълнява пророчествата за Неговото пришествие
и така се поражда необходимостта от изобразяването на
Бога, въпреки забраната в Стария Завет.

Според догмата на иконопоитанието, приета на
Седмия вселенски събов: иконите се почитат колкото и
самият кръст, без значение дали ще са направени от бои
или мозайка, стига това да е станало по установения ред, и
без значение „дали са разположени в църквата, по домовете
или по пътищата“. Честта, отдавана на иконата, се отнася
към нейния първообраз, според решенията на събора.
Хората, които гледат иконите, ще се подбуждат към
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възпоменание на техните първообрази, оказва още
догматът, приет на събора. Така още от края на осми век
въпросът за иконите е формулиран в пряка връзка с
дълбинните основания на християнството, с неговите
онтологични корени. Иконата не е просто образ или
декорация, тя не просто подпомага молитвата. Иконата се
основава на въплащението на второто лице на Светата
Троица – съответно е въплащение чрез Христос не само на
словото божие, но и на образа на Бог.

Отците от Седмия вселенски събор казват, че
„традицията да се правят живописни изображения
съществува още от времената на апостолската
проповед“. Според църковното предание икона на Христос
съществувала още приживе на Спасителя - Неръкотворния
образ или т. нар. Урбус – кърпата, с която Христос
избърсал лицето си и която била предадена на Авгар, цар
на Месопотамия, който вярвал в Христос и се нуждаел от
изцеление.

Трябва да се отбележи също, че сред отците на
църкавата има и такива с отрицателно отношение към
иконописването - Тертулиан, Ориген, Евсевий Кесарийски,
поради което на Църквата понякога се приписва
отицателно отношение, което всъщност е неправлно.

Според друго популярно гледище християнското
изкуство се родило извън Църквата и поне в началото се е
развивало почти против волята й. На тази теория
противоречат обаче фреските в катакомбите от първите
векове – на местата за общо събиране и богослужение,
както и на тези за погребване на духовници. Но тъй като
тези изображения били известни както на вярващите, така и
на църковната йерархия, то анализаторите заключават, че
ако християнството е било враждебно към изкуството, то
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духовенството би отстранило тези изображения, а това не
се е случило.

Гледищата, особено за първите години на
иконописването, както става ясно, са различни. Според
една от теориите първите християни са изпитвали
отвращение към ползването на изображенията  поради
юдейския си произход, а първите икони са се появили едва
в началото на IV век. В самото начало християнските
общини били заобиколени изцяло с езичество и именно
заради това християните се опитвали да запазят религията
си от идолопоклонството, което могло да проникне много
лесно чрез художественото творчество. В първите векове
много от християните изобразявали вярата си чрез
изрисуването на символи.

В православието иконата, какъвто и сюжет да има
тя, се осмисля обаче не като идол, не просто и като
илюстрация на определено библейско събитие, не като
разказ за тези, които не могат да четат Светото Писание, а
преди всичко като обект за особено почитание и молитва.
Иконата не изобразява, тя явява, както пише архимадрит
Зинон. Това е явяване на Църквата Христова, на
преобразения и обожен свят, на преобразеното в Христа
човечество. Затова първите икони на Църквата били икони
на Спасителя, Който слязъл от небесата и се въплътил за
изкуплението на човешкия род, и на Неговата Майка. По-
късно започват да се изписват апостолите и мъчениците,
които също явяват в себе си Христос.

Произлязла от църковното тяло, от евхаристийната
общност, през вековете иконата се е развивала като важна
литургична част на тази общност. Още най-ранните
християнски паметници – в споменатите вече катакомби в
Рим, свещените изображения, които макар да са под
формата на елинистичния портрет от тогавашната епоха,
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възникват там, където християнската общност се събирала -
колкото за да избегне преследването, толкова и за да
извършват заедно евхаристийната жертва.

Иконите, този утвърдил се в практиката пред
вековете така важен „елемент“ на евхаристията, освен
важната психологическа роля, която изиграва в този най-
същностен за църквата момент – на единение в Бога, сам по
себе си носи множество дълбинни не просто психологичски
или художествени, а онтологически основания. Неслучайно
при тълкуванието му автори като Павел Флоренски,
Леонид Успенски, Павел Евдокимов – чиито съчинения са
особено полезни в опита да се прави една онтология на
иконата, изследват иконописта именно през призмата на
много философски понятия. Такива са същността и
съществуването, времето и пространството, перспективата
– които чрез художествените средства иконописците
разгръщат и „преобръщат“, както рядко се случва с друго
художествено произведение, особено  по онова време.

Такива са също понятията за тъждеството и
сходството по отношение на образа в иконописта, за които
говори Владимир Вейдле. Той разглежда иконописта от
гледище на понятията сходство и тъждество, отбелязвайки,
че замисълът на иконата, а също и всички произтичащи от
него особености на тематиката и стила ѝ, е обусловен от
църковното почитание, а то – „каквито и да са
последващите негови богословски обосновки – произтича
от вярата в две неразделно свързани свойства на иконното
изображение: неговото сходство с изобразяваното и
особеното му тъждество (стремеж към сливане) с това
изобразяемо“.

Всъщност именно иконата, може би повече от всеки
друг вид християнско изкуство, удържа образа във
философски понятия, които обаче са не просто аналитични,
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те са натоварени, както и самото християнство със задачата
да задвижват, да помагат при движението на християнина
към по-добро – пространството от тукашно при иконата
става отвъдно, времето от сегашно става вечно, образите от
сходни стават тъждествени. Много сръбски и гъцки
изследователи като Стаматис Склирис и Тодор Митрович
отиват далеч и детайлно, още повече от позицията си на
иконописци, с поглед към системата на иконописване и с
акцент върху детайлите правят добронамерени, но също и
много трудоемки опити да „разкажат“ иконописването в
цялата му сложност и догматичност, включително с
възможностите за интерпретация и проява на творчески
импулси.

И все пак особено важни остават думите на Леонид
Успенски, който казва, че иконата е образ на човека, в
който реално пребивава и страстта, и всичко освещаващата
благодат на Светия Дух. „Затова плътта се изобразява
съществено по-различно от обикновената тленна човешка
плът. Преобразеният по благодат образ на светията,
запечатан в иконата, е подобие Божие, образ на
богооткровение, скрито откровение и познание”, отбелязва
Успенски. Така плът, безтелесност и отличаващата се от
него безплътност също са особено характирни категории,
когато говорим за иконописта. Гръцкият иконописец и
теоретик Склирис в книгата си „От портрета до иконата”
говори за една диалектика между портрет и икона в
процеса на рисуване на иконата: рисунката е запазвала
реализма, историзма на изобразения светец – особеностите
на лицата или подвига, с който се е прославил светецът,
докато иконата акцентира върху това, че за Църквата
светецът е свят, защото „се смята за гражданин на
Царството Небесно,  т.е. за есхатологичен човек”, което пък
е резултат именно от начина, по който е изживял земния си
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път. Тук особено ценно е представеното от Павел
Евдокимов богословие на иконата, в която човешката
личност се уподобява на тайнството на светлината, където
историята е начертана вече във вечността.

Но макар в иконата да говорим за диалектика на
исторя и есхатон, между тварното и нетварното, те не са в
отношение на равноправно съ-действие. Това Павел
Флоренски нарича асиметрична христология:
въплъщението само на едната и единна ипостас на Сина и
Логос Божий, който приема човешка природа, като обаче
това не значи че съществуват божествена и чавешка
ипостас, които равноправно да съдействат. Същото е и в
иконографията: тя не свързва два съ-съществуващи
равноправни начина на съществуване, а подчертава
есхатологичния момент.

Иконата трябва да помогне записаното в свещените
текстове да се изживее не само в точния момент в
миналото, не само в историческото време, а също тук и сега
– в едно преживяно литургично време. Това дава основание
на изследователите да говорят за една разновременност
(хетерохронизма в иконата), която спомага догмата да бъде
изразена по автентичен начин. В същото влеме образите в
православните икони, тези които светят, без да са осветени
от външен източник, съсредоточават в себе си молитвения
опит, църковно-молитвеното съзерцание, и носят своята
мощ най-вече като приобщаващи в лоното на църквата,
като част от евхаристията – народът Божий, събран всички
заедно за благодарение и единство в Христос, но
подготвяща за есхатона, за Царството небесно. Задача, за
изпълнението на която иконописецът с цялата сила на
таланта си, спазвайки сложната символна система, на която
са основани каноните на иконописването, гради всъщост
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едно онтология, основана на боговъплащението и
ориентирана към есхатона.
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Д-р  Сергей  Методиев
Опит за спекулативно-разумен поглед към

религията и разума
Д-р  Сергей  Методиев; Р  Е  З  Ю  М  Е:

Опыт спекулятивно-разумного взгляда на религию и ра-
зум: В этом тексте делается попытка взглянуть на сов-
ременное отношение между разумом и религией с позиций
Гегелевского спекулятивного разума. Здесь проводится
различие между пониманием разума с одной стороны  в по-
нимании Гегеля, а с другой как понимает его Просвещение.
Показываетса что современные авторы, такие как Хабер-
мас, Ратцингер, Ч. Тэйлор мыслят разум как мыслили его в
эпоху Просвещения, а не как мыслил его Гегель после кри-
тической философий Канта. Современное понимание разу-
ма ближе к пониманию Гольбаха, к примеру, нежели Геге-
ля. В докладе показано, что если дело обстоит таким об-
разом, то невозможно разрешить антиномию разум – ре-
лигия, в то время как единственный путь выхода из этой
ситуации проходит через осмысление позиции Гегеля.

Напълно новата ситуация, в която ни поставя
настъпващия с непреодима сила постмодерен свят, се
характеризира с небивал плурализъм на гледните точки,
всяка от които има своето равно право на съществуване.
Ето защо в този контекст всеки дискурс, дори той да е
съзвучен, или просто принадлежащ към традиционната
метафизика, вече има съвсем различно значение, доколкото
неговата претенция за абсолютност е напълно изчезнала.
Това се случва независимо от намеренията на неговия
автор, тъй като контекста на постмодерността автоматично
превръща неговия дискурс в само едно от възможните
мнения. По такъв начин дори класическите философски
системи, като тази на Хегел например, придобиват напълно
различно звучене, в сравнение с онова, което те са имали в
епохата на своето възникване. Проблемът, обаче е там, че
един мислител и неговата философия не може да бъде
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разбрана извън контекста на епохата, в която даден автор е
творил. Това сякаш обрича постмодерния свят на една
повърхностност, която остава при постмодерното
равенство на мненията без да се задълбочава и затруднява с
изследването на въпроса, доколко разглежданите дискурси
съдържат в себе си необходимост, а значи невъзможност да
бъдат прескочени като просто едно сред много други
мнения. Ето защо тук се прави опит да бъде разгледана
визията на Хегел относно религията и разума изхождайки
от самия Хегел, и се прави изричната уговорка, че
Хегеловата мисъл не може да бъде разбрани, ако на нея се
гледа отстрани, с една постмодерна великодушност като
просто едно мнение сред други мнения.

Търсейки определящите характеристики на понятието
разум в съвременното му противоречие с религията, ще ни
направи впечатление, че в повечето текстове на водещите
съвременни мислители, занимаващи се с отношенията
между религията и разума, или просто с постмодерната
„криза на разума”, почти напълно липсва решаващата за
Хегел, а в един по-широк смисъл и за цялата немска
класическа философия, дистинкция разсъдък – разум.
Хабермас, в диалога с Ратцингер, по-скоро определя разума
като едно след-метафизично, секуларно мислене, което е
„религиозно немузикално”, отколкото в Хегеловия
контекст на схващане на разума, който макар и различен от
религията, не е ирелевантен на нейната „музика”. Така ние
оставаме при антиномичното противопоставяне на
традициите 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 свържем със свят, който
според Чарлз Тейлър можем да наречем „омагьосан” като
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антоним на Веберовия термин „разомагьосване”. В един
омагьосан свят е налице силно противопоставяне между
сакрално и профанно. Под сакрално Тейлър има предвид
определени места като църквите, определени времена като
големите празници, определени действия като
произнасянето на месата, в които присъства божественото,
или свещеното. За разлика от тях, други места, времена,
действия се смятат за профанни. Грешка ще бъде обаче, да
смятаме, че всяка десакрализация е профанизация. В този
смисъл, ако приемем, че секуларният разум е
„разомагьосвал” и демитологизирал сакрални същности,
това все още не означава, че той ги е профанизирал или,
казано с Хегелов термин, „камердинерализирал”,  ако той
наистина е бил разум, а не разсъдък. Това важи обаче, нека
изрично го подчертаем, само в онзи случай, когато и
доколкото сакралната религиозна представа бива придви-
жена към понятието. Едва тогава и само тогава тя бива де-
митологизирана, но не и профанизирана. Такова придвиж-
ване, обаче, се осъществявя самосъзнателно едва в Хеге-
ловия спекулативно-диалектически разум, докато при така
наречения Просветителски разум ние се срещаме най-често
с едно игнориране, с едно просто изтласкване встрани на
религиозната проблематика, разглеждана като лукавство на
хитри свещеници, а не с нейното снемане в понятието.

Нека, обаче, се спрем за кратко при това централно за
Хегеловата диалектика понятие, преведено на български
език с думата „снемане”. При отварянето на всеки немски
речник, ние ще видим, че срещу думата “aufheben” (снема-
не) стоят няколко, при това противоположни значения: 1)
„повдигам, вдигам нагоре, издигам”, 2) ”снемам, вдигам,
прекратявам”, 3) „отменям, анулирам, развалям”, 4)
„запазвам, съхранявам, прибирам”, 5) „разчиствам” и др.
Ние виждаме, че в приветствания от Хегел, заради неговата
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спекулативна мощ, немски език думата „aufheben„ не
означава единствено „прекратяване”, но същевременно
също така и „запазване”. Разбираем и за представата „наг-
леден” пример, доколкото такъв изобщо е възможен, за
„снемане” са кислородът и водородът така, както те са
свързани в молекулата на водата. Тези два елемента, които
по отделно, 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, кога-
то те бъдат едновременно „прекратени, отменени, анули-
рани” и „запазени, вдигнати, съхранени”, с това те „разчис-
тват” 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 своите части.

Сега, връщайки се към нашата основна тема, няма да е
трудно да се забележи, че в известното изказване в духа на
просветителския разум на Пол Холбах, че религията е
възникнала там, където първият хитрец е срещнал първия
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” на религията,
отколкото битието на понятието за религия. Със своя
механико-геометричен, разсъдъчно-частнонаучен, но не и
спекулативно-диалектически метод, Просветителският
разум не може да снеме религията. Той просто я обявява за
нещо по-скоро илюзорно, отколкото за даваща реално
познание, докато всъщност атакува в най-добрия случай
незадоволителността на представата, без обаче да знае това,
а в току що споменатия случай неговата атака е насочена,
макар несамосъзнателно, към начина по който тя същест-
вува за Хайдегеровия неавтентичен Dasein. Така той изпус-
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ка нейното действително светогледно съдържание. Лиша-
вайки по такъв начин самия себе си от светогледната диа-
лектика на понятието, просветителският разум фактически
наподобява религията в нейната невъзможност да транс-
цендира представата, оставайки при разсъдъчната противо-
поставеност на противоположностите. Но ако тази неспо-
собност е разбираема и допустима за дохегеловото фило-
софстване, то не така стоят нещата по отношение на
времето след Хегел.

Тук трябва непременно да се отбележи, че самата
християнска религия в своето учение за тайнството на
троицата при някои автори като Майстер Екхарт и Николай
Кузански с неговото учение за тъждеството на Минимума и
Максимума, в мистическата литература или при теолози
като Ориген, Августин, Тома Аквински и Карл Барт,
например, прониква до такива спекулативно-диалектически
дълбочини на мисълта, които за просветителския 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 допуска вътре в себе си собственото си
противоречие, собствената си противоположност. Така тя
или упорства да задържи своята противоположност извън
себе си, в резултат на което не може да излезе от
собствената си едностранчивост, или завършва своето
съществуване като представа и се превръща в понятие.
Понятието точно по това се отличава от представата, че
негов необходим момент се явява различието вътре в него
самото, при това различие с неговата собствена проти-
воположност. Затова понятието има по неотнемаем начин в
самото себе си своята собствена противоположност, или то
е единството на двете противоположни страни. Така ние се
виждаме принудени да допуснем, че просветителският се-
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куларен разум, който, погледнат през току-що разискваната
гледна точка, всъщност проявява себе си по-скоро като
разсъдък, не е действителният наследник на спекулативно-
диалектическия Хегелов разум, за какъвто той бива считан
и под името Разум, бива критикуван от постмодерното мис-
лене. Ето защо, когато в съвременната култура се говори за
отношението Разум – Религия, без да се прави никакво
понататъшно уточнение на понятието Разум и на най-често
използвания термин Рационализъм, с оглед дистинкциите
Разсъдък - Разум и представа – понятие, това говорене няма
в себе си самата възможност да достигне до схващането на
действителната същност на даденото отношение. Но щом,
както ни учи Аристотел, дадена възможност отсъства, то
съвсем сигурно ще отсъства и нейната действителност. Ето
защо Постмодерния свят поставя пред нас повече въпроси,
отколкото отговори, а с това той по-скоро трябва да
предизвика задълбочаване в историята на познанието,
отколкото успокоение от приетото вече като аксиома
положение за „края на метафизиката”.
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Акад. Стефан Воденичаров
РЕЛИГИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

КАТО  ИЗКОННИ  ЦЕННОСТИ
Академик дтн.Стефан Воденичаров,

(Председатель Болгарской Академии наук):
РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИЗВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Българската православна Църква има вече 1150
годишна история, считано от 865 г. насам, когато е било
официално прието християнството за държавна религия. А
това е значителна част от почти 2000-летното християнство
и 14 вековното развитие на България. Следвайки духовната
традиция, можем да обобщим, че: Първо: „БПЦ принад-
лежи на Едната, свята, апостолска, и съборна Църква“.
Второ: „тя е автокефална, но е неотделима от световното
Православие“. Трето: “Тя е видима организация, която
използва духовни и материални средства, и същевременно
е неразчленимо единство от видима и невидима Църква“.
Неслучайно някои автори определят църквата като апос-
толска. Именно по време на Апостолския събор епископите
и ръкоположилите ги апостоли учредили устройството на
Църквата, основоположили нейната догматика, канонич-
ното право и разгледали текущи въпроси на християни-
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зацията. Изработените  преди повече от 1950 години
апостолски правила станали основата на църковния канон –
на църковното право, а то де юре било общо за католици и
православни до схизмата и анатемите през 1054 г. сл.Р.Хр.

Християнството, обаче, не възниква спонтанно от
нищото. То акумулира и преработва юдейския монотеизъм
и профетизма на Свещените му Писания, както и много
други идеи като възкресение, безсмъртие, за спасение, за
Месията и църквата като обществена материална институ-
ция и като духовна сила. Силата на православието е в него-
вата традиционност  и филиацията на идеи. То свято пази
традицията така, както е завещана от св.апостоли, от се-
демте вселенски църковни събори /325-787 г. от Р.Хр./ и от
десетки поместни. На някои от по-значимите поместни
църковни събори като Влахернския /1351 г./ взели участие
император Йоан ІV Кантакузин /бъдещият монах Йоасаф/,
патриарсите на Византия и България – Калист и Теодосий
Търновски.

В исторически план Православната Църква не само е
изпълнявала  своите интегриращи и регулативни спрямо
обществото функции. Тя е имала в историята на България и
персонално значими психологични и образователни функ-
ции.  Поради това, ако се вгледаме в Търновската Консти-
туция, тя декларира свободата на вероизповеданията, но
православието е официалната държавна религия. В чл.37
се дава свобода на религиозните убеждения на “иновер-
ците”. Пак там източното православие е обявено за “гос-
подстваща” религия. Чл. 38 вменява задължение за княза и
престолонаследника да бъдат от “източно-православно
вероизповедание”. Съгласно чл. 39 ”Българското Княжес-
тво от църковна страна, като съставлява една неразделна
част от Българската църковна област, подчинява се на Св.
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Синод – Върховната духовна власт на Българската църква,
гдето и да се намира тая власт. Чрез последната Княжест-
вото съхранява единението си с вселенската въсточна
църква въ всичко, що се отнася до догмите на вярата”. От
приемането на Конституцията през 1879 г. чак до факти-
ческото ѝ отменяне през 1946, а юридически през декември
1947, обучението по вероучение и православен катехизис в
българските училища е било задължително. Нека не се
спираме върху това, дали формата на индоктриниране е
била най-подходящата. За нас по-същественото е друго:

През последните години немалко се коментира
въпросът за това, дали да се въведе предметът „Религия” в
училищата и в какъв вид. Изказаха се различни мнения,
беше направена и концепция за въвеждането на този
предмет в отделните класове. Досега обаче въпросът остава
нерешен и официално нерегламентиран, като по него се
водят различни дискусии. Известно е, че християнството е
част от европейската култура и история и в повечето ев-
ропейски страни предметът „Религия” се изучава в дър-
жавните учебни заведения. Днешното време, в което все
повече се губят духовните ориентири и се констатира ниска
култура сред учениците, поставя отново остро въпроса за
възпитанието на младите хора, и специално въпроса за ре-
лигиозното образование в държавните училища. Българс-
ките деца имат нужда от възпитание в духовни и морални
ценности, а религиозното образование може да допринесе
за изграждане на модел на съвместно съществуване в едно
плуралистично етническо и религиозно общество като на-
шето, в укрепване на толерантността и на обществения ред.

Един синтезиран преглед на европейското и световното
законодателство показа, че в преобладаващото мнозинство
на цивилизованите страни религията и образованието са
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две традиционни ценности, които не си противоречат.
Например: „В ислямските страни почти навсякъде е
масово разпространена практиката на задължително
религиозно обучение“. Практически така стоят нещата в
България, но само в тясно мюсюлманските среди, които
сами се грижат за религиозното образование и възпитание.
В утвърдените от МОН, но неизползвани български
учебници, равномерно са разгледани всички световни
религии, с тежест на християнството, като по-традиционно
за България и Европа.

Много развита и балансирана е „системата на
религиозно, етнокултурно и общо образование в средите на
юдаистите, където“ знанието е издигнато в култ“. А това
се отнася не само до държавата Израел, но и до всички
еврейски диаспори в света. “В Израел, където официална
държавна религия е юдаизмът, всяко вероизповедание
само се грижи за религиозното образование“.

В лютеранските страни на Европа – Дания, Норвегия
и т.н. религиозните училища получават финансова помощ
от държавата, а заедно с тях има избираеми часове по
евангелистко-лютеранско вероизповедание в държавните
училища.

В католическите страни като Испания, Австрия,
Италия и др. има часове по религия дори в държавните
училища, които са избираеми. Факт е, обаче, че самото
обществено мнение изисква от родителите да записват
децата си най-малкото в неделни католически училища.
Интерес представлява и Германия, в която католици и
лютерани добре си сътрудничат в училищата, където има
часове по вероизповедание, включително и по юдаизъм.
Там стриктно се спазват и правата на атеистите, съгласно
ЕКЗПЧОС и те не посещават часове по религия, а алтер-
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нативани часове(„Eвропейска конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи“ има съществено
значение за  България като член на ЕС и исконно евро-
пейска страна).

В православна Гърция часовете по православие са
задължителни в държавните училища. Отделно се
провеждат занятия с ученици от други вероизповедания и в
началния, и в гимназиалния курс /главно по ислям и
юдаизъм/. В Русия обучението по религия е избираемо
/ЗИП/ и всеки ученик има право да избере курса по
религия, който предпочита. Има тенденция към
разширяване на образованието по деноминации – това са 4-
те основни и признати от държавата вероизповедания:
православие, ламаистки будизъм, ислям и юдаизъм.

Във Великобритания съгласно Законите за
образованието от 1980 и 1988 г. религиозно образование
има във всички държавни училища, като се предлаган
избираеми курсове (ЗИП ). Най-голяма държавна субсидия
получават англиканските и католическите училища.
Единствената европейска страна, без каквото и да е
религиозно образование в училищата, си остава Франция,
но там деноминациите сами преподават  вероучение.

Поради това релацията религия-образование и у нас, в
България, не трябва да остава само декларативна позиция в
Програма 2020 за изучаване и запазване на културно-
историческото наследство. Още повече, че религията и
исторически за България, и в съвременния свят е една от
водещите детерминанти за консолидиране на обществото,
повишаване на морала и психичното здраве на индивидите
и образоваността и поведението на личността.

От май 2013 до февруари 2015 г. по инициатива на
Председателя в Българска академия на науките обсъждахме
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въпроса за това: Как да се въведе в училищата нов
общообразователен предмет „РЕЛИГИЯ“. На срещите при-
състваха ръководството на БАН, учени-религиоведи,
Националният Съвет на религиозните общности в България
и представители на Св. Синод на БПЦ. Нашето предло-
жение до 43 НС бе: въвеждане със Закона за Средното
образование в РБ на предмет религия с направления:
религия -православие; -ислям; -юдаизъм; -протестантизъм
и културна история на религиите.

Констатирахме, че училището е институция, в която
балансирано могат да се представят нравствените традиции
на световните религии. Религиозното образование може да
изиграе огромна роля във възпитанието на децата ни в
нравствени добродетели, а и приетите традиционни вероиз-
поведания у нас имат възможност да работят за намаляване
на негативните тенденции сред младите хора. Всичко това
може да бъде само от полза за обществото, в което живеем.

ЛИТЕРАТУРА:
1/ Парламентарен център по европейско право: Norma, APIS, etc.
2/ Слаников Ив., Пенов Ст., 2000, Философия на религията. С.
3/ Дюлгеров Д., Цоневски И., 1937, Наръчник по мисионерство.
Св.Синод. С.
4/съст. Назърска-Шапкалова, 2015: Хармония в различията.
Пенов Ст., Религия, европейско законодателство и образование/
сс. 94-100.
5/Пенов Ст., 2005, Мистерии на юдаизма и християнството. С.
6/ Декларация на Св.Синод на БПЦ, БАН и Нац. Съвет на
религиозните общности в България за въвеждане на предмет
„религия“ в средното училище.София 2015.



159

Д-р Рупен Крикорянн& п-р Евгени Найденов

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ
От Националния Съвет на религиозните общности в

България,
По повод въвеждане на предмет „РЕЛИГИЯ“ в

българските училища:
Декларация Национального Совета религий в Болгарии по

поводу введения предмета религии в болгарскую школу
От години в българското обществено пространство

се представят и обсъждат мнения. Съществува и концепция
за въвеждането на РЕЛИГИЯТА като предмет в отделните
класове. Досега въпросът остава нерешен и недобре
регламентиран. Известно е, че религията е част от
европейската култура и история и в повечето европейски
страни предметът „Религия” се изучава в държавните
учебни заведения. Днешното време, в което все повече се
губят духовните ориентири и се констатира ниска култура
сред учениците, поставя отново остро въпроса за
възпитанието на младите хора, и специално въпроса за
религиозното образование в държавните училища. Религи-
озното образование може да допринесе за изграждане на
модел на съвместно съществуване в едно плуралистично
етническо и религиозно общество като нашето, в укрепване
на толерантността и запазване на обществения ред от
фундаментализъм и тероризъм.
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НСРОБ съвместно с БАН  предлага на уважаемите
народни представители от 43 НС на РБ в новия Закон за
средното/общественото образование да залегне член за
въвеждане на предмет „Религия“ като ЗИП/ задължи-
телно избираем предмет/. Смятаме, че въпросът с религи-
озното образование не бива да се оставя изцяло на факул-
тативни курсове или само в ръцете на различните
религиозни деноминации. Това способства не за консо-
лидиране, а за капсулиране на различните етноси и верои-
зповедания. Същевременно не винаги при тези условия
преподаването на религия има академичен характер. Там то
може да си остане катехизистно или вероучително.
Необходимо е незабавно въвеждане на училищен предмет
РЕЛИГИЯ и с оглед на българската потребност и евро-
пейската практика това да стане по няколко основни
направления под формата на задължително избираема
дисциплина-учебен предмет: Православно Християнство;
Ислям; Юдаизъм; Протестантско Християнство; Католи-
ческо Християнство; Арменско Апостолическо Правос-
лавно Християнство при наличие на алтернативен предмет:
Култура и история на световните религии. Във всеки
алтернативно, но задължително избираем учебен предмет
следва да има и задължителен раздел за обективно
запознаване с останалите вероизповедания.

Само така ще консолидираме и одухотворим българ-
ското общество. Нашите деца ще израснат като истински
български граждани и европейци с  висока култура, морал и
духовност, които знаят кои са и познават и разбират
другия.

17 февруари 2015 г.           Председател на НС на
Религиозните общности в България: д-р Рупен Крикорян
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Кирил Милчев
Създаване на българската архиепископия и

ролята на българската държава.
Кирил Милчев, Резюме:

Создание болгарской Архиепископии и роль болгарского
государства: В 865 г. Болгария принимает христианство и
оно становится государственной религией. Но только в 870
г.создана самостоятельная архиепископия после решения
Вселенского собора в Константинополе. Замечательно, что
это  обозначает территорию приобретенную князем  Бори-
сом – это земли от Солуна до Драча, которыми он правил
после своего и страны крещения. Отмечено и огромное зна-
чения крещения Болгарии при посредничестве  Византии
для признания страны членом Средневековой Европейской
цивилизации. Однако Архиепископия не является пока
светским/мирским понятием и поэтому надобно рассмот-
реть и межцерковные , и межгосударственные отношения
между Болгарией и Византией.

Българите приемат християнството за официална
държавна религия през 865 г., но едва през 870 г. на
вселенски събор в Константинопол е учредена Българската
архиепископия. Нейният диоцез като територия е бил 1/3 от
територията на държавата България и е разположен най-
общо казано от Охрид до пристанището на Адриатическо
море Йерихо, което било близо до дн. албански град Драч.
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Според ръкописен документ от XII в., известен като
„Списък на архиепископите на България” (публикуван от
Дюканж „Византийски императорски фамилии, гл. 28) княз
Борис I има като „трети дял на българското царство”
териториите на север от Солун до земите на юг от Драч.

Но кога Борис успява да придобие тези земи?
Крум превзема София през 809 г. През 816 г. е

сключен 30-годишния мирен договор между България и
Византия, но Омуртаг все пак воюва на север и достига до
Горна Панония, а на Византия оказва помощ срещу бунта
на Тома. През 837 г. Пресиан е около Солун, но временно.
И изведнъж след 852 г. при княз Борис I цялата земя от
Солун до Драч е вече българска, а в Българския летопис от
XI в. дори се посочва, че Борис  „приел царството” на река
Брегалница. Отгоре на това през XII в. „по време, когато
начело на Охридската архиепископия стоял вече не
български духовник, а синът на севастократор Исак
Комнин, Йоан Комнин” (ГИБИ, т. VІІ, 1968, с. 103) и е
създаден „ръкописен списък на архиепископите на
България“ (Асемани от ХVІІІ в., Календари на вселенската
църква. С., 1987, с. 205), черно на бяло в него пише, че от
Охрид до Йерихо и Канина, е било българска земя, при
това не цялата, а само 1/3 от българската държава.

Сиреч, излиза, че княз Борис I е разширил
българската държава с огромна площ. И тя била „третият
дял на българското царство“(ГИБИ, т. VІІ, 1968, с. 103).
Същата територия е тъждествена със създадената през 870
г. Българска архиепископия.

През 1908 г. Златарски издига хипотезата, че тази
византийска земя след 837 г. е присъединена по „мирен
път”(с.39) от Пресиан към България. Запленен от славяно-
филство, Златарски смята, че Пресиян просто се е възпол-
звал от желанието на славяните да се отцепят от Византия,
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понеже те „винаги са тежнели към българските си съпле-
менници” (Известия за българите в хрониката на Симеона
Метафраста и Логотета, С., 1908, Мсб, кн. VI; XXIV, с. 39).

Хипотезата на Златарски е несъстоятелна, предвид
Чаталарския надпис на кан Омуртаг, където гърци и славя-
ни са поставени наравно като врагове на българите. „Вели-
кият кан Омуртаг е княз от Бога в земята, дето се е ро-
дил. Като пребъдва в града на Плиска, той построи дворец
на Туча и увеличи силата си спрямо гърци и славяни...”

И все пак тези териториите при Борис I вече са част
от България. И отгоре на това именно те са диоцез на
новосъздадената през 870 г. „Българската архиепископия”.
Останалите две части от територията на държавата
България не са в този диоцез.

Как да си обясним това? Тоест, как да си обясним
придобиването на тези нови земи и факта, че новоуч-
редената архиепископия България не е припокривала като
диоцез цялата държава България?

Всъщност, ние не казваме нещо ново. Още на събора
през 870 г. се е правило ясна разлика между „правата на
катедрите”, които не са едно и също с „разделенията на
царствата” (LIBI, т. 2, 1960, с. 190). От папските делегати
на събора през 870 г. става ясно върху чии стари територии
е създадена новоучредената българска архиепископия.
„Апостолическата катедра, както ще можете да узнаете
това от декреталните писма на светейшите римски
първосещеници от старо време, съгласно с каноните, е
управлявала и владяла двата Епира, новия и стария, цяла
Тесалия и Дардания, в която и днес се посочва гр.
Дардания, чиято страна се нарича България по името на
тези българи” (LIBI, т. 2, 1960, с. 191).
На този събор става дума за две Българии: За държавата
България и за диоцеза на Архиепископия България.
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От изявлението на папските легати става ясно, че
стара Дардания днес е в държавата, „чиято страна се
нарича България по името на тези българи”, но също така
става ясно, че Архиепископия България се разпростира и
върху други територии, които са под властта на
Апостолическата катедра, като „двата Епира, новия и
стария, цяла Тесалия...”.Това са претенциите на папските
легати, които опонират на заместниците на източните
патриарси на събора и разясняват разликата между
„правата на катедрите”, които не са едно и също с
„разделенията на царствата”. Този отговор на папските
легати е провокиран от питането на „заместниците на
източните патриарси” към българските пратеници на
събора: „...Когато завладяхте онази страна, на чия власт
бе подчинена тя и кажете дали латински или гръцки
свещенослужители е имала?” Българските пратеници
отговорили: „Ние извоювахме от гръцка власт тази
страна, в която не намерихме латински свещенослу-
жители, но гръцки”. Заместниците на източните патриарси
отговорили: „Щом там сте намерили гръцки свеще-
нослужители, ясно е, че тази страна е била под управ-
лението на Константинопол”. Пратениците на светата
Римска църква отговорили: „Не трябва да взимате за
доказателство гръцките свещенослужители, понеже
разликата в езиците не нарушава църковния ред. Впрочем
апостолическата катедра, макар сама да е латинска, все
пак, поставяйки както всякога, така и досега, според
нуждата на страната, в много места гръцки свещенослу-
жители, не е могла и не може да търпи нарушение на
своята привилегия.” Заместниците на източните патриарси
казали: „Макар и да обяснявате, че ръкополагането на
гръцки свещенослужители е било ваше право, все пак
никога не ще може да откажете, че тази страна е
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принадлежала на гръцкото царство”. Пратениците на
светата Римска църква отговорили: „Както не лъжем,
когато казваме, че управлението на България ни
принадлежи по различни основания, така, разбира се,
никога не отричаме, че същата е принадлежала и на
гръцкото царство. Но трябва да обърнете внимание, че
едното се определя от правата на катедрите, а
разделенията на царството допускат другото. Ние не се
занимаваме с разделението на царствата, а говорим за
правото на катедрите...” (LIBI, т. 2, 1960, с. 190).

От времето на Лъв III Исавър (717-741)
константинополската катедра се опитва да сложи ръка над
източен Илирик, който е бил подчинен в църковно
отношение на папата, както сочат пратениците на събора на
светата Римска църква, основавайки се на декреталните
писма на папите.

Според някои гръцки извори княз Борис I точно
преди покръстването на българите поискал от Византия
земя, за да разшири царството си и такава му била дадена.
Изворите пишат, че получил областта между Верея и
Дебелт, която българите след като я получили нарекли
Загора. Но тази област е българска още от времето на кан
Тервел (700-721), при това официално преотстъпена му
през 705 г. от Юстиниан II Ринотмет (Носоотрязания),
когото Тервел поставя за император в Константинопол след
като Юстиниан II бяга от заточението си в Херсон (Крим) и
моли Тервел да превземе Константинопол. Тервел получава
с договор областта Загора, пари и много скъпоценни
дарове, като всичко това е описано подробно във
византийски сборник от Х век „Свидас”. Българската
граница на юг е била при вала Еркесия и дори Загора да е
била временно завоювана от византийците, нов договор за
уреждане на границата няма.
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При Крум тези земи са пак под българска власт,
което се потвърждава и от неуспешната битка на север от
Адрианопол, която води на 22 юни 813 г. срещу Крум
император Михаил I Рангаве (811-813). Тоест, няма начин
Борис I да е получил нещо, което си е негово.

Всъщност една част от хронистите мълчат Борис да
е получил земя, а за Загора пише само анонимен летописец,
известен като „Продължителя на Теофан”, автор, който
мнозина предполагат, че е византийският император от X в.
Константин Багрянородни. Хрониката от X в. на Симеон
Метафраст (Логотет) не казва нищо, а редица автори като
„Скилица-Кедрин, Зонара и Псевдо-Симеон” (Златарски,
цит. съч., с. 65) заемат сведението за Загора от „Продъл-
жителя на Теофан”. Но внимателното вглеждане в думите
на последния показва, че той все пак е написал, че княз
Борис, освен Загора, получил и „друга някаква земя”...

„И така, като получили обещаната част от
ромейската територия (т.е. Загора – б.м.), както и друга
някаква земя (?-б.м.), те се подчинили като съюзници на
ромеите с връзка на ненарушим съюз. По този начин
нещата на Запад тръгнали прекрасно и славата, че са били
уредени така, се носела навсякъде” (Theophanis Continus.
Chronographia, IV, 13-16; ГИБИ, т. V, 1964, с.с.115-118).

Не е ясно кой е авторът на идеята - Варда, Фотий
или император Михаил, но е факт, че през 863 г. на
българския княз Борис I му е обещано, че ако той и народа
му приемат християнството, ще му бъде отстъпена
византийската земя в Илирик от Охрид до Драч, където да
бъде учредена Българска архиепископия, независимо, че в
църковно отношение диоцеза е папски.

Но Борис е бил наясно с това, че тази византийска
земя е църковно зависима от папата, ето защо веднага след
като официално приема християнството за държавна
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религия през 865 г., той изпраща делегати до папата и по
този начин дипломатично разиграва между Рим и
Константинопол.

През това време на църковни разпри между Рим и
Константинопол, княз Борис I насочва вниманието си към
новопридобития регион: Брегалница, Белоград (Берат),
Лихнида (Охрид) и започва мощно българско асимилиране
на територията. По времето на цар Самуил (997-1014),
чиято престолнина е Охрид, ни става ясно какво всъщност
е направил княз Борис, а по времето на Василий
Българоубиец след 1018 г., ни става ясно защо областта е
имала специален статут при и след Борис.

Българската архиепископия е създадена през 870 г.
като диоцез под властта на Константинопол, тя е
византийска верска единица и определението „Българска”
в църковно значение е прегърнато от всички гръцки
архиепископи, като се почне от първият български
архиепископ грък и се продължи при архиепископите
гърци там след 1018 г. Превземането на България от
Василий Българоубиец слага край на българската
патриаршия с център Дръстър, уредена между цар Петър и
Роман Лакапин, но не слага край на Българската
архиепископия с център Охрид, напротив – Дръстър и
Видин са додадени към тази архиепископия с указ на
Василий Българоубиец.

Тоест, да се върнем пак на въпроса - кой е бил
стратег на плана, изработен в Константинопол около 863 г.,
с който се е целяло да се трансформират папските в
църковно отношение земи в Илирик, към патриарха на
Константинопол? Варда или Фотий? Варда, който
възстановява светските науки и университети във Византия
или блестящият преподавател в тях Фотий, който за 7 дена
става от ректор патриарх?
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Тези земи като светски и държавни са били на
Византия, но  църковно не са били и всъщност нито един
византийски император не може да ги даде на
Константинополската катедра. Това може да го стори само
вселенски събор.

Представете си как по онова време църковната
зависимост е била по-силна от светската, понеже „правата
на катедрите”, не са едно и също с „разделенията на
царствата” (LIBI, т. 2, 1960, с. 190), както казват през 870
г. пратениците на папата на Вселенския събор, който
довършва започнатото през 863 г. и източен Илирик,
зависим църковно дотогава от папата, официално става
част от катедрата на Константинопол, чрез плана
„Българска архиепископия”. Тоест, архиепископия, която
носи името на българите, но не е само светска земя на
Българската държава, а и църковна земя на Константи-
нополската патриаршия.

И в завършек можем да си зададем въпроса: ако Бо-
рис I не бе получил тази земя от Византия, където да бъде
създаден диоцеза на архиепископия „Българска”, той щеше
ли да приеме изобщо християнството?Моят отговор е –Да!
Не само защото е бил под влияние на сестра си, която е
християнска, не само защото най-близкият му съветник
Петър е бил отлично запознат с каноничното право и
догмите на християнската църква, а и защото си е давал
сметка, че с една християнска империя на франки от север
и една византийска от юг, е нямал шанс да разширява
светски земите си, ако не го прави и църковно...Очевидно,
княз Борис I е бил блестящ дипломат, който залага в
българската държавност синдрома занапред религията да е
част от българската дипломация и неслучайно именно той
посочва държавния инструментариум за тази нова
политика: славянската писменост и литургия.
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Доц.д-р Татяна Батулева
ДУХОВНОСТ И ДЕКОНСТРУКЦИЯ. ЕДИН

ФЕМИНИСТКИ ПРОЧИТ НА БОЖЕСТВЕНОТО
Доц.д-р Татьяна Батулева

Духовность и деконструкция. Феминистское прочтение
божественного. РЕЗЮМЕ: В статье анализируется
теория видной представительницы современной феминис-
ткой философии Люс Иригаре. От критического анализа
мужской-женской реляции, которая стала устойчивой
иерархической структурой, создающей  искалеченный мир,
в котором другость сводится к одному, Иригаре приходит
к позитивной теории, подчеркивая значение женской
духовности и “двусубъектной” культуры. “Сенсорное-
трансцендентное” является способом преодолеть разде-
ление между духом и материей; тело становится путем к
духовности; а психическая девственность превращается в
синоним духовной целостности. Иригаре противопос-
тавляет другим авторам свой тезис о реляционной и
открытой для новых конфигураций идентичности,
которая становится способом не только реабилитации
женщин, но и новоым  типом духовности. Деконструкция
готовит новое  прозрение, в котором  связанное с жизнью
божественное, принимает в себя инаковость, а
религиозные догмы уступают место диалогу.
Ключевые слова: деконструкция; духовность; феминизм;
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реляционная идентичность; двусубъектная культура;
диалог; мужское-женское.

Нетрадиционният път: тялото като подстъп към
духовността

Отдавна е известно, че още със създаването си деконс-
трукцията, горещо аплодирана или отхвърляна, става повод
за полемики. Все пак дистанцията на времето вече ни дава
възможност да преценим, че обвиненията в релативизъм и
нихилизъм пренебрегват нещо съществено: авторът на де-
конструкцията не е просто отрицател и  самозван “термина-
тор” на традиционната метафизика. Подобни категорични
жестове противоречат на една от целите на деконструкци-
ята, на опита и’ да покаже, че всяко решение носи в себе си
елемент на случайност, насилие или безоснователност; ре-
шение, което не може да бъде дефинирано в рамките на
опозицията правилно-неправилно или справедливо-неспра-
ведливо. Ако в “Писмо до един японски приятел” (Derrida,
J. Lettre à un ami japonais, 387-393) Дерида посочва, че де-
конструкцията не е метод (по-късно към това ще прибави и
оценката, че тя не е философия или доктрина), впоследс-
твие той отбелязва, че деконструкцията на метафизиката
означава размишление за“структурираната генеалогия на
нейните концепти”; за останалите скрити или забранени
нейни пространства; за начина да се мисли в движение. Тя
е движението на мисълта, приела невъзможността да
овладее самата себе си, движение в непредставимите
пространства извън онтологията, които преди нея винаги са
били интериоризирани от метафизиката.Според Фр.
Ларюел деконструкцията води до по-висше единение, при
което различието преминава от своето априорно състояние
в  своята трансцендентална истина. Тя е едно неметафизи-
ческо преодоляване на метафизиката, което си запазва и
обратния път към нея (Laruelle, F. Marges et limites de la
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métaphysique). Наред с текстологичния (Дерида) и нома-
дологичния (Дьольоз) проект, представителките на феми-
нисткия диференциалистки проект правят свой прочит на
деконструкцията в качеството й на “възможността на
невъзможното”. Ще се спрем на специфичните проекции на
деконструкцията на някои традиционни религиозни образи,
на отношението между феминизъм и духовност у Люс Ири-
гаре – водеща феминистка и авторитетна фигура в съвре-
менната философия,  чийто сложен свят нееднократно е
привличал вниманието ни.  Пренасяме се в него, като този
път ще поставим акцента върху “женския път” към божест-
веното, за да откроим двете равнища –на обвързаност с тра-
дицията и оттласкване от тази традиция; на отрицание и
утвърждаване.

Опитът на Иригаре да открие позитивните аспекти
на женското, като избегне дефинирането му като негатив,
опакова страна на мъжкото, логично я отвежда до размисъл
за женската духовност, за пътищата към нея и вписва-
нето й в  пространството на божественото. Според нея ду-
ховното, подобно на субекта, е узурпирано от мъжкото и
лишено от своите специфични женски измерения. А двата
пола имат различно отношение към духовността, доколкото
то е свързано с наличието на различен тип опитност. Друга
предпоставка в анализа й  е неприемането на факта, че по
традиция телесното и материалното се свързват с женското,
а духовното се обявява за приоритет на мъжкото. Тук след-
ва да отбележим няколко проблемни оси.

Първата от тях е свързана с природата. У Иригаре е
налице одухотворяване на живата природа. Нека припом-
ним само един от тезисите й: този за необходимостта от
връщане на екосистемите в рамките на собствената им вът-
решна логика (защото те притежавали способности за само-
регулиране). Тук акцентът е върху другостта, но тази дру-
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гост  е самата природа, която изисква уважение, грижов-
ност и съхранение. В съответствие с деконструктивисткия
опит за преодоляване на бинарността, Иригаре приема, че
култура и природа не бива да бъдат противопоставяни.
Усъвършенстването на човешкия свят не може да бъде
изолирано и върви успоредно с  усъвършенстването на
природата. Погрешно е обаче да считаме, че авторката
апелира за връщане към един дотехнологичен стадий от
живота на човечеството. Подобно на тезата й за етиката на
различието като съвместно господство и на двата пола, и
тук апелът й е към запазване на многообразието. Според
нея съществуват мъжки и женски подходи към природата,
защото двата пола поддържат различен тип отношение към
нея. Тези подходи трябва да съществуват успоредно.
Технологичният, или мъжки подход към природата се
отличава с интензивност, активна намеса и стремеж към
доминация, докато женският се характеризира с ненамеса,
усещане за единение с житейските цикли и съпричастност
към способността да даряваш живот. Единият подход е
умозрителен, докато другият има характера на сливане и
съпреживяване. Изходът е в тяхното съвместно
съществуване – нещо, което ще осигури движението на
живота в неговата пълнота.

Пътят на женското към духовното минава и през от-
ношението към тялото. Иригаре изтъква, че в християнс-
ката парадигма съществува граница между тяло и дух. За
Иригаре девствеността няма чисто физически измерения.
Напротив, тя изразява нещо много по-мащабно: съхранява-
нето на целостта, на интегритета на женското въпреки за-
коните на наложения от мъжкия субект патриархален свят.
В него девствеността и тялото най-често са обект на извър-
швана от мъжки субекти размяна. Тяло и дух не бива да бъ-
дат разделяни, а жизнената енергия следва да се трансфор-
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мира в духовна енергия. Целта е да се достигне до една
спиритуализирана телесна материя. Иригаре говори за се-
тивно-трансцендентно цяло, преодоляващо разделението
дух-материя. Тази феминистка визия за трансцендентното и
Божественото, според Иригаре може да съдейства за прео-
доляване на религиозния фундаментализъм. Защото в осно-
вата й стои тезата за различието като ценност и необходи-
мостта от съхраняването му. Според нея, противно на очак-
ванията, еднаквостта и подобието са залог не за разбирател-
ство, а за конфликти. В замяна на това, тогава, когато не е
включено в биполярната структура на някаква йерархия,
качественото различие е предпоставка за мир, защото
възпитава в уважение към другостта и няма претенции да
установи истина от последна инстанция. От тук и
критиката й към представителките на първата форма на
феминизма, които не са взели под внимание
необходимостта от съхраняване на различието, а се стремят
да заприличат на мъжете, да притежават същите права,
качества и т.н. Изводът на Иригаре е, че едва ли има по-
сигурен начин за връщане към насилието на “Едното” и
различните форми на тоталитаризма.

Иригаре дава на тялото статут на подстъп към
духовността. Тази духовност, значи, се постига не чрез
изтласкване и редуциране на свързаните с тялото
опитности, а благодарение на тях и чрез тях. Така е и с
девствеността, която за пореден път Иригаре дефинира не
негативно, като лишаване от нещо (физически контакт) или
въздържание, а позитивно, като наличие на незаличима
уникалност, способност за култивиране на собствената
другост. Тя е от психичен порядък и представлява път към
реализацията на женското във всички негови аспекти и
обхват. “Това измерение на психичната девственост на
жената, съхранена и култивирана в любовта и желанието с
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мъжа,  несъмнено е едно от най-изключителните богатства
на човечеството, богатство, което предстои да бъде открито
и което е по-заничмо дори от майчинството, което не
съществува само при хората” (Irigaray, L. Conversations,
101). За разлика от физическата, тази парадоксална
девственост не е в началото, а идва впоследствие, като
резултат от  продължителна инициация и води до
преоткриване на собствената цялост и разширяване
хоризонтите на аз-а отвъд наложените от господстващия
модел и рутината представи. От една страна, тя е част от
специфичните измерения на женската духовност. В контек-
ста на подобни размисли религиозното става мост, но не
към  отвъдна трансцендентност, а освещава връзката с дру-
гия, със света, с природата.

Друг път към утвърждаване на женския тип духов-
ност минава през възстановяването на заличените от неут-
ралния и универсален субект женски генеалогии. “Обезце-
нявйки женските родословия и уважението към земята и
към материалната вселена, патриархалните цивилизации за
изтласкали част от социалната реалност” (Иригаре, Л. Този
пол, който не е един), наложили са цензура върху женското
слово. Целта е да се възстанови връзката на женското със
собствените му корени и да се издигне ролята на жената ка-
то духовна майка. Иригаре черпи аргументация в образи от
митологичния контекст. Тя прави аналогия между мита за
Деметра, богинята даваща плодородие на земята, и дъщеря
й Персефона (предадена на Хадес като споразумение
между двама мъжки богове) и патриархалната теология,
където на жените е отредена същата участ (на разменна
монета).

Търсенето на нови пътища към духовното е едно от
предизвикателствата  в съвременния свят. Според Люс
Иригаре различният тип полово определена (мъжка или
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женска) опитност определя и различен тип отношение към
духовното. Една от заслугите й е дефинирането на
женското не като негатив на мъжкото, а в позитивен план и
изграждането на етиката на различието, в която мъжко и
женско не са йерархизирани, а взаимносвързани, изграждат
нов тип релационна идентичност.

Деконструкция в женски род
Тази релационна идентичност очертава спецификата

на “деконструкцията” , извършена от феминистката автор-
ка. Тя е свързана с факта, че в нейните рамки духовността е
по-скоро  резултат от индивидуални практики, отколкото
ефект от усилията на религиозните институции. Според
Иригаре тя трябва да стане част от разгръщащ се в душата
вътрешен процес. Духовност, духовно израстване и рели-
гиозни институции невинаги вървят ръка за ръка.
Напротив, често между тях зее пропаст и много аспекти на
индивидуалното духовно ставане се оказват извън
полезрението на църквата. Нещо повече, духовността
следва да бъде независима и от политическите дискусии. Тя
може да бъде мотивация и вдъхновение за тях, но все пак
най-важен си остава вътрешният път. Да станеш духовен,
да одухотвориш живота според феминистка мислителка
значи да преобразуваш своята жизнена сила, така че тя да
стане основа на един споделен свят. Когато “деконструира”
духовното, Иригаре следва същия модел, който въвежда
при обосноваването на необходимостта от двусубектна
(мъжко-женска) култура. Изграждането на нов тип
духовност като елемент от вътрешното израстване на
личността, от една страна, и връзката с различния, но
автономен субект, от друга, са път към преодоляването  на
абстрактните духовни модели.
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Тук отново откриваме свидетелство за вътрешната
последователност и единство в мисленето на Иригаре. Те-
зата за несъвършенствата на “абстрактни” духовни практи-
ки е проекция на отказа й да приеме тотализиращата уни-
версалност, получена чрез изключването, потискането и
пренебрегването на определени аспекти от реалността.
Един от тези аспекти е женското. Обосноваването на една
“двусубектна култура”, предпочитанието към хоризонтален
тип релации между равноправни вместо вертикалните
йерархични структури, опитът за легитимиране на женски
тип синтаксис, женско писане намира продължение и в лан-
сирането на един овътрешностен, отдаващ приоритет на
“вътрешния опит” и преживяване път. Вече посочихме, че в
“Диханието на жените” (Le Souffle des femmes, p. 186)
авторката  развива тезата, че ставането жена трябва да се
пренасочи от физическия в духовен план. Девствеността
има не физически, а духовни измерения и  в контекста на
поетичния и граничен свят на Иригаре е синоним на
духовна цялост, духовен интегритет. Най-интересното е, че,
ако в първите си произведения тя набляга върху критиката
на изключването на женското от западната култура и от
християнската традиция , по-късно тя обръща поглед към
възможните, но  неосъществени развития  в традиционни
религиозни фигури, като им дава друг, по-различен смисъл.
Значи от една страна, религията е част от онези структури,
които по традиция са съдействали за маргинализирането на
женското, но, от друга, тя предоставя и специфични
възможности за преодоляването на това маргинализиране.
Всъщност това е пътят на една последователна, градивна,
наситена с обещания за бъдещи развития деконструкция,
защото, нека си припомним, че  за Дерида деконструкцията
не е път към тотално отрицание, а опит да се мисли
другояче, отвъд концептуалната медиация, обладаваща
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другото в полза на идентичното. Неин патос е
съхраняването автентичността и съзидателната мощ на
различието. Нещо повече, апелът на Дерида за достигане до
“парадоксалното значение” на релацията между същото и
другото, за изграждане на релационна, диалогова другост,
на единство, което никога не придобива характера на
окончателно завършена фигура, напомня и развитието,
което диференциалистката теория получава при Иригаре. И
двата деконструктивистки проекта не почиват върху
преобръщане на опозициите и по същество представляват
опит за неметафизическо преодоляване на метафизиката.

Дерида призовава да се направи крачка отвъд
тялото, да се дебиологизира въпросът за различието.
Различието е преди всяка биология, то разединява и
свързва.  Става възможно само при срещата, ражда се в
пространството на междудвамието и действа като винаги
обозримия, но недостижим хоризонт на една възможност за
прилика (Derrida, J. Fourmis, 74). То е в непрестанното, но
неуловимо движение от единия към другия, което, без да
очертава някакво прецизно пространство, докосва и
вълнува. Дерида разглежда различието като мобилно,
неговото разчитане трябва да започне отвъд видимостта,
отвъд анатомията, отвъд т.нар. обективни критерии за
полова идентификация, т.е. в прехода от виждането към
прочита. “Да напуснем залата, в която трябва да
привеждаме доказателства, да отговаряме с “да” или “не”,
като свидетели-очевидци на истината. И да минем в залата
на прочит(а/ите) на половото различие. Половото различие
е именно в това – да си задаваш въпроси, защото няма
метасексуиран прочит” (Пак там, 78).

В своя прочит Иригаре натоварва традиционните
християнски символи  с нетрадиционни интерпретации,
осигурявайки им нов живот, движи се на границата на от-
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хвърлянето и уважението, на отрицанието и приемането;
отнася се към пространството на религиозното не като към
догма, а като възможност за диалог, предполагащ отстоя-
ние, обговаряне и запитване.  Тълкуването, което лансира,
е, че за да бъде изкупен грехът, Бог е имал нужда от жена.
В “Изкуплението на жените” (с. 187) тя пише, че единени-
ето на Божието дихание и непорочното дихание на Дева
Мария води до раждането на Божия син. Но мъжко-женс-
кото в качеството си на двойка още е далече от обожествя-
ването. А тази двойка е базисна. Чрез нея двете страни на
човечеството могат да встъпят в релация, като уважават
другостта на другия. Но Иригаре подчертава, че става
въпрос за жива двойка, а не за логически схематизирана
двойка опозиции. Тук според нас е свидетелството за един
по-късен етап в творчеството на Иригаре: ако в “Този пол,
който не е само един”, “Етика на различието” и др. тя пос-
тавя акцента върху релацията между жени (майка и
дъщеря, сестри, приятелки), върху критиката срещу изт-
ласкването на женските божества, които някога са били
съществена част от европейската традиция, в “Диханието
на жените” смислообразуващият център е свързан с
позитивно утвърждаване на мъжко-женската релация, но не
толкова във физически, колкото в духовен план. Културата
на различията, както и духовността, започват изграждането
си именно от двойката, а не от общността. Двойката според
Иригаре е водеща, защото общността е формирана от
абстрактни индивиди, в нея различията се размиват.

За въздуха и прочита на сакралното
От една страна, Иригаре вижда причините за

изтласкването на женското в унищожаването на
традиционно свързаните със земята женски божества; от
друга, реабилитацията на женската другост разглежда като
ключов момент за изграждане на политики, чиято цел е
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съхраняване живота на планетата, доколкото
патриархалният модел създава една пагубна за природата
реалност. Тя обосновава необходимостта женската
специфика, женската гледна точка и чувствителност да
бъдат вписани в един нов, изграден върху свързаността и
равнопоставеността свят.

Иригаре подчертава особената роля на различието
между половете, което според нея  е  ключ към приемането
на другостта изобщо. Според нея пътят към утвърждаване
на женския тип духовност минава през възстановяването на
заличените от  универсалния субект женски родословия.
Премахвайки женските родословия и уважението към
земята, патриархалните цивилизации са наложили цензура
върху женското слово (Irigaray, Je, tu, nous, 32–33) . Затова
целта е да се възстанови връзката на женското със
собствените му корени и да се издигне ролята на жената
като духовна майка.

В по-късните си произведения Иригаре отделя
особено внимание на въздуха в качеството му на основния
елемент на живота, имащ отношение и към трансцен-
дентното.  “Ние живеем във въздуха и той е в нас. Въздухът
е и посредник за релацията ни със самите нас, в него става
възможно говоренето на Другия, връзката с Другия”, пише
тя в Забравата на въздуха. Въздухът осигурява средата, в
която се реализира връзката с другия във всички нейни
измерения – с другия субект, с общността, със собствената
“сенчеста” другост, с природата. Според Иригаре
човечеството е забравило значението на въздуха, защото е
обезценило връзката с майката. Още преди първото
дихание майката осигурява кислород на детето чрез своята
кръв. Но хората пренасят този скъпоценен дар върху  самия
Бог, забравяйки дълга към майка си. А въздухът е не само
живот, той осигурява нашата автономност, казва Иригаре.
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В него става възможна другостта: в него срещаме чуждата
другост и съхраняваме нашата собствена другост. Въздухът
е необходим за автономията и съхраняването на
различията: и тези на субекта, и тези на другия. Иригаре
свързва диханието с автономията и запазването на
различието, на отстоянието от другия. Без отстояние няма
дихание, няма среща с другостта, няма автономия. Без
отстояние има само изравняващо сливане и
неопределеност. Мислителката стига още по-далече с
извода си: според нея замърсяването на въздуха уврежда не
само нашето здраве, но и връзките ни с другия субект и с
общността. Пораженията от него надхвърлят физическите
измерения и засягат човешкостта изобщо (Пак там).

В задочния си спор с Хайдегер Иригаре го упреква,
че, макар и да прави опит да се върне при извора на нещата,
той се затваря в езика, превръщайки го в дом на битието.
Опитва се да деконструира традицията, но си остава
пленник на логоса, затова изпуска възможността да се
ситуира извън него и да го интерпретира отвън. В замяна
на това Иригаре е радетелка за един овътрешностен, роден
отвътре свят, различен от света на думите, вещите и
представите. Свят, способен да оспори господството на
логоса, което е подчинило дискурса на логически правила и
го е лишило от неговите чувствено-сетивни измерения.
Този наложен от логоса избор на “любовта към мъдростта”
според феминистката авторка е едностранчив, защото
истинският път е този на “мъдростта на любовта”, т.е.
мъдрост, достигната по пътя на взаимността, свързаността,
отварянето кам другия и приемането на другостта изобщо.
“Ние трябва да измислим и да практикуваме нова култура,
в която отношението между субекти има по-голямо
значение, отколкото отношенията между субект и обект
или между обекти, такъв, какъвто е най-широко
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разпространеният случай в доминираната от мъжкото
западна култура”, казва Люс Иригаре.

Тук е моментът да изтъкнем кое отличава
Люс Иригаре от останалите философи на различието, които
с не по-малка сила оспорват йерархизираните структури и
доминацията на същото над другото: това е фактът, че спо-
ред феминистката авторка разделителната линия минава не
между едното и многообразието, а между два равно-
поставени субекта. Тя апелира за  промени в  западната
култура, при която субектът се представя за неутрален и
универсален, докато всъщност е мъжки; за култура на и
между два равнопоставени субекта при съхраняване на
различието и несводимостта им. Важен момент при оцен-
ката на Иригаре е разбирането й за разликата между качес-
твено и количествено различие. Тя подчертава, че при Хе-
гел и Маркс, например, в основата на различието стои
количествена релация (преминаването на количествените
изменения в качествени). Подобна структура е характерна и
за Фройдовата психоанализа, която до голяма степан
свежда разликата между половете до наличие или липса.
Но различието между мъжко и женско е от друг тип, те са
несводими едно към друго и то не заради количеството, а
заради различното си качество. Никой от двата пола не е
първи и не е по-съвършен от другия, а притежава свои
качества, свои предимства, но и свои липси.

В заключение ще отбележим, че отношението към
божественото е фокус, отразяващ всички важни аспекти на
философията на Иригаре: в пространството на духовното,
повече от всякъде другаде, се извежда на преден план ня-
каква женска специфика, онова, което прави женското
незаменимо и му отрежда (наред със запазеното мъжко)
достойно място при съдздаването на един нов, съхраняващ
различията свят. Свръзването на иманентното и трансцен-
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дентното, вниманието към съхраняване на “апорията” меж-
ду две другости предлага основа за сравнение с Дерида и
тезата му за запазване на апорията, на напрежението между
две противоположности (нещо различно от диалектическо-
то снемане и синтеза). И друго: обикновено, когато става
въпрос за деконструкция, на преден план излиза тезата за
множествеността, за безброй малки разкази и истини, ос-
порващи наложилите се метаразкази и миража за една уни-
версална истина. Иригаре, обаче, противопоставя на мета-
разказа на патриархалността не многообразието, а двусу-
бектната култура, хоризонталната и винаги отворена рела-
ция вътре в двойката. Едновременно външна и вътрешна,
осигуряваща проникването на единия в другия и отстояни-
ето един от друг. Тази връзка е необходима на всеки от два-
мата автономни субекта, при нея всеки се ражда чрез дру-
гия и в другия, но едновременно с това запазва обратния
път към себе си. Ясно е, че другостта на друг(ия/ата) е съх-
раненa; все пак, очевидно е, че сме далече от патоса на Ле-
винас за“хипостазиране на аз-а в Другия”,за изначална пре-
донтологична отговорност, за липса на реципрочност, прев-
ръщаща лицето на Другия в епифания на божественото. В
“двусубектната култура” аз-ът и другият, мъжкото и женс-
кото имат свой път към божественото; тук тяхната заедност
не е бъзвъзвратна, а пулсираща. Нейният ритъм ражда мно-
гообразие. Но не многообразие на всяка цена, което често
се превръща в алиби на отречения, но винаги готов да се за-
върне тотализиращ модел, а обещание за многообразие
като път към събитието и отвореност към бъдещето. Декон-
струкцията подготвя нова епифания, в която, свързано с
живота, божественото приема в себе си и изтласканата
другост.
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Олег Заев/ Россия/
«Христианская антропология

как фактор помощи современному человеку
в деле сохранения традиционных ценностей»

Доклад руководителя Информационно-консультационного
центра по вопросам сектантства при соборе св.Ал.Невского

Дорогие отцы и братия, дамы и господа, гости!
Позвольте выразить благодарность организаторам

конференции за приглашение на столь ответственный
форум, и вместе с тем слова сожаления по поводу
невозможности лично присутствовать среди Вас и отвечать
на все те вопросы, которые могут возникнуть в связи с
прослушиванием моего доклада.

Занимаясь изучением деструкции современных
разрушительных технологий на современного человека в
области религиозной информации в продолжение
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последних 20-ти лет, я вынужден констатировать, что
именно христианская антропология способна бросить
вызов разрушительным тенденциям и сохранить души,
насколько это возможно, наших сограждан.

Проводя многочасовые беседы с людьми, еще
переживающими или уже пережившими «прокрустово
ложе» деструктивных тоталитарных сект, я сделал вывод о
том, что в сознании пострадавших людей повреждены
такие важные категории как: совесть, рассудок, сознание;
значительно искажено представление о работе чувственной
и желательной сфер человеческой души. Вследствие этого
в человеке развиваются порочные наклонности, такие как:
духовная пустота, раздражительность, гордость,
неудовлетворенность, эгоизм, лукавство и другие пороки,
которые в последующем формируют конечные проблемы
современного человека: социальное одиночество,
душевный травматизм во время общения с окружающими
людьми, замкнутость и потерю коммуникативных
способностей. Последние обстоятельства собственно и
являются причиной, которая заставляет человека искать
способы преодоления приобретенных в социуме немощей.
Такая патологическая открытость, обусловленная внутрен-
ним поиском и отсутствием ориентиров на «рынке» интел-
лектуальных и духовных предложений, делает человека не
защищенным пред членами деструктивных сообществ.

По этой причине оказывается недостаточным просто
проинформировать человека об опасностях, исходящих от
деструктивных сообществ, ему необходимо предложить
более качественный продукт, который действительно
способен решить задачи человека. Образ изголодавшегося
человека, с жадностью поглощающего пищевые отходы,
весьма точно напоминает современника, с жадностью
поглощающего духовный суррогат. Но как в первом, так и
во втором случае, забрать пищевые отходы у голодного
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человека можно лишь предложив ему взамен более
качественную пищу.

В чем же выражается духовный голод современного
человека, и что такое духовный суррогат, которым питается
значительная масса наших современников?

Прежде всего, духовный голод - это отсутствие у
современного человека ответа на вопросы: о смысле жизни,
происхождении мира, представления о самом себе и своей
посмертной участи. На современном этапе этот духовный
голод удовлетворяется посредством участия людей,
заблудившихся и духовно обнищавших в процессе
семидесятилетней российской секуляризации, в оккуль-
тных практиках различных сект, таких как: «Радастея»,
«Братство фиолетового пламени», «Синтез-Фа», «Аят
Фархата ата», «Движение Тай Панг (А.Червоненко)»,
«ДЭИР», различных оккультных центрах (например,
«Открытый Мир», «Открытый путь»), и многих-многих
других, очень активно действующих в нашем регионе.

По этой причине последние 5-6 лет
Информационно-консультационный центр по вопросам
сектантства при работе с пострадавшими людьми сделал
акцент на христианскую антропологию, целью которой как
раз и является рассмотрение вопросов, связанных с
поведением человека в тех или иных случаях. С ноября
2014 г. в Новосибирске появился Проект под названием
«Школа духовной безопасности». Курс лекций-бесед
составил 26 лекций продолжительностью до 4 часов, таким
образом, объем составил порядка 100 часов. В основе
Проекта «Школа духовной безопасности» лежит курс
лекций по христианской антропологии, с которой можно
познакомиться более глубоко, нежели в данном докладе.
Интернет - версия Проекта стартует с главной страницы
официально сайта собора во имя св. блгв. кн. Александра
Невского www.ansobor.ru и размещается на странице
социальной сети «Vkontakte» по адресу:
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http://vk.com/club80412713, а так же анонсируется на
странице в социальной сети «Facebook» по адресу:
https://www.facebook.com/groups/1448711252090454/.

Итак, теперь настал черед приступить к раскрытию
заявленной темы:

Христианская антропология предполагает в основе
своей рассмотрение человека как личность, сотворенной по
образу Триединого Бога: Отца, Сына и Святого Духа, но
поврежденную грехопадением, что и дает нам библейское
основание для рассмотрения всех вопросов, связанных с
устроением человека.

Уже только одно это положение, осмысленное
глубоко и всесторонне, выводит ищущего человека из мира
собственных и навязанных ему иллюзий в реалистичную
систему координат, в которой нет места безличным
духовным энергиям. Исходя из библейского основания,
духовный мир не только личностен, но и полярен: один за
человека, другой кардинально против. В мире оккультных
иллюзий, напротив, человек осмысливает себя способным
выбирать духовные силы, с которыми он соединяет себя
посредством предложенных ему оккультных практик.

Курс христианской антропологии для совре-
менников выглядит как теоретическое основание, изучение
которого раскрывает все стороны души человека и
позволяет узнать самого себя как в зеркале. Вследствие
этого вероятность того, что человек захочет более глубоко
познакомиться с христианством, значительно возрастает.

Следующее положение, вводимое курсом
христианской антропологии - это происхождение души
человека. Вопрос этот оказывает очень важным, поскольку
сегодня в сознание человека многоразличным образом
вводится пантеистическая идея происхождения мира, и, как
следствие, души. Таким образом, основными «игроками» в
этом вопросе оказываются: агностицизм, отрицающий
Божественное происхождение мира и наличие души в
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человеке; пантеизм, утверждающий появление мира и
души человека вследствие рождения мира Верховной
Личностью; креационизм, утверждающий появление мира
творческим актом Бога из небытия к бытию, или иными
словами творения из ничего.

Разница между пантеистической и креационист-
ской теориями раскрывается на простом примере: через
отношение к ребенку в христианской и индуистской
системе ценностей.

Родившегося в христианской семье ребенка
воспринимают как личность, состоящую из духа, души и
тела, рожденную ее родителями - отцом и матерью. Причем
душа ребенка рождается вместе с его плотью в утробе
матери в момент зачатия. То есть душа человека имеет
начало, но не имеет конца - она проста, неуничтожима,
бессмертна, но не совечна Богу Творцу. Полнота закона
рождения души ребенка скрыта. Но известно, что от ду-
ховного состояния отца и матери зависит состояние души
ребенка. При возрастании в нем будут развиваться опре-
деленные Божественным законом и состоянием душ отца и
матери черты характера, взирая на которые отец и мать
должны увидеть, в том числе, и свои грехи. Из этого
вытекает та простая мысль, что семья - это взаимосвязанная
система, где каждый влияет на каждого в своей мере, что
естественно предполагает процесс воспитания, от которого
зависит посмертная участь всех: и отца, и матери, и
ребенка.

В индуизме отношение к ребенку формируется
иначе. Согласно их религиозной философии, человек - это
Атман, который понимается как абсолютно не
поврежденная частица Бога. Другое обозначение души
человека - это Аджа, то есть не рожденный человеком, а
рожденный богом Брахмой. Так же как и весь видимый и
невидимый миры, души людей рождаются вечным
Брахмой, который вместе с Вишну и Шивой составляют
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известную индуистскую троицу, именуемую Тримурти.
Обращаю ваше внимание на слово «рождаются». Дело в
том, что акт рождения естественным образом предполагает
акт переноса естества от рождающего на рождаемое. Если в
нашем случае рождающим является вечный Брахма, то
рождаемое наследует эти свойства и становится тоже
вечным. Согласно представлениям индуизма всё, что
рождается Брахмой, живет один День Брахмы, который
якобы составляет 4 320 млн. лет. Рожденное в этом Дне
Брахмы поддерживается Вишной и в конце разрушается
Шивой для того, чтобы Брахма мог опять начать новый
День. В этом одном Дне Брахмы рожденная душа должна
вернуться в Лоно Брахмы - то есть с ним соединиться. Если
не получится за один раз, то тогда процесс будет
происходить до тех пор, пока результат не будет достигнут.
Процесс напоминает тренировки по прыжкам в высоту -
сбил планку, делай новую попытку. С этой целью человек
должен проводить напряженную целомудренную жизнь,
чтобы в конце, в посмертии, разорвав кармические путы
якобы прошлых жизней, уйти в вечность и никогда более
не появляться на этой земле.

Однако в тех случаях, когда добродетелей не
хватает, чтобы достигнуть состояния Брахмы, человек как
Атман, оставив свое очередное тело на земле как
отработанную ступень ракетоносителя, оказывается во
временном духовном мире Парах Параватах, в котором
согласно количеству добродетелей, совершенных им при
его земной жизни, он пребывает некоторое время,
различное для разных людей. Затем наступает время, когда,
«отдохнув» в мире Парах Параватах, он должен согласно
Закону Тхармы появиться в новом теле.

Таким образом, в индуистской традиции
рожденный от земных отца и матери ребенок, по сути,
не является их ребенком. Они дали ему только
человеческое тело, в которое он вселился. Он им близок в
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том лишь смысле, что Всё, что окружает человека во
вселенной, является Брахмой. Из этого получается, что
вселившаяся в тело душа - Атман может по количеству
появлений на земле быть гораздо старше, чем давшие ей
плоть родители. А из этого закономерно вытекает, что
задача родителей заключается вовсе не в том, чтобы
направлять и воспитывать в действительности форми-
рующуюся душу ребенка, а лишь в том, чтобы поддер-
живать ее материальное бытие. При этом абсолютно не
переживая о последствиях, поскольку при таком подходе
все списывается на карму, которая якобы определяет меру
страдания человека в этом земном воплощении. То есть,
если вас избили, значит, вы кого-то избили в прошлой
жизни, поэтому порадуйтесь, поскольку произошло то, что
карма предопределила. Если вы заболели, то и это карма.
Если вы бедны или у вас случился пожар, значит и это
карма, поделом вам, это «аукается» из прошлых жизней.

Теперь, я думаю, стало чуть яснее, в чем разница
двух систем. Остается добавить, что и понимание
спокойствия будет разным. То спокойствие к окружающей
действительности, которое будет проявлять индус, для
христианина будет не чем иным, как равнодушием. А то
деятельное участие христианина в судьбе своего ребенка
для индуса будет глупостью, поскольку своими усилиями
он будет якобы разрушать карму совершенно другого
человека, который лишь условно является его ребенком.

Развивая далее мысль о христианской антропологии
следует упомянуть о трехчастности человека, состоящего
из духа, души и тела. В свою очередь, душа человека
трехсоставна и объединяет три силы души: умную,
эмоциональную и вожделетельную (желательную).

Все три силы души собственно и составляют душу -
нечто единое, простое, нерасторжимое, неуничтожимое,
вечное от момента появления, имеющее: память, сознание,
рассудок, совесть, волю, эмоции и желания. Причем,
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первые четыре категории объединены умной силой; все
эмоции человека определяются работой эмоциональной
силы души; все желательные проявления человека
определяются, соответственно, вожделетельной силой
души человека. Воля является связующим и сообразующим
началом, приводящим в соответствие друг другу все три
силы души человека.

В рамках рассмотрения умной силы души человека,
главным образом, следует сделать акцент на разъяснении
существенных основ в отношении сознания, рассудка и
совести: Всякий здравомыслящий человек, как известно,
оперирует таким понятием как «рассудок»,
«рассудительность». Прежде чем принять какое либо
решение, мы взвешивает все «за» и «против», после чего
решаемся на что-то. На работе рассудка человека мы и
остановимся в рамках настоящего доклада более подробно.

Возможно ли повредить рассудок человека? Пола-
гаю, что многие из вас ответят утвердительно на этот воп-
рос. Но нас не может удовлетворить такой ответ, так как он
не вскрывает глубинный механизм повреждения рассудка.

Итак, слово «рассудок» происходит от слова
«рассуждать», то есть сравнивать и давать оценку тому или
иному явлению. Основным содержимым рассудка является
информация, получаемая человеком через глаза, уши, нос,
кожу. Есть еще один способ получения информации - это
соединение человека с миром духов или ангелов. Но
учитывая, что ангелы могут быть падшими, лживыми, этот
способ получения может довести человека до чудовищных
заблуждений, а значит прежде, чем получать информацию
из мира духов, нужно заручиться достоверным
свидетельством о намерениях этих духов. Так, например,
госпожа Блаватская - основательница теософии, ставшей
позднее основанием учения «Агни Йоги» Рерихов,
совершенно точно получала содержание этого нового
«учения» посредством общения с миром падших ангелов,
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так как занималась спиритизмом. В сущности, получая
информацию и записывая ее методом автоматического
письма, она не видела собственно источник. Если что-либо
и видела, то только то, что ей показывали в видениях, а
учитывая способность падших духов к восприятию
различных образов, справиться человеку с распознанием
духов невозможно, как если только соединившись с Богом.
О том, что падшие ангелы могут принимать различные
образы свидетельствует Писание: «Ибо таковые
лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что
сам сатана принимает вид Ангела света».1

О том, что ангелы, вещавшие госпоже Блаватской,
были падшими, то есть бесами, свидетельствует ненависть
к христианству, которую они не скрывают. Вот что пишет
один из идеологов New age, воспитанных на идеях
Блаватской: «Я убежден, что борьба за будущее
человечества должна быть начата и выиграна в классах
школ учителями, которые правильно понимают свою
роль провозвестников новой эры. Школьные классы
должны стать ареной конфликта между гниющим
трупом христианства и новым сознанием».2 Полагаю,
что комментировать здесь нечего, все предельно ясно.
Антихристианская направленность очевидна и выдает
природу духа, противящегося Христу, чье Рождество мы в
2015 раз встретили в этом году.

Итак, рассудок человека напитывается внешней,
сложно составленной информацией для того, чтобы ее
переработать. С этой целью рассудок расщепляет ее на
простые элементы, распознает их и либо принимает их,
либо отвергает. Этот процесс очень похож на работу
человеческого желудка, расщепляющего обычную пищу.
Между питанием души словами и питанием тела есть
определенная схожесть, с той лишь разницей, что в
результате усвоения пищи происходит формирование
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плоти человека, а в результате усвоения информации -
формирование убеждений, которые человек защищает.
Многие сейчас уже столкнулись с фанатичностью
сектантских миссионеров, которые с завидной упорностью
отстаивают навязанные им ложные убеждения. Остается
удивляться, как ловко удается сектантским лидерам
прописывать в сознании граждан ложные положения под
именем истины и через это управлять всем суммарным
потенциалом человека.

В Евангелии есть такие строки: «... не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом Божиим»,3 из
которых следует, что душа человека питается словом. В
том случае, когда это слово истинное, то она, т.е. душа,
живится, когда же оно лукаво, то есть не соответствует
Божественной реальности, то душа повреждается. Если же
провести параллели между рассудком и желудком, то тогда
следующее становится очевидным. Все мы знаем об
искусстве отравления. Вино может быть прекрасным, но яд,
опущенный в бокал с вином, делает это вино не пригодным
к употреблению. По этому же принципу происходит
отравление недоброкачественной информацией, которая
для привлекательности, как правило, содержит какое-то
количество истины. Но в сочетании с ложными
утверждениями она становится отравой для души человека.
При этом отрава может действовать моментально, а может
незаметно отравлять человека годами и десятилетиями.
Последствия от такого отравления очевидны - это
расстройство как желудка, так и рассудка.

Расщепление информации происходит по множеству
срезов: рано или уже поздно, опасно или не опасно, добро
или зло, правильно или не правильно, полезно или не
полезно, что такое хорошо и что такое плохо, нужно или не
нужно и так далее. С этими задачами сознание большин-
ства людей худо-бедно справляется. Но если требуется
расщепление информации на предмет содержания в ней
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истины или лжи, или когда вопрос касается религии, то
сознание большинства наших сограждан, воспитанных на
атеистическом учении о мире, дает сбой. Не понимает
современный человек, как подойти к решению такого
вопроса. Почему?

А потому, что непосредственное участие в работе
рассудка принимает совесть человека. Вспомним то, что
я говорил ранее о рассудке, в котором происходит
сравнение. Так вот, это сравнение информационных
фрагментов происходит с тем, что является высшим
эталоном в душе человека, или по крайней мере, должно
быть таким эталоном - это совесть. Как контролер отдела
технического контроля опознает бракованную деталь, так и
совесть человека должна опознавать ложь. В реальности
мы наблюдаем, что состояние совести у всех людей разное,
а это значит, что состояние совести может меняться от
состояния совершенного, которое на земле возможно
только у святых людей, до состояния крайней немощи или
сожженности. Как бы мы сказали о приборе, скажем
компасе, который вместо того, чтобы показывать север,
«врет», и показывает другое направление. В таких случаях
говорят: «прибор не поверен». Такой прибор нужно
отнести специалистам и откалибровать, настроить или
поверить, то есть подвергнуть испытаниям на предмет
точности показаний. После чего такому прибору можно
доверять. Так и совесть человека может быть «не
поверенной», в результате чего возникает погрешность в
оценках информационных фрагментов. Поэтому совесть
человека должна быть поверена Священным Писанием,
которое об этом говорит следующими словами: «...
твердая же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла».4

Это, как вы понимаете, в случае святости, когда даже
чувства справляются с различением добра и зла. О случаях
повреждения совести Писание говорит следующими
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словами: «Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести своей».5 То есть
лжесловесники всегда были и будут впредь, только вот
поддаваться им не нужно. Тогда их количество
уменьшится. Ведь не секрет, что именно благодаря адептам
секты богатеют. Именно люди в большинстве случаев сами
отдают свои сбережения, после чего руководители сект
получают возможность подкупать суды, нанимать дорогих
адвокатов, выпускать миллионными тиражами свои
издания и вновь вербовать, и вербовать. Как не вспомнить
тут экранизированную сказку про Буратино и слова из
песни лисы Алисы и кота Базилио в авторском исполнении
Татьяны и Сергея Никитиных: «пока живут на свете
дураки, обманывать нам, стало быть, с руки».

Необходимо признать, что именно повреждение
совести делает современного человека уязвимым перед
современными искушениями. Тоталитарное сектантство не
опасно для твердо верующего человека, оно к нему не
прикасается, но, как выясняется, оно весьма опасно для
внешнего, не церковного или псевдо церковного человека.

Однако, мы все еще не достигли полного понимания
того, как и почему разрушается душа человека в условиях
деятельности тоталитарных сект. У нас еще нет проти-
воядия, хотя мы близко подошли к решению этого вопроса.
Все дело в том, что категория души человека под назва-
нием «совесть», в свою очередь, многими из нас понима-
ется весьма различно. Попробуем разобраться, и начнем,
как и подобает в подобных случаях, с этимологии слова
«совесть», которое состоит из двух составляющих: частицы
«со» - обозначающей сопричастность, согласность,
унисон с чем-либо, и слова «весть» - восходящее к
словосочетанию «Благая весть», которое и есть Евангелие.
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Изначально существовал Ветхий Завет Бога и
человека. Основу Ветхого Завета составляют пять книг
Моисея, именуемые Моисеевым Законом, иначе
Пятикнижием, и еще иначе Торой. С пришествием в мир
Христа происходит окончательное раскрытие значения и
смысла Моисеева Закона или Моисеевых вед –
Пятикнижия, Торы, что приводит к появлению Благой
Вести - Евангелия, в котором запечатлено исполнение
Моисеева Закона. Таким образом, совесть - это Голос
Божий в человеке, отклонение от Которого человек узнает
тут же в виде мучительного переживания, поскольку это
одновременно говорит о приближении к болезни и к
смерти, поскольку удаляет от Бога. Об этом же сказано и в
Писании: «Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу
его, и буду им Богом, а они будут Моим народом».6 Из
приведенного текста следует, что совесть есть вложенный в
человеческие внутренности и написанный на сердце
человека Закон Божий, с которым ему, человеку,
необходимо сначала со-гласиться, затем со-единиться.

Таким образом, вся сумма книг, именуемая Библией,
является в точном значении «ведами», дающими должное
представление о взаимоотношении Бога и человека, о
Законе Бога, о творении мира, о происхождении человека, а
равно и его посмертной участи. Тогда получается, что
слова «со-знание», «со-ведение», «со-весть» являются
синонимичными по своему значению, ибо означают
причастность человека к знаниям чистым и достоверным
через единение с источником этих знаний - Богом. Иметь
добрую совесть означает быть причастным к достоверным
знаниям о причинности мира и бытия, полученными из
надежного источника, коим является Божество.

Не лишним будет заметить, что термином «веды» в
разных религиозно-философских системах обозначается
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разное представление о Божестве, Его свойствах и способах
приближения к Нему, а равно и отрицание Его бытия.
Поэтому главное, существенное повреждение совести
человека происходит через подмену на уровне единения
человеческого «со» с ложными знаниями или «ведами».
Степень ложности таких «вед» или современных учений -
это тема отдельного разговора. Обратим лишь внимание,
что стоит человеку допустить по отношению к себе такую
неосторожность: принять ложь за истину, как весь его
потенциал, а это время, здоровье, интеллект, способность
зарабатывать деньги, социальное положение и многое
другое, начинает растрачиваться не верно. Как если бы мы
прочитали карту местности не правильно или
воспользовались бы ложными, да и оправились бы в путь.
Потратили бы все ресурсы, и только потом выяснили бы,
что двигались не в том направлении. Ведь в некоторых
случаях возвращение становится невозможным. Сколько
людей погибает, заблудившись в море, тайге или горах.

Говоря о совести в других религиозно-философских
системах, следует иметь в виду, что значение этого слова в
них совершенно иное. Понимание совести у христианина,
иудея, мусульманина, индуса совершенно различны. Со-
весть христианина соглашается с пониманием Бога Трои-
цы, совесть иудея и мусульманина никак не может прими-
риться с утверждением Богочеловечности Иисуса Христа, в
довершение совесть мусульманина не сможет примириться
с утверждением Божественности Святого Духа.

Следующей категорией, которая может быть
рассмотрена в рамках настоящего доклада является
сознание человека, которое, по мнению автора,
действительно имеет образ Троичного Бога.

Ищущий и испытывающий все мировоззренческие
системы человек рано или поздно сталкивается с
христианами, которые должны сообщить ему о том, как, с
их точки зрения, устроен человек. «Почему не выслушать и
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христиан», - говорит себе человек, и просит их рассказать
ему об этом. Тогда христиане должны ему поведать о том,
что они веруют в Троичного Бога, Который сотворил
человека по образу Своему и подобию. Услышав это
смелое заявление христиан, человек, естественно, должен
подвергнуть их информацию критическому анализу и
получить от них хоть какие-то подтверждения,
свидетельствующие о достоверности их утверждений. И
вот тогда христиане должны засвидетельствовать о том, что
именно сознание человека, сообразующее мысль, неиз-
реченное слово и дух человека, являются действительным
образом Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа -
Троицы нераздельной и неслиянной. Образом Отца в
человеке является мысль, образом Сына - Логоса - Слова
является неизреченное слово человека, образом Святого
Духа является возникающее продолжение мысли человека,
формирующее состояние духа человека, которое в
дальнейшем проявляется в мимике, осанке, интонации. И
действительно, в результате появления в сознании человека
той или иной мысли, он начинает проговаривать ее внутри.
Человек думает, проговаривая слова в той языковой
системе, которая является для него родной или
врожденной. Об этом процессе можно сказать, что мысль
рождает слово, что является подобным рождению Бога
Слова Богом Отцом. Употребленное слово «рождение»
естественным образом предполагает перенос свойств от
родителя к рождаемому. Поскольку родителем является
Бог, то естественно утверждать, что рожденное Богом
Отцом Слово так же приобретает свойство Бога - Бога
истинна от Бога истинна - читаем мы в Символе Веры.
Однако не так обстоит дело у поврежденного
грехопадением человека, у которого зачастую мысль
мучительно трудно выражается, пока еще неизреченным,
словом. Зачастую человек мучается в поиске именно того
слова, которое, по его мнению, точно выразит его мысль.
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Продолжающийся мыслительный процесс в
сознании человека неизбежно производит духовное
состояние человека и подготавливает его к обнаружению
этого состояния посредством каких-либо средств.
Например, человек увидел милейшего котенка, который
дал начало мыслительному процессу в сознании этого
человека. И еще заблаговременно, перед тем, как появиться
умиленной улыбке на лице этого человека, он получит
духовное и душевное состояние, которое и определит по
мере необходимости ту или иную мимику, жестикуляцию,
интонацию, сопряженную с произнесенным в этот момент
словом человека.

Кстати сказать, что именно в момент произнесения
человеком до того неизреченного слова, обитающего
исключительно в сознании этого человека, оно облекается
в материальную «плоть», отчего становится слышимым,
записываемым на бумаге, цифровом или аналоговом
носителе (диктофоны, видеозаписывающие устройства и
прочее). Таким образом, если посмотреть на экран осцил-
лографа, показывающий произнесенное человеком слово в
графическом изображении, то мы увидим некоторую мате-
риальную оболочку этого слова, представленную в виде
изменяющейся частотной и амплитудной характеристик. В
духовном мире этот процесс - процесс воплощения челове-
ком неизреченного слова - имеет вполне узнаваемое собы-
тие, произошедшее 2015 лет назад и именуемое Рождество
Христово, во время которого произошло воплощение
Логоса - Бога Слова в подобие плоти человеческой, отчего
Логос стал видимым и осязаемым для человека.

Конечно и здесь не обойтись без поправки на
поврежденность человеческой природы, поскольку у
поврежденного грехом человека в ряде случаев слово
неизреченное при произношении воплощается с
искажением. То есть думал сказать одно, но в результате
получилось нечто иное, не вполне совпадающее с
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прежними намерениями. Думал пошутить, но в результате
обидел другого человека неудачной интерпретацией.
Однако, мы действительно имеем все основания вслед за
Тертулианом произнести неложное свидетельство в пользу
христиан: «Всякая душа по природе христианка».7 То есть
мыслительный процесс человека, зарождающийся и
протекающий в его сознании, имеет тройственное
устроение по подобию Бога Троицы, а рождение человеком
слова подобно воплощению Иисуса Христа. Отсюда, как
следствие вытекает, что свидетельство христиан,
первоначально высказанное как гипотеза, для ищущего
человека становится истиной, которая опознается его
сознанием и свободно принимается его душой.

В результате получается, что произведенная умной
силой души человека работа по обработке информации,
завершается в промежуточном значении в виде появления
убеждений человека, которые и действуют на волевое
начало, определяя волеизъявление человека к проявлению
эмоции и/или какого-либо желания. Совершенное же
человеком действие имеет обратную взаимосвязь, которая
должна проявляться корректирующим образом, влияя на
процессы в умной силе души человека. Например,
изначально допуская непроизвольную ошибку и получая
ошибочное убеждение, человек в результате совершает
поступок, который лишь будучи содеянным, становится до
конца понятным для человека и побуждает его
пересмотреть процесс получения убеждения на этот счет, и
изменить форму своего поведения.

Таким образом, вся наисложнейшая система под
названием «человек» удерживается в относительной
сбалансированности, которая при всех прочих
достоинствах обладает свободой волеизъявления, вплоть до
отвержения истины и самого Бога.

Все выше сказанное формировалось в моем
сознании постепенно на протяжении 20 лет, по мере того,



200

как возникали трудности в диалогах с зависимыми людьми,
и появлялась потребность донести до пострадавшего
человека здоровую мысль, одновременно преодолевая
полученные в результате деструктивных воздействий
повреждения его сознания. Поэтому высказанное мною не
является схоластическими выкладками, но это сугубо
практические знания, позволяющие выводить наших
сограждан из, казалось бы, безвыходных ситуаций, и таким
образом способствовать оздоровлению общества.

Примеров тому множество. За год Информационно-
консультационный центр оказывает помощь более 100
гражданам, осуществляя до 500 консультаций, в том числе
с выездом в другие города.

В практическом смысле дисциплина христианской
антропологии позволяет восстановить в сознании человека
четкое различие таких жизненно важных категорий как:
добро и зло, истина и ложь, искушение и вразумление,
достоинство и гордость, целомудрие и страсть, вера и
суеверие, спокойствие истинное и ложное, молитва
истинная и ложная, совесть и сожженная совесть и другие
состояния. Весь этот суммарный процесс - это реставрация
иммунного потенциала души человека, возрастание
которого делает его на порядок крепче против
современных манипуляторов сознанием людей.

Вот собственно и все, что хотел я сегодня сказать
вам, дорогие участники конференции. Время не позволило
мне обратить ваше внимание на еще ряд важных причин
существования в нашем обществе сектантства. Надеюсь это
сделать в другой раз. Из доклада, я надеюсь, стало понятно,
что от состояния рассудка и совести человека зависит
духовное, а вслед за ним и физическое, здоровье человека.
Именно их состояние и определяет духовный иммунитет
человека. И если уж я заговорил о здоровье, то назову и
самую главную болезнь современного человечества - это
синдром приобретенного духовного иммунодефицита -
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духовный СПИД. Систематически питаясь информацион-
ной отравой, человек способен разрушить свой духовный
иммунитет до такой степени, что любая ложь будет
заходить в него беспрепятственно, увеличивая долю и
степень злокачественных образований.

Заканчивая свое выступление, еще раз вычленю
главные мысли этого доклада. Россия воевала всегда, и
теперь находится в состоянии войны, с той лишь разницей,
что ее противники осознали бесперспективность
физических войн, в которых мы во все времена побеждали,
и, сменив тактику, ведут информационную войну. Однако
взяв на вооружение христианскую антропологию,
способную ответить на самый взыскательный запрос
современного человека и удовлетворить его духовный
голод, мы можем получить значительный перелом в
современной информационной войне за души людей.
Изменение же в противостоянии тоталитарным сектам на
уровне государства произойдет лишь после осознания
большинством граждан угроз национальной безопасности,
исходящих от их деятельности. Но мы не можем говорить о
том, когда это произойдет, и когда государство станет нас
защищать. Поэтому мы должны сами о себе позаботиться и
найти противоядие от этой болезни. Мы должны укрепить
свой духовный иммунитет, разобраться в ложности
современных учений, познать истину и стать свободными.
То же самое сказано и в Писании: «... если пребудете в
слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас свободными».8

Всех благ Вам, Вашим родным и близким!
Храните себя и своих близких от современных манипуляторов и

лжесловесников!
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4.Библия - Евр. 5:14;
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Доц. Костадин Нушев
Християнските идеи за „единство и съборност“ на

Църквата в традицията на руската религиозна
философия (светогледни и социо-културни аспекти)

(Богословски факултет, СУ“Св.Климент Охридски“)
Доц. Костадин Нушев

Христианские идеи "единства" и "соборности" Церкви в
традиции русской религиозной философии

(Богословский факультет, Софийского Университета
“Св. Климента Охридского“)

РЕЗЮМЕ: Православная христианская традиция Церкви
объединяет органическим и целостным подходом принципы
преемственности и обновления и внедряет идею соборности. Эти
духовные принципы христианской общины позволяют сохранить
традицию веры в жизни Церкви и сохранить приемственность в
меняющихся исторических условиях и в превратности времени.
Славянофилы воспринимают идею и принцип соборности,
которые являются частью их теологии и христианской
доктриной Церкви, но применяют их в более широком
смысловом измерении. Русские религиозные мыслители
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применяют принципы "соборности" не только в области
доктрины Церкви - экклезиологии, но и в области христианской
экзистенциальной философии и современной социальной
философии. Идея соборности в философии Соловьева сохраняет
свой первоначальный смысл, но приобретает измерение
универсальности и всеединства. Это идея универсальной
полноты, которая направлена на универсальную реализацию
истины и любви, как полноты жизни и исполнения
нравственного идеала Христа. Основные религиозные и
философские принципы соборности являются концептуальной
основой, на которой возводятся и философские и
метафизические учения Николая Бердяева, Семен Франка и
Василия Зеньковского в области социальной философии.

Православната християнска традиция на Църквата
съчетава по един органичен и цялостен начин принципите
на приемственост и обновление и носи в себе си идеята за
съборността. Тези важни богословски истини и идеи са
свързани с учението за единството и съборния характер на
Църквата, които се изразяват като духовна пълнота на
живота и единство в многообразието. Тези духовни
принципи на християнската общност дават възможност да
се съхранява преданието на вярата в живота на Църквата и
да се запазва приемствеността в променящите се
исторически условия и превратностите на времето. Те са
гаранция и за това процесите на духовно обновление да не
се превръщат в безпочвен реформизъм и краен
модернизъм, но също така и традицията да не преминава в
статична и неподвижна форма и да не деградира до
безжизнен традиционализъм.[11:218-219]

Християнските принципи за единство и съборност
на Църквата в Православието, според православните
богослови и руските религиозни мислители, предпазват
църковния и обществения живот от крайностите на
външното принудително единство, което води до



204

механично унифициране и премахва многообразието и
плурализма, от една страна, а от друга предотвратява
разпадането на органичното единство на общността и
недопуска крайностите на атомизма и партикуларизма.
[3:7-8]

Православната духовна традиция на Вселенската
църква, която изначално носи това древно, апостолско и
духовно предание на вярата, разкрива тези принципи и
идеи по един интересен, динамичен и творчески начин в
модерната религиозна философия на Руския религиозен
ренесанс през ХIХ и ХХ век. Руските религиозни
мислители тръгват от богословското учение за Църквата –
от еклезиологията, но разширяват и прилагат творчески
принципите на „съборността“ и в сферата на християнската
екзистенциална философия, на персоналистичната
антропология и на модерната социална философия и
политичeска теория за обществото и държавата.

Този интересен процес може да се проследи във
философията на славянофилите (Хомяков и Киреевски),
където по нов начин се концептуализира и интерпретира
идеята за съборността. Тази проблематика присъства също
и в религиозната философия на Владимир Соловьов и
неговата идея за всеединството и Богочовечеството, среща
се у Николай Бердяев в контекста на един модерен
християнски екзистенциализъм и персонализъм, но също
така може да бъде открита в един систематичен вид и в
християнската метафизика и социална философия на
Семьон Франк и Василий Занковски. Всички тези руски
религиозни философи и мислители съчетават по един
творчески начин християнските идеи за единството и
съборността на Църквата – идеите на всеединството и
християнския универсализъм, с православната славянска
традиция, която носи богатството на идеята за съборността.
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Според редица православни богослови и
изследователи идеята за съборността идва от превода на
Символа на вярата, извършен от светите братя Кирил и
Методий, които предават гръцката идея за Вселенска
(Католическа) църква с термина „съборна“ църква. В
славянския език това определение идва от понятието за
събор, но в сферата на богословската терминология носи
изключително богато съдържание. То означава и
вселенския – общочовешки и космически характер на
Църквата, и съборната структура на поместната църква;
означава също така събора на епископите и Вселенския
събор като върховен законодателен орган и най-висш
авторитет по догматическите, вероучителни и канонични
въпроси на вярата и църковния живот, но и единстото на
вярващия Божий народ в поместната църква. [13:262]

След Великата схизма между Православния изток и
Католическия запад в средата на ХI век, когато термина
Католическа църква се усвоява от Римо-католическия
запад, а Източната църква усвоява за себе си термина
Православие, се променят и смисловите акценти в
понятията за Вселенската църква. Латинският запад под
западната концепция за Eсclesia universalis започва да
разбира Вселенската (универсална) църква с център Рим и
да определя само като локални или партикуларни църкви
тези поместни църкви, които не приемат главенството на
Римския папа и не се намират в пълно общение с Римския
апостолически престол. Този външен критерий за единство
не се приема от Православието. Затова под Вселенска
църква в Православната традиция се разбира съборността
на поместните православни църкви, които заедно в своето
всеправославно единство представляват Вселенското
християнство и Вселенската църква в границите на своя
исторически даден и териториално обособен диоцез и сред



206

своите християнски народи, които са неразривна част от
Божия народ, без да се отделят от това вселенско единство.
[11:24-25]

Всяка отделна поместна (локална) православна
църква, която пази вярно апостолското предание и
православното учение на вярата, формулирано на
Вселенските събори, е едновременно с това неразделна
част от Вселенската църква. По този начин критерият за
единство на Църквата в Православието остава вътрешен, а
не външен и до голяма степен това единство се обхваща от
принципа на съборността или от съборното начало на
Църквата. [2]

При разглеждането на тази тема е важно да имаме
предвид и връзката на Вселенската църква с историческата
и духовна традиция на християнската политическа култура
и държавност, които се коренят в евангелското учение на
Иисус Христос за Божието царство и кесаревото земно
царство и процесите на християнизиране на римската
империя. Християнският универсализъм, свързан със
светоусещането за единството на човешкия род, се обхваща
и от идеята за християнската икумена – земната
цивилизована общност, която обхваща просветеното
християнско човечество, което живее според универсални
закони и, независимо от племенния, етнически или
национален партикуларизъм, принадлежи към обновеното
човечество и универсалната общност на човешката
цивилизация. Тази идея за икуменизъм, която също има
вселенски исторически характер се преплита с идеята за
католическия – всеобщ и универсален характер на
Църквата, която обхваща цялото човечество.
1. Идеята за „съборността“ в богословието и
религиозната философия на Алексей Хомяков(1804-
1860).
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Историческите сътресения в Православния изток,
падането на Византия и Константинопол под властта на
османските турци, пренасянето на традицията на
християнската организирана политическа общност и идеята
за християнската универсална империя от Константинопол
към Москва, създават усещането за историческа и
провиденциална мисия на Руското царство като
единственото православно царство, което е свободно и
политически независимо и трябва да поеме своята
историческа отговорност за съхраняване на Православието
като вселенска истина. Това е изходната основа за Руската
идея, върху която разсъждават славянофилите и която
присъства в цялата руска религиозна философия през ХIХ и
ХХ век. [8:5-18]

Реформите на цар Петър I в Русия от началото на
ХVIII век, и обръщането на руското общество към западно-
европейската цивилизация, провокират създаването на една
оригинална руска християнска и обществено-политическа
мисъл, която по-късно дава тласък на формирането на
руската християнска религиозно-философска традиция.
Предвестници и основатели на това ново християнско
светоусещане и идейно движение са философите-
славянофили, които се опитват да осмислят по нов начин
християнската история на Европа и Русия и на базата на
това свое богословско и историософско измерение на
мисълта да изградят основите на своята обществена
философия. Тази нова християнска църковна и обществена
философия, която се основава върху духовните принципи
на Православието, е призвана да даде отговор на
западноевропейските просвещенски идеи на Новото време,
да превъзмогне ограниченията на рационализма и да
разкрие същинските духовни основи на обществото като
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отговори адекватно на новите обществено-политически
предизвикателства на времето.[4:193-204]

Християнската религиозно-философска традиция на
славянофилите е вътрешно и изначално свързана с
духовната култура на Православието, но се отнася
критично към официалната имперска идеология на руския
царизъм и отразява по един своеобразен начин модерните
хуманистични и просвещенски принципи за свободата на
личността и общото благо. Тя търси основата за
обществения живот не в държавата и държавната имперска
идеология, а в идеята за съборността на Църквата.
Критична е спрямо идеологията на царизма и абсолютната
монархия, която идва в Русия от западноевропейския свят,
и подлага на преоценка традицията на руското
самодържавие като възприема позитивно духовната
дълбочина и пълнота на идеята за съборността на като
критерий за истинската християнска общност.

Основатели на това славянофилско направление са
Иван Киреевски и Алексей Хомяков, които в своите
съчинения очертават контурите на религиозно-
философското направление на Руската мисъл. Хомяков
разработва идеите за съборността в своето богословско
съчинение „Църквата е една“ – „Опит за катехизисно
изложение на учението за Църквата“.[1:99-126] В това
интересно богословско и религиозно-философско
изследване той се опитва да систематизира своите
църковни и философски идеи като изгражда един
иновативен подход за философско-богословски синтез в
рамките на руската християнска философия. Съчинението
на Хомяков е предимно богословско по своя характер и
еклезиологично по съдържание, но то има важно програмно
значение за формулирането по нов начин на основната идея
за съборността в Руската религиозна философия.
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В своите християнски философски възгледи
славянофилите поставят основен акцент върху
достойнството и свободата на човека като духовна личност,
призвана от Бога да участва в живота на общността и да
изгражда духовните и морални устои на обществото и
държавата. Славянофилите възприемат православния
принцип за съборността, който е част от тяхното
богословие и е свързан с християнското учение за
Църквата, но го тълкуват в едно по-широко смислово
измерение. Чрез този принцип, който те пренасят и
прилагат от областта на православната еклезиология към
сферата на социалната философия, се разкрива в един по-
общ план християнското учение за единството и
многообразието в духовната пълнота на човешката
общност както в църковния, така и в обществения живот.
Чрез принципите на съборността се запазва единството на
общността, но и многообразието на индивидуалната
свобода и идентичност на отделните личности, а
принципите на устройство и организация на общността не
преминават към крайностите на индивидуализма или
колективизма.

Славянофилите поставят акцент върху свободата на
човека в благодатния живот на Църквата, върху свободното
общение на личностите като членове на Христовото тяло и
значението на единството на християните в братската
Христова любов, която е пълнота и изпълнение на
Евангелските истини и идеали. Съборното единство е
благодатно и вътрешно духовно единство, а не механично и
външно принудително единство. [12] Славянофилите
възприемат властта като външно и принудително
организиращ принцип, който не може да създаде
вътрешното духовно и живо единство на човешката
общност. Вътрешното живо и благодатно единство се
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създава върху основите на истината, свободата и
свободното приемане на авторитета и любовта.

Християнското учение за свободата и достойнството
на човека като духовна личност, призвана от Бога да
общува с ближните в любовта и да изгражда духовните
устои на църковната общност и обществото върху
принципите на истината, справедливостта, милосърдието и
общото благо става идеал за изграждането на всяка една
човешка общност и за устройването на едно цивилизовано
общество от свободни граждани и отговорни хора. По този
начин славянофилите се опитват да поставят основите и на
една модерна християнска социално философия, която да
предпази свободата на отделния човек и на обществото
като цяло от крайностите на атомистичния
индивидуализъм, социалния рационализъм и механистичен
колективизъм, които са плод на западния секуларен подход
към обществения живот и могат лесно да се развият като
негативни и деструктивни тенденции. Тези неблагоприятни
обществено-философски тенденции, произтичат, според
Киреевски и Хомяков, от разкъсването на единството
между вярата и разума и надценяването на човешкия разум
като самостоятелен орган на познанието. Всъщност, както
убедително посочва Киреевски, този процес на
рационалистическо увлечение във философията идва още
от средновековната схоластика при която духовния
критерий за истина, който присъства в Свещеното
предание, се замества с критерия на човешкия разум и
външния авторитет на папския престол. Тази подмяна води
до надценяване на разума в областта на истините на вярата
и постепенно след Реформацията и отхвърлянето на
средновековната схоластическа философия до прекъсване
на благодатното единство на разума и вярата, което води до
същинско и цялостно познание на истината, възможно само
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в благодатната пълнота на Църквата. Така тенденцията към
външни авторитети и принудителни форми на
общественост, обхванали западното християнство се
пренасят и в областта на социалната философия,
политиката и принципите на модерната държавност.
Духовните корени на тези нехристиянски тенденции се
разкриват и в безрелигиозния антропоцентричен
хуманизъм, който откъсва човека от Бога, и в
ограниченията на просвещенския рационализъм на
западноевропейската философия на Новото време, който се
основава върху формалната логика на човешкия разсъдък.

Критиката към западния безрелигиозен рациона-
лизъм, който пренебрегва духовното познание на вярата,
стои в началото на движението на ранните славянофили
през 30-те години на ХIХ век. В своята религиозна и со-
циална философия те за първи път се опитват да дадат един
цялостен християнски богословски и философски отговор
на въпросите за задачите и функциите на философията и на
просвещението, които са от ключово значение за насоките
и тенденциите на развитие на държавата и природата на об-
ществото. В тази християнска визия за човека и човешкото
общество индивидуалните права и свободи на отделната
личност се съчетават с общото благо, единството и соли-
дарността на обществото, а обществената справедливост не
се противопоставя на индивидуалната свобода на отделната
личност. Този философски модел на славянофилите пред-
пазва от крайностите на индивидуализма или колективиз-
ма. Това се постига чрез идеята за съборността, която
придобива и важно обществено измерение. С това в руската
религиозна философия се отстоява една  християнска
интегрална социална философия, която е обогатена и
осъвременена от идеите на В. Соловьов и християнския
персонализъм на Н. Бердяев.
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2. Единството и многообразието във Вселенската
църква според християнската религиозна философия на
Владимир Соловьов (1853-1900).

Руският религиозен ренесанс и цялата нова руска
християнска религиозно-философска мисъл са плод на едно
интересно и трояко влияние, което може да се представи и
онагледи чрез фигурите на славянофилите, християнския
хуманизъм на Фьодор Достоевски и религиозно-
мистичната философия на Владимир Соловьов (1853-1900).
В един по-широк духовен и интелектуален план
християнската историософска мисъл на славянофилите,
която се появява като критична рефлексия спрямо
западната просвещенска философия и като реакция на
кризата на рационализма, заедно с християнския
хуманизъм на Достоевски, могат да се разглеждат като
същинските извори за обновлението на руската
християнска философия.

В чисто философско-светогледен, жизнено-
практически и епистемологично-методологичен план в най-
голяма степен духовното движение на Руския религиозен и
философски ренесанс е повлияно от оригиналната
християнска мисъл на Владимир Соловьов.  Той е един от
най-ярките представители и основатели на оригиналната
школа на руската религиозна философия и на
специфичната идеалистическа насока, основана върху
принципа на всеединството.

Владимир Соловьов възприема идеите на
славянофилите и доразвива в систематична форма много от
техните първоначални интуиции. В областта на чисто
богословските и еклезиологични принципи той се опитва
да коригира някои пунктове от тяхното богословие. Така
например Соловьов прави опити да смекчи антизападната
насока на някои от идеита на слявянофилите като отрича
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крайностите на конфесионализма и изолационизма, който
води до самозатваряне и накърняване на пълнотата на
християнския универсализъм. Той тълкува идеята за
съборността по-скоро в нейния смисъл на вселенско
единство и пледира за възстановяване на истинското
вселенско единство (всеединство) на Църквата като поставя
други акценти в разбирането на идеята за Вселенската
църква. [3:194-205]

За него източното православие след Великата схизма
не би могло да претендира самостоятелно за всеобхватна
пълнота и самодоволно да се затваря в себе си, а трябва да
търси възпълване на вселенското единство, което има
общохристиянски и общочовешки смисъл. Трагедията на
християнското разделение е довела до известно
накърняване на пълнотата и единството и у източно-
православното и у западното римо-католическо
християнство. Източното православие, според Соловьов,
продължава да е носител на истината, но в своята
съзерцателност е необходимо да допълни деятелната и
активна историческа мисия на Църквата в света, която е по-
характерна за западните християнски изповедания. Въобще
конфесионализацията на християнските изповедания е
белег за накърненото единство и проява на човешка
ограниченост и затова Русия трябва да носи идеята за
Вселенската църква като идея за обединение на
християнския свят и християнското човечество. [3:152-154]

Идеята за съборността у Соловьов запазва своя
първоначален смисъл, но придобива измерението на
всеобщност и общочовешка пълнота, която е насочена към
вселенската истина и осъществяването на любовта като
пълнота на живота и изпълнение на Христовия нравствен
идеал. Той адаптира определени идеи за всеединството от
немската класическа философия (Шелинг) върху



214

християнската традиция на Православието и създава
оригинален и творчески синтез на модерната руска
религиозно-философска мисъл в системата на „конкретното
всеединство“. Православният принцип на съборността у
Соловьов се съчетава с метафизичния принцип на
всеединството и по този начин той става приложим както в
областта на метафизиката, космологията и гносеологията,
така и в сферата на историософията, културата и
социалната философия. Владимир Соловьов създава своя
оригинална система на „положителното всеединство“,
която е насочена срещу абстрактните начала на западния
рационализъм, а в сферата на християнската етическа и
социална философия неговите основни възгледи се
основават върху християнската идея за Богочовечеството.
Владимир Соловьов, както и славянофилите, е критичен
към крайностите на рационализма и абстрактния
формализъм на модерната западна философия. Той
критикува безбожието на модерната западна рацио-
налистическа мисъл на Просвещението, абстрактните
начала на рационалистическата философия, водещи до
крайностите на натурализма, материализма или ницше-
анството, и се стреми да предложи християнски отговор на
новите обществени и политически проблеми. Според него,
така както и при славянофилите, крайните форми на
рационализма и натурализма водят до външно
принудително единство на човешката природа, което
потиска свободата и многообразието на личността, а
крайностите на индивидуалистичното мнообразие, което
отхвърля принципите на единството – до атомизиране и
разпад на обществото и постоянна вражда не всеки срещу
всеки. При такива крайни тенденденции е невъзможно да се
изгражда единство, солидарност и общение между хората,
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при което се запазва свободата и индивидуалното
многообразие на отделните личности. [3:7-8]

Владимир Соловьов отхвърля в еднаква степен
крайностите на натурализма и еволюционизма, от една
страна, и едностранчивите теории на абстрактния
идеализъм и етически формализъм, от друго. Той пледира
за единство и взаимно проникване между вярата и разума и
за интегриране на религиозните и богословски истини за
Бога с етическите и антропологични въпроси на
християнското учение за свободата и творческата природа
на човека. Чрез идеята за Богочовечеството се стреми да
възвърне достойнството на човешката природа и да създаде
един нов християнски хуманизъм, който възприема в
пълнота битието на човека като духовно същество и Божие
създание, което е носител на духовността на Божия образ и
висше божествено начало, и затова е призван да бъде
активен творец в областта на историята и социалния живот,
а не само като пасивен съзерцател или поданик на
държавата. Индивидуалната утопия на Соловьов за
възможно единство между Руската империя и Римската
църква, като вариант за търсене и възстановяване на
Вселенското християнско единство, е изоставена от руския
мислител в последния период от неговата творческа
дейност, но идеите за една нова християнска общественост,
основана върху идеите на съборността, и избягването на
крайностите на индивидуализма и колективизма, остават
като един от важните приноси и завети на руската
религиозно-философска мисъл през ХХ век.
3. Светогледни и социо-културни аспекти на
„съборността“ в християнската философия на Николай
Бердяев (1974-1947).

Религиозно-философската идея за съборността, като
едно общо достояние на Руската религиозна философия от
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ХIХ век, е възприета и от Николай Бердяев, който тълкува
нейното съдържание не само в чисто богословско-
еклезиологичен аспект и в чисто църковен контекст, но
също така и в по-широк културно-антропологичен и
социален контекст. Следвайки славянофилите, и в по-
голяма степен философските възгледи и идеи на Владимир
Соловьов, Николай Бердяев признава значението на
принципите за „единство“ и „съборност“ на Църквата като
нещо определящо и характерно за Православието и Руската
духовна култура. В своята книга „Философия на свободния
дух“ той тълкува задълбочено принципа на съборността в
сферата на християнското учение за Църквата и показва
нейното значение за разбирането на пълнотата на
природата на Църквата. [5:309-340]

В своята християнска екзистенциална философия
Бердяев се придържа също към едно по-широко тълкуване
на идеята за съборността и търси нейното значение и в
контекста на социалната философия. Той извежда и
разкрива християнския принцип на единство и
многообразие, който произтича от идеята за съборноста,
като основен и конститутивен принцип на междучовешкото
общуване и устройството на обществото като цяло. Всеки
човек като свободна личност общува свободно с другите
личности и на базата на това духовно общение изгражда
основите на общността и обществото като свободно
споделяне на духовни ценности и блага. В своята книга „За
робството и свободата на човека“ Бердяев посочва ясно и
аргументирано разликата между „общност“ и „общество“ и
разглежда различните степени и форми на духовно
„общение“ между личностите и външно „съобщаване“
между индивидите като членове на едно социално цяло.
Човекът като „общностно същество“ е способен чрез
общението и комуникацията с другите да създава
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общността и да изгражда обществото. В този процес и
форма на общуване е налице едно духовно и благодатно
общение, което се обхваща от принципа на съборността и е
характерно за църковния живот, и една външно форма на
сдружаване, която е характерна за обществото и държавата.

Славянофилите, а след тях и Владимир Соловьов,
разработват основните религиозно-философски принципи
на съборността, върху които се изграждат и различните
варианти на философско-метафизичните учения на
Николай Бердяев,  Семьон Франк и Василий Зенковски в
областта на социалната философия. Тези руски мислители
пледират за прилагане на християнския принцип на
съборността не само в областта на Църквата и духовния
живот, но също така и в сферата на обществения живот.
Принципите на съборност са валидни както в сферата на
църковността като една „благодатна съборност“, но така
също и в областта на естествената форма на общественост –
като „натурална съборност“. [10] Ето защо и в двете форми
и степени на човешката общност – благодатна и естествена,
е възможно да бъдат възприети и прилагани принципите на
съборността като ръководно начало и конституиращ
принцип на социалното устройство.

Николай Бердяев свързва принципа на съборността
и с основите на християнската персоналистична
антропология и неговата идея за свободата и комунитарния
характер на обществения живот. Без свобода на личността
като индивидуално достойнство и основа за обществения
ред отделният човек изпада под угнетяващия натиск или на
крайностите на социалния евдемонизъм и колективизъм
или на атомистичния индивидуализъм. Тези социални
учения, които възприемат ограничен реционалистичен
подход към природата на човека и обществото неизбежно
свеждат човека само до статута му на механична част от
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общественото цяло и разкъсват органичното единство на
личността и обществото. Другата тенденция на утвърж-
даване на индивидуалните права на човека, заложена в
антропоцентричния хуманизъм, може да доведе до
натуралистичен тип антропология и до редуциране на
духовната пълнота на човешката личност до социалните
форми и функции на индивида. Така в съвременния
обществен живот, според Бердяев, в който господства от
една страна философския рационализъм, а от друга един
вулгарен социологизъм, свободата на личността лесно
става жертва на тоталитарните политически форми на един
принудителен колективизъм или на грубите форми на
механистичен социален монизъм и евдемонизъм. В тези
социални доктрини и политически режими отделната
личност се превръща в механична част от социалното цяло
и нейната свобода се потиска от външната принуда на
социалния организъм. [6]

Чрез християнският принцип на съборност, който
съчетава в непротиворечива хармония единството на
човешката природа и запазването на индивидуалното
многообразие на личността, заедно с принципите на
свободата, справедливостта и братската солидарност, се
избягват крайностите на рационалистическата социална
философия и на различните политически идеологии, които
се разделят и противопоставят въз основа на
фаворизирането на индивидуализма или на различните
видове колективизъм, които в еднаква степен потискат
свободата на личността и обезличават духовно човека в
съвременното общество. В този принцип според учението
на славянофилите и представителите на руската религиозна
философия се съчетават едновременно свободата на
отделния човек като личност, без тя да преминава в
крайностите на егоцентричния индивидуализъм и
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социалния атомизъм, от една страна, и единството на
човешката общност без това единство да се превръща в
някакъв социален конгломерат или механичен сбор от
индивиди.

Така от сферата на антропологията и социалната
философия Николай Бердяев използва идеята за
съборността и в областта на политическата теория и
учението за държавата. Във своята християнска философия
Бердяев настоява за първородното достойнство на човека
като свободна личност и първична онтологична реалност,
като духовен център на битието и същински субект на
свободно самоопределение и творческа активност както в
сферата на Духа, така и в природната област. Ето защо
руският мислител се обявява както срещу
антропологичното монофизитство на историческото
християнство, така и срещу политическия тоталитаризъм
на земното царство на кесаря, което потиска човека и
срещу новите крайно социологизаторски форми на
светоглед в областта на социалната философия.

Идеята за царството на кесаря и за Христовото
царство на Духа е много важна за руската духовна култура
и религиозно-философска традиция. В руската религиозна
култура тази идея се движи между двата полюса на
Евангелската истина и новозаветната идея за Божието
царство на правдата, от една страна, и на идеята за
всеобхватната власт на земното кесарево царство с
неговите претенции за тотално господство над човека.[8:5-
18]

Николай Бердяев се отнася критично към
християнска политическа визия за „православното
царство“, която носи както чисто държавно-политически,
така и религиозни и културно-исторически измерения. На
историческата идея за „Москва като Трети Рим“, която
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унаследява по определен начин от Византия културния и
християнски универсализъм на римската държавно-правна
традиция, той противопоставя християнската идея за
съборността. Политическият месианизъм на земното
царство като универсална християнска имперска идея е
съчетан със съзнанието за особена мисия на Руското
православие и Московското царство не само в славянския,
но и в целия християнски свят. Но Николай Бердяев,
следвайки Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски, е на
мнение че не политическата имперска идея, с нейните
претенции за универсализъм, изразява в пълнота Руската
идея в историята, а духовната традиция на Православието,
свързана с идеята за съборността като свободно единство и
братство в любовта. Не външната принуда на държавната
власт създава истинско и трайно единство, а свободното
общение на личностите и благодатното единение в Божията
любов.
4. Съборност и общественост в християнската социална
философия на Семьон Франк (1877-1950) и Василий
Зенковски (1881-1962).

Семьон Франк е сред водещите руски религиозни
философи на Сребърния век от началото на ХХ век. Той
изгражда своята религиозна философия на „конкретното
всеединство“ следвайки основните метафизични идеи и
философски принципи на славянофилите и Владимир
Соловьов, но надгражда техните идеи основно в областта
на учението за човешкото битие и социалната философия.
Две от основните философски произведения на този руски
религиозен философ се занимават именно с проблемите на
философската антропология и с въпросите на социалната
философия. Това са „Реалност и човек. Метафизика на
човешкото битие“(1950) и „Духовните основи на
обществото. Увод в социалната философия“ (1930).
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Според Семьон Франк принципите на единството,
което той нарича „духовно всеединство“, и съборността на
човешката общност следва да се възприемат като най-
дълбоките, основни и конституиращи принципи в
онтологията на обществото. Не можем да говорим за
човешко общество с неговите най-характерни особености
като планомерно организиран живот на човешките
личности, групи и общности, без наличието на тези два
основни конституиращи принципа за единение и за
съборност на това органично цяло. В принципа на
единството се съхранява духовното единение и
консолидация на членовете на обществото, а съборността
гарантира многообразието на индивидуалните особености и
свободата. Съчетанието на тези два основни принципа
гарантират  запазването на това единство на социалното
цяло, но и съхраняват наличната свобода за индивидуално
и творческо разнообразие и развитие на обществото. Без
единство общността от хора или обществото се разпада на
отделни атоми и не съществува като единно цяло. А без
свобода и многообразие, които са израз на съборността на
цялото, обществото придобива механично единство и може
да се превърне в монолитно цяло само чрез външната
принуда на властта. Тази форма на удържане на
единството, обаче, потиска индивидуалната свобода и
накърнява богатството и многообразието на личностите.
Първото състояние в обществения живот е състояние на
анархия и липса на елементарен обществен ред, а второто
състояние е състояние на механично и външно
принудително единство, което съответства на диктатурата
и на тоталитарните форми на общественост и политически
ред. [9]

Принципите на съборност и общественост Семьон
Франк, както и Василий Зенковски, разглеждат през
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перспективата на вътрешното живо и благодатно единство
или духовно общение между личностите, от една страна, и
на външното - естествено или принудително единство,
постигано чрез средствата на обществените институции и
държавната власт. Вътрешното духовно и живо единство на
човешката общност се разкрива именно в съборността,
основана върху свободното приемане на общочовешки
ценности и универсалните (всечовешки) основи на
конкретното и живо общениие. Като всеединство на
човешкия род и свободно единение на личностите. А
външното принудително единство в човешката общност
или като държавна форма на организация на обществото,
прибягва към принудителните форми на правото и властта
за постигането на своите земни политически цели. Това са
две страни, две степени и две форми на общественото
битие – благодатната форма и степен на пълно единство в
свободата, истината и любовта и естествената (природна)
форма на единство чрез външна принуда и политическа
организация на властта. [10:136-157]

В историята на света и християнското човечество,
чрез делото на Вселенската църква и реализирането на
принципите и духовните ценности на съборността, тези две
форми на обществено битие се преплитат и взаимно се
допълват, проникват се и си взаимодействат като взаимно
се обогатяват.Това се реализира посредством благодатния
живот на Църквата и историческото развитие и
усъвършенстване на обществените институции и правни
форми за упражняване на представителната власт на
държавата.
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Гл.ас.,Д-р Цветина Рачева
За принудената метафизичност по време на война

Гл.ас.,д-р Цветина Рачева( СУ); РЕЗЮМЕ:
О вынужденной метафизичности во время войны.

В состоянии мира индивидуальный дух может впасть в
метафизическое настроение и определенность либо из за
собственой метафизической открытости, либо по
случайной экзистенциальной причине, которая есть
случайная только по видимости. Здесь субъективный дух
предоставлен самому себе и его вхождение в
метафизичность хотя и необходимое со стороны
развития самого духа есть исключение и выглядит
одиноким, единичным делом и определением. Во время
войны внешняя реальность есть само наличествующее
бытие-к-смерти, которое порождает и совпадает с
бытием-к-смерти внутреннего. Постольку война есть
причина для вынужденного вхождения в метафизичность.

За метафизични изследвания върху реалността на
войната, акцентирани в морално-нравствените измерения,
ние знаем от множество автори и за съжаление
мнозинството от тях са живяли и творили през 20 и 21 век –
Жак Дерида, Хана Аренд, Янкелевич, Ханс Йонас, Емануил
Левинас и др. Този факт сам по себе си разкрива войната
като актуална и възобновяваща се реалност, независимо от
изминатия исторически път и дори независимо от постис-
торическите реалности; разкрива я като едно състояние на
света, който не може без война – при първо приближение
можем да помислим това състояние като още недостигната
възможност да се мисли единството на света, на човешкия
род в реалността на тотализираната заедност; светът
практически създава реалности, в които някой, някои
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въобразяват себе си за превъзходни, може и в модуса на
незаслужено непризнато превъзходство, в резултат на което
превръщат другите в средство и в нищожност, за да
задържат или утвърдят своята положителност. Проблемът
за войната е проблем на субекта и на интерсубективните
отношения и още по-точно, този проблем може да бъде
разбран от субекта и избегнат в интерсубективните
отношения, но е проблем на протофеноменологичните и
формите на ставане на субекта. Днес могат да бъдат
наблюдавани различни проявления на войната – пазарни,
капиталови, икономически, териториални, технологически
и политически, но в настоящия кратък текст ще се има
предвид войната като готовност и действие за физическо
елиминиране.

Ще стане дума за войната като принудено навлизане
в метафизичност, където метафизичността е феномено-
логично явяване на началото и края и постановяване на
крайността като такава, едно сбогуване с илюзорността на
крайността, от една страна; а от друга, поради това, че
войната вече е въвлеченост и продължава да въвлича
огромно мнозинство от хора, тя се приема от единично
определената субективност като стихия на обективността,
напълно несравнима с единичността или единичностите на
всяка друга погранична ситуация; тук имаме разлика между
реалността на стихията и ситуацията.
Последна уговорка, защото винаги е несправедливо да
говорим за война

Несправедливостта да се говори за война очевидно е
свързана с това, че се отнасяме към една реалност на
субективния дух, която се разгръща върху границата на
живота и смъртта, върху интенцията към смърт, върху
разтегнатостта на самата граничност. Граничността на
крайната определеност на духа получава своето различение
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единствено от ритъма на овладяния и неовладяния риск за
живота. Само по себе си това значи, че пред себе си имаме
трагична определеност на духа, реална възможност за
изчезване и самото изчезване на субективния дух. Предмет
на мисълта става крайният момент на духа и
осъществяването на тази крайност. Докато ние,
рефлектиращите реалността на войната, освен ако не сме
участници в нея, както това са правили философи, поети,
историци, документалисти, фотографи и журналисти, се
намираме в различна реалност, в абсолютен смисъл ние
сме, най-малкото във възможност, в безкрайността на
мисленето, а в обективен смисъл - може би в несъвършен,
но все мак мирен свят, където рискуваме откриването или
неоткриването на истината в мисленето си, но не и
крайното си съществуване. Ако нашата задача е мисленето,
то тази своеобразна несправедливост е валидна винаги,
особеността в случая обаче е силно явената, взаимна
противоположност на безкрайността и крайността като
собствени реалности на духа.

Също така е справедливо да говорим за войната
В същото време е справедливо и необходимо да се

говори за войната, където справедливостта и необходи-
мостта са свързани с аналитичното определение заради
какво е войната, в името на каква идея крайно опреде-
леният субективен дух жертва себе си. От една страна, пред
нас е обективността и нравствеността на идеята за война,
нейната конкретна цел. Тази съдържателност е решаваща,
защото от нея произтича основанието за жертвата на
субективната крайност; само от конкретността си идеята
може да изяви онова свое нравствено превъзходство, което,
за да удържи себе си и своята положителност, може и
снема крайността на духа чрез отрицание. Затова само тя, в
преследването на своята положителност, може да установи
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положителност и за жертващите се, като отрече тяхното
отричане и отвори реалността на героизма, както и на
невремевото признание на героите - за да ги приеме в себе
си като онези, чрез които въдворява или възстановява и
запазва себе си. Историческото ставане на логиката на
нравствената или на обективната идея може да даде
различни форми на обоснованост на войната, но както вече
сме разбрали с тъга, чисто емпирически тя може да се
случи и като своя противоположност, т.е. като нравствено
безсъдържателна. От друга страна, справедливото говорене
за войната е свързано с определената политика на довоен-
ната и поствоенната битийност, с нейната обективна опре-
деленост на воля да е била избегната и да бъде избегната
войната; като воля за мирно построяване на реалността и
мирно въплътяване крайността на духа. Особено значимо е
поствоенното време или битието на идеята (политиката)
като мир, защото така тя - като в какво именно се установя-
ва, снемайки предишното си нараняване, - действително ут-
върждава себе си заедно със саможертвалите се, доколкото
благодарение на тях и от себе си на нея й се отдава да
измени своята история в едно предотвратяване на
причините за война.
За принудената метафизичност по време на война
Във „Философия на правото” Г. Хегел пише за
отношението на държавата към отделния гражданин като за
отношение на всеобщото във вида му на обективна
субстанциалност към единичността или индивидуалността:
„...неговата (на всеобщото, бел. Цв. Р.) действителна
безкрайност е идеалността на всичко крайно в него, е тази
страна, в която субстанцията е абсолютна власт и
противостои на всичко единично и особено, на живота, на
собствеността и нейните права...” (323§); това е „...
задължението с цената на опасности и жертви, с цената на
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своята собственост и живот и още повече с цената на
своето мнение и на всичко друго, което съставлява живота,
да се съхрани тази субстанциална индивидуалност,
независимост и суверенитет на държавата” (324§; Гегель,
Г., „Философия права”, М. 1990, с. 359). Държавата се
разкрива като безкрайност и в мощта си на обективна идея
идеализира субективния дух и го събира в тотална
множественост.  Показвайки се и действайки като
субстанция, тя се насочва към безкрайността на
съществуващия субективен дух, който до момента може да
е бил и да е осъзнавал себе си само като особен. В
обективността на своята социалност индивидуалността
може да е знаела себе си все още само като особеност и
личен интерес. Но задействалата се субстанция става
причина в него да се пробуди и прояви безкрайността във
формата на дълг и да се заложи крайността или животът.
Безкрайността на нравствената идея в първия си момент
прави от субективния и единичен дух своя
противоположност и се отнася към него като сила; но
търсейки себе си в него, или вторият момент, тя иска да се
самонамери в този единичен дух и отношението
безкрайност-крайност се променя в отношение
безкрайност-крайност, която в себе си открива
безкрайността и действа от нея; субективният дух сам
подлага на отрицание крайността си и става готов да
пожертва живота си. Идеята обезкрайностява единичността
на духа във формата на дълг, извиква и изисква от нея
съзнанието за безкрайност. Тук ние ставаме свидетели на
това, че човекът в субективното му и обективно
определение на социален се самопроменя, защото той може
и да не е осъзнавал силата на единството, на държавата и
нейната субстанциалност, въпреки че тя винаги е била,
само че в условията на мир е действала по-скоро чрез



229

своята различеност в многообразното и е показвала своето
единство и мощ само символично. В условията на война
обаче нравствената идея показва реалността си на единство
и по безалтернативен начин определя субективността към
съзнание и действие от безкрайност. Субективният дух сам
погасява своята особеност и единичност и изчезва в
безкрайността на всеобщото. Затова може да се каже дори,
че по време на война за първи път се разкрива значението
на мира, тоест на всеобщото, което е било в условията на
мир. Именно тази самоотрицателност на субективността,
която я въвежда в обективността на безкрайното, е
ставането на практическата метафизичност, е причиняване
на метафизичност. Готовността да се пожертва животът и
самото жертване са невъзможни без съзнание за смърт и
край, без приемането им за действително възможни и
реални. Оттук разбира се се отключва и борбата за тяхното
предотвратяване, което обаче не може да бъде окончателна
цел, а може да бъде само съпътстваща цел спрямо целта на
нравствената идея. Оттук също така отново получаваме
важността на въпроса „заради какво е войната, в името на
какво хората жертват живота си?”. Отрицателни отговори
за съжаление можем да намерим не малко, такъв пример
могат да бъдат и романите на Ерих Мария Ремарк.

Ако разгледаме същото в Хайдегеров смисъл, то ще си
припомним, че метафизичното настроение е откритост към
битийността като такава, челно заставане към нея като
надвишаващо даване на възможност изобщо. В „Що е
метафизика” метафизичността започва с въвличане в
Нищото, в Битието и в Битието на съществуващото като
единство на битие и нищо. Метафизичността е откриване,
осъзнаване на живота и съществуващото като единство на
живота и смъртта и единство на битието и небитието. От
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„Битие и време” ние знаем, че битието-към-смъртта е
именно тази екзистенциална определеност, благодарение на
която Dasein може да се окаже способен към
философстване и към автентично виждане на битийното
състояние, включвайки в него своята собствена битийност.
М. Хайдегер разграничава повседневното от автентичното
разкриване на битието-към-смъртта. От една страна,
повседневното е такова, че „Хората не дават ход на
мъжеството пред ужаса на смъртта”, защото те не се
отпускат, не навлизат в стихията на този ужас и осъзнаване,
а го отрефлектират като своя слабост и възвратно попадат в
равнодушие и отчужденост към него; те се разминават с
ужаса и края, очевидно изпитвайки ужас от самия ужас. Но
мирът може да позволи това разминаване и е въпрос на
съдба и собствена афицируемост дали разминаването ще се
окаже среща. Мирът действа чрез единични ситуации и в
този смисъл може да поддържа илюзията за властта на
крайното и за разминаване с безкрайността( Хайдеггер, М.,
„Бытие и время”, М. 2007, с. 254). От друга страна,
автентичното е една „фактична, в самата себе си уверена и
ужасяваща свобода към смъртта”(с.266.). Въпреки
красотата на поетическия тон, тук е важна онтологичната
зададеност, че човешкото същество се оказва свободно
пред собствения си край, то е винаги и пряко свързано,
изправено пред своя край, който винаги е бил негов, но не е
бил виждан. Затова според Хайдегер философията и
възможността да се разкрива истината за битието започват
със знанието за крайността с акцент върху собствената
крайност – едно узнаване кой си, за да се разбере чрез
какво и как някой може да има отношение.

Ние, обаче, тук ще внесем тази разлика, че едно е,
когато крайността на живота се оказва момент от идеята на
живостта и може да се развие до метафизично преживяване
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и разкриване; друго е, когато крайността се разбира през
нравствената идея в реалността на войната. Това е
разликата, от една страна, между личното и самотно
осъзнаване на крайността, което може да се отключи и
проведе или в зададената метафизична откритост при
някого, или в уникалната определеност на екзистенци-
алните ситуации при други; защото крайността винаги
напомня за себе си, но в експлицитното си даване тези
ситуации могат да се окажат предназначени само за някои,
за единици и да се приемат като изключителност; тоест,
възможно е само някои да се окажат на прага на
метафизичността. От друга страна, именно в условията на
война единичното и уж случайното на мира се разразява до
стихия и обективна твърд. Особено когато войната
ангажира цялата нация и практически не остава нито един
човек, който да не е въвлечен в нея, ние имаме самата
причина за отключване на метафизичност, и то не във вида
на ситуация, а във вида на непосредствена и застигаща
човека реалност. Тук реалността на външното афицира към
Нищото и в тази си афицираща определеност е налична и
фактична, свободна за съзерцаване, една стихия на смъртта,
където крайността е в постоянна и пряка откритост към
своя завършек. Завършекът обаче не е просто съзерцание
на края на крайността, той може и съвпада с фактическата
крайност на крайността. Затова тази стихия няма да
отстъпи и да се отдалечи, ако духът я снеме; няма да бъде
идеализирана в паметта и въображението според
трансценденталния времеви ритъм на Dasein; тя ще трае
непредсказуемо дълго за него, ще бъде даже като
несвършваща – безкрайност на самото окрайностяване,
понеже е налична и положена от обективността.

Точно това съвпадение на траенето на битието-към
смъртта, разположено във вътрешното на трансцен-
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денталната постановка, със самата налична битийност на
външното съдържа поне две възможни следствия: първото
е вече споменатото - войната  да се възприеме като непри-
емливата масова, компресирана и принудителна реалност
за въвеждане в метафизичност и нейното поддържане(тук
не могат да бъдат разгледани възможностите на емпирич-
ното многообразие като степени на разбиране и въвлече-
ност във войната, взета като стихия на окрайностяването, с
които културата и изкуството се занимават и където място
има и предателството, и особеният интерес и др.); имаме
значението й на метафизична причина, която обаче в
сериозност, която няма равна на себе си, поставя въпроса за
причината на самата война като причина за задействаната
метафизична причина. Понеже войната равнопоставя
единичните духове, които иначе са различни, и дотолкова
тя е човешки експеримент с тях, откъсвайки ги от
собственото им време и от възможността им по свой начин
да откриват безкрайността. Второто възможно следствие е
набелязано още в първото, а именно, войната може да бъде
понесена от онзи субективен дух, който не просто й
реагира чрез безкрайността в себе си във формата на дълг и
героизъм, но когато битието на безкрайността в него
съвпада с осъществяването и осъществеността на битието-
към-смъртта; когато в безразличие към фактичността
собствената крайност се преживее и приеме като вече
получила своя завършек, когато човекът сам отмине себе си
като жив и може дори да забрави, че е бил.
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Гери Пило и Бойд Райс
Халдейското  Битие

Тайното наследство на архитект-свещениците

Гери Пило& Боид Райс
Халдейское  бытие

(Таинственное  наследие архитекторов-священиков)
Кръвното родословие на Меровингите  в продължение

на векове  е забулено в мистерия, и все пак успяхме да го
проследим  обратно към пастирите и халдеите на древен
Шумер. Впоследствие успяхме да постигнем фина
настройка на фокуса на нашето разследване чрез допълни-
телни още много указания(древни и съвременни).  Изглеж-
да, че може да се предполага, че ролята на ХАЛДЕЯ е от
съществено значение. Например, в книгата  Битие,… ние
четем, че библейският патриарх Авраам е един от  халдеите
от  Ур.  За повечето  читатели,…това е привидно незна-
чително, без съмнение…, но за студентите по древни  кул-
тури информацията е бременна от знамения, защото Халдея
е известна като Меката на астрономията, астрологията  и
черните  изкуства. Те са толкова  много, а така е в
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действителност, че думата „ХАЛДЕИН“ е синоним на
„магьосник“. Дори толкова далеч  като  в Северна  Европа,
техният израз за магьосник ( galdyr) е вкоренен  в Халдея.
Авторът на БЕРЕШИТ/ Генезис, Ставане, Битие/ очевидно
е направил всичко възможно да дистанцира фигурата на
Авраам  от окултните традиции на Халдея, но Авраам все
още изглежда като окултист и в библейски, и в
извънбиблейските текстове. „Авраам надмина всички  в
благородство  и  мъдрост.; той търси и получава знанието
на Астрологията и халдейските плавателни съдове. . . той
пътува до Финикия и там  живееше. Той с удоволствие бе
при финикийския цар  и финикийците му преподаваха
циклите на Слънцето и  Луната както и всичко останало. В
Египет  Авраам живее в Хелиополис с египетските жреци
и  ги  научи на много неща.Той обясни Астрологията и
другите науки покрай нея“(край 3§).

(§4) Авраам отива до Египет с неговото домакинство до
египетския крал Фарототес и го учи на астрология. (§5)
Преди пътуванията на Авраам египтяните са знаели за тези
науки, които по този начин са се движели от халдейците
към Египет и след това преминават към гърците ( по Йосиф
Флавий в „Юдейски старини“).

(§6).  Обърнете внимание, че Авраам е пътувал надлъж
и нашир не за да проповядва Писанието на „един истински
бог“, макар да е станал монотеист, а да разпространява
мъдростта на халдейските изкуства. Тези халдейски науки
изглежда повтарят обучението от звездобройците и обхва-
щат геометрия, астрономия и движението на планетите и
звездите. Сравнете ерудираните записи на наблюдателите с
казаното от Филон за халдейците.

(§7) Халдейците се упражняват най-вече с астрономията
и приписват всичко на движението на звездите, вярвайки,
че каквото и да е в света, се урежда от принуда, обхваната
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от брой изчислени  отношения. . .,числови значения в
подреждането според циклите на Слънцето и Луната,
планетите и фиксираните  звезди. ( Филон: Авраам. §8).
Паралелите между наблюдатели и Халдейци стават все
повече, когато се разглеждат в светлината на една
традиция, цитирана от Евсевий, който казва, че Авраам
проследи потеклото си от гигантите, а те са обитавали
земята на Вавилония. Поради тяхната „безбожност, те са
били унищожени от боговете“.
(§ 9). Така че: Именно там следва да се търси. Тези две
традиции( на наблюдатели и на халдейци) и по звучене са
така еднакви, защото са идентични. Халдейците са били
потомци на наблюдатели и изпълнители на традициите.
Тaзи идея със сигурност се подсилва от факта, че на иврит
думата за наблюдател е „ИР“, което звучи като „УР“
Наблюдатели са били наричани наблюдателите на небето.
А това е много подходящо за хора като халдейците, толкова
много заети с астрономия.

Доста вероятно е и  може да бъде вярно, че УР е най-
стария град( §10).  Ур се смята за толкова древен, че за
модерния ум е станал синоним на античността. Всичко това
изглежда води до Авраамовия статут като халдеин. А
такова твърдение може да се окаже една от най-силните
аномалии за Стария завет. Също така изглежда, че Авраам е
много повече от един човек, който е проследил потеклото
си от гигантите. Не забравяйте, че „Авраам надмина всички
в благородство и мъдрост“. В древни времена
„аристократизмът“ не се отнася за поведението на човека—
това означава благородно раждане. И така, в крайна сметка
ще разкрием фигурата, известна като Авраам, и ще
разкрием, че той е бил с едно много благородно потекло..
(§11)Ние можем да продължим нашето изследване на
халдейската сага, търсейки историята на крал Гудеа.
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Въпреки че е един от най-знаменитите  шумерски/ хал-
дейски/ монарси, Гудеа остава относително неясен персо-
наж във времето на основната история. Гудеа е жрец и
архитект, строител на големите градове и храмове, за
разлика от  Каин/Нимрод. Не може просто така да се случи,
че Нимрод да е покровител на Гудеа, може да е бил и негов
прародител.  Гудеа е бил като многото пророци от Танаха -
Стария Завет. Той е податлив на мечти и има блажена и
творческа визия. В една такава визия Нимрод сам се явявя
на царя, разкрива му чертежите на храма, който той
пожелал да бъде издигнат в негова чест. При събуждането
си Гудеа губи  плановете за изграждане на храма на
Нимрод, структура, която в крайна сметка ще се  разглежда
като една от най-значимите сгради на своето време.

(§12) Гудеа е изписал разпределението на този храм.
Други статуи често го изобразяват с масонските архитек-
турни инструменти заедно с квадратчета, владетели и така
нататък. Първосвещениците също били сред Първите архи-
текти. Tехният таен gnosis обхваща не само свещеното, но
и фунционалното както извор на мъдрост. „И те кодираха
тяхната жреческа мъдрост( свещената геометрия, астроно-
мия и т.н.) в структурите, които те строят, така че тяхната
форма, разположение, размери са били отражение на
божествените принципи“.Това е основна концепция и пред-
ставлява централна традиция за нашите собствени текущи
разследвания.  В такива среди ще намерим и тези, които
твърдят, че Христос не е дърводелец изобщо и тази дума
наивно или преднамерено е преведена  като  „дърводелец“,
а трябва да бъде преведена като „архитект“.

(§13) Гледайки още по-назад в миналото, ние отбе-
лязваме, че Вавилонският / финикийският/ бог Мардук е
изобразяван често като носещ мистерията. Въпреки  че
коментатори спекулират, че това може да е селскостопан-
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ски инструмент ( тъй като Мардук е смятал да научи човека
на науката за селско стопанство), далеч по-вероятно е да
имаме архитектурен инструмент. И в действителност той
изглежда идентичен с мистрията, което се проявява в тол-
кова много ритуали и символика (Freemasonic& Hermetic).
Съдейки по всички изяви, това изглежда да представлява
традиция, от която Тамплиерите и Масоните извличат
много техни убеждения(§14). Във всеки случай, царуването
на Гудеа е свидетел на разцвета на културата и цивили-
зацията в неговия регион. Той скита в пълнота по дължина
и ширина на Месопотамия( а често и отвъд), за да събира
дърва, блокове и благородни метали за много от своите
проекти. Той  не само е построил нови градове и храмове,
но и е възстановил старите. Може би: В отговор на запит-
ване до неговата столица за Лагаш и Ур, той предпочита да
не се разглежда като крал, а по-скоро като свещеник и про-
рок. Бил е известен просто като  „добър пастир“ и в дейст-
вителност може да се е отказал да се именува „цар“( въп-
реки че името му се появи в списъка на кралете).

(§ 15) „От множество царе, които царуваха в Халдея и
Шумер, само една  шепа от  техните имена са известни на
кръговете от специалисти или от показанията на Стария
Завет. Тези, за които не може да не ни дойде на ум са:
(..Sargon,  Hammurabi, Assurbanipal and a few other….“ )
Саргон, Хамураби, Ашурбанипал и няколко други.  Защо
тогава (или как) човек като Гудеа просто изчезна в мъглите
на историята?!  Възможен отговор е, че във времето на Гу-
деа културата има особено писмо и то няма еквивалент на
„Г“ и „И“. Най-близкият еквивалент на тези писма е нещо
начално и съвсем неочаквано - Гудеа* (Editor’s note: Indeed,
there were no vowels at all in most ancient alphabets),но: няма
гласни въобще в повечето древни азбуки (**Забележка на
преводача: При преводи на чужди имена през руски език на
български език се получават грешки.  При анализ  името на цар
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Хамураби през иврит има съвсем друг смисъл. ХАМ е топло на
иврит. Окончанието „У“  е  „той“ в 3 лице ед.число. „Раби“  на
Иврит е равин и учител по религия. За обикновен учител  изпол-
зваме думата „море“ в м.род и мора в ж.род. Следователно
Хамураби се превежда като „Той е топъл учител“.)

(§16). Може да е възможно библейският Юда, син на
Яков-Исраел, от когото евреите получават името си,
всъщност да е бил халдейски жрец!?  Гудеа и Юда могат да
се окажат едно и също лице. Що се отнася до Стария завет
в нашето търсене на информация,странни тези разкриват
някои пасажи, но те са толкова оскъдни и в двете отноше-
ния. Допълнителни търсения, които  биха могли  да потвър-
дят или  пък да опровергаят съвсем  такива тези, са толкова
странни, че не могат да помогнат с каквото и да било.
Йосиф Флавий в „Юдейски старини“  и Луис Гинсбург
„Легенди на евреите“ се оказаха еднакво безплодни. Как
може един човек, от когото цялото племе на Израел е при-
ело името си, да бъде толкова малко отбелязан в три такива
големи работи по документиране на еврейската история и
фолклор? ... Това  надхвърля всяка логика и изглежда,че
самата логика е останала единственото средство да се
пробие този заговор на мълчанието. (§17) Получи се накрая
така, че древните царски списъци са били консултирани и
съгласувани отново. Мотивите са ,че списъците са толкова
пълни с имена, които съответстват напълно на библейските
патриарси, че ако Гудеа и Юда бяха един и същи човек,
може би ще открием и други имена, които са близки и може
да имат познатото звучене. На четири нива или линии над
Гудеа в списъците има крал на име ИРАРУМ. Това, разбира
се, не е точно идентично с Авраам, но е единственото име в
списъка с толкова познато звучене  към него. Да не
забравяме и, че тези имена са били не само изписани и
произнасяни различно от култура до култура, но също така
често в една и съща култура.  Ирарум е  имал син на име
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ДАР, който също иде от титлата АСАХК( буквално „син на
Бога“).  Това не е необичайно за кралските титли.  Да
провъзгласяват божествеността на краля, или неговия
статут като  превъплъщение на  известен  цар или  Бог.
Асахк е син на Кнаб (или Кхабулум) и неговият син взе
кралската титла А/кхаб (син на КХАБ) Той е бил баща на
Гудеа. Така че, ако  вземем под внимание звученето  на
тези имена и техния съответен ред, ние достигаме до нещо
необикновено:
ИРАРУМ =    АВРААМ; АСАХК =   ИСАК;

АКХАБ =   ЯКОБ ; ГУДЕА =   ЮДА.
Така с едно неголямо изключение (допълнителния чо-

век  на име КХАБ (или Кхабулум), ние намираме  в  Шу-
мерските/ Халдейски царски  списъци почти перфектно
отражение на  Линията на Патриарсите в Стария завет.
(§18). На този етап е почти невъзможно да се установи
какво означава всичко това. Хората, които наричат себе си
юдеи дали наистина не са халдейци? Може би просто
шумерското население се е състояло от различни нации или
племена по същество?Може ли да бъде така, че т.нар. „Ше-
фердик“/сефарадски/ евреи са били наречени  така, защото
са били пастири, тъй като може да претендират за произход
от свещеник-цар, известен като „добър пастир“?* (Бележка
ред.: Всъщност тази дума на български е  „Сефарадски“ и
се отнася до евреите от испанско и португалско потекло.
Това произтича от факта, че сега  известното като
„Иберия“ е посочено в Библията като „Сефарад“.)

(§19).Халдейската традиция и нейните тайни знания са
тясно свързани с Астрономия, Астрология, Архитектура и с
Магията. Ако основните теми за нашите  текущи
изследвания са всички тези теми, то: има още информация:
« Говореше се, че Гудеа практикува  „Халдейския обред“
жертвоприношение на бик,  практика която е преминала от



240

Халдея до Египет и в крайна сметка в много части на
древния свят“. Този ритуал е възникнал в Атлантида и
Гудеа, подобно на царете от Атлантида, продължавал да
жертва бикове в собствения си дворец. Освен това праро-
дителят на Гудеа му се явил във видение и му дал
спецификациите за строителството на великолепен храм.
Така построената сграда е седем-стъпален Зикурат.
Историците смятат, че храмът на Нимрод е първият
зикурат, построен някога. Но митoлогията ни казва, че една
идентична структура е съществувала като Кралския дворец
на Атлантида( §20 ).    Със съживяването на архитектурата
и религиозни ритуали от Атлантида  Гудеа сякаш се
опитва да построи мост между миналото и настоящето или
да превърне миналото в настояще. С неговата избрана
титла Гудеа се връща към идеята на шумерите за обожес-
твяване на първия крал  и за да подчертае тази идея, той
кръщава сина си Нимрод, алтернативно звание на Каин,
първородното кралко дете. Синът на Гудеа е станал извес-
тен като владетел на четирите посоки, титла синонимна с
Цар на света/Мелек леолам/, а пък дъщеря му се оженва за
краля на Ур/ *Бел.ред.:Урим или светлинa, иврит &
Тумим-съвършенство, ивр./. Но: два века след неговата
смърт, вавилонците са го възхвалявали като свещения
Гудеа и са издигаки негови статуи в техните храмове(§21).

Царуването на Гудеа е изчислено от някои учени  около
2400 г. преди н.е.  Юдаизмът се създава около 900 години
по-късно. Гудеа и неговите знаменити деди са станали
митични фигури в устната традиция. Въпреки че има
малко доказателства извън това, което сме представили,
като свържем фигурите на Гудеа и Юда, има и други
препратки  към Юда като управляващ цар с равинска
ерудиция, включително описание на короната и кралски
пръстен за запечатване ( пломбиране).  И  въпреки че орто-
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доксалният юдаизъм отхвърля повечето от това, което
представлява халдейски традиции, има индикации, че тези
идеи са били съхранявани на  ниво( sub Rosa and  remerge)
и по-късно  се появяват в най-неочакван контест –(§22).

(Българска редакция на текста - ּפענָאו א ל ת י א ל ש )
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„Нашата задача е да бъдем придружаващи
пътеводители, приятели и тълкуватели за човеците във
времето на тяхното пътешествие във вътрешния им ад и
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чистилище. Или казано по-точно: нашата задача е да
помогнем на душевно страдащия да достигне до този
последен предел, където той сам ще може да реши, дали
да бъде все така жертва на самия себе си или да
преодолее състоянието си на жертва и да премине по-
нататък през чистилището с надежда да достигне
рая…” - Роло Мей

В началото на философията на диалога, фокусирани
върху разграничаване на отношенията: „аз”–„ти”, „аз –
другия” и „аз”–„то”, са едни от водещите мислители на ХХ
век като Фердинанд Ебнер, Карл Ясперс, Габриел Марсел,
Мартин Бубер, Емануил Левинас[1]. Още Ф. Ебнер
обосновава тезата си със съществуването на единичния
конкретен човек, който не може да бъде изолиран и
поставен извън връзката си с „ти”. Отношението „аз– ти” е
в основата на духовните реалности на живота. Познанието
на факта, че „аз-ът” съществува само в отношението си към
„ти”, и никога извън него, поставя съвършено нова задача:
да се разкрие екзистенцията на „аз-а” въз основа на
отношението му към „ти”[2]. По-нататък тази концепция се
доразвива от К. Ясперс: „Безграничната готовност за кому-
никация (съ-общение), не е резултат на знание, а решение
за диалогичен път в човешкото битие. Идеята за съ-обще-
нието не е утопия, а вяра. Пред всеки тя е поставена като
въпрос, а именно, дали той се стреми към тази идея и вярва
в нея, не тъй както се вярва в отвъдността, а като в нещо
напълно реално т.е. във възможността на човеците да
живеят и да разговарят действително един с друг, като в
тази общност да откриват истината и по този път да се
осъществяват като истински човеци”[3].

Първата необходима стъпка към диалога е готовността
да се встъпи в истински контакт. Това е свързано с
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признанието, че диалогичният човек знае какво иска, че той
е премислил своята гледна точка толкова добре, колкото и
ние нашата, която и той приема с цялата ѝ сериозност.
Където става въпрос за „екзистенция”, там няма вече
знание и правилност, а става въпрос за неща, които вече не
могат да бъдат обективирани. В екзистенциалната ситуация
всеки се стреми към откриване на смисъл, в който след
честно преосмисляне е намерил за себе си „чистата
истина”, а след това е тръгнал по пътя на нейната
реализация. Човекът намира в света другия човек като
единствена реалност, с която той може да се обедини в
разбиране, доверие и любов.Човешкото общение, връзката
на човека в любов и доверие с другите индивиди,
съставлява структурата на собственото му съществуване.
При К. Ясперс, както и при Мартин Хайдегер, това е винаги
„битие с другия (Mitsein)”. Този изначален феномен на
човешкото битие означава, че човекът е онова, което е,
единствено и благодарение на общността на съзнателното
взаимно разбиране. Не може да съществува човек, който би
бил човек сам по себе си, просто като отделен индивид,
взет и разбиран вън от обществената му среда и от
общението му с нея. К. Ясперс не е от мислителите,
принадлежащи към т. нар. социален атомизъм. Човекът
като изолиран индивид е безсмислица. Общуването между
индивидите е предпоставката на тяхното истинско човешко
съществуване и реализация. „Сравняването на човека с
животното показва, че комуникацията е универсално
условие на човешкото битие. Тя до такава степен е неговата
всеобхватна същност, че всичко онова, което е човекът и
което е за човека, се намира в комуникацията”[4].
Комуникацията като съобщаемост на истината и смисъла в
живота е автентичното духовно общуване, при което
диалогът е необходимият гносеологичен инструмент и
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критерий. Да водиш диалог, това означава да изграждаш
мостове за осъществяване на истинската човешка общност
за универсално съучастие в живота пред лицето на живия
Бог. Това вече не е само философски възглед, но и
пророчески зов към съвременното човечество[5].

Така в учението на М. Бубер първата съставна част е
релацията между две личности, а втората е между
личността и всичко извън нея: света, вещите и всичко
останало като реалност. В този смисъл светът е двойствен
за човека; двойствено е и битието на човешкия „аз”. Върху
тази основа М. Бубер  решително отрича концепцията  за
чистия „аз“ като недосегаема и затворена в себе си монада,
защото „аз-ът” винаги е въвлечен в отношения. При
отношението „аз–то” човекът като субект на мисленето и
действието възприема обектите и другите хора като
безлични, предназначени за използване, експлоатация,
манипулация и контрол. Автентичните връзки между
личностите обаче се основават върху отношението „аз–ти”:
те са одухотворени, стойностни и пълноценни. „Аз–ти”
отношението е уникално и притежава априорен характер;
битието на човека е винаги „битие в отношение”.
Априорното на връзката е осъществяване на вроденото
„ти” в срещата с реалното „ти”. Във висшата степен на
духовния вертикал М. Бубер идентифицира „аз–ти”
връзката с това, което може да съществува между човека и
Бога, затова при него идеята за „аз–ти” отношенията
трансцендентира във връзката с Бога като вечното „Ти” за
човека[6]. В екзистенциализма на М. Бубер битието се
разглежда като диалог, а неговата онтология може да се
характеризира като диалогична. И затова неслучайно
централната идея в неговата философия и теология, това е
битието като диалог между Бога и човека, човека и света и
между човека с другия човек. Между Бога и човека
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съществува определена битийна съпоставимост. Тя намира
израз в обстоятелството, че Бог се обръща към човека с
„ти”,  и което е още по съществено - и човекът може в себе
си да се обърне към Бога като към Личност и да каже: „Ти,
Боже мой!” Бог е вечното „Ти” за човека[7].

От друга страна, в традицията на чисто руската
мисловност Тамара А. Флоренска (1936-1999) разработва
своя теория за екзистенциалния диалог, която тя прилага на
практика в сложната действителност на междучовешките
отношения. Въпреки голямото сходство и аналогични
концепции, тя оставя на заден план западната религиозно-
философска школа и съчетава оригиналния възглед на
Михаил Бахтин за диалога с учението на Алексей
А.Ухтомски за психофизиологичната доминанта[8]. В по-
широката ѝ интерпретация тази доминанта от зона на
възбуда на елементарно психофизиологично ниво–
разбирана и осмислена в глобален смисъл на по-високо
ниво като цялостен координационен механизъм – се
превръща вече в „организатор на дейността” на мозъка и
личността[9]. Така закономерно се предпоставя по-нататък
възможността да се обоснове възгледът за доминантата на
„двойника-събеседник” или доминантата „за лицето на
Другия”. Това е дълбоко хуманистично осмисляне на една
психофизиологична концепция в нейния духовен вертикал
и жизнеутвърждаващата връзка на истинското човешко
общение. Като следва тази насока, Т. А. Флоренска се
насочва и към теоретичната база на патристичната
психологична традиция като отбелязва, че коренът на
психологията е в светоотеческото наследство. Според нея в
съвременните психологични понятия често няма важни
аспекти за изучване на вътрешния свят, каквито има в
духовния опит на светите отци, а психология, която
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игнорира духовната сфера в човешкия живот, отрича
самата себе си и се превръща в „наука без душа”.

В основата на теорията на Т. А. Флоренска за диалога
като духовно общение е залегнала също така и руската
религиозно-философска и психологична традиция в лицето
на свещ. Павел Флоренски, Семьон Л. Франк, Николай О.
Лоски, Сергей С. Аверинцев, Евгений Н. Трубецкой,
Михаил М. Бахтин и Алексей А. Ухтомски. Несъмнено
редица оригинални идеи и стимули могат да се посочат и
по линията на западноевропейската философия на
екзистенциализма, но в чисто психологичен контекст,
доминиращо значение при нея имат концепциите на
Михаил М. Бахтин  и Алексей А. Ухтомски. Така, според
психофизиологичното учение на А.А.Ухтомски, когато е
сформирана постоянна личностна доминанта – доминантата
на собствения „аз” – и когато „аз-ът” е център на вселената и
е важно само това, което е полезно или вредно за моята
личност, тогава аз не виждам и не забелязвам другите около
мен; всеки човек ми е или приятел-партньор, или враг, ако е
препятствие по моя път. Човекът не възприема другия човек,
какъвто е в действителност, но вижда единствено проекцията,
само своето отражение. И тук е решаващият момент, когато
се преминава към понятието „доминанта на събеседника”
или „доминантата на Другия”. Тогава центърът на
вниманието към самия себе си – както е при А.А.Ухтомски –
егоцентричната доминанта, става подобна на героя
„Двойник” от едноименното произведение на Ф. М.
Достоевски, който е крайно егоцентричен, зает единствено
със самия себе си и който извън себе си, вече не вижда нищо
освен собствената си проекция. В случая християнският
антропологично-психологичен подход  обяснява този
феномен с накърнената от греховността човешка природа.
„Като живее с греха човекът се затваря в своя „аз”,
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провъзгласява се за център на всичко и признава само себе
си. Колкото по-дълбоко той затъва в греха, толкова по-
дълбока става пропастта в съзнанието му, която притъпява
усещането за временното и вечното. Обърнат към външния
свят човекът на греха усеща и вижда страшна и дълбока
пукнатина както между себе си и останалите човеци, така и
между себе си и останалите създания. Като затъва в
бездната на егоистичната си обособеност, той постепенно
губи усещане за единството на човешкия род, докато
накрая не го загуби напълно. Пропастта между него и
творението като цяло става една безкрайна и непреодолима
бездна. Той вижда само себе си, усеща само себе си,
признава само себе си и никого другиго - нито над себе си,
нито около себе си. Навсякъде е той, само той – самозван,
мизерен бог на своята помийна яма от грехове. Поради това
съществуват толкова много хора с ограничено мислене с
краткотрайни усещания, които не могат да се откъснат от
собствената си същност и да преминат към Другия.
Егоистичните мисли и чувства, осакатени и обезобразени
от самолюбието, не признават нито човеци, нито Бога,
понеже не достигат вечното и богочовешкото.
Съдбоносната дълбока цепнатина зее в мислите, чувствата
и в живота им; проклетият разкол доминира в съзнанието,
сърцето и душата, разкол, който опустошава фаустовския
тип човек, който живее с две души, противоборстващи в
неговата природа”[10]. Хора от подобен род, при които
господства собствената доминанта, доминантата на
егоцентризма, не са способни да видят човека такъв, какъвто е
в действителност и проецират върху другия самите себе си.
Така алчният вижда около себе си само алчни хора или, ако
той е егоист, то тогава и всички други са егоисти.
Физиологът А.А.Ухтомски обаче доразвива тази идея в
положителна насока и на по-високо духовно ниво, като учи,
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че този, който обича, може да узнае неповторимото лице на
човека по пътя на „доминантата на Другия”, на
„доминантата на събеседника”. Това е и централното
понятие при диалога. За да се постигне тази психологична
установка е необходимо собственият „аз” да се постави на
втори план, като на първо място застане другият човек с
виждането на „другостта на Другия.” Тази другост обаче,
може да се разбере само тогава, когато ти си преустроил
собствената си доминанта  и си преместил центъра на
тежестта от себе си емпатийно в психичния свят на „Другия”
в разбиране и зачитане на неговата личност с уважение и
любов. И все пак по-голямата част от човеците по един или
друг начин са центрирани единствено върху себе си. Поради
това, за да можеш да се срещнеш с човека и да си в
състояние да видиш в него не собствената си проекция като
свой двойник, ти трябва да сформираш в себе си
„доминантата на Другия”, като преместиш центъра на
тежестта на любовта към себе си в автентичната психична
реалност на другия, да излезеш извън рамките на
егоцентричния си „аз”, и така да възприемеш неговото
неповторимо, незаменимо с никого и с нищо, уникално лице.
И тогава „Двойникът умира, за да даде място на
Събеседника”[11]. Двойникът в мен трябва да умре и аз
трябва да преодолея доминантата, центрирана единствено
върху моя „аз”. Тогава, именно, за мен ще се открие
неповторимото лице на „Другия”. Тази реалност е позната за
всеки човек, който обича, защото в нас има особен орган на
психологично познание. И това не са нито обективните
научни дадености, нито данните от тестовете и
експериментите; този начин на познание на неповторимата
индивидуалност е любовта или научният еквивалент на това
понятие – „доминантата на Другия” или „доминантата на
събеседника”[12]. Затова и заключителната визия на А. А.
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Ухтомски е изключително одухотворена: „Аз мисля, че
истинското щастие на човечеството ще бъде възможно в
действителност само тогава, когато човекът на бъдещето,
ще може да възпита в себе си способността да превключи
живота си в живота на другия човек и когато във всеки от
нас се формира доминантата за „лицето на Другия”[13].

Диалогът предполага елементите на съвместност,
общност, единство, полифонично съгласие от самостоя-
телни и в същото време от несливащи се гласове. Тук иде-
ята за всеобщност имплицитно се съдържа в самия предмет
на изследванията на М. М. Бахтин, свързани с естети-
ческото (художественото) творчество и възприятието[14].
Самото съзнание, изразено с неговите понятия, трябва да
бъде „съборно”, да бъде събрано, съединено в съзнанията
на много индивидуалности. При такова разбиране
„полифонизмът” означава единство на множество от
съзнания и без този имплицитен постулат за единство би
било трудно да се разбере по какъв начин е възможна при
събеседниците в диалога психологичната нагласа (уста-
новка) на пребиваването извън собствения „аз” в душев-
ната действителност на Другия[15]. Съществена харак-
теристика на диалога – както междуличностен, така и
вътрешно личностен – е обръщането към духовното начало
в човека, към неговия „духовен аз”. Благодарение именно
на духовната общност, съпричастността към духовната
съкровена същност, присъща на всеки човек и обединяваща
всички, е възможен диалог като „събитие на събитието”.
Без наличието на тези дадености  е възможен единствено
обмен на реплики, информация, разногласие на вътрешните
гласове или още: взаимно противопоставен монолог.

Човекът е същество, притежаващо не само наличен
„аз”, актуализиран всекидневно в самосъзнанието и детер-
миниран от обективни обстоятелства, но и потенциален
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духовен „аз”, който не е подчинен на въздействието на обс-
тоятелствата и когато е изместен от съзнанието, намира
съществуването си в „гласа на съвестта”. Вътрешният диа-
лог между наличния „аз” и духовния „аз”, вслушването в
гласа на духовното позволява на човека да бъде възвисен
към идеала, да осъществява свободата на волята си, да пре-
одолява рамките на негативните причинно-следствени де-
терминации. В дадения контекст понятието за диалога е не
само „разговор между двама”. Като помощ и посредни-
чество на психологичната помощ и подкрепа, това е ори-
гинален подход за откриване във вътрешния живот на чо-
века на диалога между наличния „аз” и духовния „аз” при
решаването на трудни в основата си духовно-нравствени
проблеми. Сравнителното разглеждане и творческият син-
тез на оригиналните научни и философски идеи на М. Бах-
тин и А. Ухтомски имат решаваща роля за Т. А. Флоренска
при разработването на теоретико-методологичните основи
на диалогичното общение. Уникалността на всеки човек се
развива и познава в процеса на общението по два различни
начина: според М. Бахтин – чрез „диалог”, принципът на
когото е изразен в понятието „вненаходимости”, според А.
Ухтомски – чрез „доминантата на събеседника”. Т. А.
Флоренска отбелязва, че двамата автори подразбират необ-
ходимостта от „децентрация на „аз-а” в психологичен
план, което означава преодоляване на егоцентризма и
отчитане на гледните точки на партньора в процеса на
общуването. Понятно е, че без тази първоначална фаза са
невъзможни както „доминантата на събеседника” (А. Ух-
томски), така и „динамиката и на пребиваването на
собствения „аз” в психичната реалност на Другия”
(състоянието на „вненаходимост” при М. Бахтин). Ето защо
и тези две концепции предпоставят необходимостта от
такова преживяване на собствения „аз”, при което моето
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„его” излиза извън рамките на своята егоцентричност, като
се премества и емпатийно заживява в жизненото
пространство „аз-а” на другия. Моят „аз” като че ли излиза
извън себе си, за да заживее съвместно живота на другия
„аз”. Това е превъзмогване на собствения „аз”, който
трябва да намери себе си извън себе си, като напълно
възприема в любов и разбиране психичната реалност на
другия[16]. Тези две понятия са координати на диалога и
имат своите пресечни точки. При външните противопо-
ложности те говорят за едно и също: за да види човек
другия човек, трябва да се отстрани от себе си, да прео-
долее пристрастието си или с терминологията на екзистен-
циалната философия да бъде „битие-извън-себе си.” Тези
две понятия предполагат вечното духовно начало в човека
и не могат да бъдат разбрани, оставяйки в плоскостта
единствено на временното, на наличната проява на лич-
ността; без духовна перспектива самата идея на диалога се
лишава от жизненост и губи смисъл[17]. „Диалогичния
подход е субект-субектен. Ако се отнасяме към човека не
като към обект, а като към субект, то духовността отговаря
не на въпроса: „какво?”, а на въпроса: „кой?”. В този
контекст аз предлагам понятието духовен „аз”. Във всеки
човек съществува духовен „аз”. То не е „нещо” духовно
като някаква абстракция, а е духовното му лице. Този
духовен „аз” е различен от онова, което наричаме наличен
„аз”: това, което фактически е емпиричният „аз”,
характерно за съвременния човек и е неговото налично
душевно психично състояние. По такъв начин различаваме
понятията: наличен „аз” – това, с което обикновено се
занимава психологията и духовен „аз” – понятието, без
което психологията си остава „наука без душа”. Вече
споменахме, че духовният „аз” се проявява в безкористна
любов. За реалността на духовния „аз” в човека и за факта,
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че той е по-силен и от душевния, и от физическия,
свидетелстват героите, пожертвали се в името на своите
идеали. Това са личности, които са успели да победят в
себе си мощния първичен жизнен инстинкт за
самосъхранение заради духовното”[18].

Спецификата на подобна психологична установка става
особено добре разбираема в трите фундаментални жизнени
позиции: на „съществуване (Existenz)”, съвместно
диалогично съществуване, „съ-съществуване (Ko-existenz)”
и „съществуване за другия (Pro-existenz)”. Именно третата
позиция, себежертвената, е най-трудно осъществимата, но
тя е, която прави възможен на практика духовно
ориентираният диалог с неговите изключително високи
изисквания и критерии в етичен и психологичен план.
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Д-р Росица Тодорова
СТАДИИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ВЯРА В

ТЕОЛОГИЧНИЯ СИНТЕЗ НА ДЖЕЙМС ФАУЛЪР
Стадии религиозной веры в теологическом синтезе

Джеймса Фаулера - Росица Тодорова

Резюме: Статья рассматривает стадии в развитии религиозной
веры в теории Джеймса Фаулера, который исследует преимущес-
твенно субъективный полюс веры: религиозный опыт как ком-
плексную психологическую совокупность и  рассматривает веру
с точки зрения сущностной функцией формирующей её, т.е. са-
мой фундаментальной категорией в поисках связи человека с Бо-
гом и окружающим миром. Специальное внимание обращается
на стадии религиозной веры – на стадию недифференцированной
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первичной веры, на стадию интуитивно проективной веры, на
стадию мифически буквальной веры, на стадию синтетически
конвенциональной веры, на стадию индивидуационно-рефлек-
сивной веры, на стадию веры, связывающей в непротиворечивое
единство элементы религиозного переживания и на стадию все-
объемлющей (универсальной) веры как целостного проявления
человеческого духа.

Ключевые слова: интуитивно-проективная вера, мифически
буквальная вера, синтетически конвенциональная вера,
индивидуационно-рефлекцивная вера, всеобъемлющая
(универсальная) вера.

Човешкият живот включва отделни възрасти и
периоди, които се съпътстват с взаимосвързани верижни
поредици от промени, различия и изключително
разнообразна феноменология в цялостното духовно
психосоматично развитие на личността. В него отчетливо
се разграничават възрастовите различия при психичните
процеси и свойства, наличието на преломни и кризисни
моменти, както и дълбоките качествени промени,
проявяващи се в разгръщането на потенциала на conditio
humana[1]. Така Ерик Ериксън се основава върху
„епигенетично развиващия се план на личността” при
взаимодействието ѝ със социокултурната среда и
съпровождащите я епигенетични стадии и психосоциални
кризи[2]. Жан Пиаже изследва когнитивните функции на
психиката за интелектуалното развитие и формиране на
абстрактно-логическото мислене[3], а Лауренс Колберг раз-
крива фазите в нравствената реализация на личността в
духовно-нравственото ѝ формиране[4]. От своя страна
Джеймс Фаулър в теологичната си рефлексия интегрира и
систематизира техните теории от гледна точка на психоло-
гията на религията[5]. Под силното влияние на Ричард
Нибур той разглежда начина, според който човек вярва
(„fides qua creditur”), а не самия обект на вярата с конкрет-
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ното ѝ предметно съдържание („fides quae creditur”)[6]. Та-
ка в онтологичната структура на религиозния опит Дж.
Фаулър изследва предимно субективния полюс: религи-
озния опит като комплексен психологичен конструкт и раз-
глежда вярата със смислово формиращата я функция като
най-фундаменталната категория в търсенето на връзката на
човека с Бога и със света. Конкретно в теорията на Джеймс
Фаулър се различават шест стадия в развитието на
религиозната вяра:

Нулев стадий. В самото начало (от 1 до 3 години) се
предполага наличието на стадий на недиференцирана
първична вяра, определен като нулев стадий. И ако се за-
почне от най-ранна детска възраст – от етапа на раждането
до две-три години – това е фаза, която се характеризира
като най-начален стадий на неоформена вяра. Тук не съ-
ществуват език и понятия. Детето формира основния си
усет за доверие с психичната нагласа, че то има мястото си
в този свят. Преди всичко през този период възникват
първичният образ за Бога или за Свещеното, както и обра-
зът на света, в който живеем[7]. Именно върху основата на
това първоначално доверие или недоверие се формира оно-
ва, което впоследствие ще стане вяра. По-късният религи-
озен опит или ще потвърди, или ще даде възможност да се
преформулира това базисно доверие. През този стадий се
формират доверието, както и чувствата за вътрешна
сигурност и смелост. Те се полагат и остават за целия оста-
ващ живот на човека. Поради това трябва да се осъзнава
колко важни в тези първи години от живота на детето са
любовта и топлината на ласките, които му се оказват[8].

Първи стадий: Интуитивно-проективна вяра. Той се
определя като стадий на интуитивно-проективната вяра,
която е типична за децата от 2 до 7-годишна възраст. Тя е
постоянно изменяща се, растяща и динамична вяра и се
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отличава с развитие на детското въображение. При детето
тогава все още не е развито логическото мислене, което да
прави възможно и необходимо рационализираното проуч-
ване на възприятията и фантазиите. В случая удивителен е
фактът, колко мощно и продължително е влиянието, както
положително, така и отрицателно, което оказват опитът и
образите, получавани от детето до шестата година. Детето
живее в приказен свят и основното съдържание на вярата
са фантазията, въображението, образите. В развитието
на интелекта това е степен на предоперационална форма на
логично мислене (Жан Пиаже)[9], а според ролевата теория
за личността на Роберт Зелман вече са започнали руди-
ментарните възможности за вживяване в определена ро-
ля[10]. В моралните оценки ориентацията е според схемата
„послушание с награда за добро поведение” като поведение
за отклоняване на наказанието. Доминира психологичната
установка за избягване на неприятностите и стремеж към
личен престиж (Л. Колберг)[11]. Границите на социалното
познание, свързвани с религиозната вяра, са единствено
семейната среда и обкръжението при първите контакти.
Формите на връзката със света са епизодични, а симво-
лните функции се определят като магично-нуминозни. В
този стадий интуитивно-проективната вяра е типична за
деца на възраст от 3 до 7 години. Той е изпълнен с фанта-
зии и с имитационно пространство. Това е стадий на подра-
жаване, защото върху детето оказват мощно и продължи-
телно влияние, примери, настроение, действие и истории на
видима вяра от възрастните в заобикалящото го обкръ-
жение. Този е стадият, в който детето за първи път осъзнава
себе си. Това „осъзнаващо себе си” дете е твърде центри-
рано в собствения „аз” при перспективите на неговото об-
кръжение. Тук то за първи път се запознава със смъртта и
секса и с техните мощни табута, които формират културата
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и семейството в тези важни области на човешкия живот.
Дарът на родения в този стадий е въображението, способ-
ността да се обедини и обхване света чрез усещане в образи
и истории, които отобразяват интуитивното разбиране и
чувството на детето за пределните условия на човешкото
съществуване. Основен фактор на прехода на следващия
стадий е възникването на конкретно-оперативното мислене.
Главното в този период става растящата потребност на
детето да знае как стоят нещата наистина и да изясни за
себе си, кое е реално и кое изглежда само привидно
действително[12].

Втори стадий: Митично-буквална вяра. При развити-
ето на вярата вторият стадий се квалифицира като митич-
но-буквален. Наблюдава се при децата от 7 до 12 години,
които вече са склонни да мислят с логични понятия, но с
буквално разбиране на истините на вярата и на религи-
озните преживявания. Границите на социалното познание
се разпростират в по-широкия кръг на контактите със
семейство, етнос, раса. Символните функции обаче са едно-
измерни и буквални. Налице е елементарното възприемане
на ролеви функции (Р.Зелман)[13]. Моралната оценка се
свързва с инструментализирания хедонизъм върху основата
на удоволствието от нещата, а ориентацията е наивно-его-
ценрична, както е в определението на Л. Колберг. От друга
страна на тази възраст започва да се цени повествованието,
което става важно средство за самопознание. При него
детето се обучава да взаимодейства със заобикалящия го
свят, като му придава свой собствен смисъл. Ето защо, то
може да оценява и да подлага на критична оценка предиш-
ния стадий на въображение, на фантазни сюжети и образи.
Благодарение на това при този стадий е вече налице спо-
собността да се разказва логически свързано повество-
вание. Сега детето може да измисля и преразказва значими
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истории, обхващащи смисъла на преживяваното. В този
психичен акт, обаче, има определена буквалност. Детето
все още не е в състояние да погледне на историята дистан-
цирано, отстрани и да схване значението ѝ. То все още раз-
бира символите и митовете буквално, въпреки че в редица
случаи те биха могли да го развълнуват същностно и да го
придвижат на по-дълбинно ниво. Този стадий е характерен
за деца от началната училищна възраст, макар че неговата
основа често се открива и в подрастващи и при някои в  по-
напреднала възраст. Тук се укрепва способността да се
възприема гледната точка на другия човек. Намиращите се
на този стадий, формират своя свят въз основа на взаим-
ното доверие и присъщата вътрешна справедливост, осно-
вана на взаимност. Налице е нова способност или сила и тя
намира израз  във възникването на свързани съвместно
повествование и история, драма и мит като способ за
намиране и предаване на смисъл от преживян опит[14].

Трети стадий: Синтезираща конвенционална вяра
(Conjunctio fidei). Тя се отнася към периода след 13 години,
при който в процеса на мисленето се използват по-ранни
формално-логични операции, целящи да съединят в осмис-
лено цяло разпокъсаните и фрагментарни части на собстве-
ния „аз”[15]. Това се прави посредством най-типичните
форми на религиозната вяра, обособена като вероизповеда-
ние за дадена общност и свързваната с определен тип мест-
на социокултурна среда и произтичащата от това обстоя-
телство обусловеност върху личността, което дава основа-
ние през този стадий вярата да се характеризира като „кон-
формна” (конвенционална) в смисъл на съобразяваща се с
„веруюто”, култа и санкцията на съответната Църква или
религиозна общност. Поради това в етически аспект тази
степен се определя от Л. Колберг като „степен на (конвен-
ционален) конформен морал. На 12-13 годишна възраст
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подрастващият вече е встъпил в синтезиращо-конвенцио-
налния стадий на развитие на вярата, отличаваща се с въз-
никване на формално-логическо мислене и включваща мно-
го по-сложните мисловни операции на висш анализ и син-
тез, на индуктивните конструкции и дедуктивните изводи
[16]. През този период личността обикновено е загрижена
да формира основно собствената си идентичност. Тя отделя
голямо внимание на оценките на общественото си обкръже-
ние, като отчита значимостта на обратната връзка в между-
личностните си отношения. Това обстоятелство на съобра-
зяване с порядъка и одобрението (санкцията) на общността
на групата дава основание на Л. Колберг да определя съот-
ветното поведение като „съобразяващо се („конформно”)
[17]. Това се нарича синтезиращо-конвенционален стадий в
смисъл че, обединява значимите образи и ценности у чове-
ка и обединяващ всичко в единен психичен конструкт във
възпримане за собсвения „аз” или идентичност. Един от
най-важните и съществени признаци в този стадий е фор-
мирането на образа на Бога като Образ на по-широки и все-
обхватни лични отношения. Често Бог се възприема като
обичащ Отец, като Лична Реалност на едно Абсолютно и
същевременно, намиращо се винаги близко до мен, обича-
що ме и разбиращо ме във всичко „Ти”, при взаимоотноше-
нията с Което ме познават и ценят. С увереност може да се
твърди, че в тази възрастова фаза за вярващия юноша или
девойка Бог е истинска религиозна потребност. Това е им-
енно Този Бог, Който ги познава и цени истински, поради
което е Гарант за тяхната значимост в света, в който те се
борят за разбирането на това, което са те като действителна
идентичност.

Синтезиращо-конвенционалният стадий обикновено
възниква по време на юношеска възраст. Вярата става явна
и така в този стадий се установява цялостната ориентация
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на човешкото развитие. Тя често се определя като стадий
на конвенционалност и социална адаптация, доколкото чо-
век се съобразява точно с правилата, очакванията, прецен-
ките и поведението на групата или обществения слой, към
който принадлежи. Тук социалната формация има опреде-
лящо значение. В третия етап на развитие светът на човека
излиза извън рамките на семейството. Ето само някои
области от живота, върху които се центрира вниманието:
семейство, училище или работа, приятели, съседи, медии и
може би религия. Вярата трябва да предостави свързани
ориентири в пространството на всички тези все по-сложни
и разнообразни реалии и техните влияния. Вярата трябва да
синтезира ценности и информация: тя трябва да предостави
основа за изграждане на идентичност и перспективи.
Третият стадий на развитие на вярата обикновено се
проявява и оказва влиянието си по време на юношеството и
пубертета, а след това се превръща в основна точка на
равновесие и за човека в зрялата му възраст. Тя
структурира окончателно реалността по отношение на
личните взаимоотношения. Нейните образи, обединяващи
ценност и сила, възникват от по-широкото разбиране на
личните взаимоотношения. Това е стадий на конвен-
ционалност в смисъл, че човек много точно се адаптира
към очаквания и решения на значими други авторитети и в
същото време не е достатъчно уверен в разбирането на
собствената си идентичност и лични решения, за да изгради
и поддържа гледната си точка. Новата способност, която
възниква в този стадий на развитие, е създаването на личен
житейски проект, формиращ идентичност и вяра, съ-
четана със съответните личностни характеристики, включ-
ваща в себе си и миналото на човека, и неговото предпо-
лагаемо бъдеще под формата на осмисляне на живота sub
specie aeternitatis [18].



262

Четвърти стадий: Индивидуално-рефлексивна вяра.
Това е период, свързван предимно с отделянето от дома на
родителите. Взаимоотношенията се определят въз основа
на собствено избрана класа или група[19]. Формите на
логиката са дихотомни (Ж. Пиаже)[20]. Започва демитоло-
гизация, подлагане на съмнение и отрицание на традици-
онните убеждения и образуване на собствен, незаимстван
от другаде мироглед. Формите на отношението към света
са понятийно опосредствани с яснота за границите и за
вътрешните взаимовръзки на системата, в която става
личностната реализация. Ориентацията на личността е с
обществено насочени перспективи, съобразени със соци-
алния ред. Поведението се определя от религиозни и
нравствени критерии за дълг по отношение на по-високо
стоящите институции и с уважение към властта[21]. За
достигналите до четвъртия стадий, това е периодът, в който
човек е вече изтласкан или сам излиза и напуска кръга на
досегашните си лични взаимоотношения, в които до този
момент е протичал и съзрявал животът му. Сега той попада
под тежестта на размисъла за самия себе си като за отделна
личност, вън от каквито и да било обществени групи и
формации, определящи неговия живот в света. Затова, за да
се попадне в четвъртия стадий, е необходимо да се излезе
по някакъв начин от тази среда и да се тръгне с размисъл за
нея т. е. рефлектиращият субект трябва да има необходима-
та дистанцираност и познавателна граница за действител-
ността, която той осмисля критично-аналитично в съот-
ношение към собствената си същност. За мнозина този
преход се оказва невъзможен и те се задържат между
третия и четвъртия стадий. Преходът към четвъртия стадий
може да започне на 17 години, но завършва едва на 20-25
година, а понякога дори и не се случва в тази възраст. Най-
често естествено той протича през ранните години на
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младостта. Същевременно обаче при някои хора този
период не приключва даже с наближаването на чети-
ридесетте години. В тази възраст понякога такава транс-
формация се оказва психично твърде травмираща, защото
им се налага построеният и устроен вече от тях живот да
бъде отново преустройван, а личните им отношения да бъ-
дат основно и радикално преобразени и променени в съот-
ветствие с критично направените нови прозрение и
открития на този стадий.

Основната интенционалност на този стадий намира из-
раз в определянето на екзистенциалните граници на лич-
ността. Къде свършвам „аз” и къде започваш „ти”. Къде за-
вършват убежденията и областта на действие на общността,
на групата, към която принадлежа и къде започва
действието на другите – на тяхната общност, формации и
институции. Човек извънредно съсредоточено изучава
въпроса за автентичността, достоверността и съответст-
вието на това „аз”, което разбира и възприема като самия
себе си, като взема оценъчно отношение спрямо общността,
идеологическата обвързаност и задълженията към собстве-
ната си жизнена среда. Четвъртият стадий на развитие най-
естествено възниква в началото на зрялата възраст, но нека
не бива да се забравя, че много хора в зряла възраст така и
не влизат в него, а за много други този стадий започва едва
след 35 или на 40 години. Основната придобивка в
четвъртия стадий на развитие е в способността за вземане
на критични решения по отношение на идентичността на
собствения „аз” и мироглед[22].

Пети стадий: Вяра, свързваща в непротиворечиво
единство елементите на религиозното преживяване
(Conjunctio fidei). Това е обединяваща вяра, защото се опре-
деля като процес на консолидация на парадоксите, когато
разумът се натъква на антиномичността на вероизпо-
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ведните истини. Отнася се към средната възраст (не по-
рано от 30 години), когато се стига до убеждението, че
рационалното съзнание „не винаги е господар в собствения
дом.” Когато човек се намира в петия стадий, той започва
да разбира, че съзнателният „аз” – все още не е цялостният
„аз” в неговата пълнота. Съществува подсъзнание, безсъз-
нателното има също така своето съдържание, при което
много действия в поведението и реакциите са обусловени
от мотиви и теми, чиито измерения тепърва трябва да се
осъзнават в нова проекция. За логичното мислене са
характерни диалектическите операции и подходи (Ж.
Пиаже). Този стадий може да се нарече още „вярата като
парадокс”, защото в случая значително намаляват опитите
за чисто рационално разрешаване на надхвърлящите
границите на разума постановки на вярата. Налице е
убеденост в антиномичността и свръхрационалността на
истините на религиозната вяра, като посредством собст-
вено извървян път и духовен опит отново се открива богат-
ството на религиозната символика, елементи и тайнства.
Така възниква дълбоката готовност към такива взаимо-
отношения и приобщеност с Бога, включващи идеите за
Неговата апофатичност, тайнственост и недостъпност, но
заедно с това и за Неговата близост, свързана с усета за
реалното присъствие на Бога в религиозното преживяване и
в живота на човека. Далечният трансцендентен и апофа-
тичен Бог става едновременно непосредствено и изклю-
чително близък в преживяваното отношение „Бог-човек”,
което за страничния наблюдател може да изглежда като
някакъв непонятен парадокс. В петия стадий човек е готов
също така да преоцени и да се вгледа по-дълбоко в со-
циално безсъзнателното. А това са всички митове, табута,
предразсъдъци и стандарти, с които сме откърмени заедно с
майчиното мляко, и които по най-непосредствен начин
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формират поведението и реакциите. Ние ги изследваме
отново в съпоставителен план, което означава нов вид
близост с общности и формации като социална класа,
религиозна традиция и етнос, които се отличават от самите
нас и попадат в категорията на „другите” – на „другостта на
другите (die Andersheit des Anderen).” Готови сме за
сътрудничество зад пределите на обществените бариери
или образно казано „с хората от другия бряг на реката или
барикадата.” В петия стадий човек откликва живо и на тези
парадокси. Той разбира, че истината има много измерения,
които се вплитат заедно и се преживяват реално в пара-
доксално равновесие[23]. В този стадий на развитие – ста-
дият на свързващата вяра – личността интегрира в своя
мироглед всичко, което е било потиснато или неразпознато
през четвъртия стадий, с нейната потребност за ясно и съз-
нателно когнитивна и афективна адаптация към реалността.
Този стадий е това, което Пол Рикьор характеризира като
„вторична наивност”, когато силата на символите отново се
обединява с концептуални смисли[24]. Освен това, тук
човек трябва да преразгледа и преработи своето минало.
Той трябва да открие своя глас на „дълбинния аз”.

Шести стадий: Всеобхватна (универсална) вяра като
цялостна изява на човешкия дух. Към такова разбиране за
вярата човек може да стигне не по-рано от 40-50 г. Тогава
той въплъщава в живота принципите на вярата си,
превъзмогва противоречията между начина на живот и
религиозните традиции и е склонен към пълно самоот-
ричане от себе си заради вярата си, защото неговите убеж-
дения изпълват като водещи идеали целия му живот. Този
най-висш стадий, както се възприема и формулира от Дж.
Фаулър в раздела „Стадий шести и юдейско-християнският
образ на Царството Божие” от неговото изследване, включ-
ва пълно доверие и всеотдайност към Бога като Първоп-
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ричина на всяко битие с дълбоко преосмислено и изцяло
възприемане на Божието Откровение. Това е форма на
вярата, при която Божията реалност преобразува струк-
турите на човешкия живот и на самата вяра с есхато-
логична ориентираност към изпълнението на идеалите за
Царството Божие[25]. Малцина обаче биха могли да
достигнат до шестия стадий, определян като всеобхватна
(универсална) вяра. В определен смисъл може да се каже,
че на този етап човек наистина би могъл да пребивава в
такава осъществявана и същевременно есхатологично
очаквана като Божие обетование реалност, която в юдео-
християнската традиция се характеризира като „Царство
Божие”. Като психолог, но същевременно и като протес-
тантски теолог, Дж. Фаулър не ограничава тази реалност
единствено с вероучителните истини на християнството
или юдаизма. Особено в тази част, където той теоретизира
проблемите за универсалната и всеобхватната вяра, факти-
чески при него вече става въпрос за една надконфе-
сионална, космополитична и хуманистично абстрактна ре-
лигиозност, типична за плурализма и синкретизма на
постсекуларната действителност[26]. Например, една орто-
доскална евхаристийна еклезиология за него е не само на-
пълно непозната, но и в идейно верско доктринално  отно-
шение – без никакви допирни точки и безкрайно далечна.
При Джеймс Фаулър подвигът на вярата и религиозният
опит се свързват с имагинерна божествена реалност,
квалифицирана от него като общорелигиозно „съдружие на
битието,” в което влизат личности като Мартин Лутер
Кинг, майка Тереза от Калкута, Махатма Ганди, както и
Дитрих Бонхофер. Това са титани на духа, които в
определен смисъл са се отказали от себе си и в името на
висши идеали са се жертвали за спасението на човека в
кризисни ситуации на тежки бедствия, социален или
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политически гнет. Поради това те наистина са поставени
напълно справедливо на пиедестал в пантеона на безсмър-
тието на общочовешката хуманност, но това в никакъв
случай не дава основание тази вяра да се подменя с вярата
на Църквата и с вероучителната истина за Царството Бо-
жие. В постсекуларния социум истинският духовно-нрав-
ствен източник за развитие на личността и пътят на бого-
търсенето е проблем на чисто личностен избор и ориен-
тация с относителни параметри и неустойчиви показатели,
при който основна е ролята на специфичната за човека
вродена религиозност и търсенето на екзистенциален
смисъл на живота, както и на религиозно-битовата и
конфесионалната инерция на социокултурната традиция.
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Док.Жанета Петкова
Релацията европейски ценности – християнство

Аспирант Жанета Петкова- Резюме
Отношение: европейские ценности – христианство:

Резюме: Для того, чтобы раскрыть сущность перемен, кото-
рые формируют современную европейскую общность, нужно
осмыслить ее прошлое, которое является исходящим пунктом
для настоящего. Христианство является сугубо значимым
фактором для конституирования единства Европы,так как оно
ее религиозный фундамент. Целью данного исследования явля-
ется построение ясного видения о христианстве в контексте
системы ценностей современного европейского общества, выде-
ляя глубинную взаимосвязь между христианским мировоззрени-
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ем и протекающими европеизационными процессами. Общий ге-
незис и основополагающие элементы в политике ЕС, такие как
солидарность, плюраризм, гуманизм, равенство, справедли-
вость, универсальные человеческие права и свободу можно по-
нять только после того как они будут включены в целостный
процесс развития цивилизации, в соответствии со специфи-
ческой матрицей, которая вклад в христианской духовности.

За да се разкрие същността на промените, които
формират съвременната европейска общност, е необходимо
да се осмисли миналото й, което се явява двигател и посока
за настоящето. Източникът на своеобразието на европей-
ската култура произлиза от комплексното действие на мно-
жество фактори, оказали влияние за конституиране ради-
калната оригиналност на нашата цивилизация по отноше-
ние на всички останали. Почти общоприето е, че духовните
корени на европейската култура са елино-римски и преди
всичко юдео-християнски. Без съмнение огромен фактор за
конституиране единството на Европа е християнството като
неин религиозен фундамент. Общият генезис и основопо-
лагащи елементи в политиката на ЕС, като солидарност,
плурализъм, хуманизъм, равенство, справедливост, универ-
сални човешки права и свободи и др., могат да бъдат разб-
рани, само след като бъдат включени в цялостния процес на
развитие на цивилизацията в съответствие със заложената
от християнската духовност специфична матрица.

През ХХІ век проблемът за мястото, ролята и значи-
мостта на традиционната християнска парадигма в кон-
текста на съвременното постмодерно общество е особено
актуален с оглед развиващите се процеси на десеку-
ларизация. Той е обект на усилени дискусии днес, отра-
зяващи различни, а често дори противоположни мнения и
оценки. Развитието на научните изследвания на истори-
ческите и съвременни констектуализации на религията
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налага в началото на ХХІ век надмогване на някои
конвенционални тези относно релацията европейски цен-
ности – християнство. Целта на настоящото изследване е да
се изгради ясна визия за християнството в контекста на
ценностната система на съвременното европейско общес-
тво, като бъдат откроени дълбинните взаимовръзки между
християнския светоглед и протичащите европеизационни
процеси. С оглед на тази цел се анализират доминиращите
в съвременните научни дискусии становища за отношение-
то между християнството и Европа. Застъпвайки позицията
за християнския фундамент, върху който се формира евро-
пейската култура и цивилизация, съответно християнските
корени на нейните съвременни ценности, се търсят  корела-
циите между религия и настоящите културни процеси.

Понятието за европейски ценности: „Ценност” е
фундаментална категория, с която се обозначава личното,
социалното и културно значение на определени явления от
действителността. Тя е релационна характеристика, чрез ко-
ято се оценява значимостта им за удовлетворяване опреде-
лени потребности и интереси на човека. В този смисъл
ценностите отразяват отношението към действителността,
което се превръща в аксиологичен критерий за избор на и
мотив за поведение. По този начин те се явяват същностен
детерминиращ фактор на човешката когнитивна, емоцио-
нална и практическа активност. Ето защо те са не само ре-
лационна, но и идентификационна характеристика на всеки
индивид и всяка общност, на всеки индивидуален или ко-
лективен субект (1).Нещо повече, всяка култура и цивили-
зация, както и културно-историческа епоха притежават спе-
цифична система от ценности, които придават на културата
определен облик, правят я конкретна, специфична, като
същевременно обуславят и нейната значимост в цялостното
културно-историческо развитие на човечеството.
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В този дискурс хуманистичните ценности на сво-
бодното и демократично гражданско общество се явяват не
само същностна характеристика на съвременността, но и
универсализиращ фактор, който формира до голяма степен
общата европейска идентичност. Израз на коренната про-
мяна в разбирането за смисъла на изконните човешки
ценности, е формирането на единна европейска общност –
ЕС, който е техен резултат, а от друга страна, основен
инструмент за утвърждаване и актуализация на ценностите
и целите, залегнали в основата на общността. Ето защо
динамиката на европейските ценности не може да се
разглежда извън обединението на съвременна Европа – ЕС.
Според чл. 2 от Договора 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, право-
вата държава, както и правата на човека. Тези ценности са
общи за държавите-членки и имат характеристиките: плу-
рализъм, недискриминация, толерантност, справедливост,
солидарност и равенство.

В рамките на единното европейско пространство
въпросът за християнството като същностна характерис-
тика на европейската култура и идентичност е предмет на
усилени дебати особено с оглед неуспешния опит за при-
емане Конституцията на ЕС. В този дискурс в съвре-
менната наука могат да се обособят две противоположни
тези, доминиращи в дискусиите за ролята на християнст-
вото в живота на модерното европейско общество и цен-
ностите, които то утвръждава, като резултат от
секуларизацията.

Европейските ценности като противоположни на
християнския светоглед:
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В преобладаващото и традиционно мнение, модер-
ността се дефинира като преодоляване на християнството и
абсолютна противоположност на християнската цивили-
зация на Средновековието. То се утвърждава именно чрез
секуларизацията на европейското общество – чрез посте-
пенния процес на премахване значимостта на християн-
ството във всички аспекти на живота. Тази теза утвърждава
модерните ценности като напълно различни от християн-
ските ценности и принципи, като същностно нова
светогледна визия за човека и света.

Новото светоусещане и нагласа на модерния човек
намират израз във философията на Новото време като
отражение на духа на епохата. Повечето просвещенски
мислители се отнасят критично към религиозната ортодок-
салност. Представителите на това критично, нихилистично
спрямо религията философско направление (Ж. Ж. Русо, И.
Кант, Л. Фойербах, К. Маркс, Конт, З. Фройд) считат, че се-
куларизацията отстранява религиозни феномени, характе-
ризирани като „заблуди”, „илюзии”, „суеверия“. В края на
ХІХ век Ницше окончателно провъзгласява епохата на
“залезът на боговете”: „Бог е мъртъв”. Тази позиция се под-
държа и от редица съвременни автори. Така например, Блу-
менберг счита, че модерността се дефинира на базата на
напълно нови ценности, дълбока промяна в човешкото
мислене и нагласа към света, характеризирана като жела-
ние да се организира действителността съгласно рационал-
ността и научното виждане, изцяло независими от какъвто
и да е авторитет. Според Пиер Манан религията, и в част-
ност християнството, е оборена и унищожена от модерния
хуманизъм, а Ричард Рорти определя съвременната епоха
като постхристиянска и дори  пострелигиозна.

Европейските ценности като социокултурна
форма на християнския светоглед:
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В началото на ХХІ век започва да се преодолява кон-
венционалната теория за релацията християнство– модер-
ност, съответно европейски ценности, които се явяват ней-
но съдържание. Според автори, като М. Вебер, Фр. Гогар-
тен, Дж.Ватимо, Л.Фери, Ж.Боасана,Х.Кокс и др., развити-
ето на европейската култура през модерността и постмо-
дерността не е радикално ново начало спрямо християнст-
вото. Напротив, всъщност тя е осъществяване на християн-
ското послание,реализиране на юдео-християнски светог-
лед за автономността на земния свят и свободата на човека.

Според Дж. Ватимо християнството и Запада не са
взаимно изключващи се противоположности, секулариза-
цията не е изоставане или тотално ново начало – Западът е
секуларизирано християнство, секуларизиране на юдео-
християнското наследство(2).Подобна е позицията на Бе-
недето Кроче в неговото прочуто есе „Защо не можем да не
се наричаме християни”(3), а според Жан Боасана „Бог създа-
де Европа”(4).Тази теза застъпва и Люк Фери,за когото в об-
ластта на правото и морала се преформулират и секулари-
зират християнските ценности. Декларацията за правата на
човека може да бъде четена според автора в много отноше-
ния като секуларизация на християнските ценности и най-
вече в признаване единството на цялото човечество и ут-
върждаване личното достойнство на всяко човешко същес-
тво (5)„Поради християнския принцип на европейската ци-
вилизация животът в Европа е пропит от тези ценности”,
посочва Ем.Петрова(6).„Цялостно преустройство на човеш-
кото пространство под влияние на парадоксалното абсо-
лютизиране-отстраняване на Бога: ето тайният източник на
експанзия, в резултат на който появилите се съставни части
на нашия демократичен-индивидуалистичен-етатичен-исто-
рически-технически-капиталистически свят се оказват в не-
обходима връзка и в същностно единство”,пише Гоше (7).
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Секуларизиране на християнските ценности и
принципи:

Поддържаната от нас визия за релацията христи-
янство – европейски ценности е, че заложените в религията
светогледни потенции се актуализират и развиват в
различни социокултурни форми от историческото развитие
на Европа. Всъщност секуларизацията е процес не само в
обществото, но и иманентен процес вътре в самото хрис-
тиянство. Той се изразява в деинституционализиране на
неговите ценности и принципи, за да се снемат в самия ев-
ропейски живот като световъзприятие и самоусещане, а не
идеология. Те придобиват универсален характер, тъй като
не зависят от религиозна принадлежност, членство в дадена
религиозна институция, а се основават на принадлежността
към човешкия род, на „човешкото” в човека. Така те се
модифицират от религиозни в граждански. В този дискурс
европейската цивилизация и нейните ценности имат хрис-
тиянски корени, преминали през столетията и формирали
нашата европейска идентичност, като в настоящето взаи-
мовръзката между тях се снема именно в съвременните
граждански ценности. В тях е снето чисто религиозното,
метафизично и догматично съдържание, за да се трансфор-
мират в универсални, общочовешки ценности, обективи-
рани и гарантирани от правните норми, които се явяват
основен инструмент за тяхната защита.

Християнството:
В този контекст обаче християнството трябва да се

разглежда не в тясно-богословски, институционален сми-
съл като вероизповедание – църквата и нейната йерархия,
набора от ритуали и тайнства, доктриналните кристали-
зации, в които се превъплъщава, а като източник на
определен светоглед: система от ценности, идеи и прин-
ципи, определящи разбирането и отношението към Бога,
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човека и света. Въпреки че съществува в относително спе-
цифични конфесии и културни контексти, в него може да
бъде открито единство на основните принципи, които изг-
раждат смисловия конструкт на всички тях. Принципът на
триединството и съборността – на хармонията и единството
на частите с цялото, принципът на любовта, милосърдието,
ненасилието и свободата, специфичната мирогледна нагла-
са, основана върху трансцендентно-иманентните принципи
на монотеизма, извеждаща а преден план стремежът към
себеразвитие и овладяване на заобикалящата действител-
ност, са втъкани в самата вътрешна същност на
европейския живот.

Своеобразието и отличителнитеи характеристики на
европейската в сравнение с другите цивилизации се задават
именно от християнството като жизнена позиция, което
поставя тази обща рамка от фундаментални парадигми по
отношение на света и другите, формиращи единството на
европейската култура и общност и детерминиращи нейното
развитие. Те са духовната ос, около която и в съответствие
с която се развива Европа както във формите на нейната
материална култура, организация и управление на общес-
твото, така и във формите на нейната духовна култура – из-
куство, литература, наука, образование, морал и т.н. Така
цялостният процес на развитие на европейската цивили-
зация може да се разглежда като осъществяване на зало-
жените от християнството специфични духовни потен-
ции в определени социокултурни форми. Или както пише
Дж.Ватимо:европейската култура се явява „вътрешно и
„логично”развитие на юдео-християнското откровение” (8).

Ако същността му е единна, обща, то тя се постига
от европейското общество в дискурсивен процес на
развитие в корелация с множество други фактори. В
резултат самото християнство преминава през динамичен
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еволюционен процес, който има не само положителни, но и
отрицателни проявления. Неговата институционализация,
догматизация и абсолютизация през Средновековието води
до собственото му отрицание; трансформация чрез
снемането му в личния живот при Реформацията, при което
отново се абсолютизира поради прекалената рациона-
лизация и прагматизация на живота. В настоящето то се
осъществява и функционира и извън институцията на
църквата във формата на секуларизирано християнство
чрез механизма на съвременните европейски ценности.

През Средновековието християнството се налага не
само като господствуваща идеологическа система, но се
превръща в основна политическа сила, която слага дълбок
отпечатък върху всички сфери на живота на европейското
общество. Това дава основание този период на
европейската култура да се дефинира като християнски и
същевременно модерните ценности да се определят като
диаметрално противоположни на християнските. Без
съмнение средновековната цивилизация външно, формално
е християнска, но в определени свои аспекти тя проти-
воречи вътрешно, по същество на основополагащи прин-
ципи в християнския светоглед. Постепенно първона-
чалният плурализъм на християнските общности и спон-
танно изповядване на вярата кристализира в институцията
на църквата, отношението с божественото се „админист-
рира” и формализира и вместо равенство между уникал-
ните човешки ипостаси, се сакрализира йерархичната
структура на обществото. Независимо от теологичните
различия между християнските традиции, те еднакво
утвърждават стария йерархичен, посреднически ред на
връзка между земно и божествено. Това превръща хрис-
тиянската цивилизация през Средновековието в абсолютна
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противоположност на изначалните принципи на
християнството, в антипод на самото християнство.

Именно през средните векове обаче благодарение на
него се формира общата идентичност на европейските
народи и самосъзнанието за единното културно-
цивилизационно пространство на Европа. То интегрира
многообразието на различните народности, като разтваря
езическите традиции в общ духовен фундамент, без който
съвременната европеизация би била невъзможна. Нещо
повече, въпреки институционализирането и формализира-
нето, християнските светогледни принципи раждат ново
отношение на човека към самия себе си и нова човечност.
Както казва Й. Рацингер, трябва да признаем, че „хрис-
тиянството е генерирало постоянно големи енергии любов”
(9). То влага в общоевропейския светоглед идеята за равен-
ството и справедливостта, свободата и любовта като
фундаментална същност на самия човек и на обществото
като цяло, за универсалните права на човека, почиващи на
споделената общочовешка природа, както и изключи-
телното достойнство на личността като уникален образ на
Бога. Изключителен принос на църковната институция е, че
чрез нея се създава организираната грижа за хората в
неравностойно положение – болните, бедните, вдовиците,
сираците, възрастните. Така с развитието на християнското
общество се поставят основите на социалната дейност и
визията за социалната държава, които са основополагащи
за съвременните европейски държави. Заповедта на
Христос да се обичат ближните и да се помага на бедните
(Евр. 13:16), защото „вяра без дела е мъртва” (Яков 2:20), е
най-могъщият възпитател на солидарността, алтруизма,
хуманизма, взаимопомощта между хората, които стоят в
основата на европеизацията днес.
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Решителния преход към секуларизиране на хрис-
тиянството чрез снемането му в личния живот се осъщес-
твява с Реформацията. Средновековието все още е „ома-
гьосан свят”, всичко е наситено със сакрален смисъл. „Раз-
омагьосването”, по сполучливия израз на М. Вебер, започва
с протестантството. Основавайки духовния живот на „све-
щенослужението на всички вярващи” протестанството
утвърждава основополагащия за християнството принцип
за равенството на всички хора. Тази социална секулари-
зация, която десакрализира йерархичната обществена
система, е важна стъпка за утвърждаване универсалните
права на всички хора и въвеждане на демокрацията както в
църквата, така и в държавата. Следователно социалната
революция се осъществява първо на теологично ниво, за да
се реализира след това във всички сфери на живота.

Според преобладаващото становище граница между
Стария и Новия свят, отбелязваща „зората на съвременната
епоха“, е Френската буржоазна революция (1789-1799).
Мотото й: „Свобода, равенство, братство”, обаче, има
дълбоко християнско звучене. От една страна, термините
свобода и равенство обозначават основните права на
човека и гражданина, чиито първоизточник е християнс-
ката антропология за общата духовна природа на всичкчи
хора. Разбирането за братство отразява моралната отго-
ворност към другите членове на обществото и също е дъл-
боко християнска. То води своето начало от стоицизма,
който оказва голямо влияние върху християнската етика,
но именно християнството утвърждава идеята, че всички са
деца на Бога, братя и сестри в Христа, и чрез него тя до-
косва сърцата на европейците, за да стане основата на едно
ново общество, основано не върху сакрализираната йерар-
хия и неравенство между хората, а на тяхното братство.
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Премахването на всяка проекция на сакралното,
божественото в земния, физическия свят е решителна
крачка към секуларизацията на целия живот. Тя обаче не
противоречи на юдео-християнския светоглед, както се
счита обикновено, а напротив – явава се негов фунда-
ментален принцип, чиито първоизточник е концепцията за
сътворението ex nihile, за абсолютната Другост на Твореца
спрямо Творението. Прекият резултат от разгръщане транс-
цендентността на Бог Отец и същевременно иманентността
на Бога Син е онтологичната автономност на земната сфера
и на човека като личностно същество, но и отговорността
на хората за организацията на собствения им свят.

От абсолютизиране на духовното през Средно-
вековието, европейската култура преминава през абсолю-
тизиране на земното, човешкото в модерността, за да за-
почне постепенният процес на техния нов синтез едва в
последните години чрез евроинтеграцията. Днес, в съвре-
менната глобална информационна епоха, Европа е изп-
равена пред нова цел – постигане на ново единство, съзна-
телно и целенасочено, утвърждавайки същевременно раз-
личието, уникалността на всички нива. В този контекст ЕС
е най-напредналият пример за новия транснационален мо-
дел. Той не е обвързан с териториални ограничения, а има
отворен характер, като критериите за членство са основани
на ценностите, които конституират основата, върху която
се изгражда. Ако трябва да се обобщи неговата същност,
той е един ангажимент за зачитането на човешкото
разнообразие, за защита на човешки права и правата на
природата, в подкрепа на качеството на живота, стремеж
към устойчиво развитие, освобождаване на човешкия дух
за разгръщане на неговите способности, изграждане на
траен мир и възпитание на глобална съвест (10). Заедно
тези ценности и цели, които формират днес общата
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европейска идентичност, подсказват и пряко корелират с
дълбинните потенции на християнството, опериращи под
повърхността на историческите промени.

„Единство в многообразието”
Мотото на ЕС: In varietate concordia (лат.) –

„Единство в многообразието”, представя Европа като
континент, в който различието е ценност, подчинена на
съвместните усилия за мир и справедливост. Това е и една
от най-характерните особености на съвременна Европа,
която приобщава и присъединява (11), а „не асимилира, не
господства и не побеждава”, както отбелязва Левинас (12).
Все по-ясно очертаващата се „европейска мечта” по израза
на Дж. Рифкин е „индикатор за дълбоки промени на лично,
институционално и дори метафизично равнище... Тя се
осмелява да създаде нов синтез: синтез, който комбинира
постмодерна чувствителност към многобройните перспек-
тиви и мултикултурализъм с нова универсална визия” (13).
Но не е ли това и смисълът на християнството, което има
като цел любовта към и цялостност на живота в неговото
безкрайно многообразие?

Принципът „Единство в многообразието” пряко
корелира с принципа на триединството – на хармонията и
единството на частите с цялото: фундаментът, върху който
се изражда самото християнство. Божествените ипостаси
обуславят едновременно единството и различието в
божествения живот, единството и множествеността,
универсалното и уникалното в тяхното диалектическо
единство – принципът на целостността. По този начин
не само единството, но и различието се утвърждава в
християнството като фундаментална ценност. Както
казва руският мислител Николай Фьодоров, „нашата
социална програма е догматът за Троицата”: всяка
обществена група – семейство, гражданска или икономи-
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ческа организация, всеки народ – трябва да „отразява това,
което наричаме „съборност” на Бога и да постига помири-
телна хармония между разнообразието и единството, меж-
ду свободата и взаимната съпричастност по подобие на
Троицата” (14). Всеки човек трябва да се осъзнае като част
от цялото – общочовешката общност, а общността – уни-
калността и следователно ценността на всяко човешко
същество, и в по-глобален план – на всеки народ и култура.
Вярата в Бога на общностните взаимоотношения и споде-
лената любов противостои на всички форми на социално
неравенство, несправедливост, експлоатация, дискримина-
ция, но и на религиозен абсолютизъм и догматизъм. Така
плурализмът, многообразието, от една страна, и солидар-
ността, алтруизма, единството, от друга, са в хармонично
равновесие като два взаимодопълващи се аспекта. Именно
радикалната оригиналност на това решение придава в зна-
чителна степен спецификата на европейската цивилизация
като цяло и по-специално на съвременния етап от нейното
развитие чрез „снемането” му в основни ценности на ЕС.

Както пише П. Ганчев, „диалектическият принцип на
Троицата се въплъщава дъбоко в духа на християнската
култура и цивилизация, създадена под мощното й духовно
въздействие” (15). Самият фундаментален и интегриращ
принцип на европейската духовност според Ем. Петрова е
именно изначалната идея за хармонията и целостността на
живота (16). Днес той се конкретизира и операционализира
в системата на ЕС, чиято цел е „създаването на едно
световно (универсално) гражданско общество,... състоящо
се от хора и общности с равни жизнени права и с
неконфликтуващи, допълващи се различия помежду си”
(17). Същността му е постигане единството на цялото
човечество в и чрез утвърждаване на разнообразието и
различието на всички нива - личното достойнство на всяко
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човешко същество, ценността на всеки народ, държава и
култура. Ето защо според Жан Боасана „чрез глобали-
зацията Богът на християните отново напомня своето
универсално послание” (18).

Универсалните човешки права и свободи
Смисловото ядро, около което се формира новият

европейски етос, са универсалните човешки права и
свободи. Гражданите на Европа разполагат с най-широки
права от всички граждани в света. Хартата на човешките
права на ЕС наред с фундаменталното право на живот
утвърждава правото на достоен живот на личността. Тя е
израз на поетия с Договора за ЕС ангажимент да изгради
материалното и духовно благоденствие на своите граждани
и социалния прогрес на държавите-членки, като насърчава
социалната справедливост и закрила (чл. 3). Ясно
изразената политика на ЕС на взаимопомощ и солидарност
е насочена към осигуряване на висок жизнен стандарт на
европейските граждани. Той включва задоволяване не само
на човешките потребности, свързани с необходимия
жизнен мимимум, но и задоволяване на духовните
потребности на личността – за образование, наука и
култура, за насърчаване постоянното развитие и
цялостното себеосъществяване на човека.

Обикновено се счита, че концепцията за т.н.
„естествени права“ (jus naturalis) е постижение на
Просвещението. Идеите, залегнали в нея обаче, се извеждат
пряко от християнската антропология, която постепенно се
секуларизира. Тя е изградена върху библейското учение за
създаването на човека по Божий образ и подобие. От
общата същност на човешките личности следва
естественият нравствен закон, равенството на всички хора,
свободата и неотменимото право на живот. Всички
човешки същества имат равни права, произтичащи пряко от
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тяхната единна човешка природа, която почива на общи
закони. Докато църквата през Средновековието разбира
християнския принцип за равенството като равенство на
хората само пред Бога, постепенно това разбиране се
универсализира (първоначално чрез протестантството),
какъвто е и неговият изначален смисъл. Ето защо според
редица автори идеята за законодателното оформяне на
неприкосновени, свещени права на индивидите няма
политически, а по-скоро религиозни корени, като се явяват
„секуларизирана версия на юдео-християнската етика” (19).

Това разбиране не утвърждава визията, че всички
хора са еднакви. Напротив, различието между тях прави
всеки един ценност. Ако всички са еднакви, значи са
взаимозаменяеми. Именно християнското богословие
изгражда представата за човешката личност като нещо
„личностно”, което прави от всеки човешки индивид
уникална, неповторима идентичност. Гръцката философия
макар да познава понятието индивидуалност, е същностно
не-личностна поради онтологическия монизъм – основния
принцип, че битието е единство, независимо от множес-
твеността на съществуващите неща. Латинското название
persona фиксира не лице с личностно битие, а определя
„личността” чрез юридическите й и социални отношения,
ролята-маска, която човек играе тук на земята. Заслугата на
гръко-римския свят е, че разкрива едно измерение на
съществуването, което може да се нарече личностно, но не
го осмисля онтологично като постоянна и неизменна
екзистенция на човека, неговата истинска и абсолютна
идентичност. За това е необхоима радикална промяна в
космологията. Именно откровението за Троицата спомага
за пълното утвърждаване на личността (гр. proposon). Като
венец на творението човекът е висша ценност. Тази
ценност е доведена до своята крайност в православието с
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концепцията за теозиса, обожението на човека. По думите
на Ириней Лионски и Атанасий Велики „Бог стана човек,
за да може човекът да стане бог”. Защитата и
достойнството на нейния живот, създаването на условия за
нейното цялостно развитие е най-висша ценност.

Иронията е, както пише Дж. Рифкин, че ЕС, чиито
народи дълго време избягват всяко изрично позоваване на
християнството, като че ли продължава от там, откъдето
тръгва християнската доктрина що се отнася до
универсалните човешки права – юридически израз на
откровението за единната същност на хората и принципът
на личността (20).

Мрежовото общество
Нещо повече, свързването на всяко човешко

същество с всяко друго човешко същество на планетата
чрез съвременните комуникационни технологии, които
премахват всякакви пространствени и времеви граници,
тласка към развитие на глобално съзнание и мрежови
взаимоотношения между хората във всички сфери на
живота. Националните пазари отстъпват място на нови
отношения на достъп чрез глобалните търговски мрежи,
националните държави – на транснационални политически
пространства като ЕС и полицентрично управление, при
което нито един участник не може да доминира, но всеки
може да влияе върху посоката и процеса. Организациите на
гражданското общество, които съставляват културния
живот на индивидите и техните общности, могат да бъдат
транснационални и едновременно да защитават интересите
на местните общности, което ги прави обществен двигател
за опазване на културното разнообразие в ЕС.

Вместо груб индивидуализъм и враждебно поведе-
ние, които стоят в основата конкуренцията при пазарното
общество, мрежите оперират на изцяло нови принципи –
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доверие, реципрочност, сътрудничество. Те отразяват един
от основните процеси в хода на човешката история: разши-
ряване на съчувствието, на емпатийния процес, на любовта
спрямо все по-голям кръг от човешки същества (21). В този
контекст европейската  външна политика се опира на
транснационална идея за поддържане на мира и
икономическото подпомагане като инструмент за
осигуряване на по-широко сътрудничество между народите
и страните. ЕС предоставя повече от 50 % от цялата помощ
за развитие на света и 47 % от цялата хуманитарна помощ
за света (22).

В основите на ЕС като общо пространство на сво-
бода и благоденствие на гражданите са заложени трите
принципа свобода-справедливост-солидарност, които са
общ фундамент и на модерното християнско социално
учение (23). Защото в същността им стои християнският
Бог на любовта, милостта, състраданието, добротата, само-
жертвата. Да бъдеш образ на Бога, означава да обичаш дру-
гите – същността на човешката личност е любовта, съпри-
частността, солидарността, взаимността (Йоан 13:34, 15:12,
17). Така се появява нова солидарна общност, в която
всички носят отговорност един към друг, в която всеки бива
поддържан от цялото и всеки схваща другия като самия
себе си. Тя напомня за мрежата, в която днес всички хора
са взаимосвързани чрез обща отговорност за бъдещето на
човечеството и съществуването на планетата.

Устойчиво развитие: Човечеството все повече
осъзнава обвързаността и взаимозависимостта не само
между хората, но и със заобикалящата го среда. Според
оформящотото се ново виждане за природата тя предс-
тавлява биосфера – многобройни симбиотични и синер-
гични взаимоотношения, обвързани в едно цяло, от което
индивидите са неделима част (24). В този контекст ЕС е
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първата управленска институция, която разширява обхвата
на човешките права до равнището на глобално съзнание,
включвайки права и отговорности и към природната среда.
Той е ангажиран в редица инициативи, като въвеждане на
обновяеми енергийни източници, насърчаване на „транс-
гранични мирни паркове”, развитие на органично земеде-
лие, съдаване на по-хуманна среда за животните и т.н. Ако
всички същества са обвързани в неделимата мрежа на жи-
вота, признаването и опазването на тези отношения е от ог-
ромно значение за насърчаване на истински глобално
съзнание, което съответства на християнското благого-
вение към творението.

За християнина животът произтича от самия Бог –
цялата вселена, макрокосмосът и микрокосмосът, са божие
творение – материален храм, в който той обитава: „Господ
е в светия Си храм” (Пс. 11: 4). Сам Бог утвърждава сътво-
реното от него като добро (Битие 1:31, Исая 45:18). По-дъл-
боко от подвижния и променлив феноменален аспект на
битието се намира идеалното му основание, София, което
свързва множественото в един космос, в едно живо цяло
под многобройните му форми. Ето защо християнството
„гледа на космоса литургично”, както пише П. Евдокимов
(25). Бог предоставя на човека природата, за да съществува
чрез нея и да я използва, но му възлага и отговорността за
нейната съдба: Бит. 1:26, 28. Тази задача обаче дълго време
е неправилно интерпретирана, което води до нейната агре-
сивна експлоатация и унищожаване. Човек трябва да бъде
разумен господар на природния свят, защото е единст-
веното същество, способно съзнателно да променя и да усъ-
вършенства заобикалящата го действителност. И това не са
догматични, а динамични положения, които отразяват духа
на християнството и чрез които то детерминира развитието
на европейската култура и цивилизация.
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Религиозните права и свободи:
Едни от съществените аргументи за определяне на

Европа и европейските ценности днес като постхрис-
тиянски са основополагащите за секуларните европейски
държави принципи на отделеност на държавата от рели-
гиозните изповедания и религиозните институции и
религиозната свобода като универсално ненакърнимо право
на всеки човек. Правото на човека свободно да вярва или не
обаче не противоречи, а е заложено в основата на християн-
ството и произтича от изключителната метаморфоза, която
се извършва в отношенията между Бог и човек: възмож-
ността да се обичат. Християнският Бог е не само велик,
всемогъщ и неизразим, а преди всичко „различен Бог – не-
Бог, смазващ ни със своето всемогъщество от висотата на
йерархия, чиито връх недостойността ни забранява дори да
погледнем” (26). Той снема измерението на могъществото,
силата, властта, величието, господството, тоталната дру-
гост, за да се открие на човека в съвсем различна светлина
– като Бог на любовта, милостта, състраданието, добротата,
саможертвата. То почива на радикално нова основа – не на
страха, а на любовта. Ако дотогава божественият
фундамент е възприеман като външен и трансцендентен на
човека, то в християнството той става и вътрешен,
иманентен на човека и може да бъде открит в „скришната
стаичка” (Матей 6:6) – в недрата на човешкото сърце. Това
е истинската революция на християнството – интерна-
лизирането на религиозния опит. Любовта изисква,
обаче, една абсолютна предпоставка: свободата. Любов без
свободата да обичаш или не е подчинение, зависимост,
принуда, но не и любов. Бог зове човека да му отвърне с
любовта си, а това означава и възможността за отказ.
Доколкото през Средновековието християнството се
приема от народа заедно с покръстването на владетеля, а
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след това се предава като традиция, не може да става
въпрос за свободно решение и съзнателен избор. А
същността на християнството е именно избор. Отпадането
на традицията означава отпадане на външния натиск, на
принудата на религиозното над личностния избор.
Парадоксът е в това, че едва смъртта на Бога прави избора
на Бога възможен. Затова и, както казва Ем. Муние, краят
на християнската цивилизация е начало на едно
християнство, по-вярно на учението на Исус (27).

За съжаление, Европа все още е твърде далече от
осъществяване на своята мечта. Европейците са изпълнени
с предразсъдъци, ксенофобия, крайно десни политически
движения печелят все повече подкрепа, а ръководният
апарат в Брюксел се превръща в тромава бюрократична
машина, все по-отдалечаваща се от гражданите, на които
трябва да служи. Ето защо необходимо е моралните и
духовни ценности, които стоят в основата на европейския
съюзен проект, да бъдат налагани не с политически и
законодателни инструменти, а дълбоко осъзнати и приети
като лични от всеки европейски гражданин. В този
контекст религията може да даде своя ценен принос в
тяхното търсене и интернализиране за изграждането на
един мирен и справедлив социален ред. Защото дори вече
да не е институционално християнска, Европа е духовно
християнска.
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Теодора Димитрова
(докторант по Философия на науката, ИИОЗ-БАН)

Релацията: теория за интелигентния дизайн-
креационизъм

Реляция теория об интеллигентном дизаине-креационизм
Теодора Димитрова, аспирант, ИИОЗ-БАН

Резюме: Рассматриваются самые общие аспекты взаи-
мосвязи теории интеллигентного дизайна и креационизма.
Принимается во внимание факт, что речь идет об очень
общих категориях,  откуда очень трудно делать какие-ли-
бо унифицированные выводы. Это однако не является пре-
пятствием дискутировать данную актуальную тему, так
как даже отдельные нюансы могут указывать на позиции
определенных категорий богословов, философов и ученых.

Темата на този материал е многоаспектна, което
произтича най-вече от факта, че теорията за интелигентния
дизайн (ИД) е сравнително млада в своето развитие. В
търсене на идентичността й от страна на нейните
представители тя е често обект на пейоративно отношение
както от традиционните еволюционисти от Дарвинов тип,
които я причисляват към креационизма, така и от
представителите на самия креационизъм, които не са
съгласни с факта, че тя не изяснява по замисъл естеството
на Дизайнера. Често поддръжниците на ИД-теорията са
принудени да влизат в остри спорове с представителите на
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еволюционизма и креационизма. Скептична съм по
отношение на резултатите от подобни контраверсии, тъй
като спорещите страни имат относително малка
възможност да отстъпват от основните си постулати.
Теоретиците на ИД не могат да пренебрегнат претенцията
си за това, че развиват наука. Креационистите, от друга
страна, определено идентифицират дизайнера с Бог.
Търсенето на интелигентна причина в историята на
възникването на Вселената и на първото живо на Земята се
постулира от ИД-теоретиците на основа на схващането им
за историческия характер на собствената им теория.

Без да навлизам детайлно в концептуалната страна на
креационизма, бих изтъкнала, че той не е единна доктрина:
съществуват креационизъм на младата Земя (Young Earth
Creationism), на старата Земя (Old Earth Creationism), както
и еволюционен креационизъм. Последният се изповядва от
представителите на фондацията БиоЛогос, които твърдят за
себе си: „Ние напълно потвърждаваме, че Библията е
вдъхновено и авторитетно Божие слово. Ние също така
приемаме науката за еволюцията като най-доброто
описание на това как Бог е предизвикал многообразието на
живото на Земята”(http://biologos.org.2015).Тази фондация е
създадена от световноизвестния американски учен Франсис
Колинс, понастоящем директор на престижния Национален
институт по здравеопазване в САЩ, критик на креаци-
онизма на младата Земя и на теорията за ИД. Известни са
острите дискусии между представителите на ИД и
привържениците на еволюционното съзидание (предпочи-
тан термин от Франсис Колинс за обозначаване на
теистичната еволюция). В тях съвсем не става дума за
някакви ad hominem аргументи, а за съществени концепту-
ални различия:„интелигентният дизайн (ИД) изрично не се
присъединява към християнството. Той твърди, че
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наличието на интелигентна причина за Вселената и за
развитието на живото е тестабилна научна хипотеза. ИД-
аргументите често изтъкват части от научни теории, където
няма консенсус и твърдят, че най-доброто решение е да се
призове директното действие на интелигентен дизайнер”
(Ibid).

Не мисля, че имаме основание да се съгласим с
подобно твърдение, в което прозира желанието да се
принизи всичко, което теоретиците на ИД критикуват от
Дарвиновия еволюционизъм. Мога да предположа, че
БиоЛогос не биха желали фундаментална промяна в диску-
сионните аспекти на съвременната еволюционна биология,
тъй като декларират, че приемат „научните доказателства
за еволюцията”. От друга страна обаче, те не се съгласяват
с атеистичния мироглед, внушаван във връзка с публичното
възприемане на еволюцията, както и сциентистката теза за
това, че науката е концептуално достатъчна да обясни реал-
ността. Въпрки всичко господстващият неодарвинистки
истаблишмънт в американската наука определено не
възприема привържениците на БиоЛогос като кон-
цептуални противници.

Когато става въпрос за произхода на теорията на ИД,
би трябвало да се имат предвид поне три неща. На първо
място използване на понятието интелигентен дизайн, което
се свързва с XIX век, с поставянето на концептуалните
основи на теорията за ИД през 70-80-те години на миналото
столетие и със създаването на ИД-движението, за чийто
кръстник се приема професорът по право от Юридическия
факултет към Калифорнийския университет в Бъркли, Фи-
лип Джонсън. Теорията за ИД е възникнала като различна
от креационизма, тъй като тя остава в рамките на емпирич-
ната сфера. Креационизмът, от своя страна, е далече по-ши-
рока доктрина, основана на вярата в Бог. Според ИД-теоре-
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тика Джонатан Уит, Чарлс Такстън приема термина инте-
лигентен дизайн, взаимствайки го от инженер от НАСА
(Witt). Въпреки че липсва достатъчно количество литера-
тура по тези въпроси, те все пак са частично засегнати в
изседванията на някои автори по темата (Luskin 2011;2014),
(https: //sensuouscurmudgeon.wordpress.com/2014). Тук
заслужава да бъде споменато името на Алфред Ръсел
Уолъс, който също, освен Чарлс Дарвин, има принос в
развитието на теорията за естествения отбор. Той сериозно
се е усъмнил във възможността естественият отбор и
случайните мутации да имат отношение към развитието на
човешкия мозък: „От края на XIX век Уолъс започва да
вярва, че естественият отбор, действащ върху случайни
изменения, не може да обясни много неща в биологията,
особено развитието на човешкия мозък. Той е заключил, че
‘по-висока интелигентност‘ ръководи процеса”(Luskin
2014).Тази идея е в противоречие с Дарвиновия натурали-
зъм. Дарвин е бил запознат с нея, но я е оставил без
внимание и то не без основание, тъй като в обратния
случай би се наложило евентуално да ревизира  цялостното
си учение за еволюцията.

Интерес предизвиква постановката на Майкъл
Полани – професор по химия и по философия от
Университета в Манчестър – за връзката на кодиращата
функция на ДНК с ролята на енергийния носител: „(…)
какъвто и да е произходът на конфигурацията на ДНК, тя
може да функционира като код само ако нейното
подреждане не се дължи на силите на потенциална енергия.
Тя трябва да е физически индетерминирана, както е
последователността от думи върху печатната страница”
(Polanyi 1968: 1309). Тази идея, може би не първата по
проблема, е подкрепена с изтъкване на ролята на
информационните процеси в последващото развитие на
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биологията, включително до наши дни. Става дума за
развитие, което участва във формирането на научния
фундамент на цялата теория за ИД. Теоретикът на ИД
Кейси Ласкин като че ли не отдава според мен в
необходимата степен полагащото се място на кон-
цептуалния принос на Полани за развитие на самата теория
за ИД. Смята се, че първите учени, които са свързали
възникването на ДНК с интелигентна причина, са Чарлс
Такстън, Уолтър Брадли и Роджър Олсън (Thaxton et al.
1984: 211). Това е един възлов момент в развитието на
теорията за ИД. Тримата учени са се усъмнили в
категоричните твърдения на химиците, работещи по
произхода на живото, за възможността на техните
натуралистични модели да обяснят такова сложно явление
като възникване първото живо.

Когато разглежда историята на теорията за ИД, Кейси
Ласкин споменава накратко заслугата на Майкъл Полани за
формулирането на тезата, че кодиращата функция на ДНК
не е свързана пряко със законите на физиката и химията. В
работата на една машина например са включени поне два
принципа, единият от по-висока степен, свързан с дизайна
на машината и вторият – определен от физикохимичните
процеси, лежащи в основата на това устройство.
Ограниченията на машината са задължителен елемент, за
да се извлече полезна работа от нея и за да ги включи в
описанието, Полани твърди следното: ”(…) ние можем да
заемем термин от физиката и да опишем тези две полезни
ограничения на природата като налагането на гранични
условия върху законите на физиката и химията” (Polanyi
1968: 1308). Също така Полани уточнява, че: „Граничното
условиe е винаги външно за процеса, който то ограничава
(Ibid: 1309). Третата съществена идея на Полани във връзка
с изясняване ролята на ДНК като информационен източник
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е: „Моделът на органичните бази в ДНК, който функцио-
нира като генетичен код, е гранично условие, несводимо до
физиката и химията” (Ibid: 1312).

Алиша Джуареро, почетен професор по философия в
колежа Принц Джордж Общност, САЩ, прави опит за
концептуално разширение на идеите на Майкъл Полани. Тя
смята, че това може да стане по пътя на използване на идеи
от физичната и химична самоорганизация – клетките на
Бенар и реакцията на Белоусов-Жаботински, интегрирани
от Иля Пригожин в неговата теория за дисипативните
структури. Джуареро се притеснява от ролята на външния
фактор във формиране на граничните условия, на който
Полани отдава съществено значение, тъй като според нея
при конструирането на машината в смисъла на Полани „…
интелигентен дизайнер определя някои гранични условия
чрез подбор измежду наличните елементи и по този начин
канализира енергийния и веществения потоци през
подходящо подредени части” (Juarero 2014: 5). Не може да
се отрече точността на тази формулировка, в която е
използвано съвременното понятие интелигентен дизайн.
Разбираемо е желанието на автора да осъвремени и
доразвие идеите на Полани, което тя прави, декларирайки
обаче, че това не е нейното дефинитивно решение на
проблема. В синоптичен вид идеята й може да бъде
представена по следния начин: „Теорията на сложните
динамични системи (...) разглежда каузалната способност
на интегралните цялости и средите, в които те са вградени
по този начин: далеч не е пасивен контейнер пространс-
твото, което се е оформило и възникнало благодарение на
тригерното действие на външна ефективна причина, слож-
ните рекурсивни динамики на контекстзависимите ограни-
чения, които вършат и двете неща – създават и се вграждат
самите те в силно емерджентно явление, произведено в
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същото време, като и то активно модифицира динамиката
на компонентите си. По този начин граничните условия са
едновременна причина и продукт. Такъв е механизмът, чрез
който се появява радикална новост в природата” (Ibid: 12).
Трябва да се обърне внимание на факта, че Джуареро, въп-
реки по-категоричните си констатации по отношение възг-
ледите на Полани, на практика не ги отхвърля, а ги интег-
рира в рамките на една по-комплицирана картина съоб-
разно включване на допълнително знание. Остава да си за-
дадем въпроса как тези ограничения, които могат да имат и
нематериална природа, се намесват и то с регулираща фун-
кция в работата на ограничената система. Може би си стру-
ва да се замислим върху думите на известния специалист
по органиченията в сложните динамични системи Клиф
Хукър: „Какви са ограниченията – тези не-термодинамични
единици, които по някакъв начин оформят потока, макар да
не са част от него?” (Moreno, Mossio 2015: X). Хукър под-
чертава важността на проблема не само за биологичната, но
и за физичната, химичната и други науки. Той обръща
внимание и на различни аспекти на ограниченията, като
напр. необходимостта от определен техен минимум, над
който да започнат да функционират, необходимостта да се
реорганизират системно и др., за да покаже, че въпреки
своята комплицираност, въпросът за ограниченията на
системите трябва да е обект на бъдещи изследвания.

Важен етап в историята на ИД-движението е
публикуването през 1984 г. на книгата „Мистерията на
произхода на живото” от трима автори – Чарлс Такстън,
Уолтър Брадли и Роджър Олсън – в която те анализират
критично резултатите от претенциите на експеримен-
таторите в областта на химическата еволюция да предс-
тавят дефинитивно решение на проблема за възникване на
живото. Съществена идея в техния анализ е позоваването
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на това, „... което Майкъл Полани е нарекъл ‘дълбока
информационна интервенция‘” (Thaxton, Walter, Roger
1984: 185). Ролята на експериментатора в областта на
произхода на живото се свързва именно с това да осигури
„извършване на работа от системата под въздействие на
интелигентна екзогенна интервенция” (Ibid). В исторически
контекст ролята на експериментатора се асоциира със
задължителното участие на интелигентен фактор. И
понастоящем тази идея е възприета от теоретиците на ИД,
когато коментират резултати от предбиологични
експерименти, особено когато последните са усложнени.

Според мен заслужава да се разгледа въпросът за това
как е възприета революционната идея на тримата автори да
се обърне внимание на ролята на интелигентната причина в
изследванията на произхода на живото и по-специално при
възникване на новата генетична информация в ДНК. През
1985 г. на научна конференция в Далас по произход на
Вселената, произход на живото и природата на човешкото
съзнание, Чарлс Такстън е изложил тази възможност за
нова интерпретация на изследванията по произхода на
живото. Теоретикът на ИД Стивън Мейър споделя за
реакциите на останалите участници във форума: „Именно
тук започнаха фойерверките. Други учени на форума
станаха нетипично отбранителни и враждебни. Д-р Ръсел
Дулитъл от Калифорнийския университет, Сан Диего,
предложи, ако тримата автори не са доволни от напредъка
на експериментите по произхода на живото, тогава могат
„да ги извършат сами”. Няма значение, че друг учен на
форума, който се отнесе благосклонно към хипотезата на
Такстън, проф. Дийн Кениън от Университета в Сан
Франциско, водещ изследовател по произхода на живото, е
провел самият той много такива експерименти. Беше ясно,
че Дулитъл смята тримата учени, въпреки техните солидни
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научни заслуги, за „новаци”, които са нарушили някаква
неизказана конвенция. Но също така е ясно, поне за мен, че
авторите на новата книга бяха взели в свои ръце
интелектуалната инициатива. Те предложиха нова и смела
идея, която изглежда най-малкото интуитивно правдо-
подобна, докато тези, защитаващи статуквото, не
предлагаха правдоподобна алтернатива на това ново
обяснение. Вместо това защитниците на статуквото бяха
принудени да приемат валидността на новата критика.
Всичко, което можеха да направят, бе да обвиняват
„новаците” за това, че са се отказали прекалено бързо и да
се молят за повече време”( Meyer 2009: 26-27).
Благоприятно обстоятелство за възприемане на тази
авангардна идея, свързана с цялостното бъдеще на теорията
за ИД според мен е, че присъстващите на форума
космолози, специалисти по произхода на живото и
философи са се отнесли сериозно към дискусията, както и
че по естествен начин се е наложил авторитетът на Дийн
Кениън в нея. Това обаче съвсем не означава, че проблемът
за ролята на натурализма/материализма като обяснителен
принцип в във връзка с теориите за възникване на живото
не остава с неясен статут и понастоящем.

Направен е опит за креационистка критика на
схващанията на Кейси Ласкин за възникване на понятието
ИД от страна на креационизма:”...дискавъроидите сега
започнаха кръстоносен поход, за да преразгледат
историята. На техния креационистки блог откриваме това
ново есе на Кейси Ласкин, нашият любим креационист, ‘За
произхода на думата интелигентен дизайн’. …ИД е наука..
Знаеш, че е вярно, защото Кейси казва така” (https://
sensuouscurmudgeon.wordpress.com/2014). Не намирам сери-
озни основания за такава критика. Заслужава внимание
основателният аргумент за това, че наистина идеята за
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дизайна е обща за теорията на ИД и креационизма.
Конотацията й обаче в двата случая е различна. За
креационизма тя е еднозначно детерминирана*, докато за
теоретиците на ИД акцентът се поставя върху намирането
на конкретни емпирични данни за дизайн (дигитални
кодове и молекулярни машини в живите клетки), зад чиито
произход не стоят обосновани натуралистични обяснения.
Концепцията за дизайн в ИД-теорията е исторически фено-
мен, твърдят нейните поддръжници.Това означава, че ИД
има претенции за статут на историческа наука, такива
каквито са например еволюционната биология и космоло-
гията. Според мен обаче представителите на креационизма
имат основание да твърдят, че в по-ранните етапи на разви-
тието на ИД-теорията са използани редица креационистки
понятия, които на по-късен етап са били изоставени. Естес-
твена процедура е това, което се е случило, тъй като инте-
лектуалният кръг около Института Дискавъри първона-
чално се е развивал в рамките на широкото в концептуално
отношение ИД-движение, докато в последните години
целите са значително прецизирани, като се ограничават до
претенциите за работата им в полето на науката.

Както бе споменато, теоретиците на ИД единодушно
избягват да коментират природата на дизайнера. Те
професионално обсъждат обаче това, на което се основава
теорията им – наличието на белези за дизайн в природата.
По собствените им твърдения,те се стремят да разграничат
интелигентно причинените събития и интелигентно
създадените обекти от тези, възникващи посредством
неуправляеми процеси (Luskin et al.2013:17). Финото
регулиране на параметрите на Вселената се счита от ИД-
теоретиците за необяснимо в рамките на известната ни
схема на природните закони. Наличието на обекти с висока
степен на спеццифизирана сложност като човешкото
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око,бактериалният флагелум и др.,също биват причисля-
вани към групата на проектираните от евентуален дизайнер
структури. Неидентифицирането на дизайнера е свързано
не със субективни предочитания, твърдят теоретиците на
ИД, а е продиктувано от желанието им да се съобразят с
факта, че съвременната наука не е в състояние да предложи
обяснителен механизъм на тези белези на дизайн.

Свидетели сме на една рядка ситуация, в която е
дадена възможност на асистент по философия да публикува
монография (Jantzen 2014) в едно от най-престижните
световни издателства, която представлява въведение в
дизайн-аргументите и, случайно или не, в 2015 година
същият е бил отличен с награда от Националната фондация
по наука, САЩ. Основна рецензия на книгата е направил
представителят на теистичния еволюционизъм Дж. Б.
Стъмп, а своето силно разочарование и от двете творби е
изразил Кейси Ласкин (Laskin 2015 c). В монографията си
Янцен е направил един съществен пропуск – той не е вклю-
чил обсъждане на трудовете на най-известния философ на
науката в рамките на ИД-движението Стивън Мейър. Кейси
Ласкин определя този пропуск по следния начин: „За
съжаление обаче това, което има амбицията да бъде
цялостна обработка на дизайн-аргументите, не включва
най-важния съвременен представител” (Ibid). Като резултат
от този съществен пропуск се е създала ситуация, в която:
„Кембридж Юнивърсити Прес са публикували крайно
неточни аргументи срещу интелигентния дизайн и силно
неверни твърдения относно флагелума. Ако ние се стремим
да открием истината, след това грешките на Янцен трябва
да се коригират. Но това е ИД-лагерът – не теистичният
еволюционистки лагер на д-р Стъмп, който разполага с
възможности да се коригират такива грешки” (Ibid).
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Рецензентът д-р Стъмп се е опитал да намери
благовидно обяснение на игнорирането на трудовете на
Стивън Мейър, твърдейки че може би последните късно са
попаднали в полезрението на Янцен. От своя страна Кейси
Ласкин смята това за неправдоподобно обяснение, тъй като
Янцен е защитил докторска дисертация по философия през
2010 г. и е издал монографията си през 2014 г., докато
основополагащите трудове на Мейър са публикувани
съответно през 2009 г. и 2013 г. Според мен тук не става
дума за пропуск, а може би за нежелание на д-р Янцен да
влезе в дискусия с такъв високо компетентен теоретик на
ИД-теорията. Все пак не може да се отрече неговата
готовност да представи ИД-движението, обсъждайки
концепцията за нередуцируемата сложност на Майкъл
Бийхи. Странно звучи твърдението на Янцен, че „ В
действителност естественият отбор може да произведе сис-
тема, която е нередуцируемо сложна” (Jantzen 2014: 196).
Това е в противоречие с цялостната парадигма да ИД-
теорията, според която е неприемливо случайните мутации
и естественият отбор да породят структура с каквато и да
било степен на нередуцируема сложност – нито човешкото
око, нито бактериалния флагелум, нито някоя молекулярна
машина в биосистемите.

Обикновено в опитите си да оборят идеите на ИД-
теоретиците неодарвинистите използват следния прийом:
някакво междинно стъпало в еволюционния процес, което
не се вписва в еволюционната схема, се представя от тях
като съществено необходимо за изпълнение на други
биологични функции, различни от тези на основната
структура, за които са в сила изискванията на принципа на
отбора като биологична предпочитаност. По този маниер
Янцен е представил примера със секреторната система тип
III като междинен етап в изграждането на бактериалния
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флагелум: „Бийхи твърди, че системи, които са
нередуцируемо сложни по отношение на определени
способности, не могат да бъдат предпочитани от отбора,
когато част от тях е отстранена. Ако той е прав, тогава
флагелумът – който губи способността си за движене на
бактерия, когато един от неговите съсгавящи го белтъци е
отстранен – не може да има междинни структури, които са
предпочитани от естествения отбор. Въпреки това [Кен]
Милър посочва, че една част от белтъците в типичния
флагелум се превръща в много важна структура, намерена в
много патогенни бактерии. Това означава, че флагелум с
някои липсващи части е установено, че е изключително
предпочитан от отбора за съвсем различна функция от под-
вижността. Въпросната структура е тип III инджектосом,
който бактериите използват за пробиване на клетъчните
мембрани на други организми и за реализиране на раз-
нообразие на белтъците. Инджектосомата е в
действителност просто флагелум с липсваща дълга спирала
на витлото и белтъците, които свързват витлото към зад-
виждащия вал. Така междинната система, която съдържа
повечето от частите на флагелума, може да е била
облагодетелствана от естествения отбор за способността й
да функционира като спринцовка. За да се получи система,
предпочитана за подвижност, само един или два
допълнителни белтъка, свързани със спиралата, трябва да
бъдат въведени. Така че макар флагелумът да е
нередуцируемо сложен по отношение на способността за
придвижване във водна среда, премахването на част от него
осигурява ‘нефункционална‘ система – това дава на
системата други способности, облагодетелствани от
естествения отбор” (Ibid: 199).

Кейси Ласкин е обсъдил специално грешните
положения в твръденията на Янцен по отношение на
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инджектосомата (Luskin 2015 b). Приведени са като при-
мери голямо количество белтъци, които са специфични за
флагелума и нямат аналози в инджектосомата. С това се
оборва като неправомерна изложената теза на Янцен, че
става дума само за един или два допълнителни белтъка.
Вярно е, че Янцен е философ на науката и разглежда тези
проблеми в по-общ план, но когато се поставя въпросът за
съществен аргумент при установяване достоверността на
две алтернативни тези, той е длъжен да се придържа към
научната истина. Опитвайки се чрез някои недостатъчно
задълбочени разсъждения да отхвърли тезата на Майкъл
Бийхи, че флагелумът е нередуцируемо сложна система,
тоест че всеки един етап от неговото изграждане е
функционално важен, Янцен не е съобразил с генетичните
нокаут експерименти, които са доказали именно това - че
флагелумът е нередуцируемо сложна система. В това
отношение Кейси Ласкин е категоричен: „Така че можем ли
ние правилно да тестваме флагелумът, за да покажем, че е
нередуцируемо сложен? Да, можем. Генетичните нокаут
експерименти на Скот Минич върху флагелума на
бактериума Е. коли са покалази, че той не успява да се
самосглоби или да функционира правилно, ако някоя от
неговите приблизително 35 структурни части липсват. Това
е на пръв поглед доказателство, че той е нередуцируемо
сложен и това е правилният тест на модела” (Luskin 2015 а).
По отношение на рецензента на монографията на Янцен –
Дж. Б. Стъмп, Кейси Ласкин твърди, че той приема
некритично т. нар. общоприета наука. Същото той е
забелязал и по отношение на своите приятели [както той се
изразява – бел. авт.] – теистичните еволюционисти от
БиоЛогос. Логиката на ИД-теоретиците е различна: те се
стараят да търсят безкомпромисно научната истина,
докъдето и да стига тя. Това според Ласкин е пътят, за да
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бъдат избегнати недоразумения от типа на тези при Б.
Янцен и Дж. Б. Стъмп.

*В енцикликата си от 24.05.2015 г. Laudato Si Папа
Франциск се изразява дефинитивно: „Съзиданието има
Създател и е повече от елементарното природа – плюс –
еволюция” (Klinghoffer 2015). В този контекст трябва да се
има предвид и друга точка от енцикликата на Папата:
“Църквата не предполага да се установяват научни въпроси
и се нуждаем от честен и открит дебат” (Ibid).
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вызовы перед общечеловеческими ценностями и нормами,
которые этот присущи этому процессу. В статье
приведены результаты исследования, которое рассмат-
ривает психологические аспекты и личностные пережива-
ния людей, оказавшихся объектом давления, контроля или
подкупа при упражнении права голоса. В статье также
затронуты конкретные механизмы оказания давления на
различные сообщества в стране, а также психологическое
восприятие данной проблемы самими жертвами давления.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
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ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАДИКАЛИЗИРАНЕ НА
ИЗКУСТВОТО

Д-р Благовест Варбаков – Тенденции радикализации искусства
РЕЗЮМЕ: Тема, рассматриваемая в настоящей статье,

касается искусства на религиозной основе. В данном случае
основное внимание направлено не на рассмотрение сакрального
искусства вообще, а на то искусство, которое способно
„убивать“. Конкретно здесь визируется вопрос о карикатурах
на пророка Мухаммеда, дискуссия о которых ведется в течение
вот уже десяти лет с различной частотой, которая находится
в зависимости от процесса активности кризиса и реакции
крайние настроенных мусульман или его радикальных
формирований. Мы располагаем достаточно большим
количеством экспертных оценок этих карикатур не только со
стороны узких специалистов, которые занимаются всем
комплексом вопросов, связанных с политикой, религией и
культурой Ориента, но также и рядом других специалистов, в
том числе и самих художников карикатуристов. Автор
настоящей публикации не претендует на исчерпывающую
характеристику этой темы. Его целью является попытка
вникнуть „вовнутрь“ этой проблемы для того, чтобы
ответить на главный вопрос, а именно, почему эти
изображения „подожгли“ весь мир, не смотря на то, что
ответ на этот вопрос достаточно ясен сам по себе, а также,
какие выводы можно извлечь из всего этого. При достижении
поставленной цели автор бегло касается всех тех узловых тем,
которые достаточно наглядно иллюстрируют эту проблему и
направляют внимание читателя не следовать случайной
догадке, а сформировать вполне реальную и объективную оценку.
Ключевые понятия: ислам, джихад, межрелигиозный диалог,
карикатуры на пророка Мухаммеда

Предварителни бележки и пояснения:
Темата, която ще засегна, има допирни точки с

професионалните ми занимания, а именно – изкуството на
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религиозна основа. В случая ще насоча вниманието си не
върху сакралното изкуство въобще, а върху онова, което
може да „убива“. От заглавието на публикацията следва да
доуточня, че ще разгледам въпроса за окарикатуряването на
пророка Мохамед, който се дискутира вече 10-на години с
променлива честотност в зависимост от активизацията на
кризата и реакцията на крайните мюсюлмани (радикални
формирования). За тези карикатури има достатъчно изказа-
ни експертни становища не само от профилирани специа-
листи, които изследват комплексно политиката, религията и
културата на Ориента, но също и от други специалисти,
дори и от карикатуристи. Към другите специалисти се
числи и авторът на тези редове, който без да претендира за
изчерпателност по темата, си поставя за цел да вникне
„отвътре“ в проблема, за да отговори на въпроса: защо тези
изображения „подпалиха“ света, въпреки че отговорът е ясен
от само себе си, и каква поука може да се извлече от това. За
постигане на целта се прави съвсем бегъл преглед на
възлови теми, които илюстрират проблема и насочват по-
плътно към даване на отговора не като „спонтанно
хрумване“, а като реална, максимално обективна оценка. В
заключение е необходимо и още едно уточнение: източни-
ците, на които съм опрял раз-съжденията си, са предимно
на български учени, изразяващи се на първо място в публи-
кации и на второ в коментари, дадени за националните
медии непосредствено след атентата в Париж през януари
2015 г., а и други преди и след това. Привеждам медийни
изказвания – коментари, защото разкриват в „блиц формат“
и без авторска редакция сериозността на джихадизма и
кризата в световен мащаб, идваща от техните атентати.

1. Секуларизмът като генератор на екстремизма
Темата за т.нар. „радикален ислям“ (нар. още и

„ислямски фундаментализъм“) [1] ще продължава да се
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следи със засилено внимание поради все по-настъпателната
му инвазия през последните години, и то с особено
агресивен темп, в страните на Северна Африка, Близкия
изток и Западна Европа. Радикални в действията си се
оказаха сунитската групировка Ислямска държава
(ИДИЛ), която на практика заличи за около две години
части от границите между Сирия и Ирак, превръщайки ги в
територия за главен център на своята теократична идеоло-
гия и на произтичащата от нея политическа пропаганда. Не
само, че там е епицентърът на тероризма (всеки ден атента-
тите са нещо обичайно), но и двигателят за разпростра-
нението на идеята за възраждането на Арабския халифат.
Изследователите обаче налагат все повече тезата, че
локацията на повечето атентати показват убедително не
собствено лицето на арабския ислям, а на европейския –
той, посочва Веселин Босаков, „генерира фундамента-
листки послания“; следователно, не където се намира
Домът на исляма, а развитите икономически страни, вкл. и
Турция, стимулират зараждането на екстремизма [2].
Проявите му са своеобразен бунт срещу нарастващите
секуларни тенденции в живота на мюсюлманите, преби-
ваващи трайно в такива страни, в които материалните
потребности надделяват над духовните, замествайки ги
напълно. Що се отнася до Турция, нейното демократично
управление с изтласкан на заден план шариат, въпреки че
Реджеп Ердоган целеше да го възвърне (за което срещна
съпротива), също е на прицел от Ислямска държава заради
секуларизма, който в крайна сметка допринесе за нейната
европеизация. Това говори, че европейският западен
модел, където господства секуларният светоглед, подклаж-
да екстремизма, което изцяло потвърждава твърдението на
В. Босаков за последствията от европейския ислям. Евро-
пеизираната Турция също се сблъска с Ислямска държава –
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на 20 юли 2015 г. в гр. Суруч, намиращ се до сирийската
граница, избухна бомба и отне живота на немалко души и
рани десетки. Потърпевшите не са християни, а
секуларизирани мюсюлмани, възприели света на Запада.

Марсел Гоше дава заинтригуващо определение на
секуларизма. Според него, той представлява в същността си
„излизане от религията“; в смисъл – не за умишлено
излизане от самата вяра като идеология, т.е. скъсване с
убежденията в нейните метафизични начала, а по-скоро
съзнателно отдалечаване от обвързаността й с така
присъщия за нея детерминиран свят на идеите, където не
само са структурирани в стройна йерархична система
принципите на взаимоотношенията (порядките) в хоризон-
тален битов и вертикален божествен план, но са и строго
дефинирани спрямо съответния посочен план измеренията
и инетенизетът на политиките (действията), имащи за цел
да съхранят „чистотата на вярата“ от застрашаващите я
външни обстоятелства, осветскостяващи (либерализиращи)
нейният религиозен модел [3]. Казано другояче,
интерпретирайки думите на М. Гоше за секуларизма, това
означава, че отразява либералното възприемане на
догматическата същност (природа) на религията с оглед на
„съвременните потребности“, които далеч, следвайки
логиката на новото време, не се съизмерват единствено с
абсолютната нужда от безпрекословно придържане към
буквалния смисъл на догмата.

Стремежът за непременното ликвидиране на „пагуб-
ното“ западно влияние върху живота на мюсюлманите от
страна на джихадистите е, за да се постигне категорично и
абсолютно завръщане към „корените на вярата“. Това е
причината за зачестилите терористичните нападения през
новото хилядолетие, отнели живота на стотици хора,
какъвто бе случаят с показните атентати от 11 септ. 2001 г.
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в САЩ, както и с последвалите ги серия трагични събития
в Европа. България също не бе подмината от такъв акт на
насилие – на 18 юли 2012 г. на Летище Бургас джихадист-
камикадзе взриви автобус с еврейски туристи. Новината
потресе обществото ни и света, като същевременно постави
въпроса пред държавниците ни за адекватността на мерките
за национална сигурност [4].

Това показва, че радикалният ислям се стреми да де-
секулализира първо своите си, тези със западно мислене [5],
а след това и тези, които чрез начина си на живот
допринасят за либерализирането на ислямската доктрина,
т.е. мюсюлманите да възприемат за морална норма
светските ценности, където на религията не е позволено да
упражнява диктата си, да господства в юридически и
социален аспект, да направлява битието на човека. Своего
рода джихадизмът е явление, което се противопоставя на
секуларизацията, идваща от западната цивилизация, защото
там de facto Бог отсъства. Джихадизмът сякаш изповядва
същата онази философия на Жан-Жак Русо, която осъжда
прогреса. За него, той носи само поквара, развращава
човечеството. Макар да увеличава капацитета от знания,
това прави човека нещастен и неудовлетворен от живота
си. Обобщено казано, радикалният ислям не желае прогрес,
който изолира и/или отрича Бог като основа на всичко
биващо. На това се и дължи контрастът между някои
мюсюлмански общества/държави и тези от новия,
цивилизован с демократични устои свят. Изостаналостта
гарантира съхраняването на изконната вяра – сигурен белег,
че тя се изповядва в най-чиста форма [6].

Във връзка с казаното са и думите на Цветан
Теофанов, които посочват основанията за възникването на
фундаментализма, без значение от коя религия произтича:
„Критиката на секуларизма – антисекуларизмът, е
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поразително общ знаменател на фундаменталистките
дискурси, въпреки религиозните различия между тях. <…>
Фундаментализмите са теоцентрични по дефиниция, те
поставят Бог и Божието откровение в центъра на
Вселената и осъждат секуларизма като материалис-
тична, антропоцентрична идеология, основана на фалшиви
просветителски презумпции, които разполагат автоном-
ния човек в средата на света, опирайки се на безпомощния
човешки разум за философско и научно обяснение на този
свят. Секуларизмът се разглежда като антитеза на ис-
тинската религия, като бунт срещу Бог и отхвърляне на
Неговата власт и на Неговото послание. В допълнение към
тези общи тенденции, мюсюлманските фундамента-
листи смятат европейския секуларизъм за генетично
обременен с враждебност към исляма [7]

2. Джихадизмът и представата за съвременния
ислям

За съжаление, джихадизмът способства да се
сформира и същевременно трайно затвърди погрешното
твърдение, че ислямът е „религия на насилието“ и че
значителна част от неговите последователи са „фанатици“,
способни единствено да сеят смърт [8]. В резултат на това
авторитетни ислямски теолози предприеха незабавни мерки
да опровергаят това, защото в Корана е подчертана идеята,
че човешките права са сакрализирани (напр. както гласи
5:32) [9]. Но те не бяха възприети едностранчиво, т.е. с
нужното положително разбиране [10]. През последните
няколко години водещи ислямски държави с демократично
управление (пречупени през призмата на шариата), и най-
вече Саудитска Арабия, изясниха подобаващо смисъла и
значението на термина „Джихад“ с цел да опровергаят
негативната му конотация. Специалистите уверяват, че
атентатите са резултат от крайните течения на исляма; те
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съзнателно преиначават части от Корана за постигане на
определени политически цели с цената – естествено – на
човешки животи. В този смисъл религията и насилието са
несъвместими като понятия, и поради това не може да се
търси никакво оправдание в Корана и Сунната за
терористичните нападения [11].

Джихад, в която и да е от неговите разновидности, в
никакъв случай не призовава за насилие, още повече за
убийство на хора (дори и на животни!), а тъкмо обратното.
Това е усилие, непрекъсната битка, насочена към самия
себе си срещу личните страсти, за да се извиси духът към
Бога [12]. И все пак Джихад е „войнствената непри-
миримост към друговереца“ (езичника), което е Малкият
Джихад, наред с „мистичното вглъбяване, което очиства
греховете, отстранява пороците и води до духовно изви-
сяване“ – т.е., т.нар. Голям Джихад [13]. Парадоксално е, че
тъкмо Малкият Джихад носи след себе си ужасяващи по
размер трагични последици. Ето защо мнението на всички
демократични общества за тези прояви/действия на исляма
е отрицателно, въпреки че е ясна разликата между
радикалния и истинския, миролюбив ислям.

Владимир Чуков търси причините за атентатите в
буквалното разбиране на някои коранични знамения, които
предразполагат към тероризъм. Например отправеният при-
зив в Коран 9:29 на Аллах може да се тълкува в радикална
перспектива не като духовно воюване или сражаване, за да
се легитимира истинността на исляма, а като „убиване“ в
случай на съмнение в неговата уникалност и божествен
произход [14]. Подобни тълкувания има и на други кора-
нични текстове (знамения), като 2:191 и 4:47. Такива
изкривявания, използвани за „аргументация“ на джиха-
дизма, възпрепятстват да се осъзнае, че в крайна сметка
ислямът по същество не е деструктивна религия, а учи на
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любов, уважение и толерантност към религиозните убеж-
дения на другия; иначе казано, че той е с изградена поло-
жителна религиозна система [15]. По този повод Цв. Тео-
фанов коментира, че „Като цяло кораничният текст е мно-
го удобен за манипулация на общественото мнение. Дъл-
боко погрешно е в Корана да се търсят корените на джи-
хадизма, тероризма и всички тези престъпления, които се
извършват. Не би трябвало върху исляма, т.е. върху кла-
сическия ислям да се хвърля тази сянка на съмнение.“ [16]

Коранични знамения (аяти) с идеята за Малък
Джихад

2:191 (Ал-Бакара): „И ги убивайте там, където ги
сварите, и ги прогонете оттам, откъдето и те ви
прогониха!“ [полу-чер. мое, Б.В.] [17]

4:47 (Ан-Ниса): „О, дарени с Писанието, повярвайте
в онова, което низпослахме, за да потвърдим наличното у
вас, преди ликове да изтрием и образа в тил да обърнем,
или да ги прокълнем… Повелята на Аллах непременно се
изпълнява.“

9:5 (Ат-Тауба): „А изтекат ли месеците на забрана,
убивайте съдружаващите, където ги сварите, и ги
хващайте, и ги обграждайте, и ги причаквайте на всяко
място за засада!“

9:29: „Сражавайте се [в смисъл на убивайте, по Вл.
Чуков] с онези от дарените с Писанието, които не вярват
в Аллах и в Сетния ден…“

Идеята за водене на „Свещена война“ не само срещу
езичници, но и срещу „хора на Писанието“ (ахл ал-китаб),
т.е. евреи и християни, е силно застъпена от основополож-
ника на движението „Мюсюлмански братя“ Хасан ал-Банна
(1906–1949). В съчинението си „Трактат за джихада“
прокламира тезата за „задължението да се воюва с хората
на Писанието“, защото това ще удвои наградата на
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Небесата [18].
3. Ислямът през призмата на медиите
Не бива да се премълчават фактите, които показват

тъмната страна на исляма, за което вина носят Ислямска
държава и други подобни формирования. Разбира се,
трябва да се отбележи, че радикалният ислям няма нищо
общо с истинския такъв, защото, както сполучливо
синтезира Клара Тонева [Стаматова], Джихад, дори често да
се проявява чрез силата на меча (визирайки знаменитият
„Аят на Меча“ – Коран 9:5), носи възвишената идея за
„върховното усилие на сърцето“ като непрестанен вървеж
по пътя за постигане на съвършенство, към което е призван
всеки правоверен мюсюлманин [19].

Изброената по-долу кратка статистика на екзекуции
не цели очерняне на исляма, а обективен, непредубеден
поглед върху джихадизма, за да си отговорим на въпроса:
защо оценката за исляма продължава да е негативна. Неос-
нователни ще са и отправените критики към медиите, че от-
разяват само лошата страна на исляма, защото чрез тях ста-
ваме свидетели на това до къде може да стигне човешката
жестокост. Нужно е да се поясни, че ако екзекуциите са
насочени главно към християни, вкл. и граждани на арабски
страни, то атентатите имат обща цел – масово унищожение
на осъждащите Ислямска държава и нейното антисекуларно
послание, без оглед на религиозна принадлежност.

Потресаващ е разпространеният през 2012 г. видео-
клип в youtube и масово споделян в социалните мрежи на
убити сирийски деца и възрастни, сред които и обезглавено
момиченце на около 6-год. възраст. Мотивите за тяхната
екзекуция е, че са християни, а на момиченцето, защото е и
носело на врата си верижка с кръстче. На 13 дек. 2014 г.
капеланът на Англиканската църква в Багдад, Канън Уайт, в
интервю за „Ортодокс Кристиан Нетуърк“ разказва за обезг-
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лавяването на още четири деца от Ислямска държава поради
същата причина. Озадачаващи са тези убийства при положе-
ние, че според хадисите на Сахих ал-Бухари № 257 и 258
(том 4, книга 52) се казва, че пророкът Мохамед катего-
рично забранява убийството на деца, вкл. и на жени [20].

Събитието с обезглавеното момиченце ни връща
доста назад във времето, когато изплува в съзнанието
мъченическият подвиг на пленения руския войник Евгений
Родионов по време на руско-чеченската криза през 90-те
години на XX век. На 23 май 1996 г. той също бе
обезглавен заради вярата си, поради което РПЦ го
канонизира за светец. Наред с този случай си спомняме и
излъченият на 3 апр. 2000 г. по БНТ по инициатива на
журналистката Милена Милотинова кратък, но затова пък
пределно изчерпателен откъм послание репортаж, показващ
обезглавяването на друг руски войник от чеченски
бунтовници [21]. През 2015 г. бяха показно екзекутирани от
Ислямска държава 21 египетски коптски християни.
Информацията се предаде от дубайския телевизионен канал
Ал-Арабия на 16 февруари с излъчен видеоклип, направен
от джихадистите четири дена по-рано и наименуван пак от
тях с императивното заглавие „Написана с кръв новина за
нацията на кръста“ [22]. Смъртта на египетските граждани
се отбеляза със 7-дневен национален траур в Египет, а на 21
февр. (точно колкото са и убитите египетски християни)
Коптският патриарх Тавадрос II ги причисли към лика на
Божиите угодници.

Подобен акт на канонизация извърши и Арменската
апостолическа църква на 23 апр. 2015 г. по повод отбеляз-
ването на 100-годишнината от жертвите на геноцида. Мо-
тивите за канонизирането на над милион и половина
арменци е, защото са останали християни с цената на своя
живот.
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За последните две години бяха извършени от
Ислямска държава серия екзекуции и атентати, което също
бе отразено по медиите. Очаквано това потресе света, който
се обяви против насилието; категорично се противопостави
на отнемането правото на живот, на потъпкването на
човешките права и свободи, т.е. срещу всички действия,
които биха разрушили по един или друг начин светските
устои на демократичните държави и на мирното
съжителство между нациите и етносите.

Като християнски православен богослов, не мога да
не направя коментар по този въпрос в дискурса на
християнската агиология. Мъченическата смърт на
християни независимо към коя деноминация принадлежат
подтиква да разгърнем страниците на Новия Завет, и по-
специално на книгата „Откровение“ на св. евангелист Йоан
Богослов. В нея се дава ясен отговор за мъченичеството в
контекста на Божия промисъл: на „душите на убитите
заради Божието слово <…> им се каза да отпочинат още
малко време, докато се допълни броят на техните
съслужители и на братята им, които ще бъдат убити
като тях.“ (вж. Откр. 6:9; 11)

4. Религиозната толерантност на папа Бенедикт
XVI :

Скоро след началото на своя понтификат папа
Бенедикт XVI (професорът по догматическо богословие
Йозеф Ратцингер) шокира мюсюлманския свят с изказването
си на 12 септември 2006 г. по време на публичната си
лекция в Университета в Регенсбург на тема „Вяра, разум и
университет – спомени и размисли“ [23]. Оценката му за
действията на исляма, макар да поясни, че дословно цитира
думите на имп. Михаил II Палеолог (1223–1282), предиз-
вика небивал скандал, който постави светия отец в неловко
положение, а и го дискредитира като толерантен църковен



319

водач. Става дума за следното изречение: „Покажете ми
кое от нещата, които пророкът Мохамед донесе, е ново, и
ще видите само зли и нечовешки неща, като заповедта му
да разпространява с меч вярата, която проповядва“. По
всичко изглежда, че решението да приведе точно тези думи
на въпросния император бе продиктувано вследствие на
стеклите се размирици от току-що отминалата криза в
Европа (но все още тлееща и готова да се разгори всеки
момент) заради публикуваните през септември 2005 г. в
датския вестник „Юландс постен“ 12-ет карикатури на
пророка Мохамед. Въпреки направената уговорка, че това
не са негови думи, Ратцингер трябваше неколкократно да
се извини на мюсюлманите, подчертавайки, че погрешно е
бил разбран, че думите му са били извадени от общия
идеен контекст на неговата лекция. В нея никъде – увещава
той – не се е стремил да илюстрира исляма като екстре-
мистки, защото така или иначе към него „изпитвал пълно и
дълбоко уважение“ – знаменита фраза, с която не само ще
тушира напрежението, но и ще окаже положително
влияние за реабилитирането на неговото достойнство.

Подобно изказване на сегашния патриарх Варто-
ломей със сигурност също щеше да предизвика недовол-
ство, но не към цялото Православие, а конкретно към самия
него (посочваме Вартоломей, защото диоцезът му се
разпростира в пределите на мюсюлманска държава). Иде-
ята за „папския ексклузивизъм“, утвърждаван от Папската
институция, и най-вече от папа Ратцингер, не е в съзвучие с
принципите на толерантността първо към християнските
деноминации и второ към религиите. Православието в това
отношение е по-толерантно, макар също да отстоява по-
добна теза, но не с такава императивна нотка, а само на
„хартия“ – т.е., по време на официални дискусии (с изразен
апологетичен дискурс) с останалите религиозни общности и
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другите християнски деноминации, особено протестант-
ските, понеже при тях т.нар. „апостолско приемство“ е
преустановено с протестния акт на Мартин Лутер и
неговите съратници през 1517 г., изложен в неговите 95
тезиса, контриращи и отхвърлящи Римотаколическите
догми на вярата [24].

Толерантността на папа Ратцингер бе подложена на
огромно изпитание по време на първата му визита в
Истанбул (в Константинополската патриаршия) през 2006
г. по покана на Вартоломей. На 30 ноември той бе заставен
(или по-точно казано предизвикан) да отправи молитва в
Синята джамия, с което смути не само Ватикана, но и
християните по света. Не е трудно да се досетим коя е
причината за това изпитание – лекцията му изнесена преди
това в Регенсбург. Това бе единственият начин папата на
практика сам да засвидетелства пред мюсюлманите от цял
свят, че разграничава класическия от крайния ислям,
следователно, че първият ислям не е източникът на
атентатите. Бихме могли да предположим, че този акт е
спонтанна проява и на междурелигиозен диалог, който е
повече от наложително да се води не на ниво
публицистични предавания, а на високо – от самите
религиозни водачи.

5. Карикатурите на пророка Мохамед
Карикатурите на пророка Мохамед, публикувани на 30

септ. 2005 г. в датското списание „Юландс постен“,
извадиха извън равновесие крайните мюсюлмани.
Последваха не една терористична акция не само там, като
очакван отговор за подигравките на пророка.
Карикатурният скандал продължи и следващата година
поради – позволявам си така да кажа – упорството на
медията, че така изразявала изначално позволената за
журналистиката свобода на словото [25]. В знак на
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съгласие с това твърдение редица ежедневници по света,
вкл. и в Турция, ги препечатаха, което още повече задълбочи
кризата и доведе до нови масови безредици, надхвърлящи
границите на Европа. У нас всички печатни медии се
въздържаха от публикуване на 12-те карикатури, а само на
тази, за която се предполага, че стои в основата на скандала
– образът на пророка Мохамед с тюрбан под формата на
бомба със запален фитил. Единствено в. „Новинар“ се
престраши да публикува всичките карикатури. Хистерията
заради тях костваше твърде големи дипломатически усилия
на ниво градивен диалог между религии и политики, за да се
понижи градусът на напрежението, както и става, но не
задълго. Периодично той ще се покачва поради някоя
медия, както прави напр. хумористичното издание „Шарли
ебдо“, решила да осмее за пореден път религията,
подтикваща към насилие – към джихадизъм.

Каква е предисторията на 12-те карикатури? Те
са част от статия със заглавие „Истинското лице на
исляма“, в която се изтъква свободата на словото и се
осъжда налагането на автоцензура. Конкретно става
въпрос за случая със затруднението на датския писател
Коре Блютген да намери илюстратор за детската си книга,
посветена на исляма. Всички отказвали от съображения за
сигурност, но ако някой се съгласил, то изисквал да му се
запази изцяло анонимността. На това се дължи
публикуването на въпросните карикатури с което се
показва, че никакви обстоятелства не са в състояние да
уплашат и/или „запушат устата“ на свободния човек или на
която и да е било медия. На 30 септ. 2010 г., за да се
подчертае отново правото на свобода на словото, същото
издателство публикува внушителната по обем книга от 528
стр. на Флеминг Розе (авторът на упоменатата статия)
озаглавена „Тиранията над мълчанието“ [26]. В книгата
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присъстват 12-те карикатури на пророка Мохамед, но този
път, както казва самият автор, за да им се направи дълбок
анализ. Анализът стъпва и доразвива убеждението,
изказано преди това в „Юландс постен“, че:
„Мюсюлманите отхвърлят съвременното светско
общество. Претендират за специални привилегии въз
основа на своите религиозни чувства, което е
несъвместимо със съвременната демокрация и свободата
на словото, при които човек е редно да се отнася
толерантно към обидите, подигравките и насмешките.
Разбира се, те невинаги са приятни за гледане, и това
съвсем не означава, че подигравките с религиозните
чувства трябва да са на всяка цена. <…> намираме се
върху хлъзгава плоскост и никой не може да каже как да
сложим край на автоцензурата.“ [27]

Отрицателната реакция от издаването на тази книга
не закъснява. На Четвъртата среща на Мюсюлманските
организации за сътрудничество, състояла се в Астана
(Казахстан) на 28-30 юни 2011 г. се обсъжда състоянието на
ислямофобията за периода от май 2010 до април 2011 г. В
този доклад се посочва и трудът на Ф. Розе като
доказателство за нарастващата ислямофобия в световен
мащаб. Четем още и че авторът не съжалява за статията си в
„Юландс постен“ и публикуваните карикатури, както и че
30% от датското население смятат исляма за застрашаващ
сигурността на тяхната нация. Споменава се също и че
секретарят на МОС (OIC) е изказал своята „тревога и
разочарование от излизането на книгата“, макар да е
сигнализирал в навечерието на нейното разпространение с
официално писмо до датския външен министър за
неминуемата опасност от появата на издание със „силно
провокативна тематика на съдържание си“. Отбелязва се и
срещата между датския външен министър Лене Еспресен със
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17-ет външни министри на мюсюлмански държави на 29
септ. 2010 г. по този повод, на която тя заявява следното:
„Моето основно послание е, че в Дания имаме свобода на
словото. Съответно всеки има правото да пише и да издава
книги, доколкото съдържанието им е в рамките на закона.
Но в същото време бих искала да поясня много ясно, че
Дания желае да се запазят и укрепят добрите и
приятелските си взаимоотношения с мюсюлманския
свят.“ [28]

В Доклада се обръща внимание и на ролята на
медиите, които не представят обективно исляма, а системно
отразяват трагичните последици, които се дължат
вследствие на изопачаването му. Това води единствено до
насаждане на ислямофобия, която намира визуален израз
чрез окарикатуряване на пророка Мохамед като атентатор.
Това – естествено – е оскърбително за мюсюлманите, тъй
като осмиването му оказва влияние върху реалната
представа за исляма. За пресилено се счита и твърдението
на Браян Килмед, че „Не всички мюсюлмани са терористи,
но всички терористи са мюсюлмани“ [29].

6. Трагедията с „Шарли ебдо“
Точно десет години след публикуването на 12-те

карикатури на пророка Мохамед се случва грандиозна
трагедия. На 7 януари 2015 г. в Париж двама джихадисти
нахлуват в редакцията на „Шарли ебдо“ и откриват стрелба.
Разстреляни са общо 12 души, а ранените са 11. Сред
жертвите са директорът на изданието и трима
карикатуристи. Мотивът за атентата е, за да се отмъсти за
поругаването на пророка, т.е. за присмиването на Запада на
Изтока. За съжаление, тъмната и смразяваща страна на
исляма за пореден път се прояви в най-голяма степен.
Буквално цяла Европа гръмна от протести; всеки издигна
лозунга „Аз съм Шарли“ в знак на съпричастност към
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близките на жертвите. Мюсюлмани също изписаха този
надпис, показвайки, че се разграничават от действията на
джихадистите. На 11 януари в Париж френският президент с
десетки държавни глави, вкл. и с комисари от ЕК, поведоха
над милион и половина в т.нар. „Марш на солидарността“,
на който се скандираше „Не на насилието“. Мащабът на
това събитие е безпрецедентен в историята на
човечеството. Този кървав атентат беляза връхната точка на
търпимост към проявите на радикалния ислям. Светът вече
коренно се промени, а тероризмът стана тъждествен на
радикализма, а той от своя страна на крайния ислям.

Какво представлява този атентат? Макар
отговорът да е еднозначен, той изисква внимателен прочит.
На първо място е редно да се отбележи, че в ислямската
доктрина изобразяването на пророка Мохамед е абсолютно
забранено, въпреки че има период, когато това е било факт.
Тенденцията за портретно изобразяване на пророка
Мохамед в миниатюристиката продължава до края на XVII
век, когато постепенно започва да се налага т.нар.
„калиграфски портрет“ – писмено изобразяване на пророка
[30]. Изкуството в исляма се разгръща умишлено в
границите на декоративизма, за да се попречи така на
възможността за неизбежно залитане към идолопоклонство.
Тази забрана е продиктувана от убеждението за
трансцендентността (непознаваемостта) на Аллах, като
противовес на християнската иконография, която
аргументира обособяването си в учението за
Боговъплъщението. Недопустимостта на фигурални
изображения и композиции в исляма способства
декоративното изкуство да достигне изключителни висоти в
естетическо отношение, особено в архитектурата, в
екстериора и интериора [31].

Негодуванието от окарикатуряването на пророка
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Мохамед идва от несъгласието да се подиграва този, който
изважда на бял свят Свещения Коран – според исляма той е
низпослан – и който се счита за устата на Аллах.
Наративният им характер е подчинен на идеята да се
разкрие исляма като страховита религия, поради което
може да се каже, че карикатурите представляват
своеобразна кулминация на критиката към атентатите, т.е.
към самите джихадисти. В тази връзка известният български
карикатурист от в. „Преса“, Чавдар Николов, казва, че
карикатурите на пророка Мохамед „не иронизират
религията, а иронизират тъпоумието и лицемерието на
хората“ [32].

С оглед на това мнение на Ч. Николов, ще
отбележим, че „Шарли ебдо“ не осмива само исляма, но
също и християнството. В страниците на това издание не се
пропуска да се иронизира педофилията, тесногръдието и
лицемерието сред духовниците. Наред с това обаче се
окарикатуряват и някои от основоположните истини на
вярата, като напр. непорочното зачатие на Иисус Христос.
След като обект за присмех е и християнството като цяло,
тогава защо не се намират някои крайни християни, които
по подобие на джихадистите да отмъстят за това. Отговорът
се състои в ясната преценка, че в случая това е
продиктувано от неоспоримите грозни факти, съпътстващи
съвременното положение на Църквата като институция, в
смисъл – действията на клириците. Именно те, както казва
Ч. Николов, са лицемери – едно говорят, а друго вършат.
Тъкмо лошите им постъпки са тези, които биват осъждани
чрез средствата на сатирата. Християнският свят съумява да
направи разлика между чистата вяра и факторите, които я
злепоставят. Признаването им, както стори покойният папа
Йоан Павел II и после папа Франциск по повод случаите на
педофилия в Римокатолическата църква, показва
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способността открито и без задръжки да се посочи истината
такава, каквато е, колкото и да злепоставя и да боли от нея.

Доколко обаче критиката към отрицателните прояви
на религигиозността, не само на исляма, представлява
трезва преценка или тя се превръща в гавра, е отделен
въпрос. Мюмюн Тахир дава оценка, че такъв вид осмиване
води до разединение и насаждане на омраза. Това не е
нужната реална отсъда на разума за последствията от
изкривяването на религията, а съзнателно скандализиране
на вярата въобще. М. Тахир изказва съмнение, че „Шарли
ебдо“ се явява защитник на свободата, понеже средствата,
чрез които я отстоява, а именно – „вулгарността и
цинизмът“, я компрометират – те са нейни врагове и я
превръщат в абсурд: „окарикатуряването на пророка
Мохамед не е усмивка, а е гавра с религиозните чувства на
хората.“ [33]. Трагедията с „Шарли ебдо“ породиха
различни мнения, но обобщено се конкретизират в две –
такива, които смятат, че карикатурите на пророка Мохамед
изразяват свободата на словото и такива, които не приемат
подиграването на религиозни възгледи, на която и да е
общност [34]. Но общото обаче е осъждането на
джихадизма. В този ред на мисли изниква въпросът: Светът
научи ли си урока от атентата в Париж? Иска ми се да
мисля, че той е добре научен и че повече няма да бъдем
свидетели на такива ужасяващи събития. Но това само
времето ще покаже.

Заключителни думи и изводи
Безспорно трагедията с „Шарли ебдо“ е осъдително

деяние. След нея сатириците промениха посоката за
окарикатуряване на крайния ислям – джихадизма,
осъзнавайки че тя – посоката, води до смърт. Непосредстве-
но след този атентат карикатурите придобиха изцяло ново
идейно съдържание – те не си поставят за цел да иронизират
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другия, колкото и да заслужава това, а сякаш апелират за
помирение, толерантност и мир. Това се прояви на първа
страница на новия брой на „Шарли ебдо“ след атентата – на
нея виждаме един уплашен пророк, с ужасени, широко
отворени очи и с огромна стичаща се сълза по лицето; в
ръцете си държи надпис„Аз съм Шарли“,а над него – „Всич-
ко е простено“. Както казва журналистът Пол Бърман:
„Карикатурата е вдъхновяваща, трогваща, леко мистери-
озна и съвършено красива.“[35] Тази „карикатура“ (умиш-
лено в кавички, защото представлява истинско изкуство)
събуди съвестта на джихадистите, накара ги – поне така ми
се ще да мисля – да преосмислят класическите постановки
на исляма, но дали това преосмисляне ще даде за в бъдеще
резултат?! Един Аллах само знае!

Неслучайно озаглавих настоящата публикация
„Тенденции за радикализиране на изкуството“, защото ако
съзнанието може да подтикне към крайни съждения, а
оттам и към действия, то защо да не намери отражение и в
изкуството като се „радикализира“?! С други думи –
изкуството е подвластно на мисълта, на убеждението, т.е.
на персоналната отсъда за нещата, които ни заобикалят; то
отразява вътрешното равновесие на твореца. В заключение
ще направя опит да обобщя извода си от „радикализирането
на изкуството“ в няколко изречения – 4 основни точки:
1. Карикатурите на пророка Мохамед представляват крити-
ка не към самия ислям, а към крайните му радикални
прояви, т.е. към джихадизма;
2. Не бихме могли да твърдим, че карикатуристите от
„Шарли ебдо“ умишлено са „дърпали дявола за опашката“,
макар изкуството им, уви, да направи точно това.
3.Недопустимо да се осмива вярата на другия по краен на-
чин, като ответна реакция срещу нейното радикализиране.
4. Карикатурите на пророка Мохамед показват, че е напъл-
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но възможно да се радикализира изкуството; следователно
то също може да се превърне в оръжие, което да сее смърт.

Доколко ми бе по възможностите да вникна
„отвътре“ в проблема на разглежданата тема, това може
единствено читателят да прецени. Спомагателните подтеми
бяха включени, за да се прецени обективно същината на
проблема за джихадизма, а оттам и на причините, които об-
уславят тенденциите за радикализиране на изкуството.
Оказа се, че тези тенденции са приложими и в карикатурата
– тя може да се „радикаризира“ като послание и да доведе
до трагични последици, както стана с „Шарли ебдо“.
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д-р Юсуф Салих Юсуф
Джихадът и тероризмът според

Свещения Коран
Джихад и терроризм по священному Корану

д-р Юсуф Салих Юсуф ,
РЕЗЮМЕ: Термины "религия" и "террор" не имеют ничего
общего, это два несовместимых понятия. Самое страшное и
безобразное, что терроризм пользуется прикрытием религии.
Корень слова Ислам - "селеме" и означает мир, безопасность,
спокойствие,  послушание. Ислам является религией милосердия
и отрицает терроризм. Пророк Мухаммед ставит убийство на
втором месте среди величайших грехов. По мнению
средневековых арабских ученых джихад - это прежде всего,
борьба против искушения и порока внутри личности. Одной из
причин терроризма является непонимание религии. Мусульманин
обязан строго соблюдать принципы ислама, будь то в мирное
или в военное время,  будь то под давлением или унижением.  Он
должен умело контролировать свои чувства и не прибегать к
незаконным методам своей религии.

Днес целият свят с действия и дейности, след
разпадането на Съветския съюз се превърна в глобална
заплаха след убийствените атентати от 11 сепптември.

Тероризмът е престъпление срещу цялото човечес-
тво. Понятията “религия” и “терор” нямат нищо общо, това
са две несъвместими понятия. Най-страшното и грозно е, че
тероризмът използва маската на религията. Всички терорис-
тични организации използват подвеждащи методи за наби-
ране на бойци и с охота изпитват всеки проблем за облаго-
детелстване не само материална, а и от логистична
подкрепа.Терорът е един от най-чувствителните въпроси
разглеждани под сянката на религията, защото обхваща
хората, които би трябвало да позволи да водят живот за
мир, който се изгражда върху етични принципи. Тъй като
ислямската религия, е религия на мира.
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Коренът на думата Ислям е “селеме” и означава,
мир, сигурност, спокойствие, покорство. Всъщност, всички
небесни религии преди появата на исляма са били изпра-
тени на определени народи, и всички били регионални или
в последствие станали такива. За първи път в историята на
човечеството ислямът е изпратен като религия на цялото
човечество и Всевишния Аллах е удостоил последния
Пратеник – Мoхамед с висша сила: “И те изпратихме Ние
[о, Мoхамед] за всички хора само като благовестител, ала
повечето хора не знаят”.1

Но, за да разберем, какво значение отдава ислямът на
мира, трябва да познаваме същността на войните, прове-
дени от Пратеника на Аллах. Когато се проучат обстойно,
се разбира, че тези войни са отбранителни.

Ще посочим няколко примера: Първата битка с жи-
телите на Мека била битката при Бедир. Намерението при
тази битка било да се пресече пътя на кервана, който бил
натоварен с отнетите богатства на преселилите се в Медина
мюсюлмани и изпратен за Сирия.Тоест намерението не би-
ло водене на битка. Следващата битка била при планината
Ухут. Причината за нея била, че неверниците искат отмъ-
щение за загубата при Бедир и затова отишли с войска до
Медина. Тази войска от гледна точка на мюсюлманите,
била изцяло отбранителна.Същото положение е било и при
битката Хендек (Рова). Всъщност, тогава мюсюлманите
изкопават ров около Медина,за да отбраняват града от
идолопоклонниците. Но тя била не само срещу жителите на
Мека, а срещу всички друговерци в техните редици.

Основната цел в походите, в които участва Пророкът
Мoхамeд лично, е била с цел отбраняване от големи
войски, насочвани срещу мюсюлманите, или да се усоетят
опитите за организиране на военни действия от страна на
друговерците. Същото се отнася и за останалите битки –



334

при Хайбер, Муте, Тебук, Бену Муставик и др. Но най-важ-
ното събитие е било превземането на Мека, което всъщност
било мирно превземане, невиждано до тогава в историята
на човечеството. Тъй като превзетият по мирен път град не
бил нито ограбен, нито хората избити, или тормозени по
какъвто и да е начин, нито пък прогонени, нито отмъстено.
Не било допуснато да се пролее дори и капка кръв. След
превземането на града Мека, за всички хора с изключение
само на няколко човека, било обявено всеобщо помилване.
Това е събитие в историята на човечеството, което е повод
за гордост и почетен знак, който ще бъде носен до
съществуването на света.

Затова можем да твърдим, че религията е съвкупност
от правила и  норми, низпослани от Всевишния за
постигане на щастие не само в земния, но и в отвъдния
свят. Много жалко е, че днес така наречените терористични
организации се анализират през маската на религията, и се
твърди, че действията им са източник на религиозен
тероризъм.
Защо религията?
Речниковото значение на думата маска, е прикриване на
истинските чувства, на истинския вид на нещо, което се
описва като измамен външен вид и поведение.
Терористичните организации твърдят, че са действали в
името на религията, за да прикрият истинските си мисли и
цели, използвайки маската на религията. Защото, това
което вършат, е в несъответствие с правилата, низпослани
от Всевишния, което ще рече, че действията им се
противопоставят със заповедите на Аллах. Поради това, че
това е маска на терор в името на религията, не би трябвало
да се основава на религията.

Според исляма Човекът, който е “Най-ценното от
всички създания”2,, е създаден от Всевишния “с превъзходен
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облик”, защото Аллах е Този, който “съживява и умърт-
вява”3 и заповедта е: “И не убивайте човек – това Аллах е
възбранил, освен по право”4 Животът, който е отреден от
Аллах, не може да бъде отнет от друг, освен от Него.
Следователно, “който убие човек не за човек или заради
покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора”5

От друга страна знамението е: “ и не се хвърляйте със
собствените си ръце към гибелта” 6, освен, че не дава
право на никого да застрашава по никакъв начин себе си,
но и му забранява: “И не убивайте сами себе си! Към вас
Аллах е милосърден”.7 Следователно, откъдето и да
погледнем въпроса, забраната на исляма “за вреди на себе
си или на друг” е закон, и който го пристъпи, извършва
престъпление срещу човечеството.

Наблюденията ни през последните години било то
на самоубийствени атентати или на терористични актове,
срещу съвременната цялостна система или с цел издигане
на собствено его в името на някаква кауза, са престъпление
от гледна точка на исляма. Сигурни сме, че причината на
подобни постъпки донякъде е непознаване, а донякъде и
погрешно разбиране за религията.

Според нас невежеството или погрешната и
недостатъчна осведоменост подхранват заблудите. И те от
своя страна водят до фанатизъм, а фанатизмът отваря
вратите на терора. Хората, които нямат добра осведоменост
или реална представа за своята религия, при тях
положението става още по-сложно.

Защо ислямът е религия на милосърдието и
отрича тероризма?

В Свещената книга Аллах повелява: “Аллах не ви
забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате спра-
ведливо към онези, които не воюват с вас в религията и не
ви прогонват от домовете ви. Аллах обича  справед-
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ливите”8 Пророк Мохамед е забранил на войниците да
убиват жени и деца9 и им повелява:[…не бъдете предатели,
не бъдете крайни, не убивайте неродени деца...] И
продължава: [Който убие човек, който е сключил договор с
мюсюлманите, няма да помирише дори и миризмата на
Рая, въпреки, че ухае от четиридесет годишно разстоя-
ние]11 Също така Пратеникът на Аллах е забранил и
наказанието с огън.”.12 Той поставя убийството на второ
място сред големите грехове13 и винаги предупреждавал,
че: [Първите присъди в Съдния ден ще бъдат дадени на
хората, които са се провинили чрез кръв]14- тоест
извършили са убийства.

Дори мюсюлманите са наставлявани да проявяват ми-
лост и към животните и им е забранявано да ги нараняват.
Пророк Мохамед казва: “Една жена бе наказана заради
това, че затворила една котка, докато умре. Поради
това, тя била пратена да гори в Ада: Като затворила
котката, тя нито й дала храна, нито пък вода, а и не_я
пуснала навън, за да може сама да си намери храна15”.
Също така, славният Пророк разказва и друг поучителен
пример с един мъж, който напоил жадно куче, и Аллах му
опростил греховете. Пратеникът на Аллах бил попитан
следното:“О, Пратенико на Аллах, печелим ли награди за
проявената добрина към животните ?” Той отговорил:
“Има награда за добрина към всяко живо същество,
животно или човек16”.Дори, когато има нужда от за-
колване на животно, мюсюлманинът е задължен да при-
чинява колкото се може по-малко страдание на животното.
Мохамед казва: “Когато колите животното, направете
го по най-добрия начин. Наточете добре ножа си, за да се
намали страданието на животното17”.

От съдържателния смисъл на тези ислямски и други
текстове, става ясно, че подтикването към терор на
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беззащитни граждани, разрушаването на сгради и иму-
щество, бомбардирането и осакатяването на невинни мъже
и деца е забранено от Ислямската религия. Мюсюлманите
са последователи на религията на мира, снизхождението и
милосърдието, и по-голяма част от тях нямат нищо общо с
насилията, приписвани на техни единоверци. Защото ако
един мюсюлманин е извършил терористично действие, това
значи, че той е престъпил и нарушил законите на Исляма.

Какво е джихад?
Джихадът има различни аспекти, както и различни

тълкувания. Неговата терминология се възприема противо-
речиво не само от страна на мюсюлманите, а и от страна на
немюсюлманите.

В самият начален исторически период на ислям-
ските завоевания, джихадът се е възприемал преди всичко
като разпростиране на вярата в името на Аллах. Думата
“джихад” означава: “полагам усилия, водя борба, стремеж,
старание и др. А от гледна точка на това, че по време на
борба с противника се полагат усилия за воденето й, думата
включва в смисъла си и понятието за война. Това е всъщ-
ност, борба в защита на исляма и разпространението му.

По време на войните за арабите светът се разделял
на две части: Дом на Исляма دار)- االسالم ) и дом на войната
دار) Какво значи дом на Исляма? Това значи всяка .(الحرب
страна, управлявана от мюсюлманското правителство въз
основа на шериата. Първоначално домът на исляма е съв-
падал с границите на халифата, а по-късно така започват да
се наричат всички мюсюлмански държави. Дом на войната
е бил целият останал свят. Имаме впредвид всички страни с
немюсюлманско правителство, като се прави уговорката, че
мюсюлманските страни, попаднали под колониалното
господство на европейски държави, не трябва да бъдат
разглеждани като дом на войната.
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Има обаче и една трета област,която се нарича дом на
мира دار) (الصلح – това са немюсюлмански страни,
управлявани предимно от немюсюлмани, но са се признали
за независими от върховната власт на дома на Исляма.

Каква е била основната цел на джихада по време
на завоеванията?

Неговата основна цел е била разпростирането на
дома на исляма над дома на войната с всякакви средства,
по-пътя на войната. И всичко това е с една цел – ислямът да
се превърне в господстваща религия.

В този смисъл мюсюлманите използват като
синоним на джихад думата “фетх” فتح) ), което значи
завоюване, победа, походи.

От немюсюлманите джихадът се определя като
“Свещена война” или водене на война с друговерците “по
пътя на нанасяне на удари каквито и да било. Освен това,
джихадът има и друг аспект. Коренът جھد означава “трудя
се”, “старая се”, а глаголът جاھد) ), освен  “боря се”, “воювам”,
означава и “напрягам се”, “полагам усилие”. Според
средновековните арабски учени джихад е преди всичко
борба срещу собствените земни чувства и срещу
изкушението и порока вътре в самата личност. Реално
погледнато, джихадът представлява духовното усъвър-
шенстване на личността и вечната битка между добро и
зло, която се води в душата на всеки човек.

Имаме различни видове джихад, които нямат нищо
общо с войната и кръвопролитията: Видове джихад.
Имаме два вида джихад, тъй нар. голям джихад جھاد) االكبر )
и малък джихад جھاد) االصغر ) .
Според мюсюлманските учени (улеми), големият джихад
представлява точно вътрешната борба за самоусъвър-
шенстване, като посочват, че Пророка Мохамед е считал
вътрешния стремеж към Всевишния и доброто за по-важен
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дори и от войната в Негово име, която представлява по-
малкият джихад, като се основават на преданията
(хадисите). Обяснението на Пророка Мохамед  за джихад е
предимно вътрешно търсене, което включва усилието на
всеки мюсюлманин да бъде по-добър човек, да се бори и
усъвършенства. Всеки, който се съобразява с тези
наставления, осъществява джихад, с който се допринася за
благополучието на обществото. От значение е и това, че
ислямът одобрява бунта срещу несправедливия владетел
без значение дали той е мюсюлманин или не. И по такъв
начин джихадът може да се превърне в средство за
мобилизиране не само на политическа, но и социална
борба, която се счита за малък джихад.

В книгата Therise of Militant Islamin Central Asia на
Ahmed Rashid, се казва, че Пратеника на Аллах се явява
като своеобразен сборен образ на всички мюсюлмански
добродетели и представлява добра илюстрация на идеята за
джихад, като олицетворява както големия, така и малкия.
Тоест Пророкът се е борил през целия си живот да се само-
усъвършенства, за да бъде ясен пример за всички около
себе се, чрез пълното си отдаване към Всевишния, но се е
борил и не се е примирявал и с покварата в обществото, в
което е живял, и е използвал всякакви средства,
включващи, но непременнно само военни такива, за да го
трансформира. В днешното съвременно общество са
познати предимно тези два джихада, които споменахме, но
съществуват още, които ще се опитаме да разясним:
1. Имаме джихад на сърцето - ( جھاد بالقلب ), който също
представлява борба със сърцето за доброто и отхвърляне на
злото.
2. Джихад на перото (калема), знанието - ( جھاد بالقلم ) или
بالعلم) (جھاد – това значи, борба на индивида със злото чрез
изучаването на Свещената книга “Корана” и на
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обществените науки или всяко търсене и усилие в името на
науката и познанието и оттам в името на благото на човека.
3. Джихад на езика - جھاد) باللسان ); Този вид се състои в
повелята на одобряемото и елиминирането на порицаемото.
4. Джихад на меча - ( جھاد بالسیف ) – това е въоръжената
борба с друговерците.
5. Джихад на ръката - جھاد) بالید ) ; Този вид джихад можем
да кажем, че се изразява предимно в конкретни действия,
като грижата например за възрастните родители или
осигоряването на средства за провеждането на свещена
война (джихад) на меча.

И така, ако всички видове джихад представляват
повече или по-малко личен избор, за всеки отделен индивид,
то джихадът на меча или тъй нар.“Свещена война” е
задължение на общността като цяло и за всеки един
мюсюлманин, стига той да е пълнолетен и здрав и да е в
състояние да снабдява себе си и семейството си с храна. От
гледна точка обаче на обекта  на въоръжената борба и
книгите по (фикх) се разграничават шест вида джихад:
1. Джихад срещу враговете на Всевишния, което ще рече,
срещу онези, които застрашават съществуването на
(уммата) – ислямската общност. Също и срещу онези,
които са езичници и преследват мюсюлманите.
2. Джихад срещу вероотстъпниците – такива като
лъжепророка Мусайлима.
3. Джихад срещу тирани.
4. Джихад срещу монотеистите немюсюлмани, които
отказват да плащат джизие.
5. Джихад срещу тези, които са външни агресори.
6. Джихад срещу разбойници.

Във връзка с това ще посочим няколко примера от
преданията на Пророка Мохамед: Връщайки се от битка
той казва: “Сега се връщаме от малкия към големия джи-
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хад18” В друго предание Пророкът повелява: “Борец за вя-
рата е този, който води джихад със собствената си ду-
ша”19 Що се отнася до социалния аспект на джихада: Ко-
гато Пророкът Мохамед попитал един младеж, който искал
да отиде на джихад, дали родителите му са живи и здрави,
и той му отвърнал, че са болни, Пророка го върнал със
следните думи: Отиди и прави джихад за тях, тоест гри-
жи се за тях.20Пророкът повелява:“Който работи за вдови-
ците и нещастните, е като този, който прави джихад по
пътя на Аллах”21 Освен това: “Да кажем справедлива дума
на управляващ потисник е най-хубавият джихад”22

В какво се изразяват измеренията на джихада в ново
време?

Според един известен ислямски деец - Мохамед
Абдул (1848-1905), моралното усъвършенставане е по-
важно от въоръжената борба. Той ясно подчертава в един
негов труд, че джихад не означава война с тези, които не
вярват в Аллах, но също така борба и с лошите намерения,
етична дисциплина, и победа над самия себе си.
Антиколониалната борба също се характеризира с джихад.
Да посочим като пример онези, които се борят за
колониална независимост в Алжир, които назовават себе си
“муджахидун” или “водещи джихад”.

Всички говорим по някакъв начин за атентатите от 11
септември, които са голям проблем от световен мащаб, но
корените им се разпростират далеч по-назад във времето.
Нека да погледнем терористичните организации, като
талибаните в Афганистан, Осама бен Ладен с известната си
Ал-Кайда, та стигнем чак до ислямското движение в
Узбекистан, които прокламират джихада като политическа
и социална философия – в аспекта му на война.

Въпреки, както вече бяхме споменали, че никъде в
ислямските предписания не се одобрява убиването на мирни
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граждани, да не говорим за жени, деца и т. н., сме сви-
детели, че на практика, се получава съвсем различно: теро-
ристите показват лицето си в друга светлина. Ахмед Рашид
дава пример с талибаните в Афганистан, които са
направили опит да пренапишат афганистанската история,
така, че да могат да оправдаят потисническото си
поведение спрямо жените, както и разрушаването на
статуите на Буда, които са представлявали част от
световното културно наследство в страната. Според него
подобно поведение е, “извращение на джихада”,23 който
бива използван за предтекст да се убиват мирни и невинни
хора, което е една от отличителните черти на радикалния
фундаментализъм.
Тези съвременни радикални формирования, прокламиращи
джихада, са завладяни от идеята за прилагането на ше-
риата, а именно регулирането на личностното поведение, и
за това как трябва да се държат, та дори и отличат
мюсюлманите, което често се явява в несъответствие с
вековете и културата на историческото раззвитие.

Заключение
Според нас, мюсюлманинът е длъжен да спазва

стриктно принципите на исляма, независимо от това дали е
в мир или във война. Независимо дали е подложен на
натиск и унижение, той трябва умело да контролира
чувствата си и да не прибягва до непозволени от религията
му методи.
Терористичните нападения в мирно време, под какъвто и
лозунг да са, са голямо престъпление. Ислямът няма как да
одобри подобни ожесточени действия. Също така подобно
деяние не може да бъде извършено от един истински
мюсюлманин.

След като при терористичните атаки се убиват
невинни хора, жени, деца, подтикването към него също е
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недопустимо, защото по този начин се опетнява името на
исляма и се нанася голяма вреда на мюсюлманите. Въпреки
преживяването на трудни моменти от някои мюсюлмани,
самоубийствените и терористични атентати не могат и
няма как да бъдат позволени. Не може убиването на мирни
и невинни хора да бъде деяние на един истински
мюсюлманин, който спазва стриктно принципите на
исляма.

Според нас една от причините за тероризма е нераз-
бирането на религията. Ислямът строго забранява
убиването на жени, деца и на невоюващи. И привършвайки
тази тема, без претенции на изчерпателност искаме ясно да
подчертаем, че разбираме и влизаме в положение на онези
мюсюлмани, които са в затруднени моменти, дори ще
отправяме молитви за тях за избавление от подобна ситу-
ация, но начинът им за действие е абсолютно погрешен и
чрез постъпките на някои хора се цели само и само да бъде
опетнен и осъден ислямът и всички истински вярващи
мюсюлмани.Според нас диалогът между религиите, сътруд-
ничеството, взаимопомощта и толерантността ще предло-
жат създаването и изпълнението на съвместни усилия в
тази насока.
Бележки:
1 Свещен Коран, 34:28.
2 Свещен Коран: 17;70.
3 Пак там, 3:156.
4 Пак там, 6:51.
5 Пак там, 5:32.
6 Пак там, 2:195.
7 Свещен Коран, 4:29.
8 Свещен Коран, 60:8,
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проф. д-р Александър Гънгов

Философстването като спонтанна дейност

Философствование  как ситуация спонтанности;
Проф.д-р Александр Гынгов

РЕЗЮМЕ: В статье отстаивается взгляд, что
философствование имеет спонтанный характер. Эта
позиция обосновывается на примере гегелевской фено-
менологии духа. Вводится понятие „фикциональные аспек-
ты реальности“, в которых выражается философство-
вание. Такими являются экзистенциалы в понимании Хай-
дегера.Фикциональности философствования противопос-
тавляется недействительность финансовых спекуляций.

Както е добре известно, философията в системата на
Хегел бележи апогей в развитието на индивида, общес-
твото, културата и науката. Всъщност, философията е
действителната наука, изследваща своя предмет с понятия,
изчистени от всякаква сетивност и образуващи сферата на
разумното и конкретно мислене, изоставяйки абстракциите
на разположение на разсъдъка. Тази елитарна и дори арис-
тократична позиция, обаче, не изразява цялата истина за
философстването при Хегел. Неговата феноменология на
духа красноречиво показва, че разгръщането на духа се
дължи изцяло на спонтанно философстване. Започвайки от
сетивната увереност и преминавайки през галерия от
образи, сред които най-впечатляващи са преобърнатият
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свят, борбата на роба и господаря, прекрасната душа, жи-
вотинското царство, нещастното съзнание, духът достига
във философстващия порив до абсолютното знание. Съзна-
нието, самосъзнанието, разумът, духът за Хегел са моменти
в ставането на духа като исконна действителност. Но от
гледна точка на сетивната увереност те са нищо. Ако ги
разгледаме в светлината на Хайдегеровото разбиране за
онтичността, те не са някакви неща, а представляват фик-
ционални аспекти на реалността; именно върху подобни
фикции се е философствало през вековете.

Продуктивна концепция за мисията на философията
предлага Питър Костело, основавайки се на феноменоло-
гията на религиозния опит. Оказва се, че философията не
само етимологически, но и поради най-съкровеното си
намерение, е свързана с любовта. Тя разкрива за любовта
трансцендентален хоризонт, който предоставя възможност
за съществуването на всяка любов.1 Подобна е ситуацията
и с другите две главни християнски добродетели—вярата и
надеждата, като всички те могат да бъдат съотнесени с
Хайдегеровите времеви екстази: вярата представлява мина-
лото, надеждата въплъщава бъдещето, а любовта съвпада с
настоящето. 2 Времевостта е неразделна характеристика на
битието на Dasein като екзистенция. Битето е различно от
всяко нещо което е. Нито битието, нито времевостта са
неща, които са. По същия начин вярата, надеждата и
любовта нямат статут на неща. Онтологично те са сред
модусите на битието на Dasein, но, разглеждани онтично,
трите добродетели не могат да бъдат наредени сред оста-

1 Peter Costello, “Towards a Phenomenology of Religion Across the Limits
of Reason Alone,” Sofia Philosophical Review, Vol. VIII, No. 2 /под печат/.

2 Пак там.
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налите неща и, в  такъв смисъл, са фикции.3 Фикционалната
реалност е била от първостепенно значение за философите
още от времето на Сократ, когато те са размишлявали за
смъртта, като за онова, което все още не е. Дори Епикур,
който изказва остроумния афоризъм, че смъртта никога не
съвпада с човешкия живот и поради това не трябва да
получава никакво внимание, създава друг тип фикцио-
налност чрез възгледите си за морала.

Опитите на философите да се справят със смъртта,
нищото и човешката крайност могат напълно оправдани да
бъдат наречени „излизане от ада“, както предлага Паола-
Лудовика Кориандо.4 До появата на Хайдегеровата
философия борбата със заплахата от страна на човешката
крайност, с малки изключения, се е водила по посока на
преодоляване на крайността. Хадегер пледира за приемане
на крайността и развива тезата, че спасението е възможно
единствено в границите на крайността. Онтично фикцио-
налните екзистенциали играят първостепенна роля в това
отношение. Радикално различното философстване полу-
чава тласък от страха, като възникващ без определена
/съществуваща/ причина; страхът, всъщност, се поражда от
присъствието на нищото. Страхът завръща Dasein към
екзистенцията, като присъщия нему начин на битие, и му

3 По-подробно за философските характеристика на фикцията вж.
“What is Fiction?” Sofia Philosophical Review, Vol. IV, No. 1, 41 и
Jean-Pierre Cléro, Essai sur les Fictions, Hermann, Paris, 2014, 570 p.,

рецензирана от Arab Kenouche  в Sofia Philosophical Review, Vol.
VIII, No. 1, 2014, 89-127.

4 Paola-Ludovica Coriando, ““Acctually leaving hell“? About the status and
the necessity of philosophy,” Sofia Philosophical Review, Vol. VIII, No. 2
/под печат/.
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предоставя възможност за формиране на експлицитна
онтология чрез философстване.5

Любовта и грижата, схващани като водещи
екзистенциали, заемат централно място у ранния Хайдегер.
Съчетани с почудата и благоразумието /практическата
мъдрост, prudentia, phronesis/, още от времето на Аристотел
те формират полето на теоретическата и практическа
философия. Но дори в по-ранни епохи вниманието на
всекидневния човек и на мислителите бива привличено от
един друг фикционален аспект на социалния свят, към
който човечеството традиционно се отнася с огромно
уважение—ценните метали и парите. Ако все пак би могло
да се спори дали ценността на златото е действителна или
фиктивна, то е напълно ясно, че парите, особено, когато са
без златно покритие, притежават идеална, а не реална
ценност. Това е още по-ясно относно стойността на
финансовите инструменти включително на нашумелите
напоследък деривативи. Погледнати онтично, парите едва
ли заслужават и най-малкото внимание. Но на онтологично
ниво те дръзват да си съперничат с битието като онова,
което „определя нещата като неща“ и чрез което „нещата
могат да бъдат схванати като неща“6 при всички социални
взаимодействия, в особеност, през Модерността и в
съвременния свят.

Парите играят роля на псевдо-битие, способно лесно
да преобразува вярата във фанатизъм, любовта—във
фиксация, а надеждата—в илюзия и самоизмама. На фона
на парите философията е призована да изработи елегантен

5 Andrey Patkul, “Philosophy as Science and Philosophy as Philosophizing
in Heidegger,” Sofia Philosophical Review, Vol. VIII, No. 2 /под печат/.

6 William Blattner, Some Terminology in Being and Time,
http://faculty.georgetown.edu/blattnew/heid/terms.htm, last accessed on
20.09.2015.
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и убедителен „дискурс-маска“ и софистика7 предназначени
да внедряват псевдо-екзистенциалите на фикционалната
финансова реалност. Сякаш евдемонията, схваната като
върховно щастие и разцвет на живота, все още би могла да
бъде достигната, следвайки Аристотеливите интелектуални
добродетели  благоразумие и мъдрост заедно с
практическите добродетели справедливост, умереност и
смелост. В известен смисъл и финансовата спекулация не
може да измести съзерцателния живот, но само доколкото
незаинтересованото теоретично съзерцание е способно да
служи на финансовите пазари. Цялата уловка, обаче, се
състои в това, че днешното понятие за щастие има много
малко общо с античното разбиране.

Норберт Болц говори за превърнатост/ транссубс-
танциалност на парите, размишлявайки върху книгата на
Кенет Бърк „Граматика на мотивите“. Тази транссубс-
танциалност се състои в превръщането на парите от сред-
ство в мотив. Това за Бърк е не просто рутинна трансфор-
мация, а превръщане с квази-сакрален характер. За Бърк
парите са заменили Бог, а той преди това е изместил
човешките отношения, при което цялата операция, извър-
швана от парите, става двойна субституция. Тази метамор-
фоза може да се разглежда като фикционализиране на
фикционалността, т.е. като фикционалност на квадрат,
което е съизмеримо с превърнатостта от втора степен,
пораждана от финансовите деривативи. Фикционалността,
която забелязва Бърк, представя под още един ъгъл
ефирната същност на финансовите спекулации, като
подчертава още един момент,—двойната субституция на
Бог, придобива неговия безусловен характер, особено зна-
чим в самодостатъчността на борсовите игри. Фикционал-

7 Jean-Pierre Cléro, “The Play between Prometheus and Epimethious,” Sofia
Philosophical Review, Vol. VIII, No. 2 /под печат/.
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ността на втора степен, внасяна от парите, извършва фа-
тално диалектическо снемане, като слага край на диалекти-
ческата борба между Бог и Сатана (незадължително в
Манихейски смисъл), между доброто и съществуващото и
тяхната липса. Парите тихомълком и неоспоримо заемат
престола на Бог и с това изчезва нуждата както от неговата
идеалност, така и от неговата реалност.8

Обсъждането на Болц се вписва в концепцията на
Валтер Бенямин за капитализма като култова религия,
основана на празника на стоковия фетишизъм. Този тип
религия не пречиства от вината, а я трупа, като в контекста
се подразбира, че трупането на вина върви съвместно с
трупането на дълг. Натоварването с вина се извършва в
един фалшив свят, където парите изпълняват ролята на
синтез, придаващ единство и смисъл на фантасмагорията.9

Норберт Болц приема двойната субституция и нейната
фикционалност на квадрат, но я интерпертира в градивен
смисъл като грижа за бъдещото, почти като изграждане на
бъдещето, в което се изразява същността на парите. За него
размяната като основна функция на парите, е подвеждаща
заблуда. Парите изразяват и функционират във вид на
недостиг – недостиг в този момент и най-вече, недостиг в
бъдеще. Парите отговарят за бъдещите грижи, които ни се
стоварват днес. Те всъщност са самото разполагаемо
бъдеще.10 Забелязва се, че към известните идеални
измерения на парите, Норберт Болц прибавя още едно –
това на въплъщение на бъдещето. Монетаризираното
бъдеще се оказва, че е безусловно, поемайки безуслов-
ността на Бог, и служещо като достоен партньор на

8 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, 112, цит. по Норберт
Болц, Консумистически манифест. С., Критика и хуманизъм, 2004, с.
71–71.
9 Норберт Болц. Консумистически манифест, с. 68.
10 Пак там, с. 77–86.
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безусловността на фондовите борси, но то не е изолирано в
себе си, а напротив, придава единствено възможния смисъл
на изконната човешка потребност от идеали. Болц е
сигурен, че в настоящата епоха, когато не само Бог отдавна
липсва и реално и виртуално, но когато и идеите на
хуманизма са доказали своята обреченост, единственото
спасение се предлага от парите като функционален
заменител на завинаги изгубените идеали.11 Този извод
говори сам за себе си, красноречиво показвайки доколко
философстването търпи влияние от блясъка на парите.

Занимавайки се с онова, което се намира отвъд
онтичните граници на света, философите винаги са заемали
двусмислена позиция: от една страна, те не си влагат
усилията в нищо, което да е от видимо значение за
всекидневния живот и, в такъв смисъл, са безобидни; но от
друга страна философите някак си съумяват да
преобразуват фикционалните въпроси в теми от
първостепенна. Това кара силните на деня да осъзнаят
уменията на философстващите да управляват потенциала
на нищото и да го превръщат в оръдие на практическия
живот.

През 21.в. срещу философстващите се изправят
изключително добре подготвени конкуренти—финансовите
спекуланти. Както философстващите, така и спекулантите
са увлечени от фикиционалното измерение на
действителността; независимо от това, те значително се
различават. Философите, вървейки по стъпките на Сократ,
се интересуват преди всичко от човешката съдба. Докато
спекулантите са посветени на софистиката в глобален
мащаб, позволяваща им да изместят онтологичните
екзистенциали чрез финансовия капитал, лишен от
съществуване по дефиниция.

11 Пак там, с. 87.
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Припомняйки си притчата на Платон за Олимпийските
игри, изглежда сме склонни да приемем, че това празнично
събитие е невъзможно без зрители /а именно зрителите
според Платон са философстващите съзерцатели/.12

Днешните Олимпийски игри, обаче, значително се
различават от античните по ролите, изпълнявани от
участниците: търговците са се превърнали в брокери на
ценни книжа, състезателите не играят вече по спортни
правила, а стриктно следват капризната воля на фондовите
борси; и, накрая, сред зрителите са не само
философстващите, но и огромни тълпи от декласирани
елементи, на които не им остава нищо друго освен да
гледат без да разбират какво става, а, още по-малко, да
предприемат каквото и да била. Предимството на
съзерцаващите философи пред декласираните елементи
вероятно се състои в това, че философстващите евентуално
биха могли да видят измерението на действителността,
простиращо се отвъд сетивната увереност на представ-
лението. Философстващите са призовани да погледнат
отвъд внушената илюзия на Олимпиадата към изглежда-
щото фикционално измерение, което изцяло определя раз-
играващия се цирк с нюанси на карнавал. Подобно фило-
софско упражнение би могло да се разглежда като път към
пълнокръвен индивидуален живот и може би щастие, но то
едва ли е възможно без да се вижда лицето на Другия и без
да се отговаря на неговия зов, независимо какво ни е отно-
шението към представлението, разиграващо се на сцената.

12 Donald Phillip Verene, “Prolegomena Philosophiae,” Sofia Philosophical
Review, Vol. VIII, No. 2 /под печат/.
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Резюме: В статье рассматриваются некоторые аспек-
ты учения Евагрия Понтийского, подчеркивается их связь с
платонизмом. Кроме того, исследуется характер полемики
с Евагрием со стороны его антиподов «антропоморфитов»
и со стороны церковных ортодоксов. Обсуждаются дос-
тоинства и недостатки полемики с оригенизмом в IV-V вв.
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Обычно считается, что в полемике вокруг
оригенизма в IV-V вв. лишь одна сторона – оригенисты, в
особенности через Оригена Евагрий Понтийский, испытала
на себе влияние платонизма. Тем не менее, согласно
новейшим исследованиям учений главных антиподов
оригенистов – антропоморфитов, есть основание
предполагать, что и они, по крайней мере наиболее
глубокие из них, испытали на себе влияние некоторых
идей, имеющих параллель как в эллинистическом иудаизме
(у Филона), так и в среднем и неоплатонизме. Настоящая
статья посвящена обсуждению некоторых наиболее
существенных богословско-философских идей Евагрия и
противников оригенизма разных направлений.

1. Евагрий
Хотя в ходе полемики вокруг оригенизма на рубеже

IV-V вв. главной мишенью Иеронима Стридонского стал
Руфин Аквилейский, по единодушному мнению, исследо-
вателей, олицетворением «оригенизма» в этот период был
вовсе не Руфин, а крупнейший богослов и подвижник
Египетской пустыни этого времени Евагрий Понтийский,
чья жизнь была тесно связана не только с Египтом, но и
Палестиной. Евагрий имел связи с палестинским
монашеством, в частности, здесь, вдохновленный Мела-
нией Старшей он получил от Руфина свой монашеский
постриг. Тесные связи с ведущими почитателями Оригена в
Палестине Евагрий поддерживал и живя в Египте, он вел
переписку с Руфином, Меланией, Иоанном Иеруса-
лимским, что видно по его письмам (Epp. 2, 9, 4, 50, 51).
Судя по всему, никто из них не возражал на содержание его
учения, изложенного в посланиях к этим лицам, особенно
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здесь существенно так называемое «Большое послание к
Мелании Старшей» [1] и трактат «О молитве», который,
вероятно был адресован Руфину [5, p. 18]. По мнению Э.
Кларк именно для общины Мелании Старшей было
написано сочинение Евагрия, регламентирующее жизнь
инокинь [2, p. 22]. Можно сказать, что в целом учение
Евагрия не вызывало у них возражений, так что его по
праву можно считать и главным теоретиком как
египетских, так и палестинских оригенистов еще до
момента осуждения оригенизма Феофилом Александ-
рийским, имевшего место в 399 г., т.е. в год смерти
Евагрия, который сам по себе умер в мире с Церковью, не
будучи осужден при жизни и будучи уважаем всеми.
Следует иметь в виду, что «Послание к Мелании», хотя оно
и имеет такое название, было обращено, как это видно из
его первых предложений, к мужчине. Относительно этого
адресата специалист по Евагрию Г. Бунге считает, что
скорее всего им был Руфин (из-за близости Руфина к
Мелании, трактат получил в традиции новое название,
хотя, возможно, одновременно был послан им обоим).
Относительно времени написания трактата, Бунге
предполагае, что это заключительное и предсмертное
сочинение Евагрия, написанное, когда Руфин был уже
вдали от Египта и Палестины, о чем говорит самое его
начало. Если это так, то трактат был написан в 398 г., и
направлен в Италию, куда уже переехал к тому времени
Руфин [3, S. 198-200]. Но в таком случае, это сочинение
было написано тогда, когда Руфин уже оказался под
критикой со стороны Епифания и Иеронима, а значит
нельзя исключить и того, что Евагрий писал его, чтобы в
контексте начала полемики вокруг оригенизма изложить в
более систематическом виде свое учение и дать своему
другу некоторое базовое сочинение по учению, которое они
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разделяют оба. Впрочем, сам Руфин мыслит куда более
традиционно, и от Евагрия отличается и по стилю, и по
содержанию своих сочинений.

Лидерство Евагрия среди оригенистов некоторое
время оставалось в тени во время полемики, поскольку шла
борьба между Иеронимом, Руфином и другими. Но уже в
415 г. в Ep. 133 Иероним упоминает Евагрия среди лидеров
оригенистов. В свою очередь ближайший ученик Евагрия
Палладий постоянно неоднократно упоминает его в своем
«Лавсаике» в качестве одного из важнейших деятелей и
авторитетов среди египетских и палестинских монахов.

Учению Евагрия было посвящено множество иссле-
дований. Мы здесь лишь кратко суммируем их. Необхо-
димо отметить, что учение Евагрия, хотя оно и называется
«оригенистским», следует отличать как от учения самого
Оригена, с которым оно конечно имеет точки пересечения,
но не тождественно, так и от учений позднейших
оригенистов VI в., которое и легло в основу осуждения
оригенизма при императоре Юстиниане. Евагрия следует
изучать на основе его собственных сочинений и контексте
монашеской письменности его времени.

Можно согласиться с Юлией Константиновски, чье
исследование по Евагрию является одним из самых
последних, что в оценке учения Евагрия следует придавать
значение как его ученичеству у Каппадокийцев, в
частности, у Григория Богослова в Константинополе, так и
тому факту, что Евагрий покинул Григория. И дело тут не
только в том, что Евагрию из-за любовной истории
пришлось спешно бежать из столицы. Весьма вероятно, что
духовный этос и сам подход к христианской жизни
великого Каппадокийца уже не устраивал Евагрия, который
в конечном счете устремился к уединенный монашеской
жизни в пустыни и монашескому гнозису (любовное
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приключение, бывшее у Евагрия в столице в этом
контексте можно рассматривать как то, что временно
заняло у него пустое место, возникшее от этой
неудовлетворенности от духовности, характерной для
Григория, но не достаточной для Евагрия) [5, p. 28].
Следует учитывать, при этом, что Григорий Богослов тоже
был почитателем Оригена, и, собственно, от него Евагрий
впервые, очевидно, и проникся уважением к великому
Александрийцу. Тем не менее, оригенизм Евагрия, каким
он сформировался в Египетской пустыне, не был
тождественен оригенизму самого Оригена, к которому по
целому ряду пунктов (это были не еретические мнение
Оригена) был близок и Григорий Богослов.

Учение Евагрия представляет собой интерес не
только в синхроническом контексте своего времени, но и
по отношению к учениям более позднего времени, в
которых учение Евагрия переосмысляется и
трансформируется, освобождаясь от некоторых
специфических для него «оригенизма» черт. Таким
преобразователем учения Евагрия является Максим
Исповедник.

Оригеновским у Евагрия несомненно было учение о
творении множества умов в качестве первого и лучшего
творения Божия. Согласно Евагрию, основанием
мироздания является Логос, руководствуясь которым Бог
сотворил разумные существа (τὰ λογικά), или «умы» (νόες),
пребывавшие изначально в единстве с Творцом. Так, в
«Гностических главах» 3.28: 109 Евагрий пишет: «Душа
есть ум, который по небрежности отпал от Единства». Об
этом пишет уже Ориген в «О началах» (2.8.3–4). Но
обратимся к «Большому посланию к Мелании» (далее
Melan., все переводы принадлежат Ю. Аржанову), этому
результирующему сочинению Евагрия, которое
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сохранилось лишь по-сирийски, т.к. после осуждения
Евагрия при императоре Юстиниане в Византийской
империи его сочинения, содержащие элементы осужденной
ереси уничтожались, а аскетические сочинения, свободные
от подобных ересей распространялись под другими
именами, а частности Нила Анкирского.

«Послание к Мелании» - сочинение  не только
богословское, но и поэтико-риторическое. Не в буквальном
смысле слова, но в том, что богословие в нем в немалой
степени основано на развертывании метафоры. Причем,
метафора эта весьма современна (в смысле ее апелляции к
нашему постмодернистскому сознанию) – это метафора
письма, столько важная для современной философии, в
частности Ж. Деррида. Отдельный вопрос, ставил ли
Евагрий в духе своего времени, господствующего фоно-
логоцентризма, устное слово выше письменного. Факт тот,
что письменное слово, письменный знак в его системе
имеет большое, и как мы увидим, нередуцируемое (когда
речь идет о Троице) значение. Итак, начинается
«Послание» с рассуждения относительно свойств письма,
которое способно передать мысли и чувства от одного
человека к другому – вполне традиционное, хоть и весьма
мастерское рассуждение в стиле риторов поздней
античности (Melan. 1-4).

Однако, далее Евагрий переходит к своей
оригинальной концепции, прилагая метафору письма ко
всему творению: «Бог по Своей любви обратил творения в
посредников – они были установлены как письменные
знаки через Его силу и мудрость, то есть через Сына и
Духа, являя Его любовь к ним [людям], дабы они поняли и
приблизились [к Нему]» (Melan. 5). Таким образом, у
Евагрия все творение уподобляется письменным знакам,
которые служат разумной твари (т.е. человеку, прежде
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всего) для познания Бога. Здесь, однако, следует сказать,
что само учение о знаке или образе истины как будто
предполагает у Евагрия дистанцию, или расстояние, а
значит и отпадение от истины. Именно с этого он и
начинает изложение своего учения о творении: «Все, что
происходит при помощи письменных знаков, есть еще и
образ того, что по истине случается с теми, кто далек от
Бога – они далеки от Бога потому, что их нечестивые дела
отделяют их от их Творца» (Ibid. 5).

В этой перспективе, все творение рассматривается
Евагрием как одна огромная система коммуникации между
Богом и человеком, в которой установлены сложные
иерархические связи (здесь явное влияние платонизма, хотя
способ описания этой иерарзии у Евагрия вполне
оригинален). Они динамичны, и сама система не статична,
поскольку в ней благодаря Христу внесено стремление к
апокатастасису – всеобщего спасения. Но обратимся к этой
системе и опишем ее подробнее. Евагрий подчеркивает, что
есть такие твари, или уподобившиеся им люди, которые
познают Слово и Дух не посредством творения, а
непосредственно, т.е. они не нуждаются в знаках Слова и
Духа, каковым является видимое творение (Ibid. 8). Вообще
все в творении у Евагрия является знаком (или буквой)
более иерархически высокого. Так видимое творение
является знаком, посредством которого познается любовь
(воля), сила и мудрость Творца (Ibid. 11). Близкие же к Богу
творения (речь, видимо об ангелах) Евагрием тоже
сравниваются с буквами, но с буквами «великими и
древними» (Ibid. 12-13), которые указывают на Силу и
Премудрость Творца ясно, без посредства чувственных
образов, но и Силу и Премудрость, т.е. Сына и Духа
Евагрий называет «славными буквами», «через которые
познается любовь Отца», а через разумные творения позна-
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ется Сила и Мудрость Отца (Ibid. 12). Все есть письменные
знаки для познания более высокого. Соответственно – Сын
и Дух именуются Евагрием тоже письменными знаками,
хотя он и постоянно говорит, что они знаки иного порядка,
чем творения, как ангелы, так и люди, но все равно эту
метафору он прилагает и к ним: «Сын и Дух есть [письмен-
ные] знаки Отца, через которые Он познается, разумные же
творения есть [письменные] знаки, через которые позна-
ются Сын и Дух» (Ibid. 12). Здесь принципиальным являет-
ся понятие образа, который для Евагрия фактически экви-
валентно понятию знака или письменного знака. Человек
сотворен по образу Божию, и это является для Евагрия
основанием для утверждения о том, что он есть пись-
менный знак Его Сына и Духа (Ibid. 13).

Познание понимается Евагрием в духе
платонического восхождения от видимого творения к
невидимому, и от невидимого к Сыну и Духу, а через них –
к Богу (Ibid. 14). В конечном счете, речь идет об умении
прочесть все более возвышенные знаки. Опять мы
встречаем пронизывающую все метафору чтения. Далее
Евагрий излагает это учение, используя еще одну метафору
– тела и ума или тела и души. Все, более высокое в
иерархии является умом или душой в отношении более
низкого (Ibid. 15-16). Однако здесь он характерным
образом делает многозначительную фигуру умолчания:
«Но я не хочу их тебе описывать, из-за того, что не могу
доверить эти вещи бумаге и чернилам, а также из-за тех,
кому случайно придется встретиться с этим посланием; еще
и потому, что смелые подчинят эту бумагу своей власти».
Из-за этого я не могу говорить открыто обо всем» (Ibid. 17).
Есть все основания считать эту фразу свидетельством того,
что Евагрий писал свое послание уже после начала
полемики вокруг оригенизма, и явно опасался, что его
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послание попадет в руки противников и будет превратно
истолковано [3, S. 198; 4, р. 256–257]. Понятно, и каким
именно образом его могли истолковать противники: если
он включил Сына и Дух в иерархию, назвав их «буквами»
Отца, и приложив к ним ту же систему метафор, что и ко
всем тварям, то не получается ли отсюда, что Сын и Дух у
него лишаются единосущия с Отцом?  Понятно, что сам
Евагрий так не считает, но сама его метафора в
приложении ко всем тварям и к ипостасям Троицы
несколько двусмысленна.

Но вернемся к тексту Евагрия. Он умудряется даже
и свое опасение доверить бумаге все свои сокровенные
мысли использовать для иллюстрации своего учения,
утверждая, что только Слово и Дух имеют
непосредственное знание Отца, а далее сообщаемое ниже
по иерархии знание с каждым новым уровнем все более
ослабевает, и нижние могут подниматься лишь на одну
ступень вверх. Как можно его понять, более сокровенное
знание для них сокрыто, и должно быть так (Ibid. 18).
Только Сын и Дух – точный образ и истинное сияние
сущности Отца (Ibid. 18). Видно, что Евагрий не опасается
излагать свое учение таким образом и считает его
совершенно церковным. Слово и Дух – точный образ Отца,
а ум человеческий – образ и подобие Слова и Духа (Ibid.
19). При этом Евагрий подчеркивает, что все нижестоящее
свою собственную природу не знает, эту природу знает
только то, образом чего оно является. Так тело своей
природы не знает, но его природу знает душа, ум знает
природу души, а природу ума знает Ум (Ibid. 20-21). Здесь
можно тоже усмотреть влияние неоплатонизма, например,
Плотина, где все примерно так и обстоит.

И далее Евагрий высказывает свое эсхатологические
чаяние, одно из тех, в котором его «оригенизм» выражается
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сильнее и характернее всего: «будет время, когда исчезнут
те имена и числа, которые между телом, душой и умом, ибо
они [тело и душа] будут возвышены до чина ума» (Ibid. 22).
Под именами и числами здесь следует понимать разделение
на различные иерархии бытия, Евагрий говорит об их
упразднении, в чем его и упрекали, как и оригенизм в
целом, когда говорили, что в нем отрицается воскресение
телесное, ибо, если упразднится различие между умом,
душой и телом (а далее он пишет и об упразднении
различия между тварями и Логосом), то о каком телесном
воскресении и различии людей в этом состоянии можно
говорить?

Вот, что пишет Евагрий о том, как он понимает
вопрос о состоянии людей в эсхатоне. Его ответ, заметим,
вписан в его учение о нередуцируемости ипостасей Сына и
Духа к ипостаси Отца. В эсхатоне три Божественные
ипостаси сохранятся, а ум человека, его душа и его тело,
разделенные ныне по причине различия воль, будут едины
соответственно с каждой из этих ипостасей: «будет время,
когда исчезнут имена и числа, [существующие] между
Отцом, Его Сыном, Его Духом и Его разумным творением,
которое есть Его тело, ибо “Бог будет все во всем” (1 Кор.
15, 28). Однако не думай из-за того, что я сказал, что
исчезнут имена и числа между разумным творением и его
Творцом, что сотрутся ипостаси и имена Отца, Сына и
Духа. Но как природа ума станет единой с природой Отца,
поскольку она – Его тело, так же и имена души и тела
будут поглощены ипостасями Сына и Духа, так что
бесконечно будет пребывать одна природа и три ипостаси
Бога и Его образа – как перед Воплощением, также и после
Воплощения благодаря согласию воль» (Ibid. 23). Здесь
возникает вопрос, если ум, душа и тело человека будут
соединены, соответственно, с Богом-Отцом, Сыном и
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Духом, то будет ли при этом эти ум, душа и тело различны
подобно тому, как различны Отец, Сын и Дух? Вопрос этот
остается открытым, хотя принято считать, что в оригенизме
Евагрия, как и у самого Оригена, все различия между
разумными тварями в эсхатоне упраздняются. При этом
ссылаются на слова Евагрия из «Гностических глав» (2.17:
67), где говорится, что знание о λογοί (разумных
существах) сопровождается разрушением миров,
упразднением тела и исчезновением имен, при этом
останется единство знания согласно единству ипостасей.

Согласно Евагрию, все имена и числа, то есть
различия в творении возникли в результате движения
(кинесис), когда созданная в виде Энады (Единицы) тварь
подвиглась в своем собственном движении от Бога. Здесь
Евагрий воспроизводит в целом учение Оригена,
получающее у него догматический и философский
систематический характер, и именно это учение и будет в
конечном счете осуждено при императоре Юстиниане, а
затем философски осмыслено и трансформировано
Максимом Исповедником в Трудностях к Иоанну 7. О
движении как начале отпадения творения от Энады
Евагрий говорит в «Большом послании Мелании»
совершенно определенно: «исчезнут те имена и числа,
которые приобрел ум в результате движения» (Melan. 24).
Таким образом, источником разнообразия и сложности
творения оказывается изначально не творческая воля Бога,
сотворившего из ничего и приведшего в движение тварь, но
движение самой твари, на которое ответил уже Бог, Своим
Промыслом, придав твари все иерархическое разнообразие,
которое должно будет в конечном счете упразднится. При
этом Евагрий говорит не только об упразднении имен и
чисел применительно к твари, но в именах и числах в Боге,
имея в виду то, что впоследствии будет названо
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Божественными именами, соответствующим тем или иным
промыслительным действиям Бога, той или иной благодати
[2, p. 62]. В твари не будет различия, и не будет различия и
в направленном на нее благодатном действии Бога (Melan.
25), поскольку будет иметь место полное единство твари и
Творца по причине совершенного единства воли. Это
учение о совершенном единстве воли будет повторено
потом прп. Максимом в его учении о единой воли Бога и
святых (см. Трудности к Иоанну 7: PG 91, 300-360), однако
же прп. Максим, в отличие от Евагрия сохранит различие
между Творцом и тварь, которое у него особенно ярко
описывается в Богословско-полемическом трактате 1.
Евагрий же, который и в этом вопросе мыслит
метафорически, сравнивает образование твари с тем, как он
считает появились реки, отделившись от мирового океана,
когда возникла суша; в конце времен все эти «реки», т.е.
отдельные твари, сольются снова в мировой океан, получив
при этом вкус и вид океана, и утратив вкус и вид, который
у них обусловлен, как считает Евагрий, грехом и телами,
которые души получили в соответствии с их грехами и
степенью отпадения от Бога (Melan. 28-29). Иными
словами, будет полностью восстановлена первоначальная
Энада, так что твари, имевшие начало, не будут иметь
конца и будут едины с Богом.

2. Противники оригенизма
Что касается богословских представлений тех, кто

полемизировал с оригенистами, то здесь можно выделить
несколько групп. Прежде всего, это так называемые
«антропоморфиты» в Египте, которые оказались первыми
обличителями оригенистов и сами попали под критику
последних, вероятно, еще до начала полемики против
оригенизма в Палестине. Суть учения «антропоморфитов»
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остается предметом споров и в наше время. Недавно Пол
Паттерсон защитил диссертацию [6], где предложил
существенно переосмыслить их учение по сравнению с его
трактовками предыдущими исследователями, хотя уже и у
его предшественников, например, у о. Александра (Голи-
цына) появлялись трактовки, в которых антропоморфиты
были не просто какими-то простецами, которые считали,
что у Бога есть некая телесная форма, в которой Его
следует представлять при молитве. Паттерсон же предло-
жил еще более философскую трактовку корней антро-
поморфизма, связывая его с одной стороны, с влиянием
средних и неоплатоников, а с другой – с иудейской тради-
цией – Филоном и текстами александрийских гностиков,
собранными в библиотеке Нагхаммади. Говоря кратко,
концепцию Паттерсена относительно учения антропо-
морфитов и их противников, так называемых «ориге-
нистов», можно сформулировать следующим образом.

Если до исследования Паттерсена и ряда других
новейших исследований считалось, что антропоморфиты
были простецами, которые считали, что у Бога есть тело, и
что в молитве следует добиваться видения Бога в качестве
некоего имеющего тело, воспринимаемое телесными
очами, существа, представлять Его таким, а «оригенистам»
в лице Евагрия и его единомышленников это было
совершенно неприемлемо, то теперь картина видится более
сложной. Уже Георгий Флоровский отмечал, что учение
антропоморфитов и их противников может быть сильно
прояснено после находки в 1883 г. «Жития блаженного Апа
Афу из Пемдже» [7]. Для Паттерсена это житие является
одним из важнейших источников. Из него он, в частности,
выясняет, что «антропорфиты» обвиняли своих оппонентов
в том, что они утверждают, что человек после
грехопадения потерял «образ Божий». Действительно,
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некоторые фразы Евагрия могут навести на такую мысль.
Например, он заявляет в послании к Мелании: «как говорят
[определенные] люди, если она [душа] сможет стать
совершенным образом Божиим, каким она была сотворена,
то она станет способна сделать его [тело] выше всех
побуждений. Но из-за того, что она перестала быть образом
Божиим и по своей воле стала образом скота, то она стала
подчинена всем побуждениям тела, которые оно имеет
сообща со зверями и скотом, сродными с ним» (Melan. 46).
Однако подобного рода выражений можно встретить
множество у разных отцов, при этом они используются
риторически, для увещевания, и быть уверенным, что
Евагрий и другие «оригенисты» учили о потере человеком
образа Божия после падения нельзя. Факт тот, что в
«Житии апа Афу» еп. Феофил Александрийский вынужден
этим подвижником исповедовать, что лично он не верит,
что человек потерял образ Божий. Но в чем же заключается
сам антропоморфизм? Прежде полагали, что он состоит в
наивной вере в наличии у Бога тела, созерцаемого в
мистическом видении, в молитве или в откровении, тела,
имеющего человеческий вид, по которому и создан был
человек. Однако, эта точка зрения была скорректирована
Паттерсоном, который обратил внимание на то, что
антропоморфиты, как и их противники – не только
оригенисты, но и представляющий официальное церковное
учение Феофил, исповедовали полную бестелесность Бога
и отрицали, что Его можно созерцать телесными очами и в
какой-либо телесной форме. Однако, под Богом здесь
антропоморфиты понимали только Бога Отца. Что же
касается Бога Сына, Логоса, то, в отличие от других
участников полемики, антропоморфиты, как и некоторые
течения в египетском мистицизме и гностицизме первых
веков христианства, тесно связанные с иудейской средой,
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считали, что Логос может быть созерцаем в мистическом
откровении как некая космическая Богочеловеческая
фигура (что таким Он был изначально, даже до
воплощения), и может быть созерцаем и сейчас. Это учение
сродни софиологии Владимира Соловьева и мистиков-
софиологов разных времен и народов (к примеру, Якоба
Беме). Возможно, именно в лице антропомофитов, по
крайней мере некоторых течений среди них, это учение
появляется впервые в церковной среде, если не считать за
принадлежащих к таковой гностиков из Нагхаммади. Факт
тот, что это учение, а тем более наивное представление о
том, что у Бога есть тело, было отвергнуто в ходе полемики
с ним сначала «оригенистов», а потом Феофила и
официальной церкви. При этом, как известно, Феофил
использовал на этапе полемики с антропоморфитами так
называемых оригенистов, близких к Евагрию, в частности,
«Длинных братьев», которых позднее он же изгнал из
Египта, и которые были тесно связаны с Палестиной.

В отличие от антропоморфитов Евагрий совершенно
определенно учил о том, что не только Бог Отец бестелесен
и не может быть созерцаем телесными очами, но таким же
бестелесным является и Сын, и Дух – его точные и
истиннейшие образы. При этом Евагрий говорил о
возможности созерцания сияния общей сущности Бога.
Путь к такому созерцанию идет через совершенное
освобождение от устремления ума не только на все
материальное и чувственное, но и на мысленное. Понятно в
этом контексте, насколько разной была духовность
«оригенистов» и антропоморфитов. Что касается
официальной церковной позиции, то она обреталась где-то
посредине. Так, Феофил и Епифаний, как и папы Римские
осуждали равно как антропоморфизм, так и «оригенизм».
Впрочем, практика молитвы оригенистов, как и суть их
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аскетического учения в этот период не была в центре,
почему и личность Евагрия «всплыла» в контексте
полемики вокруг оригенизма очень поздно, только в 414-
415 гг., у Иеронима уже в контексте следующего
догматического спора по поводу Пелагия, когда и вопрос
об оригенизме был снова поставлен уже в связи с
пелагианством. Но эта тематика выходит за пределы нашей
статьи. Факт тот, что всестороннее рассмотрение учения
Евагрия и церковный ответ на него был фактически
отложен еще на столетие, а точнее, на два столетия,
поскольку при Юстиниане Великом оригенизм
евагрианского толка хотя и был осужден, но позитивное
переосмысление его в рамках церковной традиции было
осуществлено только в VII в. прп. Максимом
Исповедником изнутри христианского неоплатонизма, где
платонизирующие тенденции Евагрия были не просто
отвергнуты, но преображены в рамках христианского
учения.

Что касается особенностей богословской полемики с
оригенистами со стороны традиционной церковной
ортодоксии, то здесь наиболее характерными
представителями такой полемики являются Епифаний
Кипрский, Феофил Александрийский и Иероним
Стридонский. Епифаний жестко критиковал Оригена и его
учение уже в Панарионе, за восемнадцать лет до начала
полемики в Палестине. В своей новой полемике к
предыдущим обвинениям: Ориген – корень арианиства, по
его учению Сын подчинен Отцу и не видит Его, а Св. Дух
не видит Сына и т.д. – Епифаний прибавляет множество
аргументов, касающихся учения о первоначальном
состоянии умов в Боге, творении, аллегорического
толкования и учения о воскресении, отрицание наличия
«образа Божия» у человека после падения (якобы им
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обладали только «умы»), учение о спасении дьявола и
пренебрежительное отношение к плотскому размножению
(вспомним в этом контексте известное самооскопление
Оригена в юности, которое послужило дополнительным
аргументом). Все эти аргументы мы находим в послании
Епифания к Иоанну Иерусалимскому (сохранилось в Ep. 51
Иеронима), которого к тому же Епифаний предупреждает,
что Палладий – оригенист и его следует опасаться.
Интересно, что о Евагрии, учителе Палладия, Епифаний не
пишет. Хотя позиция Епифания явно не тождественна
позиции антропоморфитов в их критике оригенизма, но,
вероятно, по ряду пунктов эта критика совпадает, так что
Руфин в пылу полемики именует Епифания
«антропоморфитом» (Jerom. Apolog. Contr. Ruf. III. 23), что
не согласуется с собственным осуждением Епифанием
всякого представления об изобразимости не только Бога, но
даже и Христа и известным иконоборчеством Епифания.

Феофил Александрийский был еще одним
обвинителем Оригена и оригенистов, наряду с Епифанием.
Ему принадлежат расширенные списки обвинений в их
адрес, где, помимо прочего, говорится, что Ориген учил о
том, что царство Сына будет иметь конец, что Христос
пострадает и за бесов, что после возвращения к Богу душа
снова может пасть, что Бог сотворил такой по объему мир,
который Он мог контролировать [2, p. 111-114], однако, в
ответ на это послание, надо сказать, епископы Палестины,
в том числе Иоанн Иерусалимский, ответили, что такие
ереси в их среде неизвестны. Сохранилось лишь одно
послание неизвестного епископа из Палестины, который
поддержал Феофила [2, p. 111].  Между тем, список «ересей
Оригена», которые находил у него Феофил, продолжал
расти и послания в послание.
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Что касается еще одного критика оригенизма с
традиционных церковных позиций, - Иеронима, то, хотя в
целом он повторяет многие аргументы Феофила и
Епифания, сочинения которых он перевел на латынь, но в
его отношении к оригенизму была своя специфика. Как
отмечает, например, Э. Кларк, до начала полемики в 399 г.
Иероним в своих сочинениях, на что ему потом и пенял
Руфин, не раз приводил мнения Оригена без всякой кри-
тики, в частности, в Толковании на Послание к Ефесянам,
но и в других сочинениях. Речь шла прежде всего учения о
происхождении душ, но и о целом ряде других аспектов
антропологии и сотериологии [2, p. 123-125].

В целом, Иероним в своей полемике против ориге-
низма выдвигал те же самые обвинения против него, какие
выдвигали и Епифаний с Феофилом. Так, в трактате
«Против Иоанна Иерусалимского» он обвиняет оригенис-
тов в восьми главных ересях: 1. Сын не может видеть Отца,
равно как и Св. Дух; 2. души происходят из отпавших от
первоначального единства умов и получают тела вследс-
твие падения; 3. дьявол и бесы покаются и будут править
вместе со святыми; 4. кожаные ризы из Быт. 3:21 следует
толковать как тела, которые получили души в результате
падения; 5. Отрицание воскресения, что видно из толкова-
ния Оригена на Пс.1(слова: не воскреснут нечестивые на суд);
6. аллегорическое толкование рая, т.е. отрицание того, что
человек изначально был помещен в рай как в конкретное
место на земле; 7. аллегорическое толкование вод над
небесами и под небесами в Быт. 1; 8. утверждение, что
человек после падения потерял «образ Божий» [2, p. 133].

Положение Иеронима, который посвятил много
места и времени в своей творческой деятельности переводя
Оригена или используя его сочинения, было особенно
затруднительно, так что ему приходилось, чтобы обелить
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себя в обвинениях в оригенизме, выказывать себя рьяным
борцом против него, что видно хотя бы из этого отрывка из
письма Иеронима Паммахию и Океану в Рим: «Если не
верите, когда я отрекаюсь от него, по крайней мере,
поверили бы, когда я буду обвинять его. Но охотнее верят
мне, как заблуждающемуся, чем как исправившемуся. И не
удивительно, потому что думают, что я его (Оригена)
сотаинник (συμμύστης) и не хочу явно исповедать его
учение из-за плотских и непосвященных людей» (Ieron. Ep.
77). Т.е. Иерониму приписывали тайную приверженность к
идеям Оригена, которую он скрывал. Как мы видели выше,
такую тайную приверженность, скорее можно было бы
подозревать и не без оснований в Руфине, находившемся в
дружеской переписке с Евагрием, бывшим настоящим
лидером оригенистов, и именно Евагрий сокрывал
некоторые аспекты оригенова учения даже в своем
«Большом послании к Мелании», обращенном, видимо, к
Руфину, еще в самом начале переписки. Иероним, однако, в
это время, т.е. до 415 г., не придавал еще значения фигуре
Евагрия и тому, сколь близок он был с Руфином, и эта
переписка, как и содержание учения Евагрия, не была
аргументом в его споре с Руфином.

Факт тот, что ни один из церковных полемистов
против оригенизма на рубеже IV-V вв., ни Епифаний, ни
Феофил, ни Иероним, не ставили вопрос о позитивной
составляющей в богословских мнениях Оригена, которые
они осуждали, и которые были позднее осуждены (причем
их список был расширен) при имп. Юстиниане в VI в. По-
настоящему, т.е. на богословско-философском уровне, а не
только на чисто догматическом, ереси оригенистов были
рассмотрены в VII в. только прп. Максимом Исповедником,
который вел полемику с оригенизмом с позиций, условно
говоря, христианского платонизма, а не с позиций голой
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церковной ортодоксии, тем не менее, полемика IV-V вв.,
как и VI вв. имела важное догматическое значение.
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