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Обръщение от Председателя на БАН към участниците в 

Академичната  конференция на 14.7.2016: 

Религиозни светогледи и ценностите на 21 в. 

Acad. Prof. Stephan Vodenicharov – President of BAS. 

Religious Worldview and the Values of 21
st
 century 

                  Уважаеми участници в Академичната конфе-

ренция „Религиозни светогледи и ценностите на 21 в.―, 

позволете ми първо да ви приветствам с добре дошли в  

храма на българската наука – БАН. Искам лично да 

поздравя двамата организатори – д-р Рупен Крикорян - 

Председател на Националния съвет на религиозните 

общности в Б-я и Директор на Института по междурели-

гиозен и етнокултурен диалог & проф. дфн Стефан Пенов 

– ръководител на научно-изследователския проект в БАН 

и Председател на Научно-експертния съвет на Института 

по междурелигиозен и интеркултурен диалог. 

           Съвместната академична конференция е резултат на 

едно многогодишно сътрудничество между БАН и 

НСРОБ. Още на 1 февруари 2013 г. ние изготвихме 

съвместна ДЕКЛАРАЦИЯ на Българската Академия на 

науките и на Националния Съвет на религиозните 

общности в България: ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА  МЕЖДУ  

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И  ЕТНОСИТЕ  В  РЕПУБЛИКА  

БЪЛГАРИЯ. По-нататък ние организирахме редица срещи 

и мероприятия, свързани с тази тема и с особено 
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актуалния и вече наболял проблем за въвеждане в 

училищата на общообразователен светски предмет 

РЕЛИГИЯ. През 2015 г. ние ПРИЕХМЕ 2 ДЕКЛАРАЦИИ 

– ОБРЪЩЕНИЯ от името на Българската Академия на 

науките и от Националния Съвет на религиозните 

общности в България: По повод въвеждане на предмет 

„РЕЛИГИЯ― в българските училища. Изпратихме 

декларациите до 43-то Народно Събрание на РБ. С това 

нашата дейност не се изчерпва – с помощтта на същите 

мениджъри и координатори БАН и Националният Съвет 

на религиозните общности многократно и ежегодно 

провеждаха конференции и семинари: НСРОБ организира 

няколко конференции и кръгли маси, посветени на темата 

Хуманизъм-наука-религия & Междурелигиозен и етно-

културен диалог, а Българската Академия на науките, 

съвместно с Руския културен център, организира акаде-

мични международни конференции по теми като: 

Религия-ценности-ортодоксалност; Религията и 

науката в 21 век & Традиционни религиозни 

светогледи и ценностите на XXI век. Днешната 

конференция е израз на съвместните ни усилия да 

направим хората по-одухотворени, морални, образовани и 

толерантни, а страната ни България – едно по-добро място 

за живеене. Кой друг, ако не учените, преподавателите и 

духовните лица са водили страната ни напред и нагоре 

към прогрес със запазване на традиции и просперитет?! 

Успех на конференцията! На Многая лета! 

14.VII.2016 г.     Академик Стефан Воденичаров –              

                                      Председател на БАН  
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Поздравителен адрес от  Столична община: 

До: акад.Стефан Воденичаров - Председател на БАН; 

До:Организаторите и участниците в академичната конфе-

ренция - Религиозни светогледи и ценностите на XXI в.: 

     Уважаеми академик Воденичаров, уважаеми организа-

тори и участници! 

     Искрено ви приветствам с провеждането на академич-

ната конференция. С уважение и признателност се отна-

сяме към всеотдайната ви дейност и достойни усилия за 

разпространяване на вярата в Бога и духовната  култура. 

Вие се приобщавате към светлата плеяда личности,които 

са съхранили и продължили през вековете традиционните 

морални ценности, отстоявате и популяризирате  онези 

народностни устои, които народът ни е пазил свято. 

     Гордеем се с това, че в нашия град се е състоял повра-

тен момент в европейската история преди повече от 1700 

години, по времето на император Галерий, когато е нап-

равена първата стъпка в Римската империя към узаконя-

ване на християнската религия. А това поставя началото 

на християнизирането на Европа и света. 

     Днес изразяваме нашата благодарност за общата ни ра-

бота към Българската академия на науките и Националния 

съвет на религиозните блщности. Във ваше лице столич-

ната община срещна достойни партньори. Вашият форум е 

знак за приемственост и традиция, ревностно изучаване, 

запазване и развитие на извечния боголюбив дух – дух на 

познанието, който трябва да се разработва неспирно в 

днешното материалистично общество. 

     Пожелаваме ви да имате все така одухотворено и неу-

морно присъствие в духовния живот на София и България. 

Нека попрището, на което сте посветили живота си, 

още дълги години да ви носи много духовни радости от 

плодовете на Вашия труд в полза на истинския смисъл на 

човешкото добруване. 

14 юли 2016 г.    Д-р Тодор Чобанов ( заместник кмет)  
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Проф., дфн Ст.Пенов (  р-л на НИ проект)  

Религиозни светогледи и ценностите на XXI  в.: 

12המאה ה תפיסות עולם וערכים דתיים מסורתיים של   *5777* 

 ( מנהיג*דוקטור למדעי /פרופסור  שאלתיאל   ּפענָאו)      
         За пореден 11-ти път,от 2005г. насам- НИ група 

«Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диа-

лог» от ИИОЗ-БАН, в която участват и учени от СУ, други 

ВУЗ и дори чуждестранни учени/ Русия и Израел/, 

провежда академична конференция, този път съвместно с 

ИМЕД/Института по междурелигиозен и етнокултурен 

диалог/ към НСРОБ: Това не е случайно, защото 

сътрудничеството  между БАН и НСРОБ, както отбеляза и 

Председателят на БАН, се задълбочи. Освен това ние 

имаме един и същ предмет – за представителите на 

НСРОБ – РЕЛИГИЯТА като вероизповедание и действащ 

култ, за нас-учените от БАН и ВУЗ като предмет на 

интердисциплинарно изследване, но и на уважение. Ние 

отчитаме както интерсубективното значение на религията, 

така и нейната огромна роля за регулиране на социалните 

процеси и обществения морал. Религията като култ е 

едно, но тя има и силно развити системи – теологията  на 

вероизповеданията като теоретични дисциплини. Цялата 

разлика в подхода към религията и вероизповеданията се 

състои в това, че освен системен подход, ние-учените при-

лагаме и доказателствата, изводимостта на тезите и 

възможността за саморазвитие на теорията при акумули-

ране на съдържание, филиация на идеи и логически 

изводи или прогнозиране на новото, определяне на 

същественото и необходимото и отделянето на атрибутите 

от акциденциите, от случайното и  релационното .   
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              Нещо повече, именно философското изследване 

на религията дава възможност за ТРАНССУБЕКТИВЕН И 

РАЗУМНО-ОБЕКТИВЕН МИРОГЛЕД.  Оценявайки 

високо традиционното, възпитателно и социално  

значение на религията, ние-философите и учените отк-

риваме и показваме в нейното съдържание и неща, които 

са много повече. Така ние обективно действаме и като 

АПОЛОГЕТИ ! От една страна религията пази древни, 

обществени и персонални екзистенциално-значими тради-

ции, от друга страна, науката е двигател на човешкия 

прогрес. Балансът между традиция и новаторство, т.е. 

между религия и наука, и изработването на цялостна и 

обоснована светогледна система е задача на 

философията. Повечето неотомистки университетски 

центрове на Католическата църква  се ръководят нес-

лучайно от философи, начиная с Лувенския университет и 

школата на кардинал Д.Ж.Мерсие. Повечето президенти и 

членове на борда на Ватиканската академия са еднов-

ременно учени и философи/ Льометър, Икълз и др/. И 

юдаизмът отдавна акумулира философските концепции на 

еврейската философия –от рави Хилел и Акиба/преди 

2000 г./, през Соломон Габирол –XI в, Моше Маймо-

нид/XII в./- до Микаел Лайтмън и Джоел Добин- XX в. 

Нещо повече - Кабалистичната философия отдавна е 

елемент на юдаизма като религия. И така, най-фундамен-

талните  изследвания върху предмета религия са правени 

от философи като Хегел, философи и учени като А. 

Н.Уайтхед и Оксфордския проф. Фр.Копълстън. Дори ор-

тодоксите акумулират идеи и постижения на древните 

религиозни философи, а православието - на исихастката 
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религиозно-философска доктрина. В НИ проект ние отчи-

таме както социалните и държавни функции на религията, 

така и собствено психологичната, интегративна функция и 

дори детерминация за онтично усъвършенстване на 

личността чрез акумулиране на познавателни, морални, 

поведенчески и интердисциплинарни и междурелигиозни 

усилия и резултати от диалог и опознаване, изследване, 

новаторство и съхранение на постигнато. Затова нека 

напомним: Memento mori – sic transit gloria nundi& Scripta 

manent! Нека и ние последваме духа на Александрийската 

агора на мъдреците, на Платоновата академия и на 

древните атиняни, които―с нищо друго така не обичаха 

да си прекарват времето, както да чуят или кажат 

някое ново учение―. Да не забравяме да ценим и уважаваме 

и религията както древните евреи, които през II в.пр.н.е 

начело с братята Макаби вдигнаха първото и успешно въс-

тание в защита на вярата и ценностите си. Нека прекараме 

заедно някоко часа - повече  в търсене на Истината, за 

да се обогатим, а не да доказваме себе си.  

קדימה אלוהים של שמו עם   ! = С Името Божие -напред! –  

 .от ръководителя на НИ проект - (פרופסור/שאלתיאל ּפענָאו )
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Проф., дфн Ст. Пенов: 

Логиката и метафизиката като доктрина за Бога, 

света и човека - Неотомистката религиозна 

философия и елино-юдейската традиция. 

The Logic and the Metaphysics as a doctrine about God, the 

world and man. The Thomist religious philosophy and the 

traditions of the Hellenism and Judaism. 

By Prof. DSc, PhD St. Penou 

Logicae et metaphysicae doctrina Dei, hominis et mundi. 

Thomam de philosophia religiosae.( מטפיזיקה ו לוגיקה) 

 - של דוקטרינה דתית-פילוסופית של אלוהים, את העולם ואת האדם

 דוקטור למדעי   פרופסור  שאלתיאל  ּפענָאו

Key words:Thomism; Judaism; Platonism;logic; metaphysics; 

epistemology;First and leading principles; proofs of God‟s 

Being; Immortality, spirit-soul-body; disembodied existence. 

 

  ТОМИЗМЪТ И СЪВРЕМЕННИЯТ НЕОТОМИЗЪМ 

СА ВОДЕЩАТА РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ НА КАТО-

ЛИЦИЗМА. Католическият спиритуализъм е на второ 

място по значение. Кои са главните теми за неотомист-

ката философия през XX в. и днес? Според неотомиста 

Пиер Яков, възпитаник на  лувенската религиозно-фило-

софска школа, основните дисциплини са: метафизика – 

логика- етика - философия натуралис, а  водещата e те-

одицеята, която като наука за Бога е част от метафизи-

ката или наука, ―придобита само чрез естествената свет-

лина на човешкия разум‖, която се занимава с Първата 

Причина на битието въобще. Неговото определение за то-

ва, какво следва да се разбира под думата Бог, но само ―по 

аналогия‖, е: ―Несъздаденото, необусловено съществува-

що Свръхбитие /Ens entium/, различно видово и нумерично 
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от създадените природни и изкуствени неща―. Непос-

редственият логико-онтологичен субект на разума е духът, 

а материалният свят и тялото могат да бъдат само ―опос-

редствен‖ субект на разума, доколкото ―разумът‖ и духът, 

който ―извършва интелектуални и волеви действия, е 

субективно независим от материята‖. От нея познаващият 

дух се нуждае само като от обект на познанието и като от 

субстрат, който да формира. Най-същественият проблем 

за всяка човешка личност е каква е ценността на субектив-

ния дух ―в положение на разделяне от тялото‖ и как е въз-

можно ―издигането на естествената сила на духа до слав-

ната светлина по един свръхестествен начин‖.Нека интер-

претираме в духа на томистката система, че само филосо-

фия, основана върху логика и метафизика, е истинска 

философия, а всичко останало се смята за обикновено 

разсъждателство. 

ОСНОВНИ МЕТАФИЗИЧНИ ПРИНЦИПИ НА 

ТОМИСТКАТА РЕАЛИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ: 

   1/ Започваме с доказателството, а не истината. Само 

при доказване на Божествения авторитет мисълта се дви-

жи от долу нагоре с естествената светлина на разума. 

След това движението на мисълта е от горе надолу, т.е. от 

висшето към низшето, защото крайното не може да се 

самопричини, противоречията рушат материята. Нейната 

природа е пасивна потенция, т.е. тя винаги е материална. 

    2/Светът има онтологично тристепенна йерархия,чий-

то ред e следният: Бог, който е нито материя, нито дух, и 

самите духовни /esse - необусловено съществуващи/ и ма-

териални субстанции /existentia – обусловено съществува-

щи/. Бог е нещо трето - над двете, но е отделен с безкрай-

на онтологична дистанция!Светът не произхожда ex nihilo, 

а е сътворен нееднозначно, по аналогия. Бог e споделил, а 
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не e разделил своето свръхбитие с битието на света, както 

ученият разделя знание с неукия без да губи нищо. 

       3/ Ens Reale - Съществуват само субстанции с 

атрибути и субекти с предикати. Универсалиите - О&Вс. 

/особено -всеобщо/ или род и вид, и дори единичното: /Е. - 

то се различава от индивида както предикат от субект/ са 

само абстракции, а абстрактната философия води до 

трансцендентален идеализъм и субективизъм. 

    4/ Нематериалната реалност е по-богата  и по-

съдържателна от материята. Материята е само  вид 

реалност, тялото - също. 

     5/ Материалният свят се описва с принципите на 

хилеморфизма - като род и вид, форма и материя.  

      6/ Познавателният процес се детерминира чрез 

системата на специите, но те са чрез което, а не това, 

което се познава. Самото познание е кореспондентно 

спрямо външния свят. 

      7/ Бог е безкрайно онтологически над духа и ма-

терията, над субстанциите и субектите. Съгласно прин-

ципа на партиципацията, Той споделя, без да разделя 

свърхбитието си с тяхното обусловено битие, а те 

участват в истински биващото.  

      8/ Човекът е трихотомичен - тяло, душа /anima/ и 

дух /mens/. Тялото е изцяло пасивна потенция, която е в 

единство с активна форма - душата като съединена 

форма, а интелектуалната и част е безсмъртен дух, който 

се нуждае от допълнителен чист акт за самодостатъчно 

битийстване на друго онто-ниво. 

    9/Човекът е capax Dei–съсъд Божий,способен на съюз и 

колаборация с Бога и нематериалните субекти – ангелите. 

Формалният създател на тази религиозна философия 

е Тома Аквински - италианец, потомствен граф /1225-
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1274/. Изпитал е влияние  както от елинската философия 

на Платон и Аристотел, от християнски мислители като 

Августин и учителя си Алберт Велики, така и от 

Юдейската религиозна  философия – Филон Александ-

рийски и Моисей Маймонид. Персонално е получил 

титлата: ле доктьор анджелик, като стълб на вярата и най-

крупния религиозен философ на католицизма. Автор е на 

*Summa theologica/ philosophia - Quaestiones*; Summa 

contra Gentiles/ apologia fidei/; De Ente et essente/ 

methaphysicue = Quaestiones/. През 1879 г. томизмът е 

официално провъзгласен от папа Лъв XIII за 

основоположен във всички католически учебни заведения. 

Истинско неотомистко възраждане започва с основаването 

на Института по философия в Лувенския католически 

университет/Белгия/от кардинал Дезире Ж. Мерсие през 

1888 г., който основава лувенската неотомистка фи-

лософска школа. В гр. Рурмондт, Холандия, пък се създава 

католически колеж. Там се обучавал и един от ректорите 

на католически колеж в България - Dr. Padre Pierre Jacob. 

Днес най-известни, освен Лувенския у-т, са папският 

Грегориянски у-т в Рим, основан от йезуитите, като и папа 

Франциск е член на ордена им; Вашингтонският ка-

толически у-т, където се издава списанието THE 

THOMIST. Във Великобритания, Шотландия, дълги годи-

ни през XX в. глава на неотомистите е проф. Дейвид Райт 

от университета в Единбург.             

Религиозна философия: Като различна от теология-

та, е съдържание и методология, но е вид философия, а не 

е религиознание или собствено теология. През Средно-

вековието е изпълнявала функцията на апологетика: 

Юдео-християнският светоглед е подход от горе надолу, в 

посока висше-низше, обратно на науката, която тръгва 
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от долу нагоре, от низшето към висшето в 

последователност: 

   1/ Доказателства в полза на Свръхбитието и 

необходимото тотално всеприсъствие на Бога.  

   2/ Системата на Универсума се основава на Първите, а 

не на последните принципи и преминава през йерахията 

на световете като видове битие, със степени на 

съвършенство. 

    3/ Разглеждат се свръхчовешките интелигенции.. Те са 9 

степени на ангелските чинове и 10-а степен е човечеството 

в състоянието на психофизична конституция ―тук и сега‖.  

   4/ Дава се приоритет на автономната човешка духовна 

природа като медиатор между двата свята и втори цент-

рален пункт за изследване.  

5/ Следва разглеждане на отношението дух-душа-тяло, ка-

то е въведена трихотомия на човешката природа.  

     6/ Изясняват се съдържанието и смисълът на  катего-

ричните императиви на Божиите Заповеди и посланията 

на медиаторите /ангели и пророци/.  

   7/ Следва определяне на идеала за подражание на Бога и 

на синовете божии, парадигмата на Спасението, животът 

след смъртта в отвъдното, съдбата на личността.     

   На по-заден план остават: 8/ Междуличностните отно-

шения, но и те са строго регламентирани като социални 

закони и тенденции на основата на Божествените Закони и 

законите на духовното или на смесения тип битие.   

   9/ Изискванията на природната среда, биологичната 

природа на човека.  

   10/ Последни в методологичния ред се извеждат иконо-

мическите и политическите интереси и принципи, необ-

ходимите за тях социални структури и функции. (виж: 

Св.Тома Аквински, Кардинал Мерсие, С. Райндщатлер, Г. 
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Ветер, Й. Бохенски, Е. Жилсон, Ж. Маритен, Каетанус, 

Маркус, Мюлер и Пиер Яков). 

 

      ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА БИТИЕТО на Бога: 

Т. Аквински и съвременните томисти смятат, че 

ние сме в състояние рационално да докажем съществу-

ването на Бога, като чрез Неговите действия в света съ-

дим за Причината. Но когато става дума за природата на 

Бога, за каквината/ quiditas/ и същността му Сам по Себе 

си, а не какво Бог е спрямо света, тогава можем да позна-

ваме само по АНАЛОГИЯ, но не еднозначно. Така е, защо-

то ―Всевишният не живее в ръкотворни храмове‖, но съ-

щевременно ―онова, що е невидимо у Него, сиреч вечната 

Му сила и Божеството, се вижда още от създание мира 

чрез разглеждане на творенията, тъй че те са неизвиняе-

ми‖ (Деян. 7:48, Римляни 1:20). Теологията и философията 

са призвани да насочват и направляват хората към Бога ка-

то към възможно най-висшата цел. ―Ангелския доктор‖ 

пише: ―Необходимо е да се намери в природата на нещата 

едно нещо първо неподвижно, първо действащо, необхо-

димо, което не съществува благодарение на нещо друго; 

да бъде най-велико, добро и най-добро; първо направлява-

що чрез интелекта и крайна цел на всичко, което е Бог‖ 

(73 - I Q 2 а 3). 

      Собствено КОСМОЛОГИЧНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО 

ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА не е прост аргумент, а 

представлява ПОЛИВАРИАНТНА СЪВКУПНОСТ от кон-

цепции, включващи логика, онтология, естествознание и 

теология. Може да се приеме, че тук се включват ―доказа-

телството от движение‖ - Argutentum ex motu ―действащата 

причина‖ - Argumentum ex causae efficienti; ―възможното и 

необходимото‖ - Argutentum ex contingenta и ―степените на 
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съвършенство‖ - Еx gradibus perfectionnis или равнището 

на онтична пълнота. Към тях се добавя телеологичното 

доказателство, състоящо се от Argumentum ex ordine et 

Argumentum ex fine Universi. 

Според Тома Аквински Бог сътворява материал-

ния свят и ангелите като нематериални същества с 

безтелесни носители и свръхразумна интелигенция, а и хо-

рата като една пълна субстанция с психофизична консти-

туция. Но между Бога и света няма пространствена конти-

нуалност в смисъл на ―материя‖, а има ―безкрайна онтоло-

гична  дистанция‖. Бог не разделя свръхбитието си със 

света, а го ―споделя‖ (Thomas Aquinas I-II, Q 26 d1; II-II, Q 

24 a 2; Тома от Аквино - с. 49; Fr. Copleston- гл. V). Светът 

участва в свръхбитието със свое непълно битие. Августин 

и Тома едновременно приемат, че сътворението на света 

има задължително ―начало по битие‖ и незадължително 

начало ―по време‖. Бог е ―изначален по природа‖, докато 

―творението има битието си от друго‖ (Тома - с.52-53). 

Само че светът не е ―ex nihilo‖ - това е ligula или нонсенс. 

Бог се представя във всички неща на сътворения свят‖. 

―Ефектите‖ или ―действията‖ на ―Божиите актове в света‖ 

не могат да бъдат ―крайни‖, ―дори ако ―споделянето‖ в 

безкрайния Му живот ни е дадено като творения. В ангел-

ските интелигенции и в човешката духовна природа Бог е 

представен в по-голяма ―пълнота‖ или в по-висша степен, 

отколкото в останалото творение (Thomas  II-II Q 43 a 3, 

II-II Q 23 a, I Q 8 a 3). Тома Аквински предпочита хроно-

логия на Сътворението на нашия свят, защото Бог може 

безкрайно да твори и други светове. Въпреки това, той не 

намира противоречие в твърдението, че Бог вечно твори 

света, защото ―Бог е причина, произвеждаща своето дейст-

вие не чрез движение, ами внезапно: следователно Бог не 
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предхожда непременно във времето своето действие‖ 

(Тома - с.49, с.51-56). Това е единият пункт, по който креа-

ционизмът на Т. Аквински е сходен с креационизма на 

Платон. Другият пункт е свързан с необходимостта от 

участие на света като творение в битието на Твореца. 

Принципите на партиципация и споделяне на битието се 

отнасят до всичко съществуващо, защото то не би било 

действително съществуване и реално битие както без он-

тичните идеи, така и без универсалиите и присъствието на 

Всемогъщия. Томизмът, обаче, приема за развитие и 

ставане само преминаването от потенция към акт. 

Същевременно Бог е ―причина, произвеждаща сво-

ето действие не чрез движение, ами внезапно‖. Съгласно 

един стар метафизически принцип, БОГ Е ТВОРЕЦ, 

КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪВЛЕЧЕН В 

ПРОСТРАНСТВОТО и ВРЕМЕТО, ФОРМАТА И 

МАТЕРИЯТА, А ГИ УСТАНОВЯВА, СЪТВОРЯВАЙКИ 

СВЕТА. С Вселената и съществата в нея той споделя, но 

не разделя своето свръх битие-същност-съществуване, 

като ―им дава дял да участват в Неговото щастие‖ (Thomas 

Aquinas, I-II Q 26, а1; II-II Q 23 а1, II-II Q 24 а 2). 

Съвременното формулиране на онтологичното 

доказателство за съществуването на Бога има смисъл 

само след грандиозната система на Хегел: Преди всичко, 

ако акцентираме върху битието на Бога, няма да достиг-

нем до доказателство и извеждане на субстанция-субект, 

защото битието е предикат, който показва една споделена 

или несподелена универсалия. Онтологичното доказателс-

тво за СЪЩЕСТВУВАНЕТО на Бога се превръща в цялост-

на система на Универсума като едно сътворено, претворя-

вано, сътворяващо и самото то творящо живо и все още 

тайствено създание - творец. Онтологичното включва в се-
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бе си групата на космологичните доказателства: случайно-

то битие няма собствена истина извън необходимото би-

тие на Бога. Дори безкрайната сума от единични и ограни-

чени битиета не може да бъде причина за самата себе си 

или Първопричина, нито има онтологично основание и 

единство. Към онтологичното доказателство се включва 

като частен случай и телеологичното с многобройните му 

интерпретации. Многоплановите ценности са организира-

ни. Дори противоречащите си на пръв поглед цели и инди-

види са субординирани и съподчинени на Плана на 

Провидението. Бог е източник на порядъка и крайна цел 

на всичко съществуващо. Дори нещо повече: ―Бог е създа-

телят на всички тела и на несъществуващите природи‖ 

(Тома - с. 54). А следователно, социално-историческите, 

психологическите, моралните и прочие доказателства са 

също частен случай на онтологичното било пряко, било 

посредством космологичните или телеологичните (Виж: 

Пенов Ст.,1996, 2000, 2015 на сс. 32, 81, 101, 192-193). Т. 

напр. хаосът не възниква от нищото и се нуждае от по-

рядък. Мъртвото не може да създаде живота и е безс-

мислено само. Душата субординира телесната физио-

логия, а самата тя се разгръща от изконната, самоо-

тъждествена, запрограмирана с потенции духовна мо-

нада “Аз”. Духът на субекта чрез познавателна и мо-

рална, чрез социокултурна и религиозна активност се 

стреми към безсмъртен живот и към вечността. 

Човечеството и всички възможни и действителни косми-

чески цивилизации не могат да съществуват без да създа-

ват култура, като творят и се стремят към отвъдните 

светове. Що се отнася до Абсолютния Бог, то каквото и 

да кажем за него, няма да е достатъчно! 
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        ЛОГИКА И КАТЕГОРИАЛЕН АПАРАТ : 

Онтологизираната формална логика и рационализмът 

в религиозната философия и в теологията на томизма 

са най-силно застъпени от Е. Жилсон, Й. Гредт и С. Райн-

щадтлер. Жилсон правилно отбелязва, че мисълта, която 

―взема за изходна точка една представа, никога няма да 

излезе извън нея‖ (E. Gilson  р. 14, 747). Прочутото ―мис-

ля, следователно съществувам, съм духовна личност‖, кое-

то използва Декарт, не удовлетворява никакво априорно 

познавателно съдържание, нито извежда ново знание. То 

само ни уверява в нашето индивидуално съществуване. 

Райнщадтлер смята, че ―трябва да се опираме‖ на няколко 

изходни, задължителни принципи, ако не искаме да ста-

нем жертва на очевидния наивен реализъм на материализ-

ма или в рамките на субективните фантазии на идеализма. 

Това са принципите за непротиворечието, изключеното 

трето и достатъчно основание в мисленето; принципът 

на тъждество на субекта на познание или “сигурност, че 

мислещият субект съществува” и “увереност в познава-

телните потенции на мислещия разум‖. Двамата томисти 

са съгласни, че доказателствата не се съдържат в разума 

ни, а последният само ги извежда от ―реалното битие и аб-

солютните му (богоустановени) закони‖. Тези принципи и 

закони ―идват преди рефлексията на самата мисъл‖, 

заключават Райнщадтлер  и Гредт (181- с. 138-139; 155 и 

156).                                             

           КАТЕГОРИИ: Между XI и XIII в. сл. Р. Хр. от 

Шартърската школа, еврейската схоластика (Моисей 

Маймонид, Соломон Габирол), елинизираната арабска ре-

лигиозна философия (Авицена, Ал  Газали, Авероес) и ко-

лосите на западната схоластика  Алберт Велики, св. 

Бонавентура, св. Тома Аквински чак до съвременния 
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томизъм и неотомизъм се формира окончателно 

категориалната и логическа система на Западното хрис-

тиянство: С причастието “ens” те са изразявали онтично-

то, биващото, притежаващото битие. Тъй като категорията 

―битие‖ е основна категория, за томистката философия, 

още  св. Тома преобразува 4-те аристотелови значения: 

Случайното битие се именува ‖акцидентално‖; 

приписаното като предикат битие става “ens reale”; 

битието и небитието като истина и неистина се 

означават като ―утвърждение и отрицание‖; а накрая 

възможното и действителното се определят като “еsse 

in potentia & esse in actu”. Като извлечена абстракция от 

съществуващото (existentia) битието придобива Хегелов 

смисъл на ―чисто битие‖, което има единствен предикат 

―нещо Е‖. Такова битие е случайно или акцидентално, то 

се приписва на всичко сътворено. Битието като 

необходимо и необусловено Битие на Бога е абсолютно 

битие със съвършена онтологична пълнота ―Ens entium‖. 

Това съответства на еврейската философия и кабалистич-

ното ”Ейн Соф”/ פסו -т.е. Бог е Абсолютно Свръх ,/י א ן   

битие и небитие. Само че ―Ейн Соф‖ е такова Свръхби-

тие, което дотолкова се различава от определенотото би-

тие-авайя /א/היוה/, че няма други общи атрибути освен 

‖Е‖. По този признак,ние смятаме, че спрямо крайно съ-

ществуващото в наличното битие Свръхбитието е равно-

поставено с небитието. За томистите Бог е ―Ens realis-

simum‖ или Единственият ―най-реално биващ‖. Абсолют-

ното, напълнено онтологически Битие на Бога е единст-

веното самодостатъчно биващо и Неговото ―esse‖ (неоп-

ределена форма от глагола ―съм‖=sum) означава ―необус-

ловено съществуващо‖. От тук Божествената Същност не 

е ―essentia‖- י ש ו ת =същност,същество/иврит/, или ( ץצם  ) 
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= / същина/, а е определяема като Свръх-същност. На евр. 

термин „същина― съответства лат.―каквина―,  а в случая се 

задава и въпросът: Какво е Бог? По този повод Ж. 

Маритен пише: ―Постигнатото битие не е нито неопреде-

леното битие на здравия смисъл, нито своеобразното би-

тие на науките и философията на природата, нито дереа-

лизираното битие на логиката /в смисъл на Хегелово, на 

което е контрарно - б.м., С.П./, нито псевдобитието на 

диалектиката... Това битие (Ens Realissimum и  Ens a se, а 

не esse  б. м. , С. П.) е свободно за самото себе си в собст-

вените си ресурси и ценностите на интелигибелността и 

реалността‖ (Маритен, с. 38). Битието е тъждествено само 

със себе си и всеки опит за ―ликвидиране‖ на това тъждес-

тво означава ―унищожаване на самото битие‖(Вж: Пенов 

С.,Философия на духа,Диалектическият логос : с. 221-226; 

Copleston Fr., Gilson E; Gredt J.;  Hill W.; ;Karisch R.; Maquart.  

Elementa Philosophiae;Maritain J., The Degrees of Knowledge; 

Reck A.; Reinstadtler S.;Vrietz J.,Lotz J). По-нататък битието е 

критерий за истинно изказване и небитието за неистинно 

твърдение. Абсолютното битие (Ens entium) е чист акт 

(Actus Purus), а сътвореното битие “esse‖ преминава от 

потенция към акт и става ―existentia / ק י ו ם   –лат.&иврит/. 

Спиритуалното битие, след Сътворението си, има нео-

бусловено съществуване и е действително esse. Т.е. при 

креативните актове на Бога, Той е истинското ―ipsum 

esse‖, или е необусловено съществуващо и самото битие, 

или― הויה―/ а на кабалистичен иврит”Иахвех”/ י ה וה  /.Всяко 

единство от форма и материя в томисткия хилеморфизъм 

е съществуване( existentia). Материята сама по себе си - 

―esse in potentia‖ - е битие във възможност, а не каквото е 

духът- ―esse in actu‖. Единството на духовно и материално 

битие има ограничена същност, която се реализира (esse in 
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re) от истински биващото. Само Всемогъщият (от: 

Omnipotentiа), Всезнаещ, Всеведущ (от: Omniscientia), 

Неограничен и Вечен (от: A/eternitas) Бог (Deus, God) със 

Своето Абсолютно Битие, Необходимо  безкрайна същ-

ност и Необусловено Съществуване (Ens, Essentia & Esse) 

сътворява (от: creatio), споделяйки по аналогия, а не ед-

нозначно, т. е. споделя, без да разделя,  на по-низше он-

тично равнище, сътворени битиета (esse), които 

битийствуват (от subsistentia, но  са: ―י ש- йеш”-―биващи 

в налично битие‖ в еврейската философия). Те биват на 

определена степен на съвършенство в йерархиите на пъл-

нота на битието (ens), имат ―каквина‖ (quiditas), определе-

на същност, която актуализира потенции и съществува ка-

то субект ( suppositum) с атрибутивни и акцидентални 

предикати. Всички необусловено (esse / ת  -и обусло ( י ש ו 

вено (existentia; ק י ו ם), но действително съществуващи 

субекти, участват в споделеното битие (от: participare) и 

само доколкото участват, са биващи (ens *  ה ו י ה) .                                             

Според томистката доктрина богопознанието е 

негативно (апофатично) и аналогично. Бог е абсолютно 

трансцедентен поради своята безкрайна същност и свръх-

битие и за него могат да се дадат отрицателни определе-

ния - не какво Бог е, а какво Бог не е! Той е неподвижен 

Първодвигател, неизменен, извън времето и вечен. Бог ня-

ма пасивни потенции, а само чисти актове, които не по-

казват неговата безкрайна и вечна природа. Но доколкото 

в следствието се съдържа поне част от формата и действи-

ето на причината, можем да използваме аналогични 

понятия, които са извлечени като концепти от изследване 

на творенията и, следователно, са само аналогични по съ-

държание. Те не са нито еднозначни, нито многозначни - 

напр.:битие, същност, каквина, благо, любов, дух, истина 
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(Пенов, Сътворението на света; Неотомистка интер-

претация на логиката на Хегел и Уайтхед; Платон - 

Пирът,Федон,Федър; Thomas Aquinas; Ч.Шеррингтон; Fr. 

Copleston; E.Gilson; J.Gredt; Maquart; S.Rerinstadtler; G. 

Wetter; J.Wippel; W.Hill; A.Reck; A.Whitehead; С.Пенов).    

Първото определение на монотеистичния Бог в 

християнството е, че Той е Творец на света. Но с това Бог 

не е достатъчно определен. Хегел е прав, че бащата не е 

въобще и само баща, а в това си качество той се съотнася 

като такъв със своя син. Но въпреки всичко в определени-

ето има много повече: сътворявайки всичко видимо и не-

видимо, множеството на световете, включително и нашия 

свят, Бог притежава огромна ЕНЕРГИЙНА МОЩ И 

БЕЗКРАЕН ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ. Това е най-вис-

шата степен за всяка възможна дейност. Бог действа, но, 

за разлика от сътворените от Него интелигенции, Той не 

се нуждае от предварителен материал, който да оформи от 

хаоса или да преформира. Точно в този пункт е един от 

недостатаците на аристотеловия, а и на всеки друг хиле-

морфизъм. Хилеморфизмът в томизма не е просто един-

ство на форма и материя или неотменим дуализъм. Първо, 

защото Бог не е нито форма, нито материя, нито форма 

на фомите, както е у Аристотел. Бог не е дух или 

материя, а нещо трето над двете! Разбира се, тук 

аналогията с Хегел не е съвсем уместна, тъй като става 

дума за формална троичност, а не за диалектическа 

триада. Неотомистката философска доктрина има за 

конституиращ онтологичен принцип хилеморфизма: 

РОДОВИ определения – субстанциална форма и субстан-

циална материя-прима; а също така дава ВИДОВИ 

определения за акцидентална форма и акцидентална 

материя като видова отлика на нещата. Бог създава 
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всички субстанции-първооснови и всички субстрати-носи-

тели и, влагайки идеите като формиращ принцип /не като 

битиета/, сътворява или дава пълнота на битието във вида 

на оформен материал за всички неща. Когато сътворява, 

Той излива, дава, но не губи нищо. Бог няма части или 

структура, поради което Той е използвал най-съвършения 

начин за Творчество, аналогично на обучението - дава би-

тие за всичко сътворено, без да разделя свръх-битието си и 

необусловеното си съществуване си със света. Светът 

участва в битието на Бога, а Бог СПОДЕЛЯ, но не разделя 

битие и съществуване с него. Старата схемата на хилемор-

физма ―сработва‖, когато Бог като Демиург оформя всич-

ко, влага в определено нещо най-целесъобразния за него 

принцип и дава възможност на ―по-слабия вид битие‖  

материята, да съществува със собствени закони. Ако сът-

вореният свят вечно съществува, то и Бог, Който е вътре в 

света със споделената Си същност и извън света с неспо-

делимата Си Същност, предвечно съществува и остава ви-

наги ОНТОЛОГИЧНО Пръв, тъй като Бог непрекъснато 

дава основание за битието на света. В случай, че светът е 

сътворен еднократно или след гибелта на всеки отделен 

свят, се сътворява нов, тогава наистина заедно с Големия 

взврив за пръв път се появява пространствена организация 

и структура на многомерните пространства. Заедно с прос-

транството в самото начало се появява моментът ТО  - на-

чалото на времевите интервали за обознаване на последо-

вателността от световните събития, наречени още ―стрела 

на времето‖. Въпреки това природата на Бога не може да 

бъде пространствено-времево континуална спрямо света, 

защото между Бога и света има безкрайна онтологична 

дистанция. По този повод св.Тома пише, че докато сме в 
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материалния свят и с материално тяло, което е част от све-

та, любовта към Бога може да бъде само на ―интелектуал-

ните‖или ―духовните равнища‖(Thomas,I-II,Q26,а1). ―Ми-

лосърдието, споделено от Бога‖- казва Т. Аквински - е по-

близо до сферата на нематериалната реалност, към която 

―всяко интелигентно битие‖е насочвано чрез Сътворение-

то и милосърдието. Отношението на вярващия към Бога е 

като към една―непритежавана и непозната Мистерия‖.Зем-

ното ни същество не може да схване какво е Бог сам по се-

бе си (Thomas,I-Q13,а13,ад.1; II-II Q 23 а 6; Gilson E, с. 62).  

Въпреки казаното, Тома Аквински дава и позитив-

ни определения за Бога. Човек може да знае за Бога, че 

Той е тотална Екзистенция, негова Първа Причина, На-

чало и Край. Независимо от безкрайното онтологично раз-

личие между Бог и човек, любовта между Бога и хората 

е като приятелство и добра воля, но с уговорката, че хора-

та са в по-низше и подчинено положение (Thomas, I-

II,Q27,а3). Бог е чиста актуалност, без потенции. Той 

има безкрайна онтологична пълнота. Божията безкрайна 

същност е абсолютна субстанция. Чрез Него благото и 

съществуването са ―взаимозаменими‖, а това напълно от-

говаря и на изискването на Хегел за взаимозаменимост на 

субекта и предиката (II,Q18,а3). Явно е, че Тома е достиг-

нал до равнище да изказва ―съждения за понятия‖.  

Бог притежава единствен свое собствено битие, 

което е свръхбитие; Той има независимо от света 

свръхсъществуване. То има такава съвършена онтоло-

гична пълнота, че цялата същност на света, заедно с всич-

ки възможни мислими същности, не са достатъчни и не са 

адекватни за съдържателно описание. Според св. Тома ние 

можем да познаем Бога само по аналогия, а не еднозначно. 

Бог не създава света по необхобимост - това е ―акт на ми-
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лосърдие‖. Той е постоянно свръхсъзнание, свръхзнание 

и свръхразум. Никога не се нуждае от обекти, енергии или 

каквато и да е външна причина за възбуждане на съзнани-

ето. Щом Абсолютът, а това е най-съвършеното определе-

ние за Бога, няма структура и процеси, не е съставен от 

части и елементи, а е съвършена  трансцендентна реалност 

с неограничена пълнота на битие и съществуване (в при-

родата на Бога свръхбитие, свръхсъщност и свръхсъщест-

вуване са неразграничими), следователно, Той не е прост-

ранствено същество и за Него времето е безразлично. Той 

е ВЕЧНОСТ, тотална екзистенция, чист акт, действител-

ност над пространството и времето, със― Своята неповто-

рима пълнота на битие―, Бог - такъв, какъвто е Той в 

Самия Себе Си и за Себе Си; е изначален, неразрушим, 

несътворим, вечен или абсолютен. Тома е приемал и 

концепцията за единството на небесната и земната мо-

нархия. 

 

  ЧОВЕКЪТ, ДУШАТА, БЕЗСМЪРТИЕТО: 

  Сътворението на човека ―по Наш образ, и по Наша 

прилика‖ със съответната психофизична конституция 

дава възможност да се защитят тезите на Т. Аквински и 

Хегел. Както пише св. Тома, ―благодарение на съобразява-

нето с Бога и подчинението на благодатта‖ вярващият и 

сътворен човек е: 1. Съсъд Божий( Capax Dei), способен 

на съюз с Всевишния и Неговите ангели; 2. ОБРАЗ НА 

СВЕТАТА ТРОИЦА, като някой, който знае и обича Бога 

(Thomas Aquinas, I, Q93, a4-5). От една страна това може 

да се тълкува в смисъл, че Св. Троица присъства в самата 

душа като ефект на познание и любов. От друга страна, 

може да се приеме, че човекът като сътворен по образа и 

приликата на Бога и небесното войнство, несъмнено е от-



30 
  

ражение на своя Творец. Разбира се, тази прилика може да 

бъде само аналогична, а не еднозначна. Това дава доста-

тъчно основание да се приеме, че човекът е трисъставен 

като единство от органично тяло, душа (психичната лич-

ност на равнище съзнателно, подсъзнателно и безсъзна-

телно и задължително енергийно-полевите носители, кои-

то нямат физичен и биологичен характер), и ДУХ като из-

конна монада, индивидуално сътворена от Бога, разгръща-

ща около себе си ментално поле и с единство на съзнател-

но ―Аз‖, самосъзнание или самосъзнаващ се дух като 

тоталност на личността. 

Изхождайки от юдео-християнския мироглед, 

НЕОТОМИСТКИЯТ ТРИАЛИЗЪМ смята, че ―животът е 

акт и на тялото, но реализиран от душата‖. Тъй като мате-

рията не е субстанция-първооснова и не може да бъде ло-

гически и онтичен субект, то духът е субектът на личност-

та, познанието и поведението (срв. с Хегел, § 248, 249, 

549, 381, 38). Хегел и Жак Маритен пишат еднозначно: 

―Субектът-носител е действителен, защото притежава пре-

дикати‖. Запазва атрибутивните си свойства и придобива 

или загубва акциденталните. Чист субект, който няма пре-

дикатите, е абстракция. Ненаучна абстракция са чисти 

предикати или ―диалектическа игра‖ с всеобщо-особено и 

единично, защото те се реализират в отделно съществу-

ващото. Субектът е този, който битийства и същест-

вува. Собствена онтология (единство от същност и същес-

твуване, основание и проявление) може да има само реал-

ният субект. За Маритен и П. Яков ―каквината‖ не е абс-

трактната същност (―рефлектираща в другото‖), а действи-

телната и реализирана същност на ―това, което е започна-

ло да бъде‖, т.е. единството на субстанция -субект (Хегел). 

Субектът придобива, губи или актуализира предикати-
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свойства, така той удовлетворява принципа на тъждество 

и саморазвитие. Субектът(suppositum; subject)―играе най-

важната роля в томисткия универсум‖. Към това Хегел 

прибавя, следвайки линия на Платон, че всяко смъртно не-

що се запазва, но не така, че да бъде същото като божест-

веното. Само духът е достатъчно силен, за да понесе 

противоречията и да се саморазвива (§381,387,169-

170);( Маритен, Maritain J. II-207- 208; Maquart 105-А, III).  

Според томизма ―разумната душа” не зависи вът-

решно от телесните процеси, защото те не са неин “кон-

ституиращ елемент‖. За тях остават низшите функции 

като ―хранене, размножаване, острота на сетивата‖. 

Материята като ―чиста отрицателност‖ или ―битие във 

възможност‖ съществува само чрез ентелехията и субек-

тивния дух. Духът контролира тялото чрез ―формата‖ или 

―субстанцията-род‖, която е субект на тялото, т.е. душата 

(Това Хегел обяснява така: духът е субект на мисленето и 

като ―Третото, което е истината и на двете” (на душа-

та и тялото) е тъждествено със субекта на личността 

(Хегел, Логика ,с.255). Според томистите разумната душа 

(mens, дух) трябва да се разглежда същностно и необходи-

мо. Духът принципно не попада в сферата на естест-

вознанието или социалните науки, а е предмет на теоло-

гията, философията и рационалната психология. Същест-

вуват три ―особени състояния‖: 1. В положение на ―съе-

динение на душата с тялото‖;  2. В ―разделянето‖ на двете 

(като процес или акт);  3. В положение на ―издигане на ес-

тествената му сила до славната светлина по един свръхес-

тествен начин‖.  

Същественото е ―това, което подхожда на духа ви-

наги‖. То не е състоянията на психофизична конституция, 

смъртта на органичното тяло и ―митарствата на душата‖. 
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Едва третото положение касае изцяло безтелесното същес-

твуване и възкресението. Активният разум е най-богопо-

добното в човека, защото е силата, която трансформира 

―впечатленията‖ в ―специи‖ и ―абстрактни категории‖, до-

като пасивният разум е само ―във възможност‖ и осигуря-

ва само операциите на паметта, заедно с психофизическо-

то взаимодействие не без активния дух. При корес-

пондентното познание се реализира постепенна демате-

риализация на специите - те са не това което, а са  това, 

чрез което се познава: species - sensitivi, impressiones, 

rationalis, intelligibilis. Спрямо самото човешко познание 

при ―низшите твари‖ - душата съвпада с формата: расте-

ния-вегетативна, животни-чувствена. Само при човека хи-

леморфизмът не съвпада с отношението дух-душа-тяло. 

Докато душата като ентелехия на тялото е форма, а тялото 

нейна материя (у Хегел: тялото е външна реализация на 

душата, както правото на свобода и Вселената на Бога), 

духът може да бъде при определени условия 

самодостатъчен субект. ―Бог индивидуално е сътворил 

всяка разумна и безсмъртна душа (духовна монада!)..., в 

момента, когато ембрионът става човешко тяло‖ (Жил-

сон), в онтогенезата от 2 месец-гаструлация до 5 месец-

цефалогенезата от вътреутробното развитие. Православни 

мислители като Й.Филипон смятат, че в своето ―утробно 

развитие човекът следва същия ред ―като степените на съ-

ществуващото: неодушевено семе, растителен живот, жи-

вотно и едва накрая  той става ―цялостен човек с разумна 

душа‖ (вероятно 6-7 месец, при оформен мозък!-б.м.СП) 

(Жилсон, с. 242; с.110,242;105,с. 208-210; Thomas - Q20 а2; 

Coplestone - гл.V;Пенов 1996 - гл.III, IV; Vrietz J - с. 201, 

260-264). Томизмът приема реално безсмъртие на душа-

та, но го смята за непълноценно, докато тя – душата като 
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субстанциална форма - не се съедини и не формира чрез 

допълнителния креативен акт на Бог ново славно и 

ангелоподобно тяло.  Човекът е Capax Dei - “съсъдът на 

Бога”, който е способен за съюз с Всевишния и 

Всемогъщия, Единия Бог (или с Абсолютната Божест-

вена Троица - за томисти и християни), и с Неговите 

ангели. От човека се изисква ментална активност - поз-

нание, вяра, надежда и любов. 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 

-За влиянието на юдейската и елинска 

философия: Тома Аквински и неотомизмът приемат:  -от 

Платон: Идеята за Бог като Творец, космологичното 

доказателство; безмъртието на душата /анима/ и част 

от аргументите за това; както и определието за реалност-

тя винаги има ефективна природа. 

- от Аристотел – принципа на хилеморфизма, който 

основно преработват; категориите възможност и дейст-

вителност стават потенция и акт /Бог вместо форма на 

формите или мислене на мисленето е Actus Purus et Ens 

Entium, Ens Realisimus/. Под влияние пак на Аристотел 

приемат космологичното и телеологичното доказателство 

за Бога и кореспондентната теория за истината. Тъй 

като познанието е кореспонденция между субекта и обек-

та, а и двете са сътворени от Бога, който не е лъжец, то 

ние познаваме постепенно съобразно с нашето си развитие 

един истински свят. Нововъведение е принципът  «Бог не 

е лъжец» и доктрината за специите/species* като това, 

чрез което се познава, а не това, което се познава: специес 

импрессе, специес сензитива, специес рациони, специес  

интелигибилис. А сетивата наистина могат да ни заблудят, 

но per accidence, а не per naturae. 
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           Светът е разположен на няколко нива /но: Бог не е 

нито дух, нито тяло, нито форма, нито материя, а е 

нещо трето/. Тук вместо Хегелова триада се прилага 

формалната троичност! Пак от Аристотел се възприема и 

доразвива формално-логичната силогистика – от 4-те 

фигури, през субект-предикатния анализ, а после логичес-

кия квадрат на Псьол. Докато от Платон опосредствано се 

приемат, но и ограничават,  само психологическо и 

морално доказателство за Бога, то онтологичното, което е 

най-обхватно, традиционно се отхвърля. От юдейския 

философ Филон Александрийски се наследява 

концепцията за Бог като трансцендентен свръхсубект и 

светостта на Б.Имена/А-Шем/. Пак от него се използва и 

условният силогизъм във формата «Ако А, то B & ако В то 

C; следователно, Ако А, то С―, а от него и  стоиците 

условно-категоричния силогизъм. 

            Следва дебело да отбележим и че: Рамба м ( ивр.- 

  на иврит акроним за рабби Моше бен Маймон - (    רמב"ם 

 или Моисей Маймонид (1135-1204 г.) (רבי משה בן מיימון)

преди св. Тома развива космологичните доказателства 

за Бога, прилага идеята за самоусъвършенстване на 

човека в този свят, който е средство и училище за без-

смъртие, а целта е небесното царство и тоталното 

безсмъртие. Той превръща философията и естествоз-

нанието в апология на вярата и създава апологетиката 

като отделна философска и теологична дисциплина. 

Разбира се, в разцвета на Средновековната култура не 

съществуват понятия като „плагиатство―, а борба на идеи 

и утвърждаване на истината. Т.напр. идеята на Моисей 

Маймонид за излишното възкресение - та нали целта е 

саморазвитие на душата в този свят училище за безсмър-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
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тие и допускането й в отвъдния свят на небесното царс-

тво/העולם הבא , или מלכות שמי ם/ - не се приема от Тома и 

неотомизма. Те и до сега смятат, че душата е безсмър-

тна, но непълноценна без тяло и компенсират това с до-

пълнителен креативен акт на Бога при възкресението 

и съединяването на душата с ново, славно и ангеподоб-

но тяло. За сметка на това, обаче, доразвиват юдейската 

концепция за ангелите като синове Божии (בני האלוהים), a 

и деветте /в юдаизма са 10/ степени на над-сетивно и не-

материално битийстване с блажена визия/ visia beata/ и 

свръхинтуитивно познание. 

      По-нататък ЮДЕЙСКИТЕ ИДЕИ за: 1/ Безсмъртието 

на човешката личност изцяло се трансформира във възкре-

сение с душа и тяло; Идеите за: 2/ Месията /избавителят-

човек, в когото е влязъл Святия Дух на Всевишния, който 

ще възстанови справедливостта/; и 3/ ХАЛАКА и 

ШЕКИНАХ /в юдаизма като приложение на общите за 

Вселената 613 Заповеди = 248/+/&365/-/ и достигане на 

осъзнато единство с априори даденото Божествено 

всеприсъствие – те в католицизма и томизма се преин-

терпретират като свръх-хилеморфично единство на Бого -

човека и детерминиране на света от Бога. Самото Сът-

ворение се превръща в свободен и чист акт на Милосър-

дие, а изкуплението и спасението – реализация на потен-

циалния Божи План. Не следва да се смята, че правос-

лавните собствено философски доктрини са по-развити от 

католическите. Вярно е обратното: като философия те са 

доста по-елементарни и не могат да се освободят от 

предразсъдъка, че философията и науките служат само за 

апологетика. Останалото е догматика. Ала в догматиката 

няма нито едно доказателство. Дори исихастката докт-

рина, която разработва понятието за „нетленни божес-
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твени енергии―, не развива диалектическа логика и не 

надхвърля ФОРМАЛНАТА ТРОИЧНОСТ на „дюнамис, 

енергейа и ентелехейа―.   

Авторски схеми на проф., дфн Ст.Пенов:                  

И в трите системи:  Интерпретацията на света е от- го-

ре надолу, от висше към низше! Фиг.1:Теологична схема 

на католическия Универсум: Нова интерпретация на 

Аристотеловия  хилеморфизъм  и 4-те вида съдържателно  

битие; Само космологични+ телеологични д-ва за Бога: 

Тома Аквински и кардинал Д.Ж. Мерсие, П.Яков.  

ПРИНЦИПИ 2: Неоплатонически религиозно-философ-

ски Универсум: ОНТОЛОГИЧНО доказателство, субор-

диниращо космологични и телеологични д-ва за Бога.  1. 1-

ца, ЕДИННО Свръхбитие на Бога.                                               

2. Ум или Божествен ЛОГОС.     

3. Душа на Вселената. 

4. Физичен космос и тела. 

Идеята като конкретно несетивно битие и парадигма 

/образец за космоса и съществата с психофизична 

конститутция  (По Платон, Прокъл, Плотин, М. Фичино). 

   Система.3:   Юдейски универсум(    שמע  ישראל  ) 

1.Свръхбитие на Абсолютния Бог /Ен соф/. Божието 

Име-акроним на битие /  הויה / при общи, но специфично 

действащи на нивата на онтична пълнота, 613 закона, 

валидни за целия Универсум. 

2. 10-степенна йерархия на битие от светове-училища за 

безсмъртие – философско-кабалистична система  СЕФИ-

РОТ.  10 вида и нива на битийстващи Бней Елоим или 

Синове Божии. Реално съществуване на Аолам хаба - 

Отвъден свят и небесно царство (מלכות שמים). 

3. Единна човешка личност с 5 вида  субординирани  
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души и 1 тяло. 

4/ Генином и шеол – временни състояния за лечение на 

болните личности /по Филон Александрийски, Соломон. 

Габирол, Моше Маймонид/. 

                             БИБЛИОГРАФИЯ: 

               Авторски монографии на Ст.Пенов: 

I. „Философия на духа―-С.1996;  

II.Философия на религията-2000 (съавтор Ив.Слаников);  

III.„Мистерии на юдаизма и християнството― - С.2005; 

IV.„Диалектическият Логос на Религията - Религиозната 

философиа на абрахамичните религии― -С.2015.   
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Гл.ас., д-р Людмил Петров, 

( ИИОЗ-БАН, катедра: Религия, вярвания и светоглед) 

Римският примат във вселенската църква. 

Roman primacy in the ecumenical Church 

Chief assist.prof., Dr. Lyudmil Petrov 

Key words : Peter ministry primate, catholicity, triarhiya, tet-

rarchy, pentarhiya, avtokefalizam, etnofiletizam, caesaropa-

pism, Primacy of the Bishop of Rome "Byzantine Papism," 

"Byzantine Protestantism." 

Ключови думи: Петрово служение, примат, съборност, 

триархия, тетрархия, пентархия, автокефализъм, етнофи-

летизъм, цезаропапизъм, папоцезаризъм, „византийски 

папизъм―, „византийски протестантизъм―. 

 

Summary: The aim of this article is to understand more deeply the 

role and prerogatives of the bishop of Rome during the period when 

the Churches of East and West were in communion, notwithstanding 

certain divergences between them and to realize more profoundly on 

the ground of the Holy Scripture and Tradition full and supreme 

power of jurisdiction over the whole Church, not only in matters of 

faith and morals, but also in those which concern the discipline and 

government of the Church throughout the whole world of the 

Roman Pontiff – the primacy at the different levels of the life of the 

Church, local, regional and universal. 

 

Проблемът с първенството е без съмнение в сърце-

то на римокатолическо-православните взаимоотношения. 

Според повечето водещи православни теолози, богослов-

ските проблеми между Римокатолическата църква и 

Православието дори могат да бъдат редуцирани до един 

единствен, а именно - римският примат. Православното 

богословие относно този проблем обаче не е „монолитно‖. 

„Някои православни богослови – по думите на митр.Йоан 
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Зизиулас – смятат, че претенциите на папата, респективно 

на неговото първенство, нямат догматическо съдържание 

и че в същност то може да бъде релативизирано. За тях 

първенството има отношение само към каноническото 

право и не засяга вярата. Те не виждат никаква връзка 

между първенството и естеството на Църквата. За тях 

служението на първенството не касае същността на 

Църквата. Други пък твърдят, че първенството в Църквата 

принадлежи на същността/esse/ на Църквата, а не е 

обикновен факт в каноничния ред. Те си дават сметка, че 

не можем да се откажем от първенството и това да не е в 

ущърб на нашата вяра.  Това показва, че темата на 

първенството е проблем не само по отношение на претен-

циите на римския епископ, но и вътре в самата правос-

лавна Църква‖. Според визията на първата група, насто-

ящата структура на първенството, характерна за Римския 

Престол е резултат просто от човешки и преходни фак-

тори, и не почива на Божествена инстанция. С това иска да 

се каже, че Църквата би съществувала и без първенството, 

докато не би могла да съществува без епископите или 

съборите, бидейки те реалности от Божественото право, 

съставляващи битието на Църквата. Тази позиция изг-

лежда пренебрегва някои факти присъстващи в правос-

лавната традиция и също във вярата: простия и очевиден 

факт, че не може да има съборност без първенство. Тогава, 

а ако съборността е по Божествено право, със същата 

титла /ранг / трябва да бъде и първенството. 

          За представителите на втората група приматът е кон-

ститутивен елемент на Христовата Църква, както и кри-

терий за нейното припознаване и гарант за нейното ед-
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инство. Православните богослови много често, като конт-

рапункт на западното разбиране на папския примат, 

използват формулата „първенство по чест и ред‖ – една 

неясна формула, която фактически не просто не е същест-

вувала дори и в православната Църква, в която например 

при отсъствие на Патриарха или по време, когато неговия 

престол е вакантен, не може да се осъществи никакъв 

избор на епископ, нито извършването на какъвто и да е 

каноничен акт, но се явява и дълбоко чужда на самото 

християнство. Срв.: „И който иска да бъде пръв между 

вас, нека бъде слуга на всички―( Марк 10:43-44; Матей 

20:26-27).„Но вие недейте така; а по-големият между вас 

нека бъде като по-малкия, и който ръководи – като онзи, 

който слугува (Лука 22:26). Не така ли завършва папския 

титул – „...слуга на Божиите слуги―?! Именно за едно 

такова първенство в любовта и в служението настоява 

днес Рим. За православната църква не може да има 

първенство, защото висшият авторитет, истинският‖ 

primus‖ в Църквата е Съборът. Това обаче далеч не е вяр-

но, ако разгледаме детайлно църковната история, където 

може да се види, че критерий за самият събор е истината 

или по-точно казано: правилното изповедание на вярата. А 

кой е критерият за самата истина?!  

           Факт е липсата на консенсус сред водещите пра-

вославни богослови относно това. Н. Афанасиев, напри-

мер, настояваше, че една вселенска еклесиология е непоз-

ната за античната Църква до Св.Киприан. Ал. Шмеман  

пък вижда проблема по-различно. За него Църквата е поз-

навала едно Вселенско първенство по Божествено право. 

„Първенството‖ пише той „е необходим израз на един-
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ството във вярата и в живота на всички повсеместни 

Църкви.‖ За Йоан Майендорф първенството бе неизбежна 

необходимост за съществуванието на Църквата в све-

та.„Не е имало епоха - пише той - в която Църквата да не е 

познавала известен ред преди всичко между апостолите и 

след това всред епископите, и в този ред един апостол, 

св.Петър, и в последствие един епископ воглаве на една 

поместна Църква, който да не е заемал мястото на пър-

ви…, и  чиято функция да не е била в служение на единст-

вото на световно ниво, така както функцията на един 

първи на една област е да бъде фактор на единството на 

регионално ниво‖. Зизиулас смята, че „първият е едно 

условие без което не може /condition sine quanon/ да бъде 

учреден събора, и че събора от своя страна е едно необ-

ходимо условие за упражняването на първенството. Фак-

тът, че всички синоди имат своя първи, означава също, че 

и вселенските събори би трябвало да имат своя първи. А 

това означава автоматически вселенско първенство. На та-

зи база православното богословие би могло да бъде склон-

но да приеме първенството на всички нива на църковната 

структура, включително и вселенското. Вселенското 

първенство може да е валидно само в отношение с тези, 

които съставляват събора и никога изолирано, тоест, вън 

от реалността на общението‖. И въпреки, че Зизиулас 

смята библейската екзегетика и историята за един 

несигурен терен за сближаването на различните позиции 

по този въпрос, в наше време историците на Църквата са 

съгласни за това, че всички приемници на Петър на 

римската катедра са съзнавали ясно възложената върху 

тях особена мисия. Що се касае за особените пълномощия 
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произтичащи от нея, то те са претърпели в хода на 

историята различни изменения, и далеч не навсякъде – 

особено на Изток – тяхната трактовка е една и съща. В 

Рим с голямо внимание се отнасяли към това пре-

рогативите на приемника на Петър да се подчертаят 

особено ясно.  

           Нека не се спираме отделно на всички библейски 

цитати, които католическите богослови привеждат по те-

мата за примата на св.Петър, тъй като не самото Писание, 

а неговата рецепция от страна на Църквата е наистина ме-

родавно. Ето защо ще направя опит да приведа само тази 

рецепция, отразена в патристиката, както западна, така и 

източна, множеството съборни актове и канони, раз-

личните императорски кодекси и исторически хроники, и 

разбира се в самия живот на Църквата, експлицитно 

представящи църковното Предание. Тъкмо затова нас-

тоява и Първият ватикански събор, заявявайки, че него-

вите определения трябва да се тълкуват в светлината на 

„древната и неизменна вяра на Вселенската църква― (DS 

3052), израз на която се явяват Актовете на вселенските 

събори и светите канони― (DS 3059), а нейно въплъщение 

– „непрекъснатото църковно Предание―. Критериите, в 

съответствие с които трябва да се тълкуват неговите опре-

деления се явяват: Преданието на неразделната Църква, 

светите канони приети в тази епоха, и постановленията на 

вселенските събори общи за Изтока и Запада.  

          Цитати от светите отци, потвърждаващи особе-

ната роля (първенството) на св.Петър и неговите 

приемници: 

      Св.Амвросий Медиолански:„Където е Петър,там е цър-

квата. И където е Църквата, там няма смърт, но живот ве-
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чен.‖ (In Ps. 40; Enarr. 30; PL 14, 1134); ―Петър е наречен 

Камък защото, като камък, който не може да бъде помес-

тен, той устоява и обединява множеството в едно цяло 

християнско здание.‖ (Ambrose, Serm. 4); ‖Христос е Ка-

мъкът, ‗защото пиеха от духовния камък, който идеше по-

дире им; а камъкът беше Христос‘ (Първо послание до 

Коринтяни 10:4), и Той не отказа да дари тази титла дори 

на Своя ученик, за да може и той да бъде ‗Петър‘, имайки 

от Камъка неизменното постоянство на здравата вяра.‖ 

(Expos. in Luc.); „Можеше ли тогава Той да не укрепи вя-

рата на този, на когото, действайки от Своята свободна во-

ля и по Собствената Си власт, Той повери Царството, 

провъзгласявайки го, по този начин, за основа на Църква-

та? (Евангелие от Матея 16:18)‖(De fide, 4, 56; PL 16, 653). 

Свети Йероним: ―Аз не следвам друг предводител, освен 

Христа, и не влизам в общение с друг, освен с ваше 

блаженство (Папа Дамас I), тоест, с престола на Петър. Аз 

знам, че това е камъкът, на който е била построена 

Църквата. Който яде Агнеца извън този дом, той 

сквернодейства. Всеки, който не е в Ноевия ковчег, ще 

погине, когато се надигне потопът.‖ (Свети Йероним, 

Писма 15:2); ―Не само Христос е Камъкът, тъй като Той 

даде на апостол Петър да се нарича ‗Камък‘.‖ (Свети 

Йероним, Коментари върху Книгата на пророк Йеремия, 

3:65) ;―…както последният (Платон) беше принц на фило-

софите, така първият (Петър) беше принц на апостолите: 

върху него беше здраво основана Църквата Божия, и нито 

потоп, нито буря могат да я разклатят.‖ (Свети Йероним, 

Срещу Пелагияните 1:14а);―...един от дванадесетте е 

избран да бъде техен глава, за да се избегне всеки повод за 

разделение.‖ (Against Jovinian 1:26) 

Тертулиан: ―Нима нещо беше скрито от Петър, който 

беше наречен Камък, на който (камък) беше изградена 



46 
  

църквата; който получи ключовете от Царството Небесно, 

и властта да свързва и развързва на небето и на земята?‖ 

(De Praescript Haeret) 

            Свети Иполит Римски: ―Петър, Камъкът на вярата, 

когото Христос, нашият Господ, нарече блажен, учителят 

на църквата, първият сред учениците, който има Клю-

човете от Царството.‖ (Ex Fabricio, Op. Hippol. tom. ii. De 

Fine Mundi et de Antichristo, n. 9) 

          Свети Киприян Картагенски: 

―Тъй като първо на Петър, върху когото Той изгради 

Църквата, и когото Той назначи и от когото показа, че 

трябва да извира единството...‖ (Cyprian, Ep. lxxiiii ad 

Fubaian); ―Бог е един, и Христос е един, и Църквата е една, 

и престолът (на Петър) е един, по Словото Божие, 

(поставен - бел. пр.) върху камък ...‖ (Cyprian, Ep. xl. ad 

Pleb); ―Петър, на когото Господ поверява Своите овце, да 

бъдат хранени и пазени, върху когото поставя основата на 

Църквата ...‖ (Cyprian, De Habitu Virg) 

         Свети Ефрем Сирин: ―Симоне, мой ученико, Аз те 

направих основа на Светата Църква. Аз навреме те наре-

кох Петър (голям камък – бел. пр.), защото ти ще подкре-

пяш всички нейни здания. Ти ще бдиш (inspect-букв.над-

зираваш, инспектираш – б. пр.) над тези, които ще изгра-

дят на земята Църква за Мен. Ако те искат да изградят не-

що фалшиво, ти, основата, ще ги порицаеш. Ти си главата 

и изворът, от който извират всички Мои учения.‖ 

(Ephraem, Homilies 4:1). 

     Свети Оптат:―Не можеш да отречеш, че знаеш, че в 

гр.Рим епископският престол беше даден първо на Петър 

;престолът, на който седеше Петър, той, който беше глава 

– затова той също е наричан Кифа (Камък) – на всички 

апостоли; единственият престол, в който единството на 

всички е запазено.‖ (The Schism of the Donatists 2:2) 
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      Свети Иларий Пиктавийски: ―Блажени Симон, който, 

след изповядването на Таинството, беше поставен за ка-

мъка-основа на Църквата и получи ключовете на Царство-

то.‖ (Hilary, De Trinitate, 6:20) 

     Свети Кирил Йерусалимски:‖Петър, най-първият сред 

апостолите, Върховният Вестител на Църквата‖.   

     Свети Григорий Богослов: ―Вижте, че от учениците 

Христови, които всички са били велики и достойни, един е 

наречен Камък и му е поверена Църквата.‖ (Свети Гри-

горий, T. i или xxxii);―Петър, Първият сред апостолите, но 

той беше Камък‖ (Свети Григорий, T. ii.);―(Петър), този 

неразбит (несчупен, цял – б. пр.) Камък, който държеше 

ключовете.‖ (Свети Григорий, Поеми за морала, Т. ii.) 

„На Ной, този обикновен човек, който бил предобраз на 

Христа, реално бил поверен целият свят, т.е. съдбата на 

целия свят, на всички хора. На него било възложено важно 

вселенско служение и той изпълнявал Божието поръчение. 

И така, нима не може, принципно, на един човек да бъде 

възложено едно мащабно служение в областта на 

духовното, в областта на видимото административно 

управление на Църквата? Защо не? Не съществуват 

никакви препятствия за това. Това е напълно 

богоугодно‖…Така и Петър бил „удостоен с най-важното 

поръчение‖. (Свт.Григорий Богослов. Слово 28) 

      Феофилакт Охридски: 

„Той връчва на Петър грижата за овцете по цялата все-

лена, връчва тази грижа не на някой друг, а на него, първо, 

защото той бил избран сред всички и бил устата на целия 

апостолски лик. И така, който обича Христа, този е 

длъжен да поеме грижата за агънцата и за овцете. Длъжен 

е „да храни‖ агънцата, т.е. да надзирава над по-малките, и 

„да пасе‖овцете, което указва на едно още по-висше 

ръководство. Господ връчил на Петър грижата за всички 
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верни. Защото ако Яков получил престол в Йерусалим, то 

Петър – в цялата вселена.; „Това, че Петър бил 

ръководител (Корифей-Първовърховен) на апостолите, 

никога не е пораждало възражения. Павел бил велик и 

върховен пример за всички, поради трудовете и скърбите, 

които понесъл заради Христа. Павел е равен на Петър по 

апостолско служение и чест, но не е равен на Петър в 

служението на властта. Именно затова Петър е именуван 

Корифей на апостолите, а не Павел.‖ 

      Свети Григорий Ниски: 

―Петър, с цялата си душа, отъждествява себе си с Агнеца; 

и, променяйки името му, и той е променен от Господа в 

нещо по-божествено. Вместо Симон, бидейки наречен и 

ставайки Камък, великият Петър не придобива тази бла-

годат, напредвайки малко по малко, но изведнъж, слушай-

ки брат си (Андрей), повярвал в Агнеца, и чрез вярата си 

беше направен съвършен, и, оставайки верен на Камъка, 

сам стана Петър.‖(Gregory of Nyssa T. i. Hom. xv. in C. 

Cantic); ―Петър ...най-здрaвият Камък, върху който Господ 

изгради Църквата Си.‖ (Alt. Or. De. S. Steph.) 

     Свети Василий Велики: ―Домът Божий, който е Църква-

та на Живия Бог, основата на която са светите планини 

(светите апостоли - б.пр.), тъй като тя е изградена върху 

апостолите и пророците. Една от тези планини беше Пе-

тър, върху който Камък Господ обеща да построи Църк-

вата Си.‖ (T. i. Comment. in Esai. c. ii.);―Душата на блаже-

ния Петър беше наречена благороден Камък ...‖ (Свети 

Василий, Проповеди) (Basil, Sermon 1 De Fide I.13) 

       Свети Епифаний Кипърски: ―Блажения Петър, който 

за кратко отхвърли Бога, Петър, който беше първи сред 

апостолите, той, който стана между нас наистина здрав 

Камък, върху който се основава Вярата Божия, върху кой-

то Камък Църквата е по всякакъв начин построена.‖ 
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(Epiphanius, Adv. Haeres); „Тъй като, по всякакъв начин, 

вярата е утвърдена в него, който получи ключовете от 

Царството Небесно; който развързва на земята и свързва в 

рая. Тъй като в него се намират всички неуловими въп-

роси на вярата ... И той чу от Господа, Петре, ‗паси моите 

агънца‘ (Евангелие от Иоана 21:15); на него беше повере-

но стадото; той върви напред, достоен за възхищение,във 

властта на своя Господар.‖ (Epiphanius, T. ii. in Anchor.,9) 

      Свети Астерий от Понт: 

―Петър не си отива без отплата и възнаграждение; но беше 

провъзгласен за ‗блажен‘ от наистина Блаженият, и беше 

наречен Камък на вярата, основа и фундамент на Църквата 

Божия.‖ (Hom. in Apost. Pet. et Paul, tom ii) 

    Свети Йоан Златоуст:―... и когато назовавам Петър, аз 

назовавам този Камък, тази здрава основа, великият 

апостол, първият сред учениците...‖ (T. ii. Hom. iii. de 

Paednit);―Петър, водачът на църковения хор, уста на ос-

таналите апостоли, Глава на своите братя, поставеният над 

цялата вселена, тази основа на Църквата.‖ (In illud. hoc 

Scitote); ―Петър, ... този стълб на Църквата, опора на 

вярата, основа на изповеданието.‖ (T. iii. Hom. de Dec. 

Mill. Talent); „Князът на апостолите, на когото Христос 

поверил всички (<...>), имал право сам, изхождайки от 

своята власт, да назначи приемник на Юда, и ако в даде-

ния случай, той събрал останалите апостоли, то това той 

прави не по задължение, а от неговата добра воля‖. (Ion. 

Chrys. Opp.t. IX, col. 27,30,31) 

     Свети Августин: 

―Тези жалки несретници, отказващи да признаят Петър 

като Камъка и да повярват, са изгубили тези ключове от 

своите ръце‖(Св.Августин,Christian Combat);‖Ела, братко, 

ако искаш да бъдеш присаден към лозата.Мъчително е да 

те гледаме, как лежиш, отрязан. Преброй епископите от 
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епархията на Петър. И в този ред на отците, виж кой кого 

наследява. Това е камъкът, над когото гордите порти 

адови няма да надделеят. Всички, които се радват в мир, 

съдят истинно.‖ (Psalmus Contra Pertem Donati.) 

      Свети Кирил Александрийски: 

―Той няма да бъде наричан повече Симон, упражнявайки 

над него властта да го управлява, понеже той е вече Негов. 

Но чрез име, подходящо за неговото същество, Той 

променя името му на Петър, от думата ‗petra‘ (камък); 

защото върху него Той след това ще основе Църквата 

Си.‖(Свети Кирил,T.iv.Comm.in Joan.);―Блажен си ти, не 

наричайки, Камък нещо друго, намеквайки за името му, но 

непреклонната и здрава вяра на ученика, върху когото е 

основана и поставена без опасност да падне Църквата 

Христова.‖ (Свети Кирил, За Светата Троица);  ―Той обе-

щава да основе Църквата Си, придавайки й непреклон-

ност, тъй като Той е Господ на силата (в смисъл ‗устойчи-

востта‘ – б. пр.), и над нея Той поставя Петър като Пас-

тир.‖ (Свети Кирил, Коментари върху Ев. от Матея)  

    Свети папа Лъв I: 

―Нашият Господ Иисус Христос ... е поставил основното 

Си поръчение върху блажения Петър, главният сред 

всички апостоли ... Той искаше този, който участва в 

Неговото неразделно единство, да бъде наречен с име, 

отговарящо на това, което той е: 'ти си Петър, и на този 

камък ще съградя църквата Си' (Евангелие от Матея 

16:18), за да бъде основана сградата на вечния храм върху 

твърдия камък Петър, укрепявайки Църквата Си толкова 

сигурно, че нито човешкото безразсъдство да я връхлети, 

нито портите адови да й надделеят.― (Свети папа Лъв, 

Писма 10:1)  

     Свети Григорий Двоеслов: 
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―Кой може да не знае факта, че Светата Църква е укрепена 

здраво върху принца на апостолите, чиято твърдост на 

характера се простира и върху името му, за да бъде 

наречен той Петър като ‗камъка‘, когато гласът на 

Истината казва, ‗ще ти дам ключовете на царството 

небесно' (Евангелие от Матея 16:19). На него е казано: 'и 

ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си.' (Ев. от 

Лука 22:32)― (Letter 40 in Book 6, Migne, Patr. Lat., vol 

77);―Очевидно е за всички, които познават Евангелието, 

че, чрез гласа Божий, грижата за цялата църква беше 

поверена на светия Петър, принцът на апостолите,  на него 

са поверени грижата и управлението на цялата църква.― 

(Epistle ad. Maurit. Augustus, lib. iv. epist. 32) 

    Свети Максим Изповедник: 

―Колко повече в случая на свещенството и църквата на 

Рим, които от древността и до днес председателства над 

всички църкви под слънцето? Бидейки със сигурност 

получила това канонично, както и от съборите и 

апостолите, както и от принцовете на последните (Петър и 

Павел), и причислявайки се към тях, тя (Римската църква – 

б.пр.) не подлежи на никакви писания или декрети в 

съборните документи, поради положението на нейния 

Понтиф ... макар всички тези (писания и декрети на 

съборите – б.пр.) да са еднакво подчинени на нея 

(Римската църква) според свещения закон. И така, без 

страх, но с пълна свята и подобаваща увереност, тези 

свещенослужители (Римските папи) са част от истинно 

здравия и постоянен камък, тоест от най-великата и 

апостолска църква на Рим.‖ (J.B. Mansi, ed. Amplissima 

Collectio Conciliorum, vol. 10) 

      Свети Никифор, патриарх Цариградски: 

―Без Римския папа или негови представители, които да 

председателстват събора,  доктрина, представена от 
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църквата, макар да е потвърдена от каноничните правила и 

да е в църковна употреба, никога не може да получи пълно 

одобрение или валидност. Защото те са (Римските папи – 

б.пр.) тези, на които е било поверено управлението на 

свещените дела, и които са получили в ръцете си честта на 

първенството между апостолите.‖ (Niceph. Cpl. pro. s. 

imag. c 25 [Mai N. Bibl. pp. ii. 30]); Свети Теодор Студит в 

писмо до папа Лъв III, пише: 

―Тъй като на великия Петър Христос, нашият Господ, 

повери службата главен пастир, след като му повери 

ключовете от царството небесно, всяка новост в 

Католическата църква трябва да бъде отпратена (за 

потвърждение – б.пр.) към Петър или неговия наследник.‖ 

(Theodore, Bk. I. Ep. 23). 

―Нека той (Константинополският патриарх Никифор) да 

свика на събор тези, с които има разногласия, ако не е 

възможно да присъстват представители на другите 

патриарси, което може да стане, ако императорът поиска 

да присъства западният патриарх (Римският папа), на 

когото е дадена власт над вселенския събор; но нека има 

мир и единство, като той изпрати писмата от събора до 

Първия Престол.‖ (Patr. Graec. 99, 1420) 

„Свидетелствам пред Бога и хората, че те сами себе си са 

отделили от Тялото Христово, от Върховния Престол, на 

който Христос предаде ключовете на вярата, на която по 

обещанието на Онзи, Който е Истина, портите на ада няма 

да надделеят до свършека на века т.е. устата на ерети-

ците‖. [Преп.Феодор Студит. К Навкратию сыну, Ep. 407, 

Fatouros 564-566]; „Нашето основание е твърдо утвърдено 

от писаните и неписани предания от самото време на 

идването на Христос на земята. Ние се държим за този 

престол, за който Христос е казал: „Ти си Петър и на този 

камък ще съградя Църквата си и портите адови няма да и 
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надделеят‖ (Мат. 16:18); „Вслушай се, глава на апос-

толите, от Бога издигнат пастир на стадото Христово, 

имащ ключ за Царството небесно, камък на вярата, на 

който е издигната съборната Църква. Защото ти си Петър, 

украсяващ и правоправещ престола на Петър‖;„Ела тук от 

Запада, христолюбиви „пробуди се, не отритвай ни 

завинаги‖(Пс.43:24). За тебе е казал Христос нашият Бог: 

„И ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си‖ (Лука 

22:32). Ето времето и мястото: помогни ни, поставен за 

това от Бога: простри ръката си за помощ, колкото можеш; 

ти имаш сила от Бога, защото първенствуваш сред всички, 

за което си и поставен‖;„Наистина узнахме ние смирените, 

че истинският приемник на върховния от апостолите 

предстоятелства Римската църква; действително се 

убедихме, че Господ не е оставил нашата Църква, за която 

във връхлетелите я нещастия има от древност и от начало 

една единствена помощ от Вас, по Божия промисъл. 

Защото Вие действително сте изначално незамърсеният и 

неподправен източник на православието‖. 

     Свети Методий Великоморавски ясно свидетелства, че 

авторитетът на всеки един Вселенски събор зависи от 

авторитета на Рим: ―Заради неговото първенство, от Рим-

ския Понтиф не се изисква да присъства на Вселенските 

събори, но без неговото участие, изявено чрез изпраща-

нето на негови представители, всеки един Вселенски съ-

бор е недействителен, защото той (или неговите предста-

вители – б. пр.) е този, който председателства събора.‖ 

(свети Методий, по Н. Брянчанинов, Руската църква (1931 

г.), 46, цитиран от Бътлър, Църква и непогрешимост, 210) 

―Не е вярно, както потвърждава този канон, че Светите 

Отци са давали първенство на стария Рим, тъй като той е 

бил столица на империята; това първенство идва от горе, 

по Божия благодат. Затова в йерархично отношение Рим 
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държи най-високото място и е Първият Престол. Затова 

правото на стария Рим е постоянно вовеки, и това е 

становището на всички църкви―. (Upon This Rock (San 

Francisco: Ignatius, 1999), p. 177) 

    Св.Ириней Лионски:  

„Лин получи своето епископско служение в Римската 

Църква от Петър и Павел, които я основаха и устроиха.‖ 

/Против Ересите ІІІ, 3, 3/; „По задължение с тази църква, 

заради нейната преимуществена важност, се съгласува 

всяка църква, тъй като апостолското Предание винаги и 

навсякъде се е пазело от вярващите.‖ /Adv. Haer. Ill, 3,2/ 

В своето писмо до св.Киприян Картагенски, свети папа 

Корнелий пише по повод обръщането на бивши нова-

циани към Христовата Църква, цитирайки техните 

покайни слова: „Ние знаем, че има само един Бог, един 

Христос Господ, Който ние изповядваме, един Свети Дух, 

и един трябва да бъде епископът във Вселенската Църква. 

     Свети Сириций (320-399) в „За Римската Църква като 

глава на тялото на Вселенската Църква‖ пише следното: 

„…учитайки характера на нашето служение, ние не бива 

да крием и не може да мълчим, защото на нас подобава 

повече, отколкото на останалите да проявяваме ревност за 

християнската религия. Ние носим бремето на всички 

отрудени, или по-точно ап.Петър го носи в нас, който ни 

помага и се грижи за нас като негови наследници‖―до този 

ден имаше премного заблуждения, ето защо сега всички 

епископи трябва да се придържат към гореизложеното 

правило, ако не искат да отпаднат от твърдостта на апос-

толския камък, на който Христос въздигна Вселенската 

Църква‖. (Сочинения Римских Понтификов I-IX вв.) 

      Архиеп. Григорий Палама. Омилия 11: 

‖Пита се, нима тези изключителни поръчения, които по-

лучил Петър, приключват със смъртта му? Но тогава и 
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Църквата би трябвало да прекрати своето съществуване 

заедно с него, или да се превърне в нещо съществено дру-

го от това, което било при Петър. А все още предстояло да 

бъдат въвеждани в Църквата всички хора до свършека на 

света.] 

       Тогава, на кого е предадено Петровото служение, на 

кого е поверен целия свят, подобно на Ной? На Ной пома-

гали Бог и неговото семейство. На Петър също помагали, 

но заради помощта, не се обезсмислял главният. Нима е 

имало много глави при Ной? Тогава би имало безпорядък 

и разделение. Нима е имало много глави при Петър? Но 

тогава царството, разделило се в самото себе си, не би 

устояло и би се разпаднало. Кой след смъртта на 

апостолите ще изпълнява работата на Ной и Петър? 

Патриарсите? Но кой ще ги примири и ще бъде техен 

арбитър, когато те въстанат един срещу друг. Кой ще уп-

равлява кораба? Външен кесар? Но къде е сега кесарят, 

когато няма империя? И нима на кесаря е поверена Църк-

вата, а не на апостол Петър – главният сред епископите? 

Особеното и вселенско служение на Петър, първият 

епископ на Рим, трябвало да премине към втория епископ 

на Рим – Лин‖. 

          Из различни съборни актове и канони, 

императорски кодекси и исторически хроники. 

 „Тези, противоречащи си едно на друго послания, нака-

рали (папа) Юлий да отговори с ответна грамота и да по-

рицае събиралите се в Антиохия епископи, първо – за 

грубостта на техните послания, второ – за нарушаването 

на църковните правила, защото те не го поканили на 

Събора, тъй като по силата на църковното правило, 

никакво постановление не бива да бъде въвеждано в 

Църквата без съгласието на римския епископ; и трето – за 

това, че те тайно изопачили вярата. [Сократ Схоластик. 
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Церковная история. 2, 17]…според църковното правило, 

никакво постановление не бива да бъде въвеждано в 

Църквата без съгласието на римския епископ‖. [Сократ 

Схоластик. Церковная история. 2, 8] 

        Едикт на императорите Теодосий и Валентиниан за 

подчинението на епископите на римския папа в 445 г.: 

„…Тъй като първенството на апостолската столица е 

утвърдено заради заслугите на св.Петър, най-първият в 

епископски сан, достойнството на града Рим и чрез 

властта на свещения събор, да не дръзва нечие 

високомерие да си позволява нещо противно на властта на 

споменатата столица. Само тогава ще се пази 

повсеместния мир в църквите, когато всички те се 

подчиняват на своя покровител, което и до сега се 

съблюдаваше…‖.  

       Съдържанието на декрета на папа Калист /217-222/, 

съдържащ акта на опрощаването, ни е известно от 

съчинението на Тертулиян (De pudicitia, 21), в което се 

споменава, че Калист, напомняйки за своята власт се 

позовава на властта да връзва и развързва /Мт. 16:19/. Тази 

власт според Калист била предадена „на цялата църква на 

Петър, разположена в тази област‖ или още по-точно: „на 

цялата църква, пребиваваща в общение с Петър‖.  В IV 

глава De Ecclesiae unitate Киприян, цитирайки текста от 16 

глава на Евангелието от Матей „Tu es Petrus‖, заявява: 

„primatus Petro datur‖, като гарант за единството на  

Църквата, както на поместно, така и на вселенско ниво. 

Обръщайки се през 252 година към „епископа на града, 

чиито древност и авторитет се признават‖ – към Папа 

Корнилий (Ер. 59), – Киприян не пропуска да спомене, и 

то изключително ясно, в какво се състоят неговите 

пълномощия: „Navigare audent, et ad Petri cathedram atque 

ad ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta 
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est...‖; Римската църква се явява за него „престол на 

Петър‖ и „първенствуваща църква, която е източник за 

единението на епископите‖. 

          Антиохийският събор 338 г., обръщайки се към 

Римския епископ по делото на Атанасий Александрийски, 

приветства град Рим защото „в него пребивава приемника 

на  първовърховния апостол‖.  Съгласно правилата на 

Сардикийския събор, които на Запад са поместени в 

„Сборник на вселенските събори―, и който бил потвърден 

от Трулския събор, на Рим се признават преимуществата 

да бъде последна съдебна истанция. Тези канони (3, 4, 5 и 

9) – според Барнард и Зибен, изследователи на 

Сардикийския събор – предоставят на Рим права на 

апелационен, а не само на касационен съд – т.е. право на 

това папата да взема самостоятелно решение по дадено 

дело, отменяйки предходното решение на областия събор, 

а не само право да върне едно дело за неговото 

преразглеждане. За първи път позоваване на каноните на 

Сардикийския събор, при обръщането към папата с 

апелация, е във връзка с делото на Апиарий Сикски през 

417 г., който подава апелация до папа Зосим. За тези 

канони открито говори и св.Лъв Велики, обръщайки се 

към император Теодосий II, като ги приписва на 

Никейския събор. Папа Николай I, в отговор до Реймския 

епископ Хинкмар, също се позовава на каноните от 

Сардика/Никея, за да потвърди правата си на апелативна 

инстанция.  На правилата на този събор се позовават и 

папските легати на Константинополския събор през 861 

г., на който бил осъден патриарх Игнатий. Легатите 

настояват, по силата на тези канони, че патриарх Игнатий 

има право на апелация до римския папа Николай I. В 

отговора на папа Николай І до император Михаил ІІІ, се 

говори за неотменимите права на Римския престол и 
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властта на папата „над цялата земя т.е. над цялата 

Вселенска църква‖ („super omnem terram, id est super 

universam ecclesiam‖), в това число и над 

Константинополската църква.  

         Рецепцията на Изтока е била винаги, че само 

западните епископи са длъжни и могат да се обръщат с 

апелация към папата. Що се касае до източните, то те 

трябва да се обръщат или към императора, или към 

константинополския патриарх. Факт е обаче, че 

множество източни епископи нееднократно са се 

обръщали с апелация до папата. 

         В 382 г. римският синод начело с папа Дамас, ясно и 

недвусмислено заявява,че на Рим принадлежи правото на 

първенство, базирано на това, че римският епископ се 

явява приемник и викарий на апостол Петър. Напълно е 

възможно именно на този синод да са приети първите три 

глави от Decretum Gelasianum, в които въпросът за прима-

та да се поставя в такъв аспект. Срещу мнението на осъ-

дения на събора в Аквилея ариански епископ Паладий, и в 

защита на папа Дамас, се обявява св. Амвросий 

Медиолански. Паладий утвърждавал, че всяка една епис-

копска катедра се явява приемница на cathedra Petri. На 

това Амвросий възразява, че думите за „камъка от 16 гл. 

на евангелието от Матей, се отнасят персонално до ап. 

Петър. За Амвросий тази отговорност, с която бил облечен 

Петър, била предадена и на неговия приемник на римската 

катедра. Освен на Матей 16 гл., Амвросий се позовава на 

Йоан 21:15, а така също и на Лука 22:31, като по този 

начин той става първия от отците, който обръща внимание 

на съгласуваността на тези евангелски текстове. Следва да 

се отбележи, че за Амвросий идеята за първенството на 

римската катедра никога не е била схващана като идея за 

абсолютна власт. Амвросий е убеден, че апостолската вяра 
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се пази в неповреден вид в Римската църква, и че 

общението с тази църква се явява залог за пребиваване в 

истинската вяра. Той настоява на това, че в случай на 

възникване на някакви спорове относно вярата или 

църковното устройство трябва всички да се обръщат към 

Рим. В още по-категоричен тон Амвросий говори за 

преимущественото положение на римската църква по от-

ношение на другите църкви в посланието си до императо-

ра: „Ние молим Ваше Величество да не допускате никакви 

покушения срещу римската църква, доколкото именно от 

нея цялото човечество получава преимущества от 

свещеното общение‖ (Ер. 11, 4; PL 16, 986). Съвремен-

никът на Амвросий, блаж. Йероним споделя напълно това 

му убеждение. В своето послание до папа Дамас, той 

пише: „Аз пиша на приемника на рибаря и последователя 

на Кръста. Чрез общението аз пребивавам в единение с 

Ваше Блаженство, т.е. с престола на Петър.Аз знам, че 

Църквата е основана на този камък‖. Действително по 

силата на своето положение римският епископ е отговарял 

да опазването на „правилата на вярата‖.   

        На Eфеския събор 431 г. папският легат Филип се 

представя като посланик на папа Целестин, „приемник и 

викарий на Петър‖, заявявайки при това, че този титул на 

Римския първосвещеник се явява общопризнат. Легатите 

на папа Целестин напомнят,че Христос е поставил Петър 

за основа на Църквата, и че Петър продължава да присъс-

тва в своите приемници, изпълнявайки чрез тях функцията 

на арбитър. В своето послание до събора от 15 март 432 г., 

папа Целестин пише, че на него е възложена грижата за 

цялата „пълнота‖ на Църквата, която се явява жив израз на 

„грижата на Петър‖, и която се простира върху всички. 

Той се позовава на откъс от посланието до коринтяните 

(2Кор 11:28), в което се говори за „грижата за всички 
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църкви‖. Когато Ефеският събор осъдил Несторий (папата 

прави това още по-рано), папският легат Филип заявява, 

че „светите членове на тялото се възсъединиха с главата‖. 

Епископите,които опетнили себе си с участието в Ефеския 

„разбойнически събор‖, но покаяли се за това, са длъжни 

да възстановят общението си с папата, доколкото то се 

явява критерий за истинската католичност. Така например 

в своето послание от 31 юли 432 г. Йоан Антиохийски 

пише на папа Сикст III, че той „седи на апостолския 

престол,и е маяк за цялата църква― (1,1/I, 7, 158). Други 

двама източни епископи отказали примирението в 433 г. – 

Ефтерий Тиански и Еладий Тарски – се обръщат към 

папата като „към този, който е поставен от Бога на 

кормилото на властта― (1, I/IV, 145-148).  

По време на Халкидонския събор (451) папа Лъв Велики 

заявява, че Господ е предал властта на апостолите чрез 

Петър  (Sermo IV, 2,//6, 54, 149). Така формулираната от 

св.Лъв концепция, от този момент нататък, ще отразява 

гледната точка на Рим относно границите на властта на 

патриарсите по отношение властта на папата. Към тази 

концепция се добавя и теорията за „трите престола на Пе-

тър‖ т.е. за трите катедри основани от ап.Петър: римската, 

антиохийската и александрийската. Свети Лъв нарича 

римския понтиф „архиепископ на всички църкви‖, а на 

друго място: „папа на Вселенската Църква‖ (1//I/I, 2, 93).  

      Желаейки да обосноват въздигането на Константино-

пол /в прословутото 28 правило/, съборните отци молят 

папата светлината на римската апостолическа катедра да 

освети „другия Рим―, който по този начин, духовно ще 

представлява едно цяло с първия Рим (Ер.98 // 6, 54, 958). 

В посланието на събора до императора се утвърждава, че 

папата „подобно на Петър води всеки дух и всеки разум 

към Бога‖ (1, II/ I, 3, 110), а в своето послание до Лъв, 
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Анатолий Константинополски подтвърждава, че майка на 

неговата катедра се явява римската катедра (Ер. 101 

//6,54,984). Тъйкато Лъв отказва да ратифицира 28 

правило, Анатолий в друго свое послание, се отказва от 28 

канон и хвърля цялата вина за приемането му на кон-

стантинополския клир (Ер. 132 //6, 54, 1082 - 1084). По та-

зи причина за определен период това правило не било 

включвано в каноническите сборници и самите гърци 

признавали само 27 правила. Все пак този спорен текст 

бил отново възпроизведен от Трулския събор (692), в 

неговото 36-то правило. В решенията на събора ясно се 

подчертава особената роля на ап.Петър и неговите 

приемници: ―Тъй като най-светият и блажен Лъв (свети 

папа Лъв I - б. пр.), архиепископ на великия и старинен 

Рим, чрез нас, и чрез този най-свят събор, заедно с три 

пъти блажения и най-славен апостол Петър, който е 

камъкът и основата на Католическата църква, и основата 

на православната вяра, го (Диоскор – александрийски 

епископ, еретик – б.пр.) лишава от епископството му.‖ 

(Acts of the Council, session 3) 

        По време на шестия Вселенски събор (III Констан-

тинополски, 680 - 681) папа Агатон заявява, че именно на 

него принадлежи определящата власт по въпросите на вя-

рата. В Римската църква, основана от Петър и продължа-

ваща да бъде място на неговото присъствие, винаги е 

пазила в чистота апостолската вяра, поради което тя и се 

явява „духовна майка на всички останали църкви‖ (3, XI, 

234, 235, 239, 242). Посланието на папа Агатон било пос-

рещнато със същия ентусиазъм, както и Томоса на св.Лъв 

на Халкидонския събор: „Петър говори чрез устата на 

Агатон―. Съборът помолил папата да утвърди (бил упот-

ребен глаголът „kanonizein―) неговите решения, което и 

било направено от приемника на Агатон – Лъв II. „Той се 
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подписва под решенията на събора и ги утвърждава чрез 

властта на блажения Петър― (7, 215).   

      Новоизбраният константинополски патр.Тарасий,вед-

нага след интронизацията си, с ясното намерение да свика 

вселенски събор за утвърждаване на иконопочитанието,се 

опитал да влезе във връзка с останалите източни 

патриарси, които отказали да отговорят на неговите пис-

ма. На неговите послания обаче отговорили „благочестиви 

мъже―- монаси от тези патриархати. Това, което те напи-

сали е изключително важно,а именно,че при нужда може 

да бъде свикан събор, въпреки отсъствието на всички тези 

патриарси, при условие, че „всесветейшия и апостоли-

чески римски папа одобри този събор и присъства на него 

лично или чрез свои представители(3,XII,1134), както това 

било при провеждането на VI-я  вселенски събор.  

       На седмия Вселенски събор (II Никейски, 787) папата 

напомня чрез своите легати, че основният критерий за 

чистотата на вярата се явява вярата на Рим, а критерий за 

пребиваване в църковно общение (3, XII, 1134), – 

общението с Рим (3, XII, 1086). В окончателния вариант 

на „Актовете― на събора, които били подхвърлени на 

определени корекции, които имали за цел да удовлетворят 

византийците, се натъкваме и на един друг фрагмент, в 

който папата призовава императорите да почитат „викария 

на св.ап.Петър―, и в който Рим се определя като „глава на 

всички Божии църкви―(3, XII, 1058), нещо което може да 

бъде открито още в „Кодекса‖ на Юстиниян Ι, където той 

нарича папата „глава на всички светейши Божии йереи‖ и 

„църкви‖, а себе си смирено нарича „син‖ на папата 

(Novell. 17, 9). Константинополския събор през 879 г. 

(признаван и на Изток и на Запад), както и самият 

патр.Фотий признават първенството на Римската катедра 

и правото на апелация към Рим. 
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      Интересно е да се спомене и историческото свидетел-

ство на Бургундският монах Раул Глабер, който пише, в 

своята „Хроника на хилядната година‖, за една източна 

мисия през 1024 г. при папа Йоан ХІХ (събитието по-

късно е споменато и от Юг дьо Флавиньи). Представена е 

молбата на патриарх Евстатий и император Василий ІІ, 

които биха желали „със съгласието на римския папа 

църквата в Константинопол да бъде наречена и призната 

за вселенска в своя свят, както е Рим за целия свят‖. След 

това Глабер споменава и за писмото на известния абат 

Гийом от Волпиано до същия папа, „заел по Божия милост 

и с благословията на първия сред апостолите Петър най-

личния от всички земни престоли‖,... припомняйки му, че 

„макар властта на Римската империя, някога единствена 

на земята, днес да се осъществява от безброй скиптри тук 

и там по света, то властта да връзва и да развързва и на 

земята, и на небето, бе дадена като неотменим дар 

единствено на оня, който заема Петровия висок престол‖ / 

Глабер. 2012, 142-143/. 

      Редно е да се спомене и изповеданието на гърците на 

втория събор в Лион: ‖Светата Римска църква притежава 

върховното и пълно първенство и княжество над цялата 

католическа църква. Тя истинно и смирено признава, че е 

получила това от Самия Господ в блажения Петър –прин-

цът и началникът на апостолите, чийто наследник е римс-

кият понтиф, заедно в пълнотата на властта. И след като 

преди всички други тя има дълга да защитава истината на 

вярата, ако възникнат някакви въпроси относно вярата, 

чрез нейния съд те трябва да бъдат разрешавани.‖ 

       Ето определението и на събора във Флоренция, което е 

подписано от цялото православие:‖Римският понтиф е 

истинският наместник на Христос, глава на цялата църква 

и отец и учител на всички християни; и на него бе по-
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верена от блажения Петър чрез нашия Господ Иисус 

Христос, пълната власт за грижа, управление и ръковод-

ство на цялата църква‖. 

       В ІV-V в. Константинополската църква се превръща 

в църква на империята, в която императорът, чиято власт 

придобива сакрален характер, получава „арбитражна 

власт‖ по въпросите на вярата. В своята знаменита теория 

за симфонията на властите Юстиниян предоставя на 

епископа областта на молитвата, а за себе си оставя 

грижата за „истинните Божии догмати и за честта на 

свещениците‖, тоест казано по друг начин jus docendi et 

administrandi‖. Юстиниян, даже отсъствайки, е ръководил 

V Вселенски събор и даже му е заповядал да прекъсне 

общение с папа Вигилий. Императорската привилегия 

princeps legibus solutus est е нееднократно потвърдена във 

византийското законодателство, проявявайки се в част-

ност в това, че императорът не подлежал на запрещение за 

вероучителни грешки: имало е императори-еретици и 

даже ересиарси, но никога нито един от тях не е бил ана-

темосан или отлъчен, а принципът на „икономия‖ позво-

лявал на императора временно да прекратява действието 

на законите и каноните в името на „общото благо‖.На 

Изток, където единственият император миропомазан и 

признат за свят, чрез благодатта на помазването, смята и 

нарича себе си избран и вселен единствено от Бог. Ето 

защо от Евсевий до Валсамон, теоретиците на импе-

раторската власт прибягват до определението квази епис-

коп не толкова, за да смегчат твърдението за свеще-

ническия характер на императорската функция, колкото за 

да внушат, че то е напълно валидно само във ветхоза-

ветното разбиране. ―Свещенството‖ на императора съвсем 

не е символично, то е ―метафорично‖ в смисъл, че трябва 

да бъде ―транспонирано‖ от един регистър в друг.  
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Валсамон говори недвусмислено за „епископските права‖ 

на императора и в известен смисъл неговата власт е по-

висша от тази на патриарсите, с които той споделя честта 

да благославя с дикирия (в дясната ръка). (288) Всичко 

това той обяснява чрез достъпа на императора до олтара и 

двойното миропомазване. По силата на своето мироп0о-

мазание императорът носи следните сакрални титли: 

„външен епископ‖; „общ епископ‖; „квази епископ‖; 

„всеобщ епистемонах на Църквите‖. Срв. напр. Евстатий 

Солунски използва думата „епистемонарх‖, когато говори 

за Самият Бог или за ветхозаветните патриарси.  Според 

Михаил ІІІ Палеолог – решенията на патриарха трябва да 

следват решенията на императора, а църковните служби са 

само копие на императорските. Дори обявяването 

(―хейротониа‖) на дадени ―светски‖ титли от императора е 

приравнено с нещо като ординация. 

       През 1194 г. Валсамон, отговаряйки на въпросите на 

Александрийския патриарх Марк пише: „Моделът на 

Константинопол е единственото средство за спасението на 

разпадащото се християнство. На Изток единството се 

гарантира от императорът, а на Запад от върховенството 

на папската власт‖. Относно упреците на Григорий 

Асбестас срещу имп. Василий І за покръстването на 

евреите, които той самият е посвещавал във вярата, на-

месвайки се в делата на епископите. Валсамон пита: ―Не 

са ли императорите по-висши от ограничените в своето 

качество епископи, щом за разлика от тях могат да бъдат 

―всемирни учители‖? Никита Хониат пише, че Мануил 

Комнин доста често в своите катехизични проповеди 

засягал божествените догмати и повдигал парливи 

въпроси на екзегезата и теологията. Срв. коментара на 

Валсамон на 12 правило на Анкирския събор. 
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      В избора на константинополски патриарх, думата на 

императора имала решаващо значение. От времето на 

Халкидонския събор, Константинополската църква 

фактически престава да бъде самостоятелен институт 

отделен от държавата. На шестия вселенски събор 

„православната империя‖ дори напълно се отъждествява с 

Църквата – „и портите адови не ще надделеят над 

православната империя‖ (3, XI, 668 С).  На Запад тъкмо 

обратното – при ръкополагане на император папата 

престава да му дава църковен сан, подобен на ―каноник на 

свети Петър‖, или на кандидат-дякон. Тук дебатът за 

императора-свещеник няма същия залог, размива се в 

множествеността на царствата и едва надхвърля сферата 

на символичното. Папа Григорий II (715-731), в отговора 

си до император Лъв ІІІ, който нарича себе си „император 

и свещеник‖, прави следната уточняваща уговорка към 

това определение, а именно, че то е вярно само дотолкова, 

доколкото императорите, в съгласие с понтифиците, се 

стараят да задълбочат разбирането на догматите. В друго 

свое послание до него папа Григорий ІІ пише: „Догматите 

на църквата са дело на понтифиците, а не на 

императорите. Понтифиците председателстват в Църквата 

и не взимат върху себе си грижата за държавните работи. 

По същия начин и императорите не трябва да се месят в 

работите на Църквата‖ (3, 12,968-969).  ―Обединението на 

двете власти преди появата на Христос има сатанински 

характер, а след Въплъщението е проява на светотатство‖ 

– пише папа Геласий (492-496) в свое писмо до император 

Анастасий. 

       Обикновено се смята сред православните богослови, 

малко и по навик, че Изтокът никога не е познавал тази 

форма на първенство, която се утвърдила на Запад след 

Григорианската реформа и Тридентския събор, поради 
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което тя никога не може и да бъде приета от него. Призна-

ването на примата на римския епископ в епохата на 

вселенските събори от Изтока, в никакъв случай обаче не 

може да бъде свеждано до едно просто „първенство по 

чест―. Първата претенция за първенството на римския 

понтиф, или по-точно казано за ролята на главен арбитър, 

се появява в посланието на папа Юлий І, написано от 

името на Римски събор 340 г. Седемдесет години по-късно 

папа Инокентий І (401-417) прави следващата крачка в 

това направление: „a qua /a sede Petri/ ipse episcopatus et 

tota auctoritas nominis eius emersit‖ Ер. 29. Що се касае до 

св. Лъв I (440-465), то той поставя началото на схващането 

за тайнственото идентифициране на римския понтиф със 

св. ап. Петър, съгласно което чрез устата на папата говори 

сам князът на апостолите. Sermo IV, 4. Освен това той 

смятал, че Христос предал властта на апостолите чрез св. 

Петър Sermo IV, 27. 8 – теорията за „триархията‖, която 

Лъв съвсем логично изтъква. 

      В своето послание "Proposueramus" до император Ми-

хаил III от 28 септември 865 г., папа Николай І повтаря 

становището на св.Лъв за триархията Рим, Александрия и 

Антиохия. Тези църкви – пише папа Николай - са 

получили своите прерогативи от апостолите Петър и 

Павел за разлика от Константинопол. „Не бива никой да се 

съмнява, че именно чрез посредничеството на тези три 

главни църкви, облечени във власт от апостолите Петър и 

Павел, се осъществява грижата за всички църкви‖. В 

отговорите си до българите в 866 г. папа Николай излага 

същата идея, но много по-аргументирано. „За истински 

патриарси трябва да се считат само тези, които заемат 

апостолски катедри…що се касае до епископите на 

Константинопол и Йерусалим, то макар те и да се 

именуват патриарси, нямат същата власт като тази на Рим, 
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Александрия и Антиохия. Вие питате, кой от патриарсите 

е втори. Според учението на Римската църква, указанията 

на Никейските канони, учението на епископите на Рим и 

по самите доводи на разума – това е патриархът на 

Александрия‖. 

      Константинополската църква, в повечето случаи със 

съдействието на императора, целенасочено и системно, 

начевайки от І Константинополски събор през 381 г., се 

опитва да подмени мястото и ролята на римския понтиф 

като ги узурпира впоследствие напълно – това, което се 

опитва да направи и императорът.Особено показателно в 

това отношение е появата между 879-886 на известния 

трактат „Епанагоги‖ („Исагоги‖), който е част от един по-

голям общ кодекс начинание на Македонската династия, 

който по-късно ще бъде наречен „Василики‖, и който е 

бил официално обнародван. Преамбюла и първите три 

титула се предполага с основание, че са писани от Фотий. 

В титул ІІІ  – само и единствено константинополския 

патриарх се определя като „въплътен жив образ на 

Христос‖, който със своите действия и думи начертава 

истината‖. Само и единствено на него принадлежи 

правото да тълкува църковните постановления и 

правилата на Вселенските Събори. „Той е нов Моисей и 

нов Мелхиседек‖ – заявка и за двете власти. Неговата 

власт не е от институционален порядък.  

     Титул ІІІ, 10. не допуска никаква подялба на властта 

между патриарха и митрополитите, въпреки че те разпо-

лагат с относителна автономия и в синода…, защото пат-

риаршеската власт се осъществява на друго, вселенско 

равнище, което теоретически е неограничено, а практи-

чески се простира върху всички територии на бившата Из-

точна империя. За тази цел „Исагоги‖ се опира на 3 канон 

на ІІ ВС, 28 правило на ІV ВС и на 36 -то на Трулския 
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(691-692), в които патриаршеството на Константинопол се 

нарежда на второ място след Рим и преди Александрия, 

Антиохия и Йерусалим. Те обаче са окарикатурени. „Тъй 

като престолът в Константинопол е отличен чрез 

императора, той е обявен за първи по решение на светите 

събори. Съобразявайки се с това, свещените закони 

предписват, че спорните случаи, които се отнасят до 

другите патриаршии, трябва да се доведат до негово зна-

ние и да се подложат на неговата присъда‖. Това е начин 

да се отнеме първенството от императора. Императорът е 

дефиниран като „легитимна власт‖ противно на ели-

нистичната и римската традиция, където той е „над за-

коните‖, защото самият той е „жив закон‖ и се подчинява 

на законите единствено по своя воля. (Жилбер Дагрон, 

Императорът и Свещеникът, С. 2006, 247-262 стр.). 

      По-късно патриарх Антоний IV, позовавайки се на 

„Исагоги‖, пише до Москва: „Аз съм всеобщ учител на 

всички християни... Патриархът заема мястото на Христа 

и седи заедно с Него на владишкия престол.. Който почита 

патриарха, почита Самия Христос‖.Също така характерно 

е и писмото на патриарх Филотей Кокин, написано през 

1370 г. до руския княз относно патриаршеската си власт: 

„Тъй като Бог назначи наше смирение за глава на всички 

християни, където и да се намират във вселената, и за 

ходатай и пазител на техните души, то всички те зависят 

от мен, отецът и учителят на всички тях…и тъй като 

обхождането на вселената е свръх възможностите на един 

слаб и безсилен човек, наше смирение като избира най-

добрите и издигнали се в добродетелите люде, за да ги 

утвърди и ръкоположи за пастири, учители и архиереи, ги 

изпраща по всички крайща на вселената‖. 

Патриарх Михаил Керуларий, подобно на Фотий, също се 

вдъхновява от римския папски модел на управление. Йоан 
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Скилица разказва, че той „стигнал до там да носи сандали 

в пурпурен цвят твърдейки, че такъв е обичаят на 

древното свещенство. Керуларий се позовава на Дар-

(ът)ението на Константин‖ (изваден за първи път през 

септември 1053 от Декретите на Псевдо-Исидор, където 

той е фигурирал от около 850 г.), за да обоснове своите 

претенции за предимство на патриарха пред импера-

тора.„Какви са привилегиите на светата Църквата на Ста-

рия Рим научаваме от правилата, отправени писмено от 

император Константин до свети Силвестър, тогава папа на 

Рим‖, а именно: „не е справедливо земният император да 

пази властта там, където небесният цар е установил 

главния сред свещениците и главата на християнството‖.  

Важно е да се отбележи, че има повсеместна рецепция на 

този документ и несъмнена употреба на Изток. Той е бил 

приеман като исторически безспорен и достоверен. Не е 

имало никаква полемика по този въпрос. Големият 

канонист от ХІІ в. Валсамон изобщо не се съмнява, че този 

документ е отдавна известен в Константинопол, и че е 

абсолютно автентичен.  

        На фона на тези опити за официализиране на доктри-

ната за един „източен папизъм‖, опити, които продъл-

жават и до ден днешен от страна на Вселенската патри-

аршия, учението за пентархията е само етап към неговото 

достигане. Учението за пентархията било формулирано, в 

класическия си вид, от антиохийския патриарх Петър ІІ 

(1052-1056). Според него Божествената благодат е 

поставила пет патриарси и това число не бива да се 

превишава. Никой от тези патриарси не може да говори от 

името на цялата Църква, освен след съвещание с 

останалите. Ето защо – пише известният канонист и 

антиохийски патриарх Валсамон в ХІІ в. – „следва да се 

молим за това папата да се обърне, та мистическото Тяло 
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да не остане лишено от едно свое чувство‖. Той обаче не 

счита за възможно папата да бъде заменен с друг патриарх 

(PG, t. CXXXVIII, col. 1022). И ако Валсамон използва 

аналогията с петте чувства, за да покаже пълното 

равенство между патриархатите, то Анастасий 

Библиотекар използва същото това сравнение, за да 

изтъкне първенството на Римския епископ, сравнявайки го 

със зрението. В Рим пентархията била приета като 

административна система, но никога като апостолска. 

Рим схваща първенството си на основата на 

„Петровото служение‖, а не на историческото място на 

Рим във византийската икумена като имперска столица. В 

официалните римски документи въпросът за „петте 

престола‖ въобще не е поставян. Св.Григорий Велики, 

въпреки че уведомил четирите патриархата за своето 

възкачване на римската катедра, в частната си 

кореспонденция продължава да развива старата идея за 

трите патриарха – Рим, Александрия и Антиохия, седящи 

на престолите на Св.Петър. Рим никога не е схващал себе 

си като един от патриархатите, в смисъла, който му 

придавали на Изток. Към епископите на Венеция, Аквилея 

и Лион също било прието да се обръщат с титула 

„патрирарх‖.  

        Пентархията – явила се като своеобразен контра-

пункт на римския примат – била нововъведение. Една от 

причините за възникването на монофизитската схизма е 

отказът на Александрия да приеме пентархията и третата 

позиция след Константинопол, след като под влиянието на 

законите на Юстиниян пентархията се превръща в 

структура на гражданското управление. Споровете за-

почват, когато през V в. пентархията става част от адм0и-

нистративната и юридическа система, а не просто някакъв 
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идеал. Така тя се превръща в съставна част от едно 

явление, което Йоан Майендорф нарича „византийски 

папизъм‖. Останалите патриаршии не могли да мечтаят за 

такава власт. Парадоксално е, но авторитетът и пълно-

мощията на Вселенския патриарх се увеличават едва 

сл00ед падането на Византия под турска власт, която му 

възлага отговорността за всички поданици-християни. 

Висшите йерархически позиции, по това време, в 

останалите източноправославни патриаршии, били 

възможни само за гърци – в ущърб на местното население. 

Това значително улеснило отношенията между главите на 

пентархията. Вселенският патриарх Йеремия ІІ, в 

отсъствието на останалите източни патриарси, одобрил 

молбата на Петър Велики за упразването на 

патриаршеството в Русия и замяната му с колективен 

орган – „Светейши Правителствен Синод― през 1723 г. 

Още веднъж през 1948 г. Вселенският патриарх напомня 

на Московската патриаршия, че никой освен него няма 

право да свиква всеправославен събор, какъвто руската 

църква имала намерение да проведе по това време. По 

тази именно причина, състоялият се форум бил наречен 

„съвещание―. Представителите на вселенската патриаршия 

и Еладската църква взели участие само в тържествата по 

случай 500 г. от нейната автокефалия, но не и в самото 

съвещание. Ето какво пише патриарх Атинагор през 1950 

г. за мястото и ролята на Вселенската патриаршия: 

„...именно чрез нея (Вселенската патр.) – т.е. чрез 

общението и връзката си с нея – различните православни 

църкви се съединяват в тялото на едната, свята, съборна и 
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апостолска православна Църква, глава на която се явява не 

някой друг, а Самият Иисус Христос...―.  

       Ако проследим църковната история ще забележим, 

че всички православни църкви, без апостолските, са полу-

чили своята църковна независимост чрез автопрокламация 

(самопровъзгласяване). Онова, на което си струва да се 

обърне внимание е фактът, че всички те веднага са били 

екскомуникирани от страна на Вселенската патриаршия. 

Напр. Гръцката църква от 1833 г. до 1851 г. не е в 

евхаристийно общение с  Вселенската патриаршия. Ру-

мънската е екскомуникирана от 1865 г. за двадесет го-

дини; Сръбската за шестдесет; Грузинската за седемдесет; 

Българската за осемдесет и три. Московската също не 

прави изключение от останалите. След време всички те 

получават своето официално признаване и статут на 

автокефални поместни църкви именно пак от нея – Все-

ленската патриаршия. Така теорията за пентархията, ши-

роко разпространена до ХVІІ в., започнала постепенно да 

губи своя смисъл, а в днешно време съвсем е изгубила 

всякакво юридическо съдържание, отстъпвайки място на 

идеята за една всеправославна съборност, която по своята 

същност е не по-малко проблематична и противоречива, а 

и функционално анемична. Това беше особено видно при 

свикването и провеждането на „Светия и велик всеправос-

лавен събор‖ в Крит през тази година. 

        Учението за примата на римския папа има солидни 

основания както в текстовете на Новия Завет, така и в 

Преданието на Църквата, и въпреки отсъствието на догмат 

за папата през първото хилядолетие, в Църквата винаги се 

е пазело това разбиране, че Петровото служение се 
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продължава във видимата църква. И актовете на Все-

ленските събори, и трудовете на богословите от този пери-

од отразяват това разбиране. За бъдещето развитие на ди-

алога по тази тема е от ключова важност православните да 

признаят, че първенството е част от същността на Цър-

квата, а не въпрос на организация. Както и да приеме, че 

трябва да има едно първенство на вселенско ниво. Църк-

вата не може да бъде поместна без да бъде вселенска и не 

може да бъде вселенска, ако не е поместна. 
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 (1. Факторите, които глобализираха цивилизацията 

и историята – родените от науката технологии след 

Втората световна война и особено след 90-те години на 

ХХ век, настъплението на ТНК, стимулирало геополити-

ческата агресивност на Запада (САЩ) за пълна доминация 

над света под флага на политическата идеология на 

либералната демокрация и неолибералната икономика и 

фундаменталния пазар. Усилване и задълбочаване на 

глобалните неравновесия, рискове и заплахи.) 
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1. Посочените от мен и от неколцина изследователи 

на Запад и на Изток още в средата на 80-те години на ХХ 

век водещи тенденции на качествено новия етап на 

глобализацията на света отдавна са реална действител-

ност, както със своите позитивни, така и с множеството 

негативни ефекти и последствия. (1) Изминалите повече 

от три десетилетия бяха достатъчно време да се разкрият 

както реалните фактори, които предизвикаха този качест-

вено нов етап на глобализацията на света, на човешката 

история и цивилизация, така и да се видят опасните про-

цеси и тенденции, които заплашват човечеството с дълбо-

ки катаклизми и сътресения, включително и с неговото 

унищожаване.  

Факт е, че развитието, разгръщането на човешката 

история, става под въздействието на множество фактори, 

които действат в синергия, като  усилват както позитив-

ните, така и негативните ефекти на своето въздействие, и 

по този начин не само ускоряват нейното движение и 

усилват нейната динамика, но и задълбочават заложените 

в предните хилядолетия и векове неравновесия и 

противоречия. При това, както показах върху панорамата 

на Универсалната история, целият комплекс, системата  от 

фактори от собствено социален, природен и космически 

характер на всеки етап се задвижва от един ключов 

фактор, който изпълнява своеобразната роля на авангард 

на прехода от една епоха към друга качествено нова. (2) 

Определено такъв ключов фактор, който доведе до края на 

епохата на ―Студената война‖  и положи началото на 

новата епоха, чиито главни характеристики не са напълно 

изчистени от второстепени идеологически интерпре-

тирани явления, станаха информационните, комуника-

ционните и свързаните с тях технологии, родени от на-

учно-технологическата революция през 70-те и 80-те 
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години на ХХ век. Но ставащото на сцената на световната 

история днес в голяма степен ни дава основание да 

подкрепим картината на настъпващото бъдеще в началото 

на ХХІ век, показана в един от броевете на ―Le nouvell 

Observateur‖ – ―Вулканите на 21 век‖. Стана така, както 

обикновено става в историята на човечеството в про-

дължение на хилядолетия. Вместо родените от 

идеологемите илюзии за един по-добър свят, на сцената на 

историята се появява поредният Франкенщайн – 

чудовището родено от  брака между старите политически 

и икономически подходи на либералния капитализъм и 

новите технологии. И сега краят на ―Студената война‖ 

беше обявен като ―край  на историята и победа на 

либерализма‖, придружен с нови претенции за господство 

над света, нов колониализъм на изостаналите 

технологически страни. Но в отговор на новите амбиции 

на Запада бе предизвикана  нова съпротива на тези народи 

и нов в ―глобалната епоха‖, по същество ―глобален 

тероризъм‖. В неотделимо единство с това претенциите  

на либералния Запад с идеологемите на ―либералната 

демокрация‖, ―правата на човека‖ и ―мултикултурализма‖, 

подкрепени с вълната на неолиберализма и универсалния 

маркетизъм в икономиката, събудиха не само дремещия 

вулкан на Исляма в Близкия  и Средния изток и Северна 

Африка и го хвърлиха не само в непознатата мигрантска 

вълна през последните векове към метрополиите на 

бившите колониални империи и нарастващата жестока 

вълна на терора, разстройвайки техните системи за 

социална и национална сигурност, но доведоха и до 

опразване и обезсмисляне на фундаменталните ценности 

на християнството, както на католицизма и 

протестантството, така, макар и в по-слаба степен, и на 

православието.            
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(2. Откритията на науките – фундаментални и 

приложни. Без претенции за изграждане на цялостна 

научна картина на Вселената можем да говорим за 

универсалното действие на Принципа на Релативизма на 

всички нива и форми на Универсума в процеса на 

неговата Еволюция – от ―Големия взрив‖ до възникването 

на живота и неговите разумни форми, до древните и 

съвременните култури и религии и основаните на тях 

цивилизационни блокове.) 

2. И колкото и да е парадоксално и да не се разбира 

в неговата мащабност нито от представителите на 

световните религии – юдаизъм, християнство, будизъм, 

индуизъм и ислям, нито от многото учени, попаднали и 

движещи се в орбитата  на материалистическата 

философия, спасението на фундаменталните принципи и 

ценности на тези религии и изпълнението на истински 

хуманистичните цели на науката за спасението на 

човечеството е заложено в диалога и синтеза между тях. 

Защото както религията и философията, така и естест-

вените науки се стремят да постигнат, да разкрият тайната 

на Мирозданието, тайната на Началото, на Твореца на 

Универсума.  

Факт е, че всички големи учени, допринесли за 

очертаване на научната картина на света – Н. Коперник, Г. 

Галилей, Й. Кеплер, И. Нютон, М. Планк  и т.н. са били 

дълбоко вярващи. Самият А. Айнщайн въпреки нега-

тивното си отношение към религията пише в последното 

си писмо (1955), че ―докато учените не се обърнат към 

религията, те ще бъдат слепи, а докато религията не се 

обърне към науката, тя ще продължава да куца‖.   

Без да повтарям конкретиката на анализа на 

Теориите на Универсалната еволюция от трите тома на 

―Философията на универсалната история като фунда-
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ментална философия‖ (2), тук само ще маркирам няколко 

водещи принципа, изведени върху базата на този анализ, 

които без да ни предлагат ―емпирични доказателства‖ в 

духа на Кантовите антиномии, нито пък остават на нивото 

на изведените от него онтологични доказателства, 

позволили му да формулира ―Категоричния императив‖ за 

свободата като длъженствуване, като Дълг, в много по-

висока степен ни позволяват да говорим не само за 

единството на Вселената именно като Универсум, но и за 

великия промисъл и порядък, вложени в нейното Ставане 

от първия миг на ―Големия взрив‖ и в целия последващ 

милиарди години процес на еволюцията, в който един от 

водещите принципи се оказва Антропният принцип, и 

роденият в диалектическо взаимодействие с него 

Космологичен принцип, които на свой ред в човешката 

история и цивилизационно развитие се реализират като 

Принципи на Свободата и на Дълга.  

Този кратък анализ на някои от водещите 

принципи, изведени от Теорията на еволюцияга на 

Вселената/Универсума от началото на ―Големия взрив‖ до 

съвремемните развити форми на цивилизацията  в 

продължение на около 14 млрд. години по необходимост 

трябва да започне с признанието на факта, в духа на най-

великия от философите диалектици Г. Хегел, че Вселе-

ната/Универсумът е познаваема, защото от това Начало 

следва определена Логика, един целенасочен, многова-

риантен диалектически процес, който закономерно води 

до възникване на разумното същество – Човека: Homo 

sapiens‘a, който с формите и духа на културата създва 

цивилизация и по този начин продължава в своята 

История Еволюцията. Така Универсумът се самопостига 

чрез заложения в неговото Ставане изначално Промисъл. 

Това потвърждава цялата Теория на еволюцията, а не 
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теорията на Ч. Дарвин за ―Произходът на видовете и чове-

ка‖. Независимо обаче от различните митове на 

световните монотеистични религии за Единния Бог, едно 

от главните им послания са постигането на Бога от Човека 

чрез своята цялостна културна дейност и нравствено 

извисяване. Дълбокото фундаментално, а не метафорично 

единство на Принципите на Божието творение на света и 

Принципите на Универсалната еволюция, развити от 

естествените, хуманитарните и социалните науки, се 

потвърждава от много факти: 

На първо място, Вселената/Универсумът е 

познаваема и затова защото тя изначално се изгражда от 

една Универсална структура, която осигурява нейната 

системна цялостност във времето на всяка степен на Ево-

люционния процес, независимо на Принципа на Релати-

визма, потвърждаващ нейното многообразие. Същевре-

менно под въздействието на заложените в тези системи 

свойства и енергии Универсумът диалектически се въз-

произвежда, разгръщайки се пространствено непрекъснато 

и в микросвета, и в макросвета във все по-висши форми. 

Като правило преходът към по-висша форма на системна 

организация на Универсума и разгръщане на нови 

качества става както и самото негово рождение е станало 

под формата на взрив, на трансмутация, при която от едно 

предишно състояние и форма възникват нови варианти, 

нови форми, които в последващата еволюция се 

конкурират. 

Но Логиката на Универсалната еволюция като 

Логика на възхождане от едни форми на материята към 

други по-висши, т.е. като процес на нарастване на неген-

тропията, на организираността, влиза в противоречие с ІІ 

закон на термодинамиката за т.нар. ―топлинна смърт на 

Вселената‖. Към този факт, разкрит от естествените науки, 
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ако добавим и факта, че от познатата ни Вселена само 3% 

са светла материя, 7% са тъмна сянка и около 90% са 

тъмна материя, т.е. те  засега не са включени в еволю-

ционния процес и представляват по същество дълбока 

резерва на Универсума, което идва да ни покаже, че в 

своето Универсално разгръщане/развитие Вселената е 

самодостатъчна и не се нуждае от друга външа намеса, в 

съответствие с принципа на допълнителността, разкрит от 

Курт Гьодел и важим за всички останали известни ни 

системи и подсистеми. Това ни дава основание да заявим, 

че ако от анализа на логиката на Универсалната еволюция 

на Вселената следва, че всичко е заложено в Началото 

като Промисъл, като Ставане, то Творецът на това ставане, 

на това разгръщане, не е външна сила, а е заложен в самия 

Универсум и следователно става дума за разгръщане на 

Твореца. Как да не се възхитим отново от Б.Спиноза, 

който още през 17-ия  век видя единството 

/диалектическото тъждество на Бога и Природата!?  

Отчитането на универсалния характер на принципа 

на Еволюцията и универсалния характер на принципа на 

Релативизма ни дава възможност да направим два много 

важни извода, свързани с обявената тема на 

доклада/статията, именно, че, 1) в зависимост от темпа, 

ритъма на времето в една или друга планетна, звездна и 

галактическа система, там процесите на еволюцията ще 

протичат със съответния ритъм, темп. Следователно 

Еволюцията не протича като еднолинеен, равномерен 

процес в цялата Вселена, а някъде това става по-бързо, а 

на друго място - по-бавно. В това отношение ние сме 

солидарни с примера на А. Айнщайн за двамата братя-

близнаци, които остаряват различно в различни 

космически условия; и 2) принципът на Еволюцията като 

процес на възхождане, на разгръщане, на ставане от по-
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прости форми към по-сложни форми по никакъв начин не 

отрича ―стрелата на времето‖ – ―от  миналото през 

настоящето към бъдещето‖ и в този смисъл не можем да 

приемем  твърдението на А.Айнщайн за т.нар. 

―обратимост на времето‖. И това  е така, не просто защото 

не само детето не може да се върне в майката или даже да 

я роди, но защото  по-висшата форма по никакъв начин не 

може да се сведе до по-нисшата. И в този смисъл идеята за 

т.нар. ―машина на времето‖, която така успешно се 

експлоатира в Холивудските екшъни е просто една 

нереализуема фантазия. По принцип всяка по-висша 

форма снема по-нисшата, включвайки нейните елементи в 

своята система,  което й поражда, освобождава по-висши 

способности, свойства и възможности. Този момент обаче 

не ни дава никакво право да редуцираме поведенето на по-

висшата форма до по-нисшата, свеждайки разликите само 

до количествени мащаби. Тук разликите са именно 

качествени и са проява на новите системни свойства и 

възможности, които представляват по-висшата форма, 

изградена върху по-висша структура, химическата 

например по отношение на физическата, биологическата 

по отношение на химическата и социалната по отношение 

на биологическата. Опитите например на свеждането на 

социологията до социобиологията или на човешката 

културна дейност до културоподобните действия, 

основани на инстинктите на групи насекоми и животни, не 

са нищо друго освен демонстрация на механистическия 

подход към Еволюцията.  

Системата от Теории за Еволюцията, която ни 

дават естествените, хуманитарните и социалните науки,  

ни показва, че от Началото до най-висшите си форми в 

своята Универсална Еволюция Вселената запазва своята 

фундаментална структура-матрица – ядрено-сателитния си 



84 
  

характер на всички нива и във всички форми – във 

физическата, химическата, биологическата и социалната 

форма на материята. Разбира се, тази матрица-структура 

променя своите елементи, които притежават вече 

системните свойства и възможности на съответната форма 

и степен на материалното тяло на Универсума, а така 

също и във формите на планетарния разум и духовната 

култура като главен фактор на социалната форма. Така 

виждаме, че на нивото на физическата форма на материята 

има елвементи, които са изградени от ядра и сателити – 

електрони и позитрони. Но така е изграден и макросветът 

на звездните системи със съответните планети и на свой 

ред те са често със свои спътници –сателити. По същия 

принцип са изградени и химическите молекули с ядра и 

елементи, съединени в съответствие със своята 

валентност. В биологическата форма не само клетката има 

своя център, представен от РНК и ДНК, а по-късно от 

нервния център -мозъка, който именно организира 

всичките химически и други съединения в организма, но 

вече на организмено физиологическо равнище. В 

популациите виждаме центровете на йерархичните 

системи, около които се разполагат повече или по-малко 

сателити –семейства, стада, ята, глутници, прайдове и т.н. 

В социалната форма на човешките образувания 

съществуват различни форми на общност, в които винаги 

има свой специфичен център – баща, вожд, цар, епископ, 

кардинал или митрополит, патриарх или папа, а в 

държавните образувания  наблюдаваме както различни 

институции, така и съответно структуриране на 

социалното пространство – от двора и дома, до селото, 

града, столицата, държавата, съюзите и т.н. Навсякъде 

еднакви структури с леки варианти и навсякъде йерархия 

от центъра към сателитите и периферията на все по-ниски 
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нива и роля. И никакви обяснителни аргументи на 

науката, намираща се в орбитата на материалистическите 

механистически подходи, не могат да ни убедят, че това са 

случайности. Повтарящите се милиарди пъти по 

милиардногодишния път на Еволюцията случайности 

всъщност по категоричен начин ни показват, че това 

движение, това Ставане на Универсума във все по-висши 

форми, е изначално заложено, предопределено да стане. 

Разбира се, не в елементарните еднолинейни 

механистически представи на механистично разбирания 

детерминизъм, а в широка гама от варианти, които 

формално създават представата за неопределеност, а 

всъщност са степени на свободата, на избора. От избора 

именно зависи както съдбата на различните глюони, 

мюони, кварки, електрони, позитрони и т.н., а също на 

различните съединения и организми, на животни, техните 

видове и класове, и не най-накрая - на самите човеци и 

техните общества. И ако на микро и досоциално ниво този 

избор е предопределян от свойствата на самите тези 

действащи субекти, то на социалното, човешкото ниво, 

където разумът има възможност да познава и да прави 

избор, съдбата както на отделния човек, така и на цели 

народи и държави зависи от това в каква степен те правят 

верните избори на своята свобода.  

Посочването в тезисна форма само на тези няколко  

извода от постиженията на науките в края на ХХ  и 

началото на ХХІ век ми дават основание в съгласие с 

редица велики учени да потвърдя, че Вселената не само е 

Единна, че е действително Универсум, но че процесът на 

Универсалната еволюция ни показва, че тя  е жива, че се 

непрекъснато разгръща, става във все по-висши форми. 

Така можем да говорим, че съвременната 

постнекласическа наука, в която водещи наред с 
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принципът на релативизма са принципът на инфор-

мационното единство на всички елементи на колосалната 

непредставима система на Универсума, където единствено 

абсолютна е  скоростта на светлината, потвърждава 

гениалните интуитивни догадки на древните мъдреци и 

религиозни пророци за създаването на Света именно като 

Рождение, а не просто като физическо явление, 

непредставимо по никакъв начин и възпроизвеждано само 

в система от математически модели...  

Разбира се, съвременната наука, колкото и несис-

тематизирано да е това и далече от системите за образо-

вание и публичните представи на различните общества, в 

които все повече доминират екзотичните информационни 

и комуникационни апарати и технологии, разкри огромно 

количество принципи, които потвърждават направените 

по-горе в тезисна форма изводи, но които в случая поради 

ограниченията в обема не е възможно да бъдат изписвани, 

което е направено в друга моя статия (3).               

(3. Ролята на световните религии във формиране на 

духа и културната координата и националните и ци-

вилизационни психокосмоси – индуизма, будизма, юдео-

християнството (православие, католицизъм и протестанти-

зъм) и исляма. Класическите епохи на всяка религиозно-

културна цивилизация. Достигане на тавана, изчерпване 

на културно-религиозната матрица,Упадък, секуларизация 

и десекуларизация. Приспособяване в епохата на 

класическия капитализъм. Относително равновесие.)   

3. По такъв начин, ако можем в съответствие с 

разработения от нас тритомен научно-изследователски 

проект ―Философията на универсалната история като 

фундаментална философия‖ и специалното акцентиране 

на доказателствата на съвременната постнекласическа 

наука, да твърдим, че в своите постижения в края на ХХ и 
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началото на ХХІ век естествените, хуманитарните и 

социалните науки  в единство с Фундаменталната филосо-

фия, разбирана като Философия на универсалната ево-

люция/история,  се доближават до разкриване на тайната 

на сътворението на Мирозданието, върху която, основани 

на Принципа на вярата, се изграждат през хилядолетията 

всички световни монотеистически религии, то като 

подчертаваме великата роля на тези религии за формиране 

на моралните принципи и ценности на човечеството, нека 

накратко да видим в какво състояние най-общо те се 

намират в началото на 21 век.    Известно е от световната 

история, както и от историите на отделните древни 

цивилизации, че монотеистичните и монолатричните 

религии възникват върху базата на митологиите на 

древните цивилизации и ―естествените‖ религии, когато 

вече тези цивилизации са достигнали известна степен на 

зрелост и рационалност, въплътена в несистематизирания  

все още дух на техните култури. Но именно тези 

монотеистични и монолатрични религии, на които е било 

съдено да станат световни религии в условията както на 

конкуренция, така и на сътрудничество с философията и 

възникващите върху основата на практическия опит на 

древните общества науки, играят ролята на 

систематизатори на духа на културите на тези народи. И 

независимо, че в различна степен всяка от тези религии 

предлага своите принципи и ценности за обяснението и 

регулирането на поведението и отношенията на всеки 

човек, приел тези принципи и ценности както към другите 

хора, така и към другите общности, обществото и 

държавата, фокусът на тази теологична система от 

принципи и ценности е моралът, нравствеността, вярата в 

избрания Бог/богове. В този смисъл, без да влизаме в 

каквато и да е дискусия по този кръг от въпроси, ролята на 
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религиите в историята на отделните народи и 

цивилизации е била главно в моралното извисяване на 

приелия определения Бог вярващ и формиране на неговия 

светоглед, който по същество се е свеждал до специфичен, 

характерен само за неговия народ или цивилизационен 

ареал психокосмос - възприемане и преживяване по 

определен начин Универсума с всички негови атрибути и 

модуси и ролята на Създателя, Твореца на Мирозданието. 

В този смисъл този изграден в древността и 

ранното средновековие  национален (в случая с юдаизма) 

и цивилизационен психокосмос (за народите приели 

индуизма, будизма, християнството и исляма)  като 

система от възгледи за Света, Бога и Човека, изградена 

върху определена йерархична структура, започва да играе 

ролята на Координата/ Матрица на културата на 

съответните народи. Затова неслучайно цялата култура на 

индийците например е пронизана, проникната от духа на 

религията и философията на индуизма, самата тя 

закотвена в химните и нормите на ―Ведите‖, в разказите 

на ―Упанишадите‖, в ―Законите на Ману‖; на свой ред 

цялата култура на тибетци, китайци, корейци, монголци, 

японци и други народи на Азия, приели нормите и 

ценностите на будизма, носи именно неговия дух, заложен 

в наследството на Сидхартха Гаутама - Буда; едва ли е 

необходимо да подчертаваме, че в двехилядолетното 

изгнание на еврейския народ от земите на древните им 

държави Юдея и Израел  вярата в Яхве/Йехова, 

следването на неговите заповеди  и норми, записани в 

―Тората‖ от Мойсей, са формирали духа на много 

представители на този народ като ―всечовеци‖, 

постигайки върхове на световната култура, бидейки и 

оставайки си при това винаги евреи; широко известно е, че 

цивилизационната културна идентичност на Европа се 
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изгражда едва след приемането на християнството, и по 

такъв начин синтезът на принципите и духа на  юдео-

християнската и гръко-римската култури родиха духа на 

културата на Европа, които впоследствие бяха един от 

универсализиращите и интегриращи фактори на културите 

на цялото човечество, без да разрушават техните духовни 

ядра; и не най-накрая, върху ствола на напълно 

монотеистическия юдаизъм след християнството израсна 

като трета аврамическа религия ислямът.  

Когато отчитаме ролята на религиите за формиране 

на националните и цивилизационни психокосмоси, които 

стават духовните ядра на културните цивилизационни 

блокове на човечеството, в които се развива специфична 

икономическа и държавно-политическа традиция, трябва 

да държим сметка както за диалектическите 

взаимодействия и синтези на собствено религиозните 

принципи, ценности и норми и всички останали елементи 

на възприятията на света и човека, които се включват в 

системата на тези национални и цивилизационни 

психокосмоси. Например, степен на историческо развитие, 

природна среда, историческа съдба и т.н. Това обяснява 

защо в едни епохи едни народи изповядват едни религии, 

а след изпитания и сътресения приемат други. Това от 

една страна. От друга, това изграждане на носещата 

Координата/Матрица на съответната национална и 

цивилизационна култура при активната роля на 

съответната религия не е ставало безпроблемно, без 

сътресения, без съпротива, без деформации, без дълбоки 

катаклизми. Историята на всички народи и континенти е 

изпълнена със стотици войни и ексцесии, причинени от 

различни интерпретации на едни или други религиозни 

принципи. Реформацията и контрареформацията са само 

епохалното трансформиране на западния клон на 
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християнството, при което от римо-католицизма се ражда 

протестантизмът, който именно в едиство с множество 

други фактори бележи раждането на една нова 

обществено-политическа формация - капитализма, в която 

религията вече е отделена от държавата. За съжаление 

това не става в източно-православното християнство, 

което в различна степен запазва своя ортодоксален 

характер и зависимост от държавата и политическата 

власт. В системата на исляма не само не се наблюдават 

опити за модернизация, а по-скоро за връщане към 

фундаменталните принципи на тази религия, които ще 

обосноват наред със сунизма и шиизма салафизма, 

уахабизма. Всичко това в една или друга степен ще окаже 

съдбоносна роля в по-нататъшната история на тези народи 

и те ще задълбочат специфичните черти на своя 

цивилизационен психокосмос, които ще усилват неговите 

различия с налагания от Запада модел на обществено- 

историческо развитие в годините на колониалната им 

зависимост. 

В годините на дълбоките катаклизми на ХХ век – 

Първата световна война (1914-1918), Великата депресия 

(1929-1936), Втората световна война (1939-1945) и веднага 

последвалата след това ―Студена война (1947-1991), тези 

различия ще бъдат подтиснати  и изведени зад завесата на 

сцената на активната история, където действат 

политическите идеологии, без, разбира се, да бъдат 

забравени. В тези десетилетия ще действа принципът на 

битката на ―живот и смърт‖ за оцеляване  пред опасността 

да бъдат унищожени цели народи. В този смисъл, както 

епохите на класическия капитализъм и колониални 

империи (ХVІІ-ХІХ в.), така и тази епоха на катаклизми и 

разпад на колониалните империи и утвърждаването на 

държавния социализъм  като световна система, 
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преструктурирала света в биполярен, са епохи на 

сравнително равновесие  на религиите и светската 

политическа власт.  

(4. Глобализацията – край на класическата епоха с 

нейното равновесие на религиозни и светски ценности в 

системите на съответните цивилизационни блокове и 

челен сблъсък на различните епохи и културно-

религиозни системи  и национални и цивилизационни 

психокосмоси. Огромно напрежение по цялата световна 

система. Търсене на решения за избягване на тотален 

сблъсък и глобална война. Различни резултати – Пра-

вославие (Руската православна църква, Украинската 

православна църква – Крестный ход от Лвов и Донецк към 

Киев, Вселенския православен събор), Католицизъм 

(Франциск І – Енциклика по екологичните въпроси) , 

Ислям (Сунизъм, Шиизъм, Тероризъм – ИД) и т.н.). 

4. Не само политиците, но за съжаление и голяма 

част от политанализаторите не направиха нужните изводи 

от разгърналите се веднага след края на ―Студената 

война‖  дълбоки промени и сътресения в цялата система 

на човешката цивилизация, разпростряла се на почти 

всички исторически стадии на своето развитие. Според 

мен, краят на ―Студената война‖ и началото на новия етап 

на глобализацията предизвикаха катаклизъм, сравним с 

катаклизмите от космически характер. В действие бяха 

пуснати различни сили, които в своята синергия хвърлиха 

цялата цивилизация в непозната за предишните епохи 

криза. От една страна новите информационни и 

комуникационни технологии  не метафорично, а реално 

превърнаха човешката цивилизация в едно голямо село, 

където всичко е открито и което може да се обходи за 

часове. От друга, обаче, идеолозите на либерализма и 

изповядващите тази идеология политици от Запада и 
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подвасалните им държави, водени от илюзията за 

победители в ―Студената война‖, с помощта на новите 

технологии и финансовата доминация на американски 

долар разгърнаха ―третата‖ или по-точно ―четвъртата‖ 

вълна на ―демократизацията‖ в бившите социалистически 

страни (1989-1991) и се опитаха това да направят и със 

страните от Близкия и Средния изток и Северна Африка 

(2003-2011) под екзотичните названия на ―бархетни‖, 

―оранжеви‖ революции и ―арабски пролети‖, натрапвайки 

им за по-сигурно рецептите на неолибералната 

икономическа и финансова политика. Но изминалия 

четвърт век от началото на тези противоречиви процеси 

дадоха достатъчно факти и доказателства, че зад 

благовидните лозунги за ―права на човека‖, ―либерална 

демокрация‖, ―права на малцинствата‖, 

―мултикултурализъм‖ и т.н. стои реалната политика на 

експанзия на нов колониализъм от страна на Запада и то 

предимно англосаксонския Запад под егидата на ―новата 

уникална империя‖ – САЩ (Зб. Бжежински), чиято цел е 

политическа и икономическа доминация и контрол над 

енергетичните и други  ресурси на останалия свят.  

Естествено реакциите на народите от 

пространствата на бившия ―втори‖ и ―трети‖ свят бяха 

различни в зависимост от дълбочината и ролята на 

техните културни координати/матрици  и национални и 

цивилизационни психокосмоси в съхраняване на техните 

традиции и културни и цивилизационни идентичности под 

мощния масиран натиск на контролираните от Запада 

медии. Може определено да се говори, че най-слабо през 

тези години бяха повлияни цивилизационните 

масиви/блокове на индуизма и будизма. С изключение на 

блока на руското православие, което държи духа на 

―Руския свят‖ в славянските пространства на бившия 
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Съветски съюз, и което даже бележи тенденции на 

възраждане под ръководството на патриарх Алексей ІІ и 

Кирил, и устойчивостта на православието на самата 

Гърция, съхранила самочувствието на родината, където то 

се утвърждава като държавна религия (312-325), в 

останалите страни то е в упадък. В същото време, когато 

на Европейския Запад католицизмът е в пълен упадък, под 

натиска на вълната на либерализма, хедонизма и 

консумативизма, и където даже отказът на Бенедикт ХVІ 

поради безпомощност да спре тези процеси и утвържда-

ването на папа Франциск І (приел символично името на 

католическия светия и основател на ордена на бедните 

Франциск Азиски)  не са в състояние да върнат предиш-

ния авторитет на римо-католицизма. Що се касае до про-

тестантизма, то той както в Европа, така и в Северна 

Америка не само беше главният морален вдъхновител на 

възхода на капитализма, но постепенно опразни вярата в 

Бога с вярата в Мамона и по такъв начин се оказа най-

мощният духовен вдъхновител на възхода на финансовия 

Олигархат и претенциите му да определя съдбините на 

човечеството в настъпващите десетилетия.  

В тази ситуация най-неочаквано за идейните 

вдъхновители на новата неоколониална експанзия под 

лозунгите на ―либералната демокрация‖ по американски 

образец и ―права на човека  и малцинствата‖, ―мултикул-

турализъм‖ и тути-кванти реагира Ислямът. Както в много 

други случаи, геополитиците на новия колониализъм, без 

да отчитат дълбоките хилядолетни традиции на страните 

на Исляма в Близкия, Средния изток и Северна Африка 

благословиха разрушаването на държавните структури на 

тези общества, което вместо демокрация, обаче, събуди 

дремещия вулкан на Исляма и на повърхността излязоха 

спотаените дълбоко в недрата на тези общества структури 
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на ―Мюсюлманските братя‖ и въобще на радикалния 

ислям, върху чиито корени бързо разцъфтяха структурите 

на новия, глобален тероризъм – ―Хамас‖, ―Хизбула‖, ―Ал 

Кайда‖,‖Джебхат ат Нусра‖, ―Ислямска държава‖ и т.н., и 

т.н. И естествено разбунените, с разбити държавни 

структури, общества на Исляма започнаха да бълват 

стотици хиляди и милиони бежанци към ситата, 

спокойната, доволната от себе си Европа. А съвсем 

логично в потоците на тези стотици хиляди и милиони се 

имплантираха джихадисти, воини на радикалния Ислям, 

които потъваха в безгрижните, обладани от 

консумативизма и ценностите на псевдодемокрацията на 

―либерализма без граници‖ - на содомията, на 

гейбраковете и гейпарадите  и всичката низост на 

животинското в човешката природа, отречено от всички 

световни монотеистични религии. И започнаха с нараст-

ваща интензивност терористични актове вече не само в 

Русия, където радикалният ислям, подхранван от 

световния олигархат и средновековните режими на Са-

удитска Арабия, Катар и т.н., устрои множество потреса-

ващи терористични актове, а след като беше ударено и 

сърцето на този олигархат, дойде ред именно на Европа. 

По същество човечеството навлезе в зоната на нова 

глобална война, нямаща нищо общо с остарелите предс-

тави на различните специалисти по национална сигурнст, 

военни действия и отбрана.Да не говорим за НАТО-вските 

идеолози, за които главен враг остава Русия, Китай и 

други държави, които просто оспорват претенциите им за 

безпределно господство над света под маската на защита 

на националните им интереси, за които на народите 

отдавна им е ясен  характерът на тези интереси.  

Разбира се, ефектът на новия глобален взрив, чието 

начало са серията взривове от терористични актове в 
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различни точки на световното пространство, но най-вече 

там, където имаме в масови мащаби сблъсък на 

културните координати/матрици на различните народи и 

цивилизации, чийто дух  е зададен от различните религии 

и най-вече от най-радикализираната днес световна 

монотеистична религия – исляма, с останалите религии, 

събуди активността на различните държавни структури  и 

граждански обединения и организции, на главите и 

представителите на различните религии.             

(5. Всеки от факторите, които действат на световно 

ниво – Политици, ТНК, Финансов Олигархат, Учени, 

Световни религии,  действат сами за себе си, на 

съответното ниво, всеки от позициите на своите виждания 

и интереси, а не от гледна точка на съхраняване на мира и 

живота на земята.) 

5. За съжаление наблюдаваното през последните 

години движение и активност на различните структури и 

институции на държавите, държавните обединения (ЕС), 

на икономическите (ТНК) и финансови структури 

(Трилатерален съвет, Билдербергски клуб и т.н.), на 

главите на световните религии, на учени и други дейци на 

духовната култура е хаотично, несистемно и предизвиква 

по-скоро турбуленция, а не предлага решения на 

проблемите, заплашващи не само бъдещия просперитет, 

но и самото съществуване на  човечеството като род. След 

като десетилетия, начиная от края на седемдесетте години 

на ХХ век, когато бяха издигнати от учените, обединени 

около Римския клуб, идеите за диалог между 

представителите на различните култури и религии, това не 

беше направено, то днес глобалната ситуация настоятелно 

изисква да се започне такъв диалог и в това отношение 

именно представителите на световните религии и на 

световната наука трябва да бъдат инициаторите за такъв 
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диалог, защото те най-добре осъзнават залога му  за 

човечеството като род, като цивилизация. Но трябва да  е 

категорично ясно, че новата глобална война, която ще 

обхваща все нови пространства на Земята, не е просто 

война между религиите, а е война между ценностите, 

идеологическа война между един загубил 

фундаменталните си нравствени ценности свят и един 

свят, който наред със свободата на индивидите и народите 

иска и социална справедливост и солидарност в битката на 

живота пред лицето на толкова много глобални опасности 

и предизвикателства в настъпващото бъдеще.  

 

Цитирана литература 

 

1. П. Ганчев, В битката за бъдещето. Светът и България 

в глобалната епоха, Варна, 2002 

2. П. Ганчев , Философия на универсалната история като 

фундаментална филосфия, т. І, С., 2010; т. ІІ, С., 2012; т. ІІІ, С., 

2016 

3. П. Ганчев, Йерархичните системи – фундаментални 

зависимости и авангардни фактори в универсалната еволюция, 

сп. Философски алтернативи, 2/2015, с. 59-69 .  

 

 

 



97 
  

Доц.,д-р Емилия Илиева Петрова 

За либералната форма на съвременното 

християнство 

Associate Professor Dr Emilia Ilieva Petrova 

On the Liberal form of Christianity 

Abstract: The object of attention is a contemporary form of 

Christianity. The analysis builds on three methodological 

clarifications. First, that the secularization of the European society is 

actually secularization of Christianity as the latter is its essential 

characteristics. Second, that the secularization of Christianity is 

transforming the Sacred power from being transcendent to man into 

his immanent experience. And third, that its own secularization is 

the de facto way it is updated and stored. On this basis, the author 

examines the liberal form of Christianity, which indicates precisely 

the internalization and immanentization of Sacred. It emphasizes 

that this process demonstrates itself in individualism as a principle 

of social and Christian life in the nineteenth and the first half of the 

twentieth century and that it characterizes mostly Protestantism. 

This work looks into both the theological and practical changes in 

Christianity from its liberal period. It reveals the processes which 

stabilize it and which revive social life. But it also draws attention to 

a downward tendency in it. 

 

Key words: secularization, Christianity, Protestantism, Sacral force, 

transcendence, immanence, Bible, individualism, rationalism  

 Християнството е разгръщане духовността на 

европееца. Следователно  фундаментална специфика на 

неговото съществуване. И още по-точно  начинът на 

живот на хората като същност и принцип. Ето защо 

започналата от Френската буржоазна революция насам 

секуларизация в Европа в своята дълбочина е секула-

ризация и на християнската църковност и религиозност. 

Оттук  – логичният извод, че секуларизацията на и в 

християнството всъщност е собственото еволюционно 
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движение на обществото (1) и „органичен” етап в 

неговото духовно разгръщане, изявяващо се  разбира се 

като социални процеси във всички сфери на начина на 

живот. Още по-конкретно, тя е сложен процес-механизъм 

на постепенното му превръщане от трансцендентно 

(външно) въздействие върху хората в проявление, „снето‖ 

в тяхната духовност  като вътрешно и индивидуално 

изживяване и всекидневен живот. 

 Въпросната секуларизация (превръщане) започва с 

появата на либерални тенденции в християнството още 

през ХVIII век (тръгнали от културните среди, но снели се 

и с голямо влияние и досега в богословските и 

църковните), чието историческо разгръщане и респек-

тиращо осъществяване е една от формите на нейната про-

ява и статус. Днес тази форма има специфично прояв-

ление, но секуларизацията е придобила и други, които 

възникват като противоположност и в този смисъл 

вследствие на либералната, поради нейното изчерпване, 

неактуалност и „неработене‖. 

 Тук ще се занимая по-специално със започващата 

още през ХIХ век собствено либерална форма (вече в 

низход) на християнството. 

* * * 

 През ХХ век секуларизационните процеси в 

християнството имат своя специфика и изявен реформа-

ционен характер. Имам предвид протестантството, тъй 

като то най-вече е тяхната сфера, въпреки че ирадиират и 

в другите деноминации. Най-открояващото се е, че в него 

става сякаш обективен процес на автокорекция. Тази 

корекция е обективна, защото се касае за една динамика в 

християнството, която е паралелна и ответна, друг образ 

на динамиката в културния и социалния живот на 

обществото. И всъщност това е автокорекция на 
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обществото, наложена от необходимостта да се съхрани 

целостта на живота. 

 Какво най-общо е характерно за социалните и 

културни процеси в Европа? Преди всичко те са пропити 

от индивидуализъм. Той е принципът, който ги ирадиира 

и който индикират. Поначало индивидуализмът е 

характеристика на обществото и християнството от 

Реформацията и Просвещението насам. Той обаче търпи 

еволюция. Започва и се разгръща като обновяващ и 

мотивиращ личния и социалния живот. Отначало, 

освобождавайки го от обсебеността от католическата 

догматика и постепенно с течение на времето (особено в 

началото на ХХ век) от стагниращи личната екзистенция 

закони, икономически статус, културно статукво.  

Аналогичен процес става и в протестантизма. Той 

променя типа връзка  между Бога и човека. Той залага на 

отделния човек. От съзерцателно, ритуално стриктно 

изпълнение на Божията воля „преведена‖ (опосредствана) 

от църковните догмати и клира, т.е. подчиняване на Тази 

воля като външна сила тя започва да се разбира и 

практикува като пряк контакт между Бога и човека. 

Контакт, при който човек е активен проводник на 

божествеността, защото тя е изначално заложена от Бога 

вътре в него и той трябва да я усети и  усъвършенства, да 

се „обожава‖ за да подпомага реализацията на Божията 

промисъл в света. Т.е. ииндивидът_, индивидуалното е 

главният „агент‖  на Божията  воля.  

Обаче той (протестантизмът) залага на един 

компонент на индивидуалността – на ума, и по-точно – на 

рационалното мислене като оптималния „инструмент‖ за 

интернализиране и провеждане на Сакралното в света, 

значи за неговото (на света) оцелоствяване и 

хармонизиране и движение към Божието царство. Така 
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става обективно и в реалните исторически социални и 

културни процеси  Просвещението, Френската 

буржоазна революция, научните открития през XIX век. В 

Европа от Просвещенето насам все повече се залага  на 

ума, на рационалността, на операционалното познание, на 

прогреса, възможен благодарение и единствено на 

рационалността, като цяло  на индивидуализма 

Протестантизмът е духът на времето (2) и този дух 

е индивидуализъм и засилващ се рационализъм. Протес-

тантизмът е християнство, ответно на социално-икономи-

ческия и като цяло на културния характер на истори-

ческото време. Този дух на протестантизма по-точно е 

характерен за либералната му изява в нейната par 

excellence завършена форма от XIX век насам, в сила и 

през първата половина на XX век. Това е важна форма на 

християнството в Европа и всъщност специфичен образ и 

индикация на европейския живот. Тук интересът ми към 

нея е не толкова нейното опознавателно характеризиране 

като специфичност, а тенденцията й на постепенен низход 

и изместването й от водеща позиция в християнския свят 

от консервативни форми на протестантизма. Това 

предполага освен типологична характеристика и кратка 

ретроспекция на либералното християнство.  

* * * 

През XIX век статусът на християнството изглежда 

противоречив. От една страна, то е в пиково съживление, 

налице е „бум‖ на благочестивостта, т.е. на изявеното 

чувство за дълг, отговорност, пестеливост, за работата 

като призвание (3), за семейството като ценност, 

увеличаване и търсене на евангелските църкви, значимост 

на неделните училища, достъпност на библиите и 

религиозната литература и т.н.
 
(4) От друга страна и може 

би редом с първата, е подложено на скепсис и 
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верификация в резултат от новите научни открития. 

Скепсисът и верификацията идват не само отвън – от 

научните среди и изобщо от новите практически 

реалности и мислене. Те характеризират и самото 

християнство отвътре. Но всъщност и двете страни са в 

руслото на движението му към светскост и интерналност, 

с наченки през Реформацията и ускорило се и намерило 

радикално нова определеност като собствен рефлекс 

спрямо научния и културен „скок‖ на обществото през 

Просвещението. Противоречивостта е само във външната 

страна на процесите. Това е така, защото визираният 

„бум‖ фактически е абсорбиране на християнските 

ценности в културата, в начина на живот на хората. 

Християнските идеали стават културни ценности на 

„света‖. Първата страна показва реално (бих казала 

обективно) протичащия процес на осветскостявяване на 

християнските (църковни и библейски) ценности, а 

втората – процесите на осъвременяване и секуларизация в 

самото църковно-библейско мислене, т.е. в богословието 

като познавателна християнска редукция. Християнството 

е имплицитно в мисленето и в реалния живот на хората, то 

е „работещо‖. Това предполага и нова форма на 

християнската религия и естествено налага нейното (на 

религията) осъвременяване, разкриване релевантността й 

като учение, на формулировките й към особеностите на 

времето. Такава обективно „извикана‖ форма се появява и 

тя е либералното християнство. За него дори би могло да 

се каже, че е имиджа на християнството през XIX век, 

неговият „рефлекс‖ за актуализация и запазване на 

влиянието му в живота. Оттук – и задачата да обясня как 

се вписва в историческия процес на движение на 

християнството към светскост и интерналност, какви 

особености внася в него и до какви резултати води, какви 
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са плюсовете и минусите както за собствения му статус, 

така и спрямо обществото.  

Либералното християнство разбира се е провоки-

рано от Просвещението и представлява по-нататъшно 

разгъване на креативните процеси от този период. Преди 

всичко то е продължаване на рационалното „насищане‖ на 

мисленето и екзистенцията като цяло. Това се проявява в 

поемането под рационален контрол на живота (особено 

като себеконтрол в личния живот) и най-вече – в об-

вързването на християнските „повели‖ с непосредствените 

процеси и дейности.Самото теологическо либерално 

познание, което доминира през целия ХIХ век и в нача-

лото на ХХ век също се развива, търпи трансформация. 

Най-основното в него (5) е, че е актуално, богос-

ловски „отклик‖ на процесите на времето. Дълбоката 

причина е да реализира предназначението си като връзка 

на Бога с човека. Въпросната актуалност се изразява преди 

всичко с това, че започва да сверява и съобразява 

християнските принципи със съвременните му научни 

открития и да обновява своята аргументация. Съображе-

нието е, че те представляват важни и характерни особе-

ности в живота на хората, но са стъпала в разгъването и 

разкриването на Божието провидение за света. Друг негов 

„отклик‖ на особеностите на времето е признанието, че 

човешкият опит е важен, ценност, дори базата за 

опознаването на Бога. Нещо повече, тълкуването и 

проповядването на християнската вяра трябва да бъде 

разбираемо за съвременните хора и да бъде на „езика‖ на 

живота, с актуалното „говорене‖ в него. Стремежът на 

либералното християнство е да бъде иманентно, работещо 

в конкретния живот и като вътрешен ориентир на хората. 

То е категорично против авторитарността на църквата 

(клира) и особено на доктрини, превърнали се в аксиоми. 
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Личната взаимовръзка с Бога и нейното осмисляне е 

важно в и за религията. Нещо повече – нейно 

предназначение. Освен това от позициите на разглеж-

даното богословие християнското учение трябва да се 

преосмисля и обновява, защото има мисията да бъде 

ориентир в живота. Доста впечатляващ е акцентът му не 

толкова върху греха, а върху възможността човек да 

усъвършенства и хармонизира и в този смисъл да „обо-

жава‖ живота си, значи постепенно да го изчиства от 

греха. Всъщност това е по своеобразен начин развитие на 

идеята на Лутер за опрощението на греховете, оспорваща 

традиционното дотогава библейско виждане.
 
(6) 

Либералното християнство par excellence е форма 

на християнството, ответна на социалните процеси през 

ХIХ и първата половина на ХХ век и негова реабилитация 

като социално присъствие и фактор. Това става чрез 

осъвременяването му и по-точно като „снема‖ в себе си 

основните характеристики на времето – рационалността, 

свободата на мислене и индивидуалния опит. (7) Но 

връзката с Бог е определяща и дори още по-силна, защото 

е непосредствена и лична и защото обществото в крайна 

сметка се ръководи от Него, от християнските ценности, 

които той е вложил в живота. 

Какво привнася тази форма на християнството в 

процеса на интернализирането (значи и секуларизирането) 

му, започнал още с Реформацията? Преди всичко 

възстановява религиозната причина за съществуването на 

отделния човек. То става личен стимул в личното битие. 

Религията се вписва в детайла на всекидневния живот. 

Доктрините са релевантни спрямо научното и повседневно 

мислене на времето. Либералното богословие и служение 

е достъпно за всички. Библията и доктрините са обект на 

тълкуване, съотносими със собствения живот и 
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възможности за разбиране. Християнството е с 

реабилитирани позиции през ХIХ-ти и първата половина 

на ХХ век (разклатени след Френската буржоазна 

революция) благодарение на либералното му актуали-

зиране. Влиянието му е завладяващо и респектиращо и ос-

вен в протестантската църква се разпростира и в 

католическите църковни среди. Нещо повече, Вторият 

Ватикански събор от 1962-1965 година поема курс към со-

циално отваряне и прави промени в католицизма именно в 

духа на либерализма на времето. Безспорно личният 

религиозен опит и най-вече разумното осмисляне на 

библейските и догматични истини и на доктриналните 

постановки раздвижва и витализира живота. Христи-

янството  е осъвременено   и „работещо‖. Животът се 

активизира светски, защото се ръководи от християнските 

принципи, които са инструментализирани. Обаче тази 

активизация постепенно показва бинарност, тъй като 

започва да развива потенции срещу самата себе си. Тези 

потенции ще достигнат реалност и крайност някъде към 

средата на XX век и ще провокират нови християнски 

деноминации. 

За какви потенции става дума? Говорим за движе-

нието на християнството към крайността на един прева-

лиращ рационализъм, който въпреки претенцията му да 

свърже реалния живот с Божествените образци за цялос-

тност и хармония, го тласка в крайна сметка към едност-

ранчивост и прекалена „заземеност‖. Ако опосредството 

от разума отначало (започнало с Реформацията) е бил об-

ективен и необходим акт за кенозиса на Бога, за действи-

ето Му иманентно в човешкия живот, то към края на ХIХ  

век  и особено през първата половина на ХХ век се очерта-

ва една парадоксална, но обяснима тенденция. Като че ли 

връзката с Бога сменява посоката, насочва се от човека 
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към Него, а не обратното и като че ли нарушава. Губи се 

целостта на живота, която именно е и Божественият план 

за него. Христянството става прекалено обърнато към 

самоцелния, „земния‖ социален и личен прогрес. 

Въпросните потенции са усетени много по-рано – в 

началото на XIX век от „бащата на съвременната про-

тестантска теология‖Шлайермахер. Теологическите идеи, 

които развива „снемат‖ идейната настройка на Роман-

тизма (движение в края на XVIII и началото на XIX век) 

срещу прекомерния рационализъм, в това число и теоло-

гическият, на Просвещението. Той утвърждава тенден-

цията към интернализация, към индивидуално и вътрешно 

осъществяване на християнската вяра, но отрича примат-

ната посредническа роля на разума в този процес. 

Шлайермахер е категоричен, че връзката с Бога и изобщо 

с религията е преди всичко непосредствено чувство  и 

следователно личен и вътрешен опит(8). И прави уточне-

нието, че това чувство не може да бъде откъснато от 

познанието за Него. Но самото познание по негово 

убеждение се базира на абсолютната зависимост от Бога, 

т.е. то е своеобразен усет, съзерцание-откровение. (9) 

Оттук логичен е изводът за главната роля на чувството във 

връзката на човека с Бога.   

Би могло да се каже, че либералната теология има 

силно влияние не само през XIX-ти, но и някъде до 

средата на XX-ти век и придава облика на християнството 

през този период. И, както подчертах, намира актуали-

зация не само в протестантската, но дори и в католи-

ческата църква. Но споменатите наченки, потенции в него 

с течение на времето се засилват. Либералното христи-

янство започва да губи влияние. Отиването му в еднос-

транчивостта на прекомерния рационален разум и прека-

лената „заземеност‖в крайна сметка обезсилва неговия 
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главен порив – да свърже Бога, религията с реалната ек-

зистенция на хората. Животът показва, че рационалният 

разум не извежда човека и обществото от проблемите на 

неговото битие и не води до очаквания прогрес, усъвър-

шенстване и одухотвореност. Напротив със засилващата 

се индустриализация в Западна Европа от началото на ХХ 

век и вследствие проблемността около световните войни 

съществуването става все по-едностранчиво и далече от 

Божествената хармония и благодат. Но именно и заради 

това потребността от и тенденцията към интернализация 

на християнството се засилва и, нещо повече, някъде от 

60-те години на ХХ век става начин на живот на внуши-

телно увеличаващ са брой хора при това не само в Европа. 

Става дума за нови течения (съответно учения) в него и 

по-точно в протестантството. Имам предвид харизма-

тично-мистичната тенденция в християнството.
 
(10) 

Защо разумната или рационална интернализация на 

християнската вяра, започнала от Просвещението, през 

XX век е все по-малко вътрешна мотивационна сила за 

хората и по-точно защо намалява нейната сакрална 

„пропитост‖? Преди всичко, защото интернализацията на 

Божествения авторитет, снемането му като вътрешна за 

човека сила не е възможна само чрез разума, макар и 

„просветлен‖ от Бога. Сакралността трябва и да се 

съпреживява за да бъде par excellence иманентна в 

човешкия живот. Тази необходимост води до нови 

актуализации и имидж на християнството през двадесети 

век, изискващи специално разглеждане, които дори 

засилват неговата роля в обществото. 
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HATE SPEECH: THE ETHNIC AND RELIGIOUS 

SCALE                    

OF THE PROBLEM SITUATION 

Abstract: The article indicates the problem fields that generate hate 

speech. The author addresses the question as to what hate speech is and 

problematizes the phenomenon of hate speech. Public attitudes regarding 

hate speech in Bulgaria in 2016 are outlined. The article presents a 

theoretical framework for ethnic (and respectively, religious) stereotypes. 

It indicates the existing  labour, social, and spatial distances of Bulgarians 

with respect to the Roma, the Turks and the Bulgarian Muslims. The author 

seeks to find a counterforce to hate speech in socio-cultural restraint and 

the normative regulation of this phenomenon in the context of the following 

dilemmas: 1.Constraint, or lack of constraint, on the defmation of those 

who are different (the others), 2. Prohibition on freedom of expression 

undermines, or does not, the legitimacy of democracy.     

Keywords: ethnos, religion, hate, prejudices, stereotypes, freedom 

1.Проблемът „слово на омразата” 

1.1.Смислова натовареност на понятието в 

нормативен аспект 

Под „слово на омразата‖ се разбира термин, „който 

обхваща всички изразни форми, разпространяващи, 

подбуждащи към, улесняващи или оправдаващи расовата 

ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други 

форми на ненавист, основани на нетолерантност, вкл.: 

нетолерантност, афиширана като агресивен национализъм 

и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу 

mailto:vesobos@abv.bg
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малцинства, преселници и хора с имигрантски произход‖ 

(Препоръка No R (97) 20 на Комитета на министрите 

към Съвета на Европа до държавите членки относно 

„слово на омразата” от 30 октомври 1997г.). Под ”всички 

изразни форми” се разбира поведение, жестове, символи и 

изображения, които предизвикват същите ефекти. 

Слово на омразата може да бъде всяка форма на 

изразяване, разглеждана като настъпателна по отношение 

на расови, етнически и религиозни групи. Словото на ом-

разата е израз, който охулва или стигматизира лице или 

хора въз основа на тяхната принадлежност към група, ко-

ято обикновено, но не винаги, е с неизменни характерис-

тики, като етническа или религиозна група. Словото може 

да изразява или подклажда омраза на базата на която и да 

е определяща черта на малцинство или на коренно 

население, като етнос или религия (Benesch 2014: 20). 

Позицията и практиката на Европейския съд по 

правата на човека (ЕСПЧ) е категорична – 

проповядването, насаждането и разпалването на расова, 

национална, етническа или религиозна омраза или вражда, 

не влиза в обхвата на защитеното право на свободно 

изразяване по смисъла на чл.10 от Европейската 

конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи (ЕКПЧОС). Европейският съд приема, че 

наложените санкции и предприетите мерки от страна на 

съответните държави по отношение на политическите 

партии и организации, чиято идеология агитира към 

омраза и нетърпимост, се явяват необходими и оправдани 

и не накърняват защитените с чл.10 от ЕКПЧОС права.  
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Чл.44, ал.3 от Конституцията на Република 

България постановява: „Забраняват се организации, чиято 

дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната 

цялост на страната и единството на нацията, към 

разпалване на расова, национална, етническа или 

религиозна вражда, към нарушаване на правата и 

свободите на гражданите, както и организации, които 

създават тайни или военизирани структури или се стремят 

да постигнат целите си чрез насилие―.  

В международното право съществува определение 

на понятието "толерантност", а именно – в Декларацията 

за принципите на толерантността, утвърдена с 

Резолюция 5.61 от Конференцията на ЮНЕСКО от 16 

ноември 1995 г. Приетата Резолюция има политическо-

морално значение, но това не омаловажава нейното 

значение в съвременното общество, тъй като е приета от 

универсална международна междуправителствена органи-

зация. В член 1, точка 1 от Декларацията се казва: 

"Толерантност означава уважение, приемане и разбиране 

на богатото многообразие от култури в нашия свят, на 

нашите форми на самоизява и способите за проява на 

човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, 

откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта 

и убежденията. Толерантност - това е хармония в 

многообразието. Това не е само морален дълг, но и 

политическа и правна потребност. Толерантност - това е 

добродетел, която прави възможно достигането на мира и 

способствува за замяната на културата на войната с 

културата на мира". В точка 2 от същия член се казва: 

"Толерантност - това не е отстъпка, снизхождение или 
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примиряване. Толерантност това е преди всичко активно 

отношение, формиращо се на базата на признаването на 

универсални права и основни свободи на човека. При 

никакви обстоятелства толерантността не може да служи 

като оправдание на посегателството към тези основни 

ценности, толерантност са длъжни да проявяват отделните 

хора, групи и държави". "Толерантност - това е задъл-

жение да се способствува утвърждаването на правата на 

човека, плурализма (в това число културния плурализъм), 

демокрацията и спазването на законите. Толерантност - 

това е понятие, означаващо отказване от догматизма, от 

абсолютизацията на истината и утвърждаващо норми, 

установени в международните правни актове в областта на 

правата на човека" (член 1, точка 3 от Декларацията).  

Съгласно член 37, алинея 2 от Конституцията на 

Република България, правата по алинея 1 на същия член, 

не могат да бъдат насочени срещу националната сигур-

ност, обществения ред, народното здраве и морала или 

срещу правата и свободите на други граждани. Следо-

вателно, свободата на вероизповедание и религиозни 

възгледи може да бъде ограничена при необходимост. 

Подобно ограничаване се допуска и от универсални, и от 

регионални международни договори, по които България е 

страна, и които, съгласно разпоредбата на член 5, алинея 4 

от Конституцията, са част от вътрешното право на 

страната и имат предимство пред тези норми на 

вътрешното законодателство, които им противоречат.  

Изрично трябва да се посочи разпоредбата на член 

18, алинея 3 от Международния пакт за гражданските и 

политическите права /МПГПП/ и член 9, алинея 2 от 



112 
  

Европейската конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи. Комитетът по правата на човека е 

приел Общи коментари № 22(48) по член 18 от Пакта, 

които са възпроизведени в документ на ООН HRI/GEN/1/ 

Rev.5. В този акт изрично са коментирани границите на 

упражняването на свободата на вероизповедание или на 

убеждения. По специално, в точка 8 от тях се посочва, че 

член 18, алинея 3 от МПГПП допуска ограничаване на 

свободата на изразяване на вероизповедание или 

убеждения, само ако такова ограничаване е предписано от 

закон и е необходимо с оглед защитата на обществената 

сигурност, ред, здраве и морал, или на основните права и 

свободи на другите. Изрично ограничаването се допуска, 

само ако кумулативно са налице двете предпоставки: 1. 

закон и 2. защита на обществената сигурност, ред, здраве 

и морал, или на основните права и свободи на другите. 

Както подчертава Препоръка 15 от 08.12.2015 г. на 

Европейската комисия против расизма и 

нетолерантността, дезинформацията и неразбирането са 

в основата на разпространението на словото на омразата и 

затова е необходимо в образователната система да бъдат 

приложени мерки за неговото ограничаване. Тези мерки 

трябва да бъдат насочени към най-младите и да включват 

гражданско образование и медийна грамотност.  

2. Проблемът „свобода на словото” 

Една от най-страстните пледоарии относно 

свободата на изразяване може да бъде намерена в 

On Liberty от британския философ Джон Стюарт Мил. 

Началото на глава втора (Of the Liberty of Thought and 

Discussion) незабавно задава тона: „[Ако цялото 
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човечество минус един би било на едно и също мнение, и 

само един човек би бил на противоположно мнение, то 

човечеството не би имало повече право да накара тази 

личност да замълчи, отколкото самата личност, ако би 

имала такава власт, би имала право да накара 

човечеството да замълчи. […] Но особената вреда от 

заглушаването на израза на едно мнение е в това, че то 

ограбва човечеството; потомството, както и 

съществуващото поколение; онези, които не са съгласни с 

това мнение още повече, отколкото съгласните.]― (Mill 

2011:30,31). 

Според Мил историята показва, че особено хората, 

които са твърдели, че говорят или действат  в името на 

истината, по-късно са се оказали неправи. Необходима е 

скромност, особено по отношение на истината. Критиката 

е от полза на истината. Това е основата на всички 

принципи на научния прогрес.Останалата част от 

аргументите на Мил са много модерни: той твърди, че 

неговите съвременници очевидно не са особено уверени в 

истинността на собствените си мнения. Ето защо те 

обосновават правото да се защищава едно (религиозно) 

мнение вече не чрез истината, а по-скоро чрез неговата 

полезност за обществото. Според тях понякога е полезно 

да се потисне критиката на общоприетите (религиозни) 

вярвания – не в името на истината, а в името на мира. В 

този случай правителството се позовава на общия интерес 

за обществен порядък. 

Според Мил такъв начин на мислене само измества 

проблема. Правителството не е безпогрешно нито когато 

става дума за истината, нито по отношение на въпроса 
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дали нещо е полезно или вредно за обществото. 

Полезността на едно мнение е само въпрос на мнение: 

също толкова спорна, открита за дискусия и изискваща 

дискусия, колкото и самото мнение. Полезността или 

вредата за обществото следователно не трябва да се 

вземат пред вид. Дори и ако сте напълно убедени в 

„гибелните последици― или „аморалността― или 

„безбожието― на едно мнение, и обществото като цяло се 

съгласява с вас, въпросното мнение все пак трябва да бъде 

допуснато, твърди Мил. Всъщност най-вече тогава. 

Защото при онези обстоятелства рискът за извършване на 

грешки и създаване на жертви е най-голям. И 

следователно общият интерес, безбожието или 

аморалността никога не могат да бъдат аргументи за 

забраната на изказване на едно мнение. 

Може ли „тонът― на едно мнение да бъде използван 

като аргумент? Трябва ли мненията да бъдат изразявани 

по „сдържан― начин? Мил твърди, че в това отношение е 

невъзможно да се поставят граници. Да кажем, че 

критерият е да не се обижда. Този критерий не би 

предложил решение, тъй като една убедителна и мощна 

вербална атака винаги ще бъде разглеждана като обидна и 

неразумна. Но Мил вижда едно дори още по-

фундаментално възражение. Според него начинът, по 

който едно мнение е защищавано, може действително да 

бъде осъдителен. Но проблемът се състои в това, че 

забраната срещу обидни твърдения почти винаги бива 

използвана срещу хора, които се противопоставят на 

утвърдените мнения. Вие сте свободен да се надсмивате и 

изразявате нетърпимост срещу поддръжниците на 
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малцинственото мнение, защото знаете, че разполагате със 

симпатиите на (мълчаливото) мнозинство. Индивидът (от 

малцинството), обаче, трябва а се страхува за собствената 

си сигурност, ако си позволи подобно действие, защото му 

липсва поддръжката на общественото мнение. Тонът, с 

който се изказва едно мнение, следователно също не 

трябва да се използва като причина за забраната му (Mill 

2011). Означава ли това, че според Мил не съществуват 

ограничения срещу свободата на словото? Той прави едно 

изключение. Ако обстоятелствата са такива, че изказаните 

мнения водят до престъпни актове, то тогава дори 

мненията не са вече свещени. Мил дава за пример тър-

говците на зърно. На вестниците трябва да бъде разрешено 

да пишат, че търговците на зърно водят бедните до гладна 

смърт. Но щом само изразите това мнение пред сърдита 

тълпа, стояща пред къщата на някой търговец на зърно, 

вие трябва да бъдете наказан. И тогава Мил формулира 

следния критерий: действия, които причиняват вреда на 

другите без правни основания, могат и трябва да бъдат 

ограничавани, ако е необходимо и чрез активна намеса 

(Mill 2011). 

 Днес живеем в глобализиран свят, в който всяко 

нещо, публикувано някъде, незабавно е публикувано нав-

сякъде. Това означава, че при пътуването на информация-

та контекстът се губи. Което пък създава огромни прос-

транства за манипулация и погрешно разбиране. В същото 

време повечето общества стават по-разнообразни от 

гледна точка на култура, етничност и религия, а следстви-

ето от това е, че хората с различни вярвания и чувстви-

телности трябва да живеят едни до други и едни с други. 
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Така че въпросът всъщност става следния: как да упражня-

ваме свободата на словото в този нов свят? Свободата на 

словото трябва да бъде ограничавана само когато става 

дума за подбуждане към насилие, представляващо ясна и 

непосредствена заплаха. Но това понятие също си има 

своята история, подсказваща, че и то може да бъде 

манипулирано, за да се наказва слово, което всъщност не 

подбужда към насилие или криминални действия. Като 

най-надеждна превенция на рисковете от насилие следва 

да се провежда последователна политика на разширяване 

на цивилизационната зона за сигурност. Цивилизационна 

зона за сигурност е постигането на нови демократични 

баланси, основани на толерантността и взаимното ува-

жение към етнорелигиозните различия. Противодействи-

ето на насилието (респ. на тероризма ) е хуманен дълг на 

всеки гражданин на Земята,независимо от етнически про-

изход, раса и/или вяра. Много често там, където има проб-

лем, ние непрестанно търсим враг и смятаме, че ако 

намерим враг, когото да мразим, решаваме проблема. А 

така се сгромолясваме още повече. Неразбирането, че 

отговорността за действията на един не може да се 

прехвърля върху всеки, който притежава някакъв общ 

белег с извършителя, е фундаментален проблем. Разгра-

ничаването между двете пък е фундаментален принцип 

на демокрацията. 

3. Проблемът „престъпление от омраза” 

Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа (ОССЕ) дава следното работно определение:  

„Всяко едно престъпление, включително 

посегателства срещу личността или собствеността, при 
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които жертвата, сградата или обектът са избрани на 

основата на тяхната действителна или предполагаема 

връзка, принадлежност, причисляване, подкрепа или 

членуване в група, дефинирана като такава по следния 

начин: Група, базирана на общи за нейните членове 

характеристики, действителни или предполагаеми такива, 

като раса, национален или етнически произход, цвят на 

кожата, религия, пол, възраст, ментално или психическо 

увреждане, сексуална ориентация или други подобни‖.  

Българските магистрати са сред тези, които 

преминават през най-малко специализирани обучения за 

европейското законодателство. Това сочат данните от 

Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието за 2015г. Може би затова в България не се 

разследват адекватно престъпленията от омраза. България 

трябва да разследва и преследва съдебно престъпленията 

от омраза, за да сложи край на всяването на страх. 

Неуспехът на държавата адекватно да разследва и да 

преследва съдебно престъпленията от омраза подхранва 

страха, дискриминацията и най-вече насилието. Въпреки 

че в България съществува законодателство за съдебно 

преследване на престъпления от омраза, свързани с 

расизъм и ксенофобия, властите масово не разпознават и 

не разследват такъв тип посегателства, се посочва 

в доклад на Амнести интернешънъл, представен в 

националния пресклуб на БТА (09.02.2015г.). В доклада на 

Амнести интернешънъл  е записано още, че в България 

жертвите на престъпления от омраза не получават достъп 

до правосъдие, заради отказа на следователи и прокурори 

да отчетат дискриминационните мотиви в тези случаи. 
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Обичайно престъпленията са разследвани като 

хулигански. Жертвите на престъпленията не получават 

подкрепа, след като са станали обект на насилие. Затова  

те и не подават масово сигнали в полицията 

(http://novinite.bg/article_print.php?id=87644). 

Според Наказателния кодекс извършването на 

престъпления, мотивирани от различната народност, раса, 

религия или политически убеждения на жертвите, са 

обявени за престъпления. Данните от Национално 

представително изследване, проведено от Институт 

„Отворено общество‖ – София в периода 22 април-13 май 

2016г. показват, че между 23% и 33% от респондентите не 

знаят, че това са престъпления. В сравнение с 2014г. през 

2016г. намалява  делът на респондентите, които знаят, че 

извършването на насилие спрямо някого или 

повреждането на чужд имот заради народността, расата, 

религията или политическите убеждения на жертвата е 

престъпление по чл. 162, ал. 2 от НК. Ако през 2014г. 84% 

от хората знаят, че подобни деяния представляват 

престъпление, през 2016г. този дял пада до 72%. Случаи 

на престъпления от омраза биват отразявани в медиите 

като похвала на достойно поведение в помощ на 

институциите и при това изглежда, че нито в медиите, 

нито в политическите институции успяват да се 

задействат механизми за контрол и възпиране на речта на 

омразата като редакторска намеса, етични правила на 

журналистическата професия, вътрешна регулация в 

отделните медии и политически институции като 

Народното събрание, например. Намаляват тези, които са 

съгласни, че държавата трябва да защитава малцинс-

http://novinite.bg/article_print.php?id=87644
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твените групи от речта на омразата, а прокуратурата 

трябва да осигури наказателното й преследване (Институт 

„Отворено общество‖. Доклад 2016). 

4. Другият (различният) между Сцила на 

предразсъдъците и Харибда на стереотипите 

Теоретичната структура на етническите (ресл. 

религиозните) стереотипи в телеграфно съкращение може 

да бъде представена като включваща:  

      Компоненти 

 Констатация на особеностите на другата етническа (респ. 

религиозна) група; 

 Отношение към тези особености, предполагащо оценка; 

 Формиране на определен тип поведение към другата 

етническа (респ. религиозна) група. 

     Функции 

 Обяснение и оправдание на съществуващите социални 

отношения; 

 Защита на груповите ценности; 

 Познавателна и социална междугрупова диференциация; 

 Предаване  на културно-исторически опит. 

Най-общо казано стереотипите са обобщена 

представа за „другия‖, която е позитивно или негативно 

оцветена.  

Етническите (респ. религиозните) предразсъдъци са 

фиксирана статична мрежа от мнения и нагласи и 

обикновено се свързват с термина „социална дистанция‖ 

на Емъри Богардус. Социалните дистанции са показателни 

за съществуването и силата на подобни предразсъдъци. 

Най-общо казано, етническите (респ. религиозните) 

предразсъдъци са антипатия, основана на погрешна, но 
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устойчива, негативно оцветена обобщена представа за 

„другия‖. В класическата си форма етническите (респ. 

религиозните) предразсъдъци са омаловажаване на 

интелектуалните, моралните и личностните качества на 

„другия‖. В съвременната си форма те са страх от загуба 

на доминиращо положение, причинен от чувство на 

заплаха от малцинството.  

В следващите редове са представени разсъждения, 

базирани на социологически данни от изследване на 

пространствените дистанции и етностереотипите на 

българите към роми, турци и българи мюсюлмани 

(Пампоров 2009). Изследването осъществява „хващането‖ 

на обобщения образ на дадена етническа 

(респ.религиозна) група посредством отворен асоциативен 

въпрос, който дава предимство пред теста на Кац и 

Брейли, доколкото техният списък със стереотипи 

съдържа предимно личностни характеристики.  

 Скалата за измерване на трудовите дистанции е 

снета във въпроса: По отношение на следните групи 

(роми, турци, българи мюсюлмани), бихте ли се съгласили 

да работят във фирмата, в която работите и Вие като: 

 Общи работници и хигиенисти; 

 Специалисти под Ваше пряко ръководство; 

 Специалисти, с които да работите рамо до рамо; 

 Ваши преки началници; 

 Висш управленски състав (Пампоров 2009). 

Тази скала „хваща‖ трудово-йерархичните 

предразсъдъци, водещи не толкова до пространствена 

сегрегация, колкото до трудова дискриминация.  
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Скалата за измерване на социалните дистанции е 

снета във въпроса: Бихте ли се съгласили детето Ви да 

учи в клас, където децата от следните групи (роми, 

турци, българи мюсюлмани)  са: 

            Няколко; 1/3; ½; 2/3 и повече (Пампоров 2009). 

Тук няма да се спирам на богатството от посоки, по 

които може да върви интерпретирането на данните. Ще 

спомена само, че за разлика от пространствените дистан-

ции, при трудовите дистанции е налице по-ясно изразена 

възрастова дистанция, но не може да се приеме извода, че 

възрастта е фактор от първостепенно значение за поддър-

жане на предразсъдъци по отношение на работата съвмес-

тно с представители на други етнически (респ. религиоз-

ни) групи. И при трудовите дистанции се наблюдава об-

ратнопропорционална зависимост между образованието и 

склонността да се приемат етническите  (религиозните) 

общности. (Тези изводи са пространно застъпени от авто-

ра на цитираното изследване).  

Нагласите на българите очертават един съществен 

проблем какъвто е социалното изключване на децата от 

етническите малцинства. Докато 11,5% от българите са 

готови да сключат брак с роми, а 10,7% са готови да 

работят във фирма, където ромите са висш управленски 

състав, то едва 4,1% биха се съгласили децата им да учат в  

училище, където ромските деца са 2/3 и повече от 

учениците. Тук предразсъдъците водят до вторична 

сегрегация в образователната система.  

Пространствените  дистанции на българите към 

ромите показват, че нежеланието да се съжителства с тях е 

правопропорционална на пространствената близост на 
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живеене. И тук ромите са по-отдалечени от българите в 

сравнение с турците и българите мюсюлмани. Поддържа-

нето на пространствените дистанции се осъществява от 

два механизма – недопускане и бягство.  

При съотнасяне на категоричното несъгласие да се 

предостави жилище на уязвими групи към готовността за 

преместване, ако представители на тези групи получат 

жилище в близост до респондента, се очертава силно 

изразена корелация между двете нагласи. Ромите са най-

изключени от перспективата към тях да се прилагат 

ефективни интеграционни жилищни политики. Този факт 

в контекста на интензивни вътрешни миграции обяснява 

възможността за възникване на етническо напрежение 

(Пампоров 2009).   

Автостереотипът на българите показва, че те биват 

възприемани предимно през личностни характеристики. 

Куриозен е фактът, че българите гледат на себе си хем 

като на „трудолюбиви‖, хем като на „мързеливи‖. 

Критичната самооценка се подсилва от негативните 

стереотипи „завистливи‖ и „бедни‖.  

Стереотипите за ромите показват устойчивост, 

манифестирана с „крадливи‖, „мързеливи‖, „мръсни‖ и 

„лъжливи‖. Обобщеният образ е силно негативен, а 

отхвърлянето – интензивно. Взаимното подсилване на 

отделните стереотипи затруднява разрушаването им дори  

при активна и адекватна политика от страна на 

институциите.  

Когато коментираме стереотипите на етническите 

българи трябва да се има предвид, че при тях 

стереотипите по отношение на различните етнически 
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(респ. религиозни) групи се формират от неголямо ядро. 

Например по отношение на ромите мнението се формира 

от 1/3 от респондентите, докато останалите не посочват 

нищо. Това потвърждава необходимостта изследователите 

да разграничават силата на стереотипа от неговия обхват 

(подобно разграничаване е налице в цитираното 

изследване).  

Българите са малко склонни да виждат в 

етническото и религиозното разнообразие един ресурс за 

развитие на страната. Напротив, те се примиряват с 

разнообразието, но го схващат като латентна заплаха. 

Иначе казано, българската етническа и религиозна 

толерантност се изчерпва с търпимост, която все по-

често и  все по-лесно се взривява от национал-популизма. 

     5. Обществени нагласи спрямо речта на  

омразата в България през 2016г. 

- Данните показват, че ромите, турците и хомосексуалните 

са най-често обект на слово на омразата, а през 2014 и 

2016г. към тези групи трайно се прибавят мюсюлманите и 

чужденците. Словото на омразата срещу всяка от тези 

групи се подхранва от различни негативни стереотипи и 

изисква прилагането на политики, които да отчитат тези 

различия и не просто да санкционират проявите на слово 

на омразата, но и да насърчават толерантност и взаимно 

разбиране. 

- Преобладаващият брой от респондентите (49%) са 

съгласни, че държавата трябва да защитава пред-

ставителите на малцинствени обществени групи срещу 

речта на омразата; 59% са съгласни, че прокуратурата 

трябва да преследва журналисти и политици, които 
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изразяват неодобрение, омраза или агресия срещу тях, а 

65% са съгласни, че трябва да има наказателно 

преследване за агресивния национализъм. В същото време 

само 23% от респондентите биха подали лично сигнал в 

полицията, ако станат свидетели на реч на омразата. 

Публични политики за ограничаване на речта на омразата 

и свързаните с нея престъпления от омраза няма да бъдат 

възможни без преодоляване на недоверието между 

гражданите и органите на правоохранителната система. 

Необходими са специални мерки за изграждането на 

такова доверие сред младежите и сред живеещите в 

София, като и при двете групи вероятността за 

съобщаване за реч на омразата на органите на реда е доста 

по-ниска от средното за страната. 

- Доколкото телевизията е основна среда за раз-

пространение на речта на омразата у нас, а журналистите 

и политиците са припознати като говорители с реч на 

омразата, при разработването и прилагането на 

национални политики срещу речта на омразата 

саморегулацията на електронните медии и на 

политическите институции трябва да се разглежда като 

приоритетно поле за интервенция. Както това е 

предвидено и в Препоръка 15 от 08.12.2015г. на Евро-

пейската комисия против расизма и нетолерантността, 

правителството може да разработи широк кръг от мерки 

против речта на омразата, които да включват не само 

инструментите на наказателното преследване, но и мерки, 

засягащи правилата за публичното финансиране на 

политическите партии и медиите. 
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-  Изследването през 2014г. и проведените фокус групи с 

младежи, учители и роми през 2016г. показват, че учили-

щата трайно се утвърждават като места, в които не просто 

не се работи за насърчаване на равенството, но се разпрос-

транява реч на омразата.Учителите имат слаба чувствител-

ност към проблема, не разполагат със специфични образо-

вателни инструменти за намеса, а нерядко и самите те из-

разяват расистки и ксенофобски настроения. Особено при 

фокус групата с учители се вижда, че те разглеждат в една 

и съща категория цинизмите и обидите, които си разменят 

учениците в училище и техните расистки или ксенофобски 

изказвания. Това налага необходимостта при формулира-

нето и провеждането на публични политики за огранича-

ване на речта на омразата тя да бъде разграничавана от 

говоренето, което е унизително за честта или достойнст-

вото на жертвата, но няма връзка с дискриминацията и не 

внушава малоценност на етническата, религиозната или 

друга малцинствена група, към която тя принадлежи.  

-  Наличието на сериозни мнозинства от хора, които 

изобщо не знаят, че деянията  по чл. 108 и чл. 162 от НК са 

инкриминирани (сред по-ниско образованите групи, сред 

жителите на Северозападния район и сред хората, които се 

самоопределят като турци или роми) трябва да бъде 

изведено в отделен приоритет на публичните политики за 

ограничаване на словото на омразата. В рамките на такива 

политики е необходимо да бъдат планирани специални 

образователни кампании и кампании за обществена 

информираност, които да отчитат специфичните 

особености на засегнатите обществени групи     (Институт 

„Отворено общество‖. Доклад 2016). 
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За онтологичните основания на споровете за 

образа в християнското изкуство 
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Ontological grounds for the disputes about the image in 

Christian art 

Summary: The article traces some of the most important aspects of 

the disputes over the image and consequently the deepest reasons 

for the existence of Christian art, especially iconography. In an 

attempt to present the problem correctly, the author refers to the 

religious and philosophical authorities from antiquity to the present 

day. 
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       Както е известно, християнското религиозно изкуство 

е по същността си богослужебно и канонично – то може 

да се променя стилово, но не и догматически.  Още 

Василий Велики през четвърти век казва, че иконата, 

респективно стенописите, са част от литургията, от служ-

бата и повтарят в цвят, образ и боя това, което словото 

казва – което проповядват Христос и светците. 

Тази позиция е догматически обоснована с реше-

нията на състоялия се в Никея през 787 г. Седми вселен-

ски събор, като повод за свикването му е зародилата се 

във Византия в началото на осми век иконоборска ерес. 

Ясно е, че основен довод на иконоборството става самата 
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забрана в Стария завет за изобразяване на невидимия Бог. 

То е невъзможно, тъй като няма как онова, което не е 

достъпно за очите, да бъде изобразявано, а така изобра-

жението би било плод само на въображението, а значи и 

лъжовно. Църквата отговаря, че именно явяването на 

Христос изпълнява пророчествата за Неговото пришес-

твие и така се поражда необходимостта от изобразяването 

на Бога, въпреки забраната в Стария Завет. 

Според догмата на иконопочитанието, приета на 

Седмия вселенски събор: 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 домо-

вете или по пътищата―. Честта, отдавана на иконата, се 

отнася към нейния първообраз, според решенията на събо-

ра. Хората, които гледат иконите, ще се подбуждат към 

възпоменание на техните първообрази, оказва догматът. 

Така още от края на осми век въпросът за иконите е фор-

мулиран в пряка връзка с дълбинните основания на хрис-

тиянството, с неговите онтологични корени. Не просто 

образ или декорация, не просто „помощник― в молитвата, 

иконата се основава на въплащението на второто лице на 

Светата Троица – така е въплащение чрез Христос не само 

на словото божие, но и на образа на Бог. Отците от Сед-

мия 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.Убрус – 

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. 
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Иконата не изобразява, тя явява, както пише архи-

мадрит Зинон. По думите му това е явяване на Църквата 

Христова, на преобразения и обожен свят, на преоб-

разеното в Христос човечество. Иконописта обаче има не 

само църковно-служебни функции – подпомагайки 

общението на човек с Бог, тя повлиява изграждането на 

собствената му личност. Защото: ―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. (Петров, 2015) 

Основните правила на иконописването са указани 

още на Никейския събор и се спазват и днес – изоб-

ражението трябва да бъде ―дематериализирано‖, образът 

да не създава усета за конкретен човек, за да може моле-

щият се да достигне до този, към когото отправя своите 

молитви, без нещо материално да застава между тях. Така 

иконата е достатъчно изчистена от детайли и бяга от 

възможността да създава усета за конкретен човек. Това 

важи и по отношение на пространството в иконата – там 

нямаме перспектива или линейно изграждане, има един 

личен и в същото време отвъден свят, тя е „иреална‖ като 

послание. Същото важи и за времето – иконата рисува 

вечността – времето след есхатона. Художествено нато-

варена е с множество философски интерпретации в опита 

си да реши, едва ли не в двуизмерното изображение, 

онтологически проблеми на християнството с 

придобитите още от античността художествени похвати. 

На проблема за връзката между античното и 

християнското изкуство са отделени много страници, как-

то в изкуствоведската, така и във философската ли-



130 
  

тература. Неслучайно в лекциите си по естетика Хегел 

(вж. Хегел, „Естетика―) отделя обширно място на процеса 

на „елинизиране на християнството―. Говорейки за 

―развитието на идеала до особените форми на 

художествено красивото‖, философът обособява три ос-

новни художествени форми – символична, класична и ро-

мантична. Акцентира силно върху антропоморфността на 

скулптурата в класическото гръцко изкуство – съвър-

шеното равновесие и хармония между телесно и душевно, 

форма и материя, тленно и нетленно. Отделяйки много 

страници на преобразуването на боговете в 

политеистичния пантеон, авторът съизмерва класичното и 

романтичното, поставяйки ги в отношение на взаи-

мовръзка и взаимополагане (Вж. Гичева-Гочева, 2013 г.). 

Според Хегел класичната красота има за свое ―вътрешно‖ 

свободно самостоятелното значение, т.е. това, което 

означава самото себе си и тълкува самото себе си. За него 

това е духовното, което прави предмет на себе си самото 

себе си. ―Тогава то има в тази предметност на самото себе 

си формата на външност, която като тъждествена със 

своето ―вътрешно‖ по този начин и от своя страна е 

непосредствено значението на самата себе си и като знае 

себе си, посочва себе си‖, обяснява Хегел в естетическите 

си лекции. И ако мярата между красотата и свободата е 

основното, от което немският философ е впечатлен в 

гръцкото изкуство, то когато говори за християнското 

изкуство, Хегел го определя чрез романтичната 

художествена форма – тук има примирение на духа със 

самия себе си и абсолютна история. Истинността пък 

получава нагледност и достоверност чрез появяването на 

Бога в света. 
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Така средновековните произведения на изкуството 

вече нямат целта си в самите себе си, не се опитват да 

бъдат красиви само за да бъдат красиви. Те много повече 

изпълняват аналогична функция, чрез която възвеждат 

към „невидимата красота― на божественото, както 

отбелязва Андреас Шпеер. Затова за красивото през 

Средновековието се говори като за нямащо собствено 

понятие, извън съвпадението на истинно и добро. Алек-

сандър Каждан в средата на миналия век пише, че в 

основата на византийската разсъдъчност например лежи 

не доказателството, а аналогията: ―подобието се приема за 

тъждество, символите се превръщат в реалност, осмислят 

се не като знаци, а като въплъщение, а асоциациите заемат 

мястото на вътрешните връзки.‖ 

В първите векове на християнството Църквата 

първо говори на хората чрез символи – на език по-достъ-

пен от директния образ – художествен език и форми на 

изказ, които са сложни от една страна, но не оставят място 

за недоразумения – от друга. Така слушателите биват 

подготвени за непостижимата тайна на въплъщението. 

Това, по думите на св. апостол Павел, е течната, под-

ходяща за деца храна. Така Климент Александрийски (ци-

тат от Успенски – Корените на християнското изобра-

жение) пише: „Разрешено ни е да притежаваме пръстен, за 

да подпечатваме с него. Образите, гравирани върху него, и 

които ние ползваме като печат, за предпочитане е да са 

гълъб, риба или кораб с надути платна; може дори да се 

изобрази лира както Поликрат, или котва както Селевкт; 

накрая може да се представи дори рибар на брега на 

морето, чиито вид ще ни напомни за апостола и децата 
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извадени от водата [новопокръстените]― . Ясно е, че 

всички изброени образи са християнски символи. 

В човешкото съзнание и съответно в изкуството 

осмислянето на изображението като икона става бавно и 

трудно. Пътят му минава през различни исторически 

епохи, често е подлежало на ревизии, изисквало е 

включително и човешки жертви. При изследване на 

последвалото развитие на християнското изкуство и 

имплицитното му включване в ритуала можем да 

отбележим изводите на проф. Пенов (Пенов, 2015), че при 

християнството „форма и материя, изпълняват знакова, а 

не символична, както е при сектите, функция‖. Особено 

упование и основание за това изкуство авторите му 

намират и в първия и най-често изобразяван, школски 

казано, „обект― на това изкуство – Христос.  Това е „Вто-

рото Лице на Св.Троица – Иисус Христос, като Син Бо-

жий и Богочовек, който съединил крайното и безкрайното 

и ни е изкупил‖ (пак там – Пенов, 2015).     

Постепенно първохристиянските символи изчезват, 

християнското изкуство се очиства от чужди елементи, 

вследствие на нуждите на различните исторически епохи, 

и иконописта придобива/разкрива своя свещен характер. 

А към днешна дата бива тълкувана през различни 

философски и изкуствоведски концепции – от 

определението й като „еклесиологично откровение― до 

„естетика на Боговъплащението― (Вж. Върбаков, 2015 г.) 

Трява да отбележим, че не са малко древните 

християнски писатели, отци на Църквата, а в същото 

време противници на християнското изкуство  – Терту-

лиан, Ориген, Евсевий Кесарийски. Коректно е също така 

да се посочи, че голяма част от тях в протестите си срещу 
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изображенията имат предвид предимно езическите образи. 

Историкът на изкуството Николай Покровски, 

основавайки се на същите древни автори, както и на св. 

Юстин Философ и на св. Атинагор, заключава, цитиран от 

Успенски: „Апологетите не казват нищо относно 

принципното предубеждение на християните срещу 

изображенията, те само констатират, че по тяхното време 

е имало доста малко изображения― . По отношение на 

християнското изкуство, всъщност, науката никога не е 

заемала твърда и закостеняла позиция. 

        И до днес опонентите на иконописването в подкрепа 

на тезите си цитират текст от началото на IV в. (306 г.), 

илюстриращ съпротивата на Църквата срещу изображе-

нията. Това е правило 36 на Поместния събор в Елвира, 

Испания: „Намираме за добро да кажем, че не трябва да 

има живописни рисунки в църквите и че това, което се 

почита и на което се кланят, да не се рисува по стените ―.  

Отговорът на Църквата обаче е, че не древността на да-

деното свидетелство в полза или против иконата е важна, 

а съответствието или несъответствието му с христи-

янското откровение. Това идва още веднъж да демонс-

трира, че въпреки антагонистичните спрямо образа тече-

ния в Църквата, съществува основна линия, която утвър-

ждава образа. Често е цитиран апостол Павел, че Христос 

„е образ (икона) на невидимя Бог‖  (Кол. 1:15) Така 

съгласно църковното учение за Боговъплъщението 

образът е присъщ на дълбинната същност на христи-

янството, тъй като то е не само откровение на Словото 

божие, но и на Образа Божи, проявен в Богочовека Иисус 

Христос (вж. Успенски).  

Според Православието образорисуването не е на-

рушаване, нито е в противоречие със Забраната на изоб-
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ражението в Стария Завет, както го разбират протес-

тантите. За Църквата свещеното изображение произтича 

именно от липсата, отсъствието, на непосредствен образ в 

Стария Завет. Защото когато синът-богочовек се яви, с 

него идва и образността. Църковното учение за образа е 

ясно изразено през осми век от Йоан Дамаскин в неговите 

„Слова в защита на светите икони―. Те са писани в отговор 

на иконоборците, които се ограничават само в рамките на 

старозаветната забрана и, според Дамаскин, смесват 

християнския образ с идол. Обосновката му в полза на 

иконописта: В Стария Завет Бог се проявява пред своя 

народ единствено чрез глас и чрез слово, но остава 

невидим. След като не показва Себе Си, Израил не вижда 

никакъв образ. Когато обаче той се явява, вярващият е 

едва ли не длъжен да го отобрази. Тук в защита на 

изградената от църквата вековна вече позиция относно 

иконописването Леонид Успенски привежда един много 

важен цитат на Дамаскин: „Какво е това тайнствено 

означение в тези откъси от Писанието? — пита той — 

ясно е, че сега ти не трябва да изобразяваш невидимия 

Бог. Но когато видиш Безтелесния, въчовечил се заради 

тебе, тогава ще изобразяваш Неговия човешки вид. Когато 

невидимият, облекъл се в плът, стане видим, тогава 

изобрази подобието на Явилия се.Когато Той,бидейки 

единосъщен Образ на Отца, приеме образа на раб (Фил. 

2:6—7), и така ограничен в количество и качество, се 

облече в плътски образ, тогава прочее рисувай на дъски и 

излагай за съзерцаване Пожелалия да се яви. Нарисувай 

рождението Му от Дева, кръщението Му в Йордан, 

Преображението Му на Тавор…Нарисувай всичко с думи 

и бои, в книги и на дъски―, призовава Дамаскин. 

Обобщено това звучи така: Ако в Стария Завет Божието 
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откровение се осъществява само чрез слово, в Новия Завет 

то става и чрез слово, и чрез образ. Невидимият е станал 

Видим, Неизобразимият – изобразим. Така Бог сам се 

явява чрез въ-плътилото се Слово. Според теоретиците на 

християнството, особено православното, пряката връзка 

между словото и образа е отличителна черта именно на 

Новия Завет. Апостолите са видели това, което било 

загатвано в Стария Завет чрез вече споменатите символи. 

        Това учение за образа е неразделна, а за иконопис-

ците особено съществена канонична част от християнс-

кото учение. То може да се мери по значимост с учението 

за двете природи на Христос, за Боговъплъщението. „Бог 

стана Човек, за да може и човекът да стане бог― – 

изкупителен акт, концентриран в личността на Христос. 

Така онтологическата връзка между образа и християн-

ството е основа и опора на преданието, че Църквата от 

самото начало проповядва християнството както чрез 

слово, така и чрез образ. 
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          Привидната отдалеченост на философията от проб-

лематиката на постмодерния свят, особено след обявената 

от Ницше смърт на Бога и Хайдегеровия край на мета-

физиката, ни поставя в ситуация на порочен кръг. От една 

страна метафизиката е нещо вече отминало и непригодно 

за постмодерния свят, от друга страна най-дълбоките и 

упорити проблеми на същия този свят са именно 

метафизически и тъкмо философията е призвана да ги раз-

реши. Все по-ясно се вижда, че не друго, а именно въп-
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росът за човека е този абсолютно фундаментален въпрос, 

който така и не получава отговор. Без отговор на въпроса: 

―Що е човек?‖, или „Какво е човек?‖, или в Хайдегеровски 

смисъл „Как е човекът‖, ние не можем да направим и 

крачка напред по отношение на основополагащия 

принцип на съвременната цивилизация – този за правата 

на човека. Сега за сега ситуацията остава тази, че ние не 

знаем „Що е човек?‖, но знаем, че той има права, без 

никой да говори за произтичащите от тук задължения. 

Въпросът за задълженията е безкрайно далеч от дневния 

ред на постмодерния свят. Но по силата на самата 

диалектика ние трябва да се запитаме: не са ли именно 

задълженията това, което прави човека човек. Не е ли 

ситуацията такава, че само този, който спазва дълга си (в 

Кантов смисъл), нему се полагат и човешките права. 

Маркс пише, че каквото и да прави, винаги се връща в 

прегрътките на Хегел. Въпросът за двете основни изме-

рения на мисленето - това на разсъдъка и това на разума, е 

поставен още от Кант. При Хегел той получава своята по-

нататъчна разработка и придобива такова значение, че 

тези, които го заобикалят или неправилно разбират, не са 

в състояние да познаят човешкото същество. Хегел пише: 

„Преди  Кант у нас не се е правила определена разлика 

между разсъдък и разум. Но ако не искаме да изпаднем 

обратно до нивото на вулгарното съзнание, което прос-

ташки заличава различните форми на чистото мислене, 

трябва да установим тази разлика между разсъдъка и ра-

зума, че за последния предметът е определеното в себе си 

и за себе си, е тъждество на съдържание и форма, на общо 

и особено, а за първия напротив, той се разпада на форма 

и съдържание, на общо и особено, на едно празно в себе 

си и на определеността, която се прибавя външно към 
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него, че следователно в разсъдъчното мислене съдър-

жанието е безразлично към своята форма, докато в ра-

зумното мислене, или в познанието, което схваща нещата 

в техните понятия, то създава своята форма, като изхожда 

от самото себе си. Но макар че разсъдъкът има в себе си 

току що посочения недостатък, все пак той е необходим 

момент на разумното мислене.‖ (2, §467). Ето защо ние ще 

се опитаме да видим до каква безизходица води 

пренебрегването или неразбирането при постмодерните 

автори на разликата разсъдък-разум.  

            Как стои въпросът за разсъдъка и разума в книгата 

„Колко глобализация може да понесе човекът?‖ на Саф-

рански? Още в началото на първа глава той пише: „Чо-

векът е същество, което може да се отнася към самото се-

бе си. Онова, което в определена философска традиция се 

нарича „разум‖, е тъкмо тази способност за себеотнасяне. 

Прави се разлика между „разум‖ и „разсъдък‖. Можем да 

открием „разсъдък‖ и в царството на животните. Шим-

панзето, което благодарение на опита се учи да достига 

банани с помощта на пръчка, демонстрира разсъдъчно по-

ведение. Разсъдъкът съществува в труда, където се про-

извеждат оръдията на труда. Освен това, обаче, живо-

тинският разсъдък се ограничава до средствата, но целите 

му се задават от инстинктите. За разлика от разсъдъка 

разумът е в състояние да се разпорежда с целите. Това 

обстоятелство предпоставя определено себеотнасяне, 

което прави възможна дистанцията спрямо самия себе си 

и следователно позволява да се види отношението между 

средствата и целите. Разумът се проявява в действие, 

когато знанието не само съпровожда волята, но и когато я 

изважда наяве, накратко: когато могат да се поставят 
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дългосрочни цели, в името на които волята тепърва трябва 

да бъде мобилизирана‖ (1. с. 7-8). 

           Истина е, че разумът е себеотнасяне, но дали всяко 

себеотнасяне е разум, това е въпрос, който Сафрански 

оставя без внимание. В Хегеловата Феноменология на 

духа етапът на самосъзнанието се появява преди появата 

на разума, а самото самосъзнание може да бъде самосто-

ятелно и несамостоятелно. Остава необосновано и 

спорното твърдение, че достигащото с пръчка до банани 

шимпанзе демонстрира разсъдъчно поведение. Това, че 

разсъдъкът съществува в труда, където се произвеждат 

оръдия на труда, още не гарантира, че пръчката, с която 

шимпанзето достига до бананите е такова оръдие. За да 

бъде средството, с което се достига дадена цел, оръдие на 

труда, се изисква определена степен на дебиологизация на 

мисленето, която позволява насочването на последното 

към посоченото средство на труда, като към цел. Казано с 

други думи, когато самата пръчка бъде целенасочено 

заострена и превърната в копие например, едва тогава тази 

пръчка става оръдие на труда. Ето защо, ако даден 

предмет, така както го намираме в природата, бъде 

използван за постигането на някаква „цел‖, както това се 

наблюдава при различни видове животни, например при 

„строителството‖ на различни „съоражения‖ при бобрите, 

все още е пресилено да се говори за разсъдъчно поведение 

и надскачане на инстинктите, т.е. за самоотнасяне. Затова 

въпреки твърдението на автора, че целите на животинския 

разсъдък се задават от инстинктите, той допуска 

наличието на такъв разсъдък, макар и ограничен само до 

средствата, именно защото пропуска да види, че 

средството, за да се превърне в „оръдие на труда‖, трябва 

да носи отпечатъка на разсъдъчна дейност, насочена към 
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него като към цел, а не просто да се използва в непос-

редствения природен вид, в който съществува. По този на-

чин пръчката все още не е оръдие на труда, а затова при 

цялата комбинативност и хитрост на посочената дейност 

на шимпанзето, остава несигурно може ли да бъде 

наречена тя разсъдъчна, т.е. съдържаща самоотношение, а 

значи може ли тази дейност да бъде труд. Така Сафрански 

не разглежда разсъдъка като нещо типично и само човеш-

ко. Поради тази причина той намира разликата между 

разсъдъка и разума в това, че последният е „в състояние да 

се разпорежда с целите‖.Да се разпорежда с целите е 

напълно във власта и на разсъдъка. Но търсената разлика, 

каквато е тя при самите нейни откриватели, 

представителите на немската класическа философия, има 

своето основание в една съвършено различна предпос-

тавка. Казано накратко, това е разликата между способ-

ността да се мисли крайното и способността да се мисли 

безкрайното–първата е разсъдъкът, втората разумът. 

          Връщайки се сега към текста на Сафрански, ние не 

трябва да пропуснем положението, че запазвайки само за 

разума способността да си поставя и да се отнася към цели 

и ограничавайки разсъдъка само до средствата, той смесва 

разсъдъка и разума и така губи тяхната диференция 

специфика. Показвайки „способността да се разпорежда с 

целите‖ като предпоставяща изискването за себеотнасяне, 

правещо възможна дистанцията спрямо самия себе си и 

позволяващо да се види отношението между средствата и 

целите, Сафрански запазва всички тези определения като 

еднозначно отнасящи се само до разума. Но разсъдъкът 

съвсем не е лишен от способността да си поставя цели и 

да се отнася към тях. Въпросът е в това дали тези цели 

касаят крайното или безкрайното. Така твърдението, че 
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„разумът се проявява в действие, когато знанието не само 

съпровожда волята, но и когато я изважда наяве, накратко: 

когато могат да се поставят дългосрочни цели, в името на 

които волята тепърва трябва да бъде мобилизирана‖ (1, с. 

7-8), се отнася напълно и до разсъдъка. 

ІV. 2.2. Може ли да боледува разумът или още едно 

неразличаване на разсъдъка и разума? 

          Сафрански твърди, че „кариерата на човека като ра-

зумно същество започва с крачката на излизането-навън-

от-самия-себе-си, с трансцендирането. (1, с. 8) Но какво 

разбира под „трасцендиране‖ авторът? „Трансцендира-

щото животно, т.е. човекът, се наслаждава на гордата дис-

танция, от която наблюдава цялото; това обстоятелство му 

дава усещането за богоподобност. Същевременно обаче 

забелязва, че наистина може да излезе навън от самия себе 

си, но не може да излезе от света на животните: той 

принадлежи на този свят. Във всеки един момент се 

разкъсва между един Бог, който съзерцава цялото, и едно 

животно, което принадлежи на това цяло‖. (1, с.8) Ние 

виждаме, че Сафрански свързва трансцендирането с 

наблюдението на цялото. Това е крачка в посоката, в която 

действително се разгръща битието на разума според 

немската класическа философия, но авторът отново остава 

извън тази философия с предложената от него трактовка 

на „цялото‖. Тук веднага възниква фундаменталният 

въпрос, който и самият автор си задава: „Какво обаче 

представлява цялото?‖, и в търсене на отговора той вика 

на помощ Шопенхауер. „В безкрайното пространство 

съществуват безброй светещи кълба, около всяко от тях се 

въртят дузина по-малки и по-осветени. Те са горещи 

отвътре, а отвън са покрити с твърда, студена кора, върху 

която покривка от плесен е създала живеещи и познаващи 
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същества.‖ (1, с. 8) Такъв възглед за „цялото‖ е до такава 

степен несъстоятелно отдалечен от Хегеловата гледна 

точка, че той ни връща в докантовата метафизика и по-

точно в началото на Новото време. Ето защо няма нищо 

чудно в твърдението на автора, че „ако разумът може да 

отправя подобни погледи към цялото, то възниква 

подозрението, че от така определения разум бихме били 

повалени като от някаква болест.‖ (1, с. 8) ‖Това е едно 

глобално себевъзприемане на човека, което едва ли може 

да се различи от една депресия: познаващият живот 

открива себе си в качеството си на покривка от плесен 

върху някаква студена планета.‖ (1, с. 8) Нека ясно заявим: 

ако това, което тук ни се предлага като „цялото‖, т.е. 

всеобщото, то за това „цяло‖ не просто „възниква 

подозрението‖, че то ни „поваля като някаква болест‖ и че 

„едва ли може да се различи от една депресия‖, а с 

необходимост следва тази болест и депресия. Само че, 

тази „болест‖ и „депресия‖, както вече видяхме, е 

депресия и болест на разсъдъка, но не и на разума. Но не 

виждайки това, както голямото болшинство следхегелови 

философи, Сафрански се пита: „Не е ли това едно 

прекомерно изискване? Не сме ли тъкмо поради това 

„недостатъчни същества‖, защото можем да отправим 

поглед към един твърде широк и твърде далечен хоризонт, 

към глобалното? Не е ли нашето богатство от познания и 

перспективи също така и наша слабост? Казано с думите 

на Ницше, човекът е незавършено животно. Един 

полуфабрикат: същество, което не е завършено докрай, а 

тепърва трябва да се осъществява и за тази цел притежава 

забележителна способност да компенсира природните 

недостатъци със сръчност и интелигентност. 

Недостатъчно същество – това означава: в сравнение с 
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останалото животинско царство строежът на инстинктите 

при човека е незавършен.‖ (1, с. 9) Незавършеността на 

човека (питаме отново - на кой човек, на разсъдъчния или 

на разумния?) не касае незавършеността на инстинктите, а 

неговата познавателна способност не е компенсаторика за 

природните му недостатъци, както става много често при 

определени индивиди и което ясно показа Фройд. Именно 

инстинктите, т.е. неговата животинска природа е онова, 

което трябва да бъде преодоляно, според Хегел. Неговата 

незавършеност по-скоро касае незавършения преход от 

разсъдък към разум и Хегел показва този път във 

Феноменология на духа. Така в човека съществуват две 

измерения – човешко и божествено, можем да обобщим, 

разсъдъчно и разумно. '...човешката и божествената 

природа на Христос се проникват по такъв начин, че 

опитът да се разделят обезобразява и двете.'(2, с.25) 

Христос не е получовек, полубог. Христос е 100% човек и 

100% бог. Но пропускайки това, Сафрански остава при 

мнението, че „като незавършено животно той изгражда 

посредством културата своя природа, културната втора 

природа. Във фантазията си той винаги е една крачка 

напред и благодарение на въображението си антиципира и 

упражнява своята втора природа. Например в религията, в 

метафизиката и в приказките той предприема първите 

опити да полети. След като действително започваме да 

летим, религията, метафизиката и приказките загубват 

своето значение.‖ (1, с. 9) 

          Цитираният пасаж ясно показва, че авторът му 

остава изцяло в парадигмата на модерността, както тя 

съществува преди появата на немската класическа 

философия и по-специално на Хегел. Тук е очевидно 

просвещенското отношение към религията, а също и 
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самата метафизика остава незасегната в дълбочина, не 

само защото бива поставена редом с приказките, които 

също остават подценени, но и защото като основни 

двигатели на културата се посочват фантазията и въобра-

жението. Последните безспорно имат своето място в 

процеса на познанието, но далеч не го изчерпват, нито са 

основни за него. Усещайки това, авторът твърди, че за да 

се спаси от страха и дебнещите навсякъде опасности, 

човекът, чиято фантазия е по-силно развита от инстин-

ктите му, съзира в заплашващия го външен свят само 

фантастични закономерности. За да не бъде завладян от 

фантазиите си, човекът трябва да открие познанието. 

„Така той например познава, че метеорологичните 

зависимости са причина за светкавиците. Това вече не е 

божие наказание, което като светкавица поразява човека в 

неговата съвест. И вместо да се моли, е по-добре да строи 

гръмоотводи. Втората природа, която си съграждаме, 

наред с много други неща, е една такава култура на 

гръмоотвода.‖ (1, с. 10) От казаното не става ясно как чо-

векът излиза от фантазията и въображението и преминава 

към познанието. От това, че човек „трябва да открие 

познанието‖, по никакъв начин не следва, че това ще се 

случи по необходимост. Преходът към познание трябва да 

бъде показан в необходимостта на собственото му 

възникване, както прави това Хегел. Но пропускайки това, 

Сафрански остава извън действителното отношение на 

разсъдъка и разума и обявява цялата човешка култура за 

„една такава култура на гръмоотвода‖. Но гръмоотводът 

съвсем не е завоевание на разума в Хегелов смисъл, за 

това изобретение не е необходимо мислене на всеобщото, 

а само на особеното. Допускайки обаче, както видяхме, и 

животните до територията на разсъдъка, Сафрански не 
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може да не види гръмоотвода като постижение на разума, 

тъй като то е чисто човешко постижение, отделящо ни от 

типично животинския свят, а онова, което ни отделя от 

този свят, според автора, е именно разумът, докато в 

действителност и разсъдъкът е нещо, от което животните 

са лишени. Но ако разумът е онова, което вижда цялото, 

както Сафрански твърди, значи не разумът е 

изобретателят на гръмоотвода, защото последният, както 

казахме, е нещо особено, а не всеобщо. Разсъдъкът обаче, 

според автора, е присъщ същевременно и на животните, 

които, знаем, не строят гръмоотводи, то тогава коя точно 

типично и само човешка способност е създала 

гръмоотвода? От една страна остават още само 

въображението и фантазията, които той посочва като 

лежащи в основата на човешката култура, от друга страна 

тъкмо от тях трябва да се спаси човекът, намирайки това 

спасение в познанието и създавайки именно по този начин 

своята „култура на гръмоотвода‖. От този омагьосан кръг, 

отъждествяващ в крайна сметка разсъдъчното и 

човешкото, но същевременно смесвайки разсъдъчното и 

разумното, а значи неправомерно виждащ криза на разума 

там, където трябва да се вижда криза на разсъдъка, никога 

не може да се излезе без помощта на Хегеловото учение за 

разсъдъка и разума. По такъв начин, разбира се, че 

религията и метафизиката ще изгубят всяко значение, да 

не говорим за приказките, пред напиращото секуларно, 

т.е. единствено само разсъдъчно, или най-малкото 

недиалектическо в Хегелов смисъл, познание. Но точно 

това е парадигмата на 17 и 18 век, или с една дума, на 

докантовата метафизика, да не говорим за дохегеловата. В 

това отношение Сафрански е типичен, както повечето 

представители на следхегеловата философия, в 
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неразличаването на разсъдъка и разума. Така, обявявайки 

„културата на гръмоотвода‖ за човешката култура изобщо, 

а значи също така и за културата на разума, ние неизбежно 

стигаме до заключението, че тъй като кризата на 

човешката култура е несъмнена, значи и кризата на разума 

е несъмнена, а следователно в крайна сметка самият разум 

е в криза. Това е главната теза на постмодерната 

философия и основната причина, че когато се говори за 

кризата на Европейската, а в определен смисъл и на 

цялата световна цивилизация, за несъмнен факт се приема 

„кризата на Разума‖, започваща от следхегеловата 

философия. 

          „Няма съмнение: - казва Сафрански – по правило 

културата на техниката и науката ни понася добре. Обаче 

ние имаме проблеми с тази култура, поради което поня-

кога ни обзема подозрението, че може би е по-добре да се 

знае по-малко. Това подозрение е толкова старо, колкото и 

самата култура.‖ (1, с. 10) Но, ако няма съмнение, че 

културата на техниката и така наречените „точни‖ или 

„частни науки‖ ни понася добре, то задължително трябва 

да има поне съмнение дали тази култура е културата на 

разума, а значи дали е цялата човешка култура или най-

малкото, дали е цялата култура на разума. Но тъй като 

цялата човешка култура или „втората природа‖, което 

всъщност е социумът, е отъждествена с постиженията на 

така наречения „секуларен разум‖, за нас, нека повторим, 

винаги ще остава изненада и необясним феномен защо от-

ново се възраждат религията и метафизиката, след като ве-

че този „разум‖ приключи сметките си с тях и Ницше из-

вести „смъртта на Бога‖, а Хайдегер – „края на мета-

физиката‖. „Всъшност религията е най-универсалното и 
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значително събитие, неотделимо от историята и 

съвременното битие на човешката цивилизация‖(3, с.386) 

Ние няма да разглеждаме по-подробно цялата книга на 

Сафрански, която съдържа ценни разсъждения по 

множество актуални проблеми на съвременната глобална 

епоха. Няма да се спираме и на анализа на такива важни 

дистинкции, като например тази: глобализъм – космо-

политизъм, които попадат в самия нерв на постмодерния 

свят и по опосредстван начин повдигат все същия 

фундаментален проблем – проблема за отношението 

разсъдък–разум. Онова, което тук, както и при другите 

съвременни мислители ни интересува, е как и доколко се 

разбира този проблем, без решаването на който е 

невъзможно, според предлаганата тук основна теза, да 

бъде направена и крачка напред към преодоляването на 

кризата на съвременната постмодерна цивилизация. 
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Генеалогия на секуларното: постмодерният Бог. 

Genealogy of the Secular, the postmodern God. 

By Assoc. Prof., Dr. Nikolay Mihaylov 
Abstract: The article examines the dynamics of the concepts of 

secular, religious, post - secular. Based on the analysis is an article 

of a British author G. Ward, but also of Bulgarian researchers in 

philosophy of religion. The role of religion as a worldview and 

spiritual foundation of society is viewed and also an attempt is made 

post- secularity to be described as a unique phenomenon of return of 

the sacred as faith in God in all important spheres of public life. The 

presence of religious in modern public discourse creates more 

opportunities for people in the rapidly changing social conditions of 

postmodern society which are related to technology, market pressure 

and instrumentalization of the life-world of the individual. 

Key words: religion, secularity, post –secularity, pluralism, values, 

ethics. 

Идеята за секуларност и свързаната с нея секуларна 

теория има необходимост от своето преразглеждане във 

връзка с новите процеси на утвърждаване на публичността 

в европейското политическо и обществено пространство. 

Един от най-мощните умове на Просвещението И.Кант 

еднозначно и категорично определя човека като собствен 

творец на своя морал по законите на свободата и 

справедливостта.В своето известно съчинения „Религията 

само в рамките на разума‖
(1)

немският мислител премахва 

сакралното от всякакъв тип нормативност и свежда дос-

тойнството на човека до неговата морална автономност. 

Въпреки тези категорични твърдения на светската етика, 

няма да сбъркаме, ако кажем, че религиозното не е 

изчезнало нито от сферата на личния морал, нито от сфе-

рата на социалните общности наричана с термина публич-

на. Както отбелязват мнозина изследователи, Кант прев-

ръща Бог в морален идеал на човечеството; от друга 
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страна обаче начините на поведение на човек в нашата 

съвременност все още се изграждат и от ценности, в които 

присъства божественото, сакралното или свещеното. 

Известните тези на мултикултурализма или културното 

многообразие са особено актуални днес и чрез тяхното 

преразглеждане именно на различното съотношение на 

сакралното и профанното, а също така и чрез ново осмис-

ляне на идеята за религиозност. Явно е, че в съвременното 

общество настъпват промени по отношение на опреде-

лянето на идеята за религиозно. Аз съм съгласен с ита-

лианския философ Дж.Ватимо, който смята, че една от 

най-важните черти на съвременната ситуация на етиката, 

включително и на религиозната етика, е растящото внима-

ние към социалните аспекти на моралните норми. 
(2)

Италианският философ стига до заключението, че дори 

големите системи на религиозна етика днес не са ори-

ентирани единствено към онова да определят абсолютните 

понятия на добро и зло от гледна точка на индивидуалната 

съвест.
(3)

Ватимо заключава, че в настоящето дори 

големите и исконни ценност, проповядвани от религи-

озната етика, напускат полето на индивидуалното пове-

дение, на строгото предписание за морално ограничение и 

се насочват към сферата на социалното на откритото. 

В нашето време, както споменават много автори, 

като например К. Калхун, Дж. Милбанк и др. съществуват 

различни прочити на идеята за културното многообразие. 

Според тях това, което не може да се отрече е, че 

съвместното съжителство на различни култури, идеи, фи-

лософии за живота и религиозни етоси е съществен и не-

отменим факт от нашето социално битие. Според Дж. 

Милбанк
(4) 

фактът, че религията все повече присъства в 

публичната сфера, говори, че откровено секуларните идео-
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логии губят позиции на тотален регулатор на общес-

твените отношения. А различните религиозни общности 

присъстват все по-осезаемо в социалното пространство. 

Въпросът е по какъв начин се изграждат отношенията 

между тези религиозни общности в областта на 

публичното. От тази гледна точка, както отбелязва и 

Юрген Хабермас, дискусията за ролята на вярата и рели-

гията в обществото трябва да бъде подновена и най-вече 

да се води на разбираем за всички страни език. Липсата на 

публично обсъждане на различните религиозни етики и 

мирогледи води до затваряне на обществото и появата на 

фобиите като начин на отношение между различните со-

циални групи част от чиято идентичност са и религи-

озните им предпочитания.  

Според Хана Арент съвременният свят, за разлика 

от този на Средновековието, по нов начин схваща идеите 

за вечността и безсмъртието, едни от основните проблеми 

на филсофията на религията и теологията. Дълго време 

онова, което е обединявало хората в Средновековието, или 

поне в Средновековна Европа е било благото на спасе-

нието на душата. На тази грижа, обща за всички, са били 

посветени и не малко философски теории, една от най-

ярките между които е тази на св. Тома Аквински.
 (5)  

 „В 

течение на много векове преди нас – пише Арент – хората 

са влизали в публичната сфера, защото са искали нещо 

лично тяхно, или нещо, което споделят с другите да трае 

по-дълго от земния им живот‖. 
(6)  

С това наблюдение се 

обяснява вековният стремеж на хората към образование, 

вяра и изобщо към духовност. И обратното – липсата на 

всякакви усилия за присъствие в публичното означава 

ограничение, дори в известен смисъл отказ от живота и от 

оставяне на каквито и да е следи от собственото си 
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съществуване. В модерната епоха, според Арент, нещата 

се променят. На съвременните хора сякаш липсва 

„неподправената загриженост за безсмъртието‖, те се ин-

тересуват само от настоящето, дори само от текущото и 

непосредственото. Арент привежда за доказателство един 

цитат от Адам Смит. Според шотландския просветител 

съвременният свят обозначава преследването на други 

цели, а не грижата за духовността, разбрана публично. 

Арент цитира следния пасаж, в който Смит споменава 

„онова племе от неудачници, обикновено наричани кни-

жовници, за които публичното възхищение… винаги е 

част от възнаграждението им…значителна част…в меди-

цинската професия, може би още по-голяма в тази на юр-

иста; а в поезията и във философията то е почти всичко‖. 
(7)  

Арент заключава, че според твърденията на Смит в мо-

дерната епоха публичното възхищение и паричното въз-

награждение имат една и съща природа и следователно са 

взаимно заменими. От това следва,че  модерната епоха 

променя публичността до толкова до колкото тя измества 

акцента от публичното признание на една духовна дей-

ност с паричното възнаграждение, което, както тя казва, е 

„по-обективно и по-реално‖. Промени в съвременното по-

нятие за публичност според Арент внася и фактът, че то 

става все по плуралистично и все по-разнообразно, както 

пише тя самата: „да бъдеш виждан и чуван от другите 

добива своята значимост от факта, че всеки вижда и чува 

от различна позиция.‖
 (8)  

 Следователно публичното, за 

разлика от частното, е свързано с многообразието и раз-

глеждането на една ситуация от различни аспекти. Според 

Арент частният живот е винаги еднообразен и субективен, 

докато обективността се гарантира единствено от 

публичното. 
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Християнството и Средновековието решително 

променят старогръцкия начин на философстване, етици-

зиране и на политически отношения. Християнската етика 

е монотеистична, защото и християнският Бог е моно-

теистичен. В Библейското послание разбирането за Бога 

го представя като единен и уникален. Бог непосредствено 

създава човека, християнството създава антропоцентрична 

етика  - нещо, което сякаш не може да се каже за старите 

гърци. Бог разпознава у човека същество привилеги-

ровано, създадено по негов образ и подобие. Човек е гос-

подар и повелител на всичко, което е създадено за него. 

Нека да припомним думите на Аристотел, че човек никога 

не може да превишава космоса, че има много други вещи, 

които по природа са по-божествени  и съвършени 

отколкото човека – като например звездите, образуващи 

Космоса. Ще добавя още един щрих: провидението на 

старите гърци няма личностен характер. Едип е един от 

примерите на сляпата, непредвидима и често пъти жестока 

съдба. Библейският Бог е предвиждащ и във висша степен 

личностен. „Щастлив е този, който има Бога― – заключава 

на едно място св. Августин. Желанието за мъдрост 

означава желание за търсене на Бога, защото пак според 

св. Августин „който не изпитва нужда от мъдрост, той 

въобще не се нуждае от нищо―.
(9)  

Върху тези начала 

християнската религиозна етика изгражда друга социална 

система и друга политическа етика.Секуларизацията е 

процес, свързан с модерността. Тя започва с възхода на 

науката, „разомагьосването на света‖, освобождаването на 

социалните институти от прекия контрол на църквата и 

влиянието на религиозните мислители в областта на 

образованието, науката и духовността. Това е социален 

процес, описан и синтезиран от Ю. Хабермас, П. Бъргър и 
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други социални мислители като една от основните теми в 

техните социологически съчинения. Той е особено акту-

ален за социолози, философи, политолози и т.н поради 

значението му за публичността и влиянието му върху по-

литическите системи в съвременния свят.. Както отбелязва 

един от неговите най добри изследователи в България, 

проф. Стилиян Йотов, „секуларизмът‖ изглежда само като 

форма на идеология, от която се възползват „строги‖ 

рационалисти или с която злоупотребяват политически 

елити..‖ 
(10)  

Постсекуларността от своя страна или, пак по 

думите на Ст. Йотов, „пробуждането на религията‖, оз-

начава „потвърждаване на наличието на процес на „зав-

ръщане‖ обратно или отново на „повторна поява‖ (retur-

ning or coming back) или на „реверсивно движение‖ на 

религията (reverse movement). Обобщавайки тази картина 

Питър Бъргър заговори за ―resurgent religion‖ – съживя-

ване на религията.‖ 
(11)  

 

В своето изложение ще разсъждавам върху идеите 

на Греъм Уорд, професор по теология в Оксфорд и заедно 

с това свещеник в Англиканската църква. В една своя 

изключително влиятелна статия 
(12)  

британският учен под-

лага на критика възгледа, че постмодернизмът е изживял 

драматично своят край и вече не е в центъра на фи-

лософско – теологичния дискурс на съвременността. 

Г.Уорд намира 4 елемента на съвременната социална и 

културна ситуация, които я отличават от тази през 80 –те и 

90 –те години на миналия век. Той ги описва като постсе-

куларност, постматериалност, аскетичност (austerity) и 

нео-либерална икономика. 
(13)  

Първият елемент е онова, 

върху което дълго размишляват различни социални те-

оретици и се определя като вече посочената „постсеку-

ларност‖. Научният анализ ма Уорд е насочен към идеите 
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на Ю. Хабермас и Ч. Тейлър за присъствието на религията 

в съвременните условия.
 (14)  

Ю. Хабермас е един от 

първите изследователи на постсекуларното общество. 
(15)  

Немският автор пише: „Все пак глобалните изменения и 

острите конфликти, разгарящи се в наши дни на рели-

гиозна почва, ни заставят да се усъмним, че ролята на 

религията постепенно изчезва. Днес хипотезата за пряката 

зависимост между модернизацията на обществото и 

секуларизацията на населението (която някога беше общо-

призната) се поддържа от сравнително немного социо-

лози.‖ 
(16)  

Според Уорд, Хабермас, който призовава за 

признаване на ролята на религията в публичната сфера и в 

демократичните политики, смята че постсекуларността е 

критична рефлексия вътре в самата секуларност. 
(17)  

За 

разлика от него, за Ч. Тейлър, който е вярващ католик, тя е 

категорично историческо развитие, което отбелязва епо-

хална промяна по отношение на секуларизацията – 

промяна, която ни казва, че религията никога няма да 

отмине. 
(18)  

Този аспект на постсекуларността се проявява 

най ясно според Тейлър по отношение на религиозната 

етика. Както пише отново проф. Ст. Йотов: „Според Тей-

лър религията може да даде нещо, която никоя философ-

ска етика не може, първо, усета за пълнота на живота и, 

второ, движението към персонално трансформиране.‖
 (19)  

Подобни заключения може да срещнем и в съчиненията на 

един от най –изявените специалисти по религиозна 

философия у нас, проф. Стефан Пенов. Негова е точната 

констатация, че „моралните, познавателни, дейностни и 

волевите позитивни усилия на религиозната личност и 

народ ги правят битийно по-съвършени‖
 (20)  

Според Уорд 

пък на религията са посветени все повече изследвания, ан-

ализи  и тя се превръща във все по широк обект на из-
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следване в полето на социолози, филсоофи, етици, теолози 

и т.н. Изводът на британскя философ е, че каквито и да са 

дефинициите и генеалогиите на постсекуларното и 

каквито и да са начините, чрез които религията присъства 

в публичното пространство, може да твърдим със си-

гурност, че тя няма да изчезне нито сега, нито скоро в бъ-

дещето. 
(21)  

Според него дори съвременните теолози водят 

различни спорове, свързани с природата на тезите за секу-

ларността като заемат или положителна по тях позиция 

(теологичен либерализъм) или се противопоставят на 

техните твърдения (теологичен консерватизъм или 

критично възраждане на ортодоксалността). 
(22)  

 

Вторият момент, разгледан от Уорд е свързан с иде-

ята на социолога Роналд Ингелхарт  за въвеждане на по-

нятието „пост – материализъм‖.  То е формулирано от 

американския учен за да подчертае една промяна на съв-

ременните ценности в социологически план от тези на ма-

териалното благосъстояние към тези, описващи свободата 

и уникалността на изразяването и на автономията. Тях 

Ингелхарт нарича постматериални. „След това (краят на 

индустриализацията- Н.М.) преходът от традиционни 

ценности към секуларно-рационални се забавя и дори спи-

ра, затова пък набира сила друг процес – преходът от 

ценностите на оцеляването към ценностите на самоизра-

зяването, в рамките на които хората все повече поставят 

акцент на свободата на избора, личната независимост и 

творческата самореализация.‖
 (23) 

Както пише Уорд „пост-

материалните тенденции от 70-те (години на 20 век – Н. 

М.) обозначават увеличаването на интереса към човешки-

те права, личните свободи (такива като сексуалната ори-

ентация или религиозната принадлежност), общността и 

естетическото удовлетворение като индикатори на тази 
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тенденция‖ .
(24)  

Тази промяна на социалния интерес към 

постматериалните ценности е устойчива и силна и със 

сигурност ще продължи още дълго време и според 

двамата учени. Изводът е, че в тази трансформация на 

ценности в посока на личното себеизразяване води към 

нова социална ситуация на плурализъм и вече говорим за 

постмодерността не като за единен социален процес на 

промяна, а за множество постмодерности. 
(25)  

 

Следващият теоретичен момент в разсъжденията на 

Г.Уорд е свързан с едно понятие, известно и от съчи-

ненията на М. Вебер – това за аскетичността. аскезата 

(austerity). Основен елемент на протестантския етос е ас-

кезата, според Вебер особено ясно проявена в каливиниз-

ма. 
(26)  

Тази протестантска деноминация се отличава с ед-

ин „икономически и политически рационализъм―, а ети-

ката и е „утилитарна―.
(27)  

Уорд продължава това наблю-

дение на Вебер, като го разширява не само до протестант-

ската етика а изобщо до новите социални условия на съв-

ременния свят. Причината за появата на новия тип аскеза 

са акумулираните огромни финансови задължения в 

различните общества, включително и от водещите светов-

ни нации.
 (28) 

Кризите, до които водят тези задължения 

изискват строга регулация, която се свежда до ограниче-

ния в почти всички области на социалните активности на 

индивидите. Тези ограничения засягат не само покупател-

ната способност на хората, но и функционирането на 

социалните институти, напр. образованието, здравеопаз-

ването, сигурността, които трябва да се справят с намале-

ното финансиране заради икономическите и финансови 

кризи. „Новите икономически ограничения напр. върху 

кредитите, благоприятстват един  нов начин на живот об-
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уздаващ консуматорския излишък и дисциплиниращ алч-

ността на потребителите‖, пише Уорд. 
(29)  

 

Четвъртият момент, който, според британския ав-

тор, описва съвременната социална ситуация, е може би 

най- влиятелният. Това е господството на неолибералната 

икономика. Уорд намира твърде оригинален подход към 

описанието на този ключов за обществата феномен. 

Според него той се изразява в съвременната ситуация с 

появата на различни мрежи, които могат да бъдат иконо-

мически, социални, политически. 
(30)  

Мрежите акцентират 

на потоците информация, обтекаемите (malleable) он-

тологии, „меките‖ (soft)  отговорности и общности. Поя-

вата на световна мрежа за обмяна на информация като Ин-

тернет е ключова в това отношение. Подобряването на 

възможността на човек да обработва голямо количество 

данни води до прогрес в много области на науката и фило-

софията и поражда напр. интересния и от гледна точка на 

религиозно - философския дискурс проблем за изкуст-

вения интелект.  От тази позиция обучението на такъв тип 

интелект – machine learning – е обект на сериозен интерес 

в световната наука и то има нужда и от философско 

осмисляне, поради опита чрез него машините да разширят 

обработката на данни не само до еднотипни задачи, а да се 

придържат към някакъв устойчив модел в работата с 

разнообразни данни. Което пък поставя нови въпроси в 

социален, но и религиозен смисъл. Според Уорд – „Интер-

нет разтваря строгостта на Картезианските време и 

пространство, омагьосва отново реалността чрез техно-

логията (което преобръща тезата на Вебер за разомагьос-

ването),и комбинира информацията със забавлението, ес-

тетичното с антиестетичното‖ 
(31)  

Интернет и постмодер-

ността създават течна или обтекаема (liquid) реалност, в 
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която доминира хипертекстуалността, симулацията, вир-

туалността и безкрайността. Какво следва от тези сериоз-

ни заключения за влиянието на постмодерна за присъст-

вието на религията в обществото, съвременната ситуация 

във философията на религията и ключовите понятия в 

нея? Как постмодерната ситуация променя идеята за Бога 

в един по широк философски, теологичен и културен 

аспект? И най вече – как това се отразява на проблема за 

секуларизма и съдържанието на понятието за светско?   

Уорд анализира различните съвременни теологични 

системи, които според него представят постмодерното 

понятие за Бога. Той дори включва в анализа си изклю-

чително провокативното съчинение на Марсела Алтхаус- 

Рийд Queer God, което тя самата определя като „непри-

лична теология‖. В него класическата теология е опреде-

лена като „Т – теология‖, доколкото се основава на догми, 

а те самите са израз на непроменяеми йерархии – както 

църковни, така и академични. Този тип теология според 

Алтхаус – Рийд  е свързана с не само с реификация
(32)  

на 

определени сексуални идеологии, основани на биоло-

гически редукционизъм, но и с икономически консерва-

тизъм, буржоазна политика за запазване на статуквото, 

колониализъм и империализъм.
(33)  

Алтхаус – Рийд стига и 

по далече, тя смята че т.нар. „Т – теология‖ е дискурсивна 

практика, която има за цел да потиска телесното. В този 

смисъл „новата‖ теология е онази, която освобождава и 

еманципира през тялото, така пренебрегвано в 

класическата и предшественичка. Постмодерни автори, 

занимаващи се с отношението към Другия, различето и 

неназовимото, също имат отношение към постмодерната 

филсофия на религията според Уорд. 
(34)  

 Те не са вярващи 

хора (с малки изключения), затова са по скоро и критици 
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на религията. Така в тълкуването на „постмодерния Бог‖ 

навлизат психоанализата, социалната философия, по-

литиката и т.н. И третата форма, чрез която съвременната 

култура оформя или влияе върху теологията, е т.нар. 

политическа теология, която оспорва либерализма като 

доминираща идеология на съвременния свят.
(35) 

За Уорд 

този подновен интерес към политическата теология е съп-

роводен с нови изследвания върху такива автори като К. 

Шмит, Райнхолд Нибур и т.н, нещо което може да се каже 

и за съвременния български философски дискурс.  

В заключение британския автор e убеден в това, че 

„ерата на постмодерна‖ оше дълго време ще оформя на-

шия политически, социален и културен живот. От тази 

гл.т. според него неолибералната икономика и новите „об-

текаеми‖ информационни реалности ( с други думи – 

появата на виртуалната реалност като нов културен фе-

номен) са основните признаци, които я описват и които 

най–силно оформят нейният образ.
(36) 

И наистина дигита-

лизацията на света по отношение на информацията и ко-

муникацията поражда съвсем нови проблеми в полити-

чески, икономически и морален план. Както остроумно за-

белязва Уорд, постмодерната ситуация по отношение на 

Интернет може да се опише с образа на безкрайното, 

което ни е винаги на разположение на нашите бюра.
(37)  

А 

неолибералната икономика означава грижа преди всичко 

за банките и всичко свързано с чисто материалното, което 

става все по трудно удържимо, а не поглед към отго-

ворността, грижата и ангажираността с духовни каузи.  

Според мен,обаче, българската философска култура 

също има своите отговори на проблемите за динамиката 

на секуларността и постсекуларността – както теоретично, 

така и по отношение на практиката. Така например проф. 
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Ст. Йотов прави изключително точно наблюдение, което 

заедно с това е иновативно по отношение на 

интересуващата ни тема:„И така, не само можем да 

допуснем, но са и на лице много форми на силна пост-

секуларност.‖ 
(38) 

 Българският автор представя тези 

форми на силна пост–секуларност като постмодерни и 

като традиционалистки. 
(39)  

 Вторите имат и практическо 

значение и служат за успешен обяснителен модел на ня-

кои политически или социални процеси, които според -

българският изследовател променят границата между 

публичната и частната сфера в областта на религиозното и 

които иначе биха изглеждали парадоксално. Утвърденият 

изследовател в областта на религията, проф. Ст. Пенов от 

своя страна акцентира на уникалността на нравствената 

съизмеримост на човек с Бога, което религията прави 

възможно в рамките на човешката култура. От тази гледна 

точка секуларизацията не означава „злоупотреба с 

религията‖, а следването на нейните вековни напътствия, 

без които и човек и общество са невъзможни. Проф. Пе-

нов пише: „Пренебрегва се, че същността на истинската 

религия се свежда до прогрес на духовните ценности, мир 

и любов, а следването на Божиите заповеди е невъзможно 

без зачитане и любов към другите човешки същества‖. 
(40)  

 

За българския изследовател съвременната социална 

ситуация по отношение на религията носи белега на 

„интеррелигиозна и междуетническа толерантност‖ 
(41)  

и 

именно в това се забелязва „завръщането‖ на религията в 

обществото определяно като постсекуларност. Проф. 

Пенов е убеден, че религията обединява чрез своите 

ценности и светоглед, който настоява за една духовност 

като основа на човешкото общежитие.   
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 Няма пълноценно общество без ясно действащи 

морални и духовни регулатори. Каквито и да са промените 

в него, човек винаги изпитва потребности не само от 

материални удобства, но и от духовно удовлетворение. В 

морален план според мен това са добродетелите като 

духовни качества, които ни описват като личности. 

Добродетелите остават онова ядро на светогледа на дадена 

личност, която задават нейния морален образ и дори 

според мен условията за нейната социализация. Доброде-

телите без съмнение са и доказателство за определена 

социална зрялост, достигната от личността и показват вза-

имотношенията и взаимоизграждането между личността и 

обществото. В един по широк план, религията предлага 

една универсална парадигма за човешкото духовно 

присъствие в света. Реалното и идеалното и тяхното дра-

матично различие е  изходното начало на всяко етическо 

познание за човека. В този смисъл идеята за човешко 

съвършенство винаги ще включва и пътят към Бога.  
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доц. д-р Елена Петрова 

РЕЛИГИОЗНИЯТ РИТУАЛ  С НОВ СТАТУС - НА 

ИНСТРУМЕНТАЛНО СРЕДСТВО 

The Religion ritual with new instrumental status 

Assoc. Prof. PhD Elena Petrova 

Abstract: The paper is regarding the change in functional 

status of religion ritual from a value and sacred symbol to a new 

instrumenttal mean of person or church. In first case change is 

using as a mean of change of individual status in religious structure 

and a second – as a mean of public manipulation from religion 

institution. The conclusion is reached thesis that consequences of 

subjects are scandal, distrust and loss of legitimacy. 

  Религиозният ритуал е част от религиозните традиции 

и елемент от системата на религиозната практика, който 

може да бъде разглеждан като: форма на проява на свеще-
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ното; модел за взаимодействие и място за съприкос-

новение между йерофанията и човека; средство за 

познание и транслиране на трансцендентни, извънтем-

порални ценности в социално-историческото простран-

ство, в което той, различните общности и генерации живе-

ят, и средство за запазване на легитимността на религи-

озната институция. По своята същност ритуалът е описан 

като мрежови модел, изграден от множество формални 

действия, който се изразява чрез символен образ със све-

щено значение( Abercrombie 1988: 209; РЕ 1983: 358). 

Този „мултивалентен‖ образ, както отбелязва М. Елиаде, 

съдържа‖…сноп от значения, а не само едно от значенията 

му или само едно от многобройните му обозначения‖. 

Мисията на символните образи е да ―показват всичко, 

което е непокорно на понятието‖(Елиадe 2000: 17) и само 

от човека зависи да разбере посланията му.   

Формата на действията е строго канонизирана, лишена 

от обществена целесъобразност и утилитарност и има 

символно значение( РЕ:359). Ритуалът се реализира при 

обредни церемонии, в тържествена обстановка, по-

раждаща както чувство за съприкосновеност със свеще-

ната реалност, така и внушение в присъстващите за ней-

ното величие, сила, могъщество, необикновеност, безс-

мъртност и любов към човека. Изпълнението на ритуала 

се подчинява на принципа на ригоризма, изразяващ се в 

строгото спазване и педантично изпълнение на вечните, 

неизменни, независими от конкретно-историческите ситу-

ации нравствени изисквания на религиозния канон, чрез 

които се демонстрира подчинението на човешкия дълг 

към Бога. При изпълнението на ритуала от религиозния 

служител, спазването на канона достига до религиозен 

абсолютизъм, защото той служи преди всичко на Бог и 
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осигурява препредаването и приемствеността на неговите 

трансцендентни, морални изисквания и предписания на 

хората, които апостолите и светците са получили в 

различно време от него. Изключителният формализъм при 

изпълнението на религиозния ритуал, показва, че той 

трудно се влияе от курса на случващите се събития и 

ситуации, в които живеят хората и функционира 

Църквата. Той е част от религиозната традиция, в чието 

съдържание се съдържат едновременно устойчиви и вари-

ативни елементи, с различно функционално пред-

назначение. Първите, сред които е ритуалът, осигуряват 

стабилност, истинност и легитимност на религиозната 

система, а вторите, осигуряват базиса на промените в сре-

щата със Св. Дух и единението с Бога в настоящето. Под-

държането на свещената реалност, в съвременното 

общество, е много важна функция на ритуала, защото тя 

след отделянето на БПЦ от държавата и настъпилата раци-

оналност на културата, е в процес на  свиване, а  той като 

част от религиозната традиция и опит е мястото, където се 

осъществява свързването на човека с нея. При това 

свързване той изпитва чувство на ―свобода по отношение 

на всичко крайно‖ и  отговорност за всичко направено в 

него  и заедно с това човекът го възприема като място, в 

което  може да се създаде ―домашно огнище на доверието, 

вярата, сигурността, силата на аз-а, защитеността  и 

надеждата: духовна общност и родина‖(Х. Кюнг 2003:73). 

Ритуалът е мястото, където чрез свещените символи се 

поддържа вярата на хората в Бог. Силата на образите и 

символите, които даден ритуал изразява е в тяхната 

„психологическа актуалност‖, която ги прави вечно 

присъстващи и неизчезващи‖...от психологическото 

―настояще‖. Елиаде отбелязва, че ―те могат да променят 
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облика си, но функцията им си остава все същата. Трябва 

да се свалят новите им маски‖ (М. Елиаде 2000:14), които 

закриват техния  символ и свързаните с него фунции. 

Промяната, която някои от тях са претърпели е само във 

формата, превърнала ги само  в „по-

фамилиарни‖(М.Елиаде 2000:15-16). Елиаде анализира 

опитите, които са направени за изкореняването на мито-

вете и символите по време на Втората световна война и 

резултатите от тях, които  красноречиво доказват, че то ―... 

е само  привидно...‖. Основната причина за тяхната 

устойчивост е човешкото въображение, което ‖се къпе в 

океана на символиката и продължава да живее от ми-

товете и древните теологии‖ (Елиаде, М. 2000:17)). И само 

от човека зависи кога и при какви обстоятелства той ще 

―събуди‖ тези образи, за да ги ―съзерцава‖ и да ―разбере‖ 

посланието им. Опитите за обновяването на символните 

образи, могат да се разглеждат в по-широк план като 

рефлексия  на  възвръщането, в съвременното общество на 

―социалния престиж на традициите‖(Липовецки, Ж. 

2005:95) и в по-тесен план като рефлексия на  процедурата 

на представяне на символиката, чието основно  изискване 

е тя ―да се представя както с най-важните си елементи, 

така и с нейните, нюанси, варианти, колеба-

ния...‖(Елиаде,М.2000:22). Може би от тази част на предс-

тавянето на символиката, допускаща варианти, тръгва при 

обновлението на религиозната традиция и ритуал на 

Великден, архим.Дионисии, бивш предстоятел на храм-

паметника ―Ал. Невски‖. Неговите действия, показаха, че 

той  е приел за свой дълг призива на Григорий Богослов 

―...за коренно обновление на всичко, чрез Възкресението 

Христово...‖(Арх.Янулатус 2005:152), но вероятно  е про-

пуснал, че той изисква ―една цялостна, многоизмерна... 
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дълбока, постоянна, промяна―(Пак там). Всички хора, ко-

ито вярват в Христос, в чието лице виждат въплътения 

изцяло в човек, като съвкупност от душа и тяло, Син 

Божи, който изцяло обновява човешката личност при 

Възкресението си, стават по-оптимистични относно 

смъртта им като хора. Те очакват, че  като част от божес-

твеното, която действа според  неговата воля и се стреми 

да промени живота си към  по-добро, ще достигнат до 

индивидуалното си Възкресение, което ще  бъде победа не 

само на ‖страха от смъртта, но и на самата смърт‖ чрез 

достигането до личностното им безсмъртие (Фери 2010: 

91-92). Обновлението при провеждането на Св. Литургия 

и съпътстващите я ритуали на Пасха, в които архим. 

Дионисий е влючил заря, оркестър и влизащи в храма 

гвардейски части, които изнасят плащеницата за обиколка 

извън храма, е само външно, формално, пародийно, а 

може би и епигонско, но не и същностно. Това шокиращо 

обновление предизвика усещането за загуба на 

богопочитание в Св. Литургия, а  присъстващите не се 

чувстваха съучастници в живота на Христос. Крайните и 

противоречиви оценки, критики и тълкувания на пос-

ланието, което беше зрелищно изпратено с Великденската 

заря към миряните, Св. Синод на БПЦ и публичното 

пространство не биха  могли да компенсират нарушеното 

им единение с Бог. 

   Ритуалът като инструментално  средство 

Дразнещата и неприемлива за миряните промяна във 

формата на ритуала,  извършена от архим. Дионисий, 

предизвика скандал, но по своята същност тя може да се 

разглежда като промяна във функционалния му статус и 

произтичащите от него множество функции. Ритуалът от 

ценностно-символично и неутилитарно средство за 
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религиозно-общностна идентификация и интеграция беше 

превърнат в инструментално средство за постигане на 

индивидуалните цели на един млад свещеник или за 

постигане на целите на Св. Синод на БПЦ, за когото 

предполагаме, че стои в основата на предизвикването на 

скандала. Ритуалът се оказа средство за отклоняване и 

пренасочване на вниманието на хората от неговите 

политика и предстоящо решение свързани с участието на 

БПЦ на Всеправославния събор на о. Крит. Предизвикв-

ането на скандала в първия случай може да се разглежда 

като фриволно, провокативно или пародийно действие на 

един млад свещеник, търсещ публична изява или бързо 

израстване в религиозната йерархия, чието поведение 

много наподобява  на друг млад свещеник от близкото 

минало, а днес митрополит на Пловдивската епархия Ни-

колай, който не спира да използва скандала като инстру-

ментално средство за да присъства в публичното прост-

ранство; във втория - като съзнателно обмислен манипу-

лативен акт на Св. Синод на БПЦ, който задкулисно дири-

жира скандала за да ангажира и фокусира публичното 

внимание върху него. Целта е да се отклонят и смегчат 

бъдещите негативни реакции, критики и натиск, относно 

решението, което нейните критици обвързват с влиянието 

на РПЦ, му предстои да вземе и оповести в публичното 

пространство. Светият Синод още в началото на месец 

април 2016 г. много точно е прогнозирал ситуацията, в 

която ще се окаже БПЦ, след вземането на тежкото 

решение за неучастие във Всеправославния събор на о. 

Крит, което беше гласувано по-късно на 1 юни 2016 г. 

Силно обезпокоена от бъдещите реакции БПЦ е решила да 

предприеме този превантивен манипулативен маньовър, 

още повече, че е имала и подходящ млад субект, на който 
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да предложи убедителна  мотивация за действие, 

позволяваща му бързо издигане в църковната йерархия, 

към което той много неприкрито се стреми, защото ще му 

осигури нов статус и релевантна промяна в начина му на 

живот. При телевизионното му интервю, взето в дома му 

от журналиста А. Хикимян (БТV), архим. Дионисий 

демонстрира, един различен, от присъщия за висшите 

сановници, агресивен език и провокативна фриволност в 

критиката и оценките си за управлението и политиката на 

БПЦ и нейният патриарх Неофит, с което несъмнено 

привлече вниманието на аудиторията към себе си.  

Странното е, че БПЦ е институцията, към която той до 

този момент все още принадлежи и към която, както се 

видя от телевизионния екран, иска и в бъдеще да при-

надлежи, за което потвърждават заемащите централно 

място в дома му ―дарени‖ епископски одежди на стойност 

3000 лева. Той, вероятно, като всеки съвременен човек, 

обезпокоен от неизвестността за бъдещата му позиция, е 

потънал  във времето на ―неотложността―, 

―мигновеността‖ и ―незабавността‖, което на практика го 

довежда до демонстрирането на една от тезите на Ж. 

Липовецки за ―индивидуализираното отношение към 

времето, което се откъсва от традицията и институ-

ализацията―, и което се изразява в ―автономност по отно-

шение на колективните времеви принуди‖ и фактически 

―обезценява формите на чакане и бавност‖(Липовецки 

2005: 68; 88). Под натиска на логиката на късото време той 

прибегна до използването на един от принципите на 

манипулацията, който гласи: ―Единствено ние самите 

можем да браним своите интереси за да постигнем целта 

си‖. В духа на крайния индивидуалистичен либерализъм, 

той елиминира общото благо, в името на постигането на 
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егоистичната лична цел и подложи на унищожителна 

критика БПЦ като религиозна институция и нейния 

Патриарх. Интересното е, че при неговата словесна атака 

няма изместване на фокуса от политиката на Църквата 

―към по-мъглявата идея за характера под формата на 

лични слабости и непоследователност‖ на нейния лидер, 

каквато е световната тенденция във вербална агресия в 

съвременната светска политика ( Д. Танен 2002: 86). Тук 

фокусът  е насочен едновременно и към политиката на 

БПЦ, и към Патриарха, без агресията да е аргументирана и 

подкрепена с документи или факти. Хладнокръвно и 

надменно архим. Дионисий атакува всички, които пречат 

на неговия напредък и най-вече авторитетите на БПЦ като 

заявява, че БПЦ е ‖управлявана от една система, която е 

структурирана  отдавна‖, която не е на ДС, а на ―партия‖. 

Тя не позволявала на българския патриарх Неофит реално 

да разполага с властта, която има и той е само 

―номинален‖, а не реален патриарх, който ―не е болен, 

този образ му е наложен...манипулират го‖. В края на 

интервюто архим. Дионисий вметна, че в Църквата ―има 

много богати хора, които живеят на гърба й‖.    

Твърденията му  предизвикват в зрителите усещането, 

че критиката е израз на: изживяни неприятни емоции и 

последващ  ги овладян гняв на човек, който неочаквано e 

изпаднал в ситуация на ―легитимно институционално бло-

киране‖ на постигането на негова лична цел; чувството за 

употреба и осъзнаване на невъзможността за точно оп-

ределяне на времевия хоризонт за достигане на  целта и на 

компенсаторна защита, говореща за инструментална 

насоченост на агресията (Берковиц, Л. 2003:72). Д. Танен 

отбелязва, че най-злощастният резултат от битките в 

културата на скандала е ―че създават каша, в която всеки е 
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оплескан с кал. Атакуваният често се възприема като също 

толкова виновен, колкото и атакуващият‖(Танен 2002:31). 

В конкретният случай, архим. Дионисий просто 

пренебрегна факта, че появата му в медийното прост-

ранство дава много по-големи възможности както за вну-

шения и манипулации така и за по-цялостно възприемане 

и оценка на личността му от хората. Паралелно с езика на 

говорещия, зрителите имаха възможността да възприемат 

и езика на вещите, които недвусмислено разкриха друг 

фрагмент от личността му - неприкрита подвластност и 

влечение към религиозните уникати, ‖блясъка и лукса‖ и 

―златистата гама на цветовете‖ доминиращи в интериора 

на дома му, което даде основание на някои медии да го 

определят като ―златни покой‖(Телеграф 2016:18 юли), а 

ние в духа на Ж. Липовецки - като съвременна форма на 

―културата на индивидуалистичното благополучие‖. Това 

не му попречи демагогски да заяви: ―Луксът е нещо, което 

го обичат други хора. Към лукса нямам никакви щения, 

защото смятам, че той би трябвало да бъде само в тази 

част, която да даде на някого нужната представителност‖ 

т.е. да го го легитимира като статусна личност в пуб-

личното пространство. За него луксът се оказва основно 

легитимиращо средство, а не резултата от неговите 

действия, поведение и идентичност като част  от  БПЦ.  

  Въпросът, който възниква е: Използван ли е  архим. 

Дионисий от БПЦ  или не е използван? Ако не е 

използван, тогава неговото ―обновление‖ може да се 

разглежда като средство за превръщане, макар и за кратко, 

в медийна звезда, чиито блясък и удоволствие, си имат 

цена, която той неминуемо ще заплати. В този вариант, 

той не осъзнава двете страни на отговорността, които 

изискват от човека да е едновременно отговорен за дейст-
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вията си пред някого - в случая пред Св. Синод и да се 

грижи за някого - за легитимността на БПЦ, която трябва 

да поддържа, а не да подкопава. При употреба, вероятно 

нетърпението на архим. Дионисии да бъде хиротонисан 

му е изиграло лоша шега и той явно не е успял да понесе 

смирено и с достойнство отстраняването му от длъжност и 

изчакването на резултата от проверката на всички 

постъпили срещу него преписки и окончателното решение 

за неговото бъдеще. Той започна атака срещу БПЦ и 

нейния Патриарх, която може да се възприеме и като 

заплаха, че ако не получи желаното могат да последват 

бъдещи компрометиращи ги разкрития. И като изхождаме 

от тезата на Д. Танен, че една от целите на агресивното 

поведение е ‖да договаря статуса на индивида‖ (Танен 

2005: 284) риторично питаме:  Успял ли е с агресивното си 

поведение архим. Дионисий да договори новия си статус 

или не? Отговорът ни по-скоро клони към да, отколкото 

към „не― и основанията за него са две:  първо, БПЦ обича 

да използва манипулативните стратегии в своята дейност 

и вероятно ще се изчака по- благоприятен времеви 

момент, когато ехото от скандала ще е заглъхнало, за да го 

ръкоположи и второ, тя е институция, чиято практика и 

опит са проникнати от духа на великодушие и  прошка 

към грешника. 

 Похвално е, че БПЦ дава възможност за йерархично 

израстване на млади свещенослужители, но явно слабост в 

нейната подготовка на кадри е външното, а не вътрешно 

овладяване на модела на поведение на свещенослу-

жителите, базиран на трансцендентните нравствени цен-

ности. Той, по форма, много напомня на светския дипло-

матически модел на поведение, в който овладяването и 

самоконтрола на личността, външно се проецират в спо-
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койствие и невъзмутимост, които не й позволяват бързо 

настъпване на морална инверсия в отношенията й към 

хората и институциите, включително и към Църквата, но в 

конкретният случай явно има проблем, защото той просто 

не работи. Мотивацията на Св. Синод на БПЦ, както всяка 

мотивация остава непрозрачна, но говори за точна само-

рефлексия върху отношенията и диалога й с обществото, 

които тя трябва да активизира (Г.Тодоров 2016:4; Митр. 

Антоний 2016;13,Янакиев 2016) за да може да изпълни 

мисията си на опора на човека в нелекото му крайно съ-

ществуване във времето и той да чувства подкрепата й в 

трудния си  път - преход  от крайното си, времево огра-

ничено битие  към безсмъртното си битие.  

Стереотипното повтаряне на едно и също манипу-

лативно действие, извършено от БПЦ в разстояние на два 

месеца, целящо пренасочване на вниманието на христи-

яните, от едно събитие към друго, с помощта на впечат-

ляваща критична информация може да означава, че тя е 

била непрекъснато рефлексивна в сложната за нея ситу-

ация, което според изследователите е проявена ―форма на 

морална несигурност‖(Cochart, T. 2004: 601-604) или че е 

била външно принудена да го извърши. Основната при-

чина за възникването му е възприемането на медийната 

информация от  започналия на 16 юни 2016 г. Всеправос-

лавен събор, на който- поради неучастието си- БПЦ няма 

свой представител, който да предава автентична инфор-

мация от него, което е предпоставка за възникването на 

информационен дефицит или ефекта на бумеранга. Пос-

ледните се опират на изкривяването на  информационните 

съобщения, чрез целевата й фиксация или реинтерпре-

тация. Информацията, както е известно, е част от базис-

ните ценности на съвременното общество, институции и 
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личността, която във функционален план изпълнява 

водеща  роля в запазването на техния хомеостазис и 

развитие. Св.Синод вероятно се е опасявал,че чрез използ-

ването на различни манипулационни стратегии от някои 

светски или религиозни субекти, може да бъде възпре-

пятствано проявлението на някои информационни функ-

ции, което ще се отрази негативно на авторитета на БПЦ.   

Информационният дефицит, както сме отбелязали в 

наше изследване, ―принуждава хората да търсят допълни-

телна информация. При него винаги се проявява т.н. 

синдром на ценността на липсващото. Настъпва фикса-

ция върху липсващия фантом. Тя кара създателите на 

дефицита да апелират към чувствата, а не към разума 

т.е. да насочат влиянието си върху подсъзнанието… Лип-

сата му засилва предубежденията и паралелно с това 

засилва волевите усилия и мобилизирането на енергията 

на хората‖(Петрова 2008:99). Информационият дефицит се 

възприема като нещо подозрително  и нечисто, с което се 

прикриват определени грешки или манипулации и той 

става причина за възникването на ―ефекта на бумеранга‖, 

пораждащ ―митове, сплетни и клюки, които водят до за-

силване на недоверието― у хората (Петрова 2008:100). В 

тях възниква чувството за: различност, дискриминира-

ност, изолираност, непосветеност и незнание, което ние 

на практика видяхме, че даде възможност за компен-

саторно развихряне на остра критика на решението на 

БПЦ, от хора, които доскоро се изявяваха, като апологети 

на  нейната политика, а днес вече са привърженици на 

друга политика. И техните обвинения към БПЦ, че е 

―политически инструмент на геополитиката‖, обслужва 

―имперската геополитика‖ на Руската Патриаршия и че 

―извършва престъпление към Универсалната Православна 
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Църква‖, според нас трудно биха се възприели за истинни, 

поради маргиналността на техните автори, която не е 

релевантна на дълбинните морални ценности на 

Православието и не им  позволява да бъдат в ролята на 

съдници. Автономността и автентичността на политиката 

на всяка институция, включително и на БПЦ, са основен 

неин приоритет и неотстояването им води до делегити-

мация на авторитета й, което ще накара поддържащите го 

субекти незабавно да пренасочат легитимиращото си 

доверие към друга религиозна институция.  

Факт е, че обезпокоената от медийния интерес БПЦ е 

принудена да използва изпреварваща информационна 

стратегия, чрез втора манипулация, при която обект на це-

ленасоченото фиксиране на вниманието на хората е за-

почващия на 18 юни 2016 г. гей парад – София прайд. Пат-

риах Неофит заклейми гей парада на 17 юни 2016 г., оп-

ределяйки го като ―открита натрапчива пропаганда и пуб-

лична демонстрация на хомосексуализма като начин на 

живот‖.Според Патриарха ―съвременното общество се е 

откъснало от християнските си корени, в стремежа си да 

бъде толерантно и хуманно, подменя разбирането за ос-

новните ценности като любов и свобода и нарича 

хомосексуализма с нравствено-неутрални изрази ка-

то‖сексуално малцинство‖ или различна секуална ориен-

тация...Живеем във времена, когато нравствените ценнос-

ти, които векове наред са били верен ориентир за хората, 

крепило на морала и спойка на обществото, лекомислено и 

целенасочено се подлагат на подмяна и отхвърляне‖. 

Мотивацията на заклеймяването беше базирана на 

загрижеността, отговорността и любовта към всички хора, 

включително и към тези които налагат ―греховната 

тенденция като норма в нашето общество‖. Всъщност с 
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нея се преследваха две цели: първата, на неглижиране на 

информацията от започналия вече Всеправославен събор, 

а втората - на заявяване на открито несъгласие на БПЦ с 

решенията на останалия християнски свят и по-специално 

с призива на папа Франциск ―християни и католици да 

поискат прошка от хомосексуалистите‖, което на практика 

означава падане на стигмата към хората с хомосексуал-

ната ориентация.  Така  в публичното пространство ста-

наха ясни основанията на БПЦ за противопоставянето на 

икуменизма и Цариградската патриархия Противопос-

тавянето на икуменизма за БПЦ означава, че Православи-

ето е истинското християнство,и че Католицизмът и Про-

тестанството са направили отстъпления не само в сферата 

на догматиката, но и в сферата на морала, разглеждани от 

нея като ―богоотстъпничество‖. Противопоставянето на 

Цариградската патриаршия се основава  на: светската й 

зависимост и на опитите й да наложи икуменизма в 

политиката на поместните църкви и да промени съборния 

характер на ПЦ. Това е самооценката на БПЦ за мястото и 

ролята й в християнския свят, а дали те са релевантни на 

действителното място и роля, които тя заема и играе в 

него е един голям въпрос за проблематизиране. 

Провеждането на Всеправославния събор и взетите от 

него решения в голяма степен потвърдиха аргументите и 

позициите на БПЦ и на останалите 3 неучастващи пра-

вославни църкви - Антиохийска, Руска и Грузинска ПЦ, а 

също и на голяма част от православните манастири в Све-

та гора. Всеправославния събор и последвалите го ре-

шения се оценяват като провал на Цариградската патри-

аршия, която от столетие е обвинявана в обвързаност със 

светката геополитика и западно-християнската геополи-

тика. Този Събор засили и търсенето на отговорите за 
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оправдаността на използваната от БПЦ стратегия, опре-

делена от нас като манипулативна и следенето на сбъд-

ването на прогнозите за нейната политика и бъдещи 

действия. По отношение на  критиката й спрямо морал-

ната позиция на католицизма и протестанството към хо-

мосексуализма бихме казали, че ефектът от нея беше слаб, 

главно поради паралелното му медийно неутрализиране. 

Медиите, по време на протичането на Всеправослав ния 

Събор, показаха в публичното пространство как БПЦ в 

своята практика, поддържа дълбинните, моралните 

ценности на Православието: юридическо осъждане на 

отец от Варненската епархия за сексуална гавра с 

непълнолетно момче, побой между действащи свещеници, 

кражби от действащи и ―недействащи‖ отци в София и 

Врачанско, корупционни скандали в манастири и епархии 

(Софийска, Пловдивска и Врачанска) и занемарени, 

разпадащи се и неработещи църкви в цялата страна (П. 

Илиев 2016:18). И тук се питаме: Не е ли крайно време 

БПЦ да погледне по-критично на аморалните прояви в 

собствените си йерархични нива и структури и ги изчисти 

от замърсителите? По отношение на хомосексуализма 

смятаме, че Православието трябва заедно с  останалия 

християнски свят, другите световни религии и с 

представителите на различни клонове на съвременната 

наука да пристъпят към всестранно разглеждане на 

явлението хомосексуализъм и да дадат отговор дали то е 

генетичен дефект или порок.Тогава моралното осъждане 

няма да бъде възприемано като проблематично, като 

незаслужена стигма предизвикваща депресия, отчаяние и 

отказ от живота, а като заслужено и справедливо. 

В заключение ще отбележим, че манипулативните 

стратегии в ерата на глобалните комуникационни мрежи 
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са  често срещащи се, лесно разкодируеми и подкопаващи 

доверието към субектите и институциите, които ги 

използват.  
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On the use of Religious feelings of believers 
Abstract: When used for personal interests each religion can beco-

me a destructive power. The article presents various examples how 

the intimate feelings of believers are used for goals that have no-

thing to do with religious values and norms. In the first part of the 

text some of main reasons religion to take an important place in pe-

ople's lives are presented.The article continues with concrete exam-

ples how politicians, rulers and religious leaders turn the religion 

into an instrument of control and manipulation of believers. 
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Във всяка една историческа епоха могат да се посо-

чат примери за това как най–съкровените чувства на 

вярващия човек или религиозната група се използват за 
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достигане на цели, отиващи далеч извън рамките, зада-

вани от религиозните ценности и норми.  

Защо именно религията?  

Френският философ Анри Бергсон смята, че рели-

гията съществува откакто съществува самото общество. 

―И в миналото и сега – пише той – можем да открием 

човешки общества, които нямат нито наука, нито изкус-

тво, нито философия. Но никога не е имало общество без 

религия‖ (Бергсон 1993: 72). Никой не оспорва 

твърдението, че едва ли има познато досега общество, 

съществувало без определена концепция за човешкия 

опит, която може да се определили като религиозна, както 

посочва Вебер (1992). И наистина, трудно е да се намери в 

живота на хората фактор, който в продължение на векове 

да е играл по–голяма роля от религията. Тя „живее 

неотделимо от човешкия дух, със световната култура, 

внася в земния живот висш смисъл‖, казва Ал. Мен (Мен 

1994: 10). А човек винаги търси смисъл, той не може да 

живее в хаос, стреми се да подреди и разбере нещата 

около себе си. Религията има фундаментално значение за 

живота на хората, поради това, че тя е в основата на 

символната му природа, т.е. човек е обречен на религия, 

като от историческа гледна точка се променят начините на 

религиозно влияние върху обществения живот, функциите 

и участието на дадена религия в конституирането на 

социалния свят (Дюркем 1998). 

Една от тези функции е добре описана от немски 

философ Шлайермахер. Той казва, че пред всеки вярващ 

религията открива уникалната възможност да възприема 

всяко единично като част от едно цяло, да вижда в 

отделните неща израз на безкрайната вселена; религията 

обединява всичко, тя ни представя света в неговото интег-

рално присъствие и по този начин е в състояние да вну-
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шава универсалност на човека. Чрез нея вярващите се 

интегрират и най-активно общуват помежду си. Във всяка 

религиозна система има силен позив за привличане, за 

приобщаване на отделния човек към някакъв идеален ко-

лектив. В зависимост от нормите и постулатите, които раз-

личните религии налагат (разбира се от вярващите те не се 

мислят като наложени отвън) се създават различни кар-

тини на света и разлики в начина, по който вярващите се 

отнасят към живота, т.е. различието на духа между юдеи и 

неюдеи, мюсюлмани и индуси, християни и езичници 

поражда различни концепции за действителността, 

различен морал и норми, т.е. различен вътрешен свят. 

От гледна точка на социалната функция на ре-

лигията се поражда един основен дебат – дали тя е нещо 

преходно и временно или не. Тезата на Вебер е, че светът 

се разомагьосва и че религията може да изчерпи своите 

функции. В този дух е и тезата на Фройд. За него рели-

гията е илюзия и илюзорно справяне със света. Тезата на 

Дюркем е, че религията е символ на общия живот. Човек е 

силен, защото зад него стои социалното цяло, т.е. 

религията и социалността са непрекъснато свързани. 

Истината трябва да се търси някъде по средата. Наистина 

днес хората са свободни от плена на средновековните 

вярвания за света около тях и религията е свалена от 

пиедестала на регулатор, единствен задаващ посоката 

за―правилното виждане‖.Факторите за това са много и не 

са тема на този текст.Не може да се отрече, обаче, че рели-

гията и религиозните институции в редица държави са 

изтикани в периферията на светския живот. Те са станали 

по-скоро част от традицията и културата, отколкото осно-

вен мотив за действие и регулатор на поведението на 

днешния човек, особено в редица европейски страни. 
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  В същото време обаче, се появява теорията за де-

секуларизацията, според която ―днешният свят…е така 

яростно религиозен, както е бил всякога, а на някои места 

повече от всякога‖ (Бъргър,2004: 10). А това е тeза проти-

воположна на основната идея на т.нар. теория на секула-

ризацията, че модернизацията неизбежно води до упадък 

на религията. Това е основната теза на Бъргър, с която той 

иска да покаже, че идеята на теорията за секуларизацията, 

че модернизацията неизбежно води до упадък на религия-

та както в обществото, така и в умовете на индивидите е 

погрешна. САЩ е най-добрият пример за това, според ав-

тора, а Европа всъщност заема позицията на изключени-

ето, което потвърждава принципа. Най-вече в Западна Ев-

ропа, според изследванията на Бъргър и неговите сътруд-

ници, с нарастването на модернизацията нараства и секу-

ларизацията, както на равнището на убежденията, така и 

на равнището на църковно ориентираното поведение. Така 

там се е създала солидна секуларна евро-култура. Дори се 

правят изследвания, защо тя е най-секуларизираният кон-

тинент в света (Davie and Hervieu-Leger 2005). Въпреки 

това Бъргър посочва данни, които го карат да твърди, че 

промяна в институционалното място на религията, а не 

секуларизация, би било по-точното описание на европейс-

ката ситуация. В опита си да обяснят религиозната ситуа-

ция в Европа учените говорят за  „мобилен модел‖ на ре-

лигиозност (Hervieu-Leger 2001) или за „секуларизирана 

религиозност‖  и „религиозна секуларизация‖ (Бигович 

2003), за нов вид модерна религиозност, при която водеща 

е не секуларицазията, а нецърковността (unchurchliness) на 

хората, т.е. вярващите са не толкова секуларни, а по-скоро 

„нецърковни‖ (Naletova 1999). Това означава, че човек мо-

же да е силно вярващ, въпреки разграничението му от цър-

квата като институция. Тоест, религията, макар и с проме-
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нена роля, заема значимо място в живота на много хора 

днес и влияе, пряко или косвено, върху него. 

Как религията се превръща в инструмент? 

Идентификацията с определена религиозна група 

създава у хората чувството за принадлежност. От друга 

страна, обаче, се насърчава и чувството за изолация на те-

зи, които са извън тази група. Затова често хората, жи-

веещи на място, където религията им не е доминираща, 

имат усещането за отчуждение, а понякога и отхвърляне 

от останалите.  Чувството за единение с хора от една ре-

лигия е едно от нещата, което се превръща в инструмент 

за постигане на цели, далеч надхвърлящи религиозните 

ценности – групата на правоверните е противопоставена 

на ―неверниците‖, на езичниците, на друговерците, те са 

чужди, затова опасни. Религията може да се превърне в 

основа за критикуване на съществуващия ред(Okon 2012) 

или в инструмент за мобилизиране на религиозните из-

биратели (Monson and Oliphant 2005). За да оценим ролята 

на религията в политиката, както отбелязва Бъргър, трябва 

―да направим разграничение между политическите движе-

ния, които са искрено вдъхновени от религията, и тези, ко-

ито използват религията като удобна легитимация за поли-

тически програми, базирани на напълно нерелигиозни 

интереси‖ (Бъргър 2004: 29). Едва ли можем да се съм-

няваме, че истински, дълбоки религиозни убеждения са 

мотивът за хората, съгласили се да се превърнат в живи 

бомби. Но дали такива са мотивите, на тези, които ги изп-

ращат или те умело използват религиозната вяра, за да 

легитимират своите скрити цели? Пример за употреба на 

религията като инструмент за постигане на скрити за 

повечето хора цели, Бъргър ни дава с конфликтите в бив-

шата република Югославия – войната в Косово и в Босна. 

В Косово се твърдеше, че албанското малцинство (мю-
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сюлмани) е потискано от сърбите (християни). Една от 

основните цели, които според анализаторите се преслед-

ваха с това бе да се създаде нова държава и да се приобщи 

към Велика Албания. Така чрез религиозен конфликт се 

преследват светски интереси. Тук Бъргър констатира, че 

трите страни, намесени в босненския конфликт са от една 

и съща раса, говорят един и същ език и се отличават само 

по религията си, в която никоя от тях не вярва. 

Може да се върнем и по-далеч в световната история 

– по време на действието на Инквизицията, когато под 

предлог, че се налага и опазва християнската вяра, са  по-

тискани и убивани стотици хора, дръзнали да се проти-

вопоставят на властта.Тъй като вярата не може да се съм-

нява в своя обект,пред религиозния човек възниква проб-

лемът за укрепването и поддържането на вярата. И тук на 

помощ идва религиозната символика. Вярата като такава 

се подбужда и укрепва от символи. Чрез тях отвъдният и 

реалният свят се свързват един с друг. Това са ритуали, 

обичаи, музикални, живописни и скулпторни художес-

твени образи в повечето религии. Ритуалите са начини за 

символизиране на единството на групата и в същото време 

допринасят за него. Употребата на символизъм като про-

цесии, тайнства, свещи и икони съдействат за колектив-

ното припомняне на групово споделените смисли и 

ценности. Не съдържанието, според Елиаде (1998), е това, 

което прави едно действие ритуално, а по-скоро 

символичното значение, което участниците в това дейс-

твие му придават. Тази символична стойност е това, което 

разграничава например светлината, която отделя свещта, 

запалена в църква и тази, която гори на масата за вечеря. 

Чрез религиозните символи сакралният свят се кон-

кретизира в масовото и индивидуалното съзнание, чрез 

тях вярващият общува с божественото. От тези символи с 
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голямо въздействие, например за християнската религия, 

са изображенията на Бога и светите хора – иконите.  

Точно икона е използвана от организаторите на Ап-

рилското въстание, например, за да се вдъхне смелост и 

най-вече вяра в българите, за да могат те да вземат участие 

във въстанието не само с разум, а и с душа, с вяра. Става 

въпрос за слуха,който е пуснат при подготовката на въста-

нието, че Св. Димитър Солунски е вдигнал своята благос-

ловия от Солун и я е пренесъл над България. Тези думи са 

били подкрепени и с чудотворната икона на самия светец. 

Използването на религиозната вяра у българите не 

спира до тук. От самото начало до потушаването на бунта 

до Бенковски е яздил свещеник и то облечен със свеще-

нически дрехи, със златен кръст на врата и заедно с това с 

оръжие. Какво по-голямо впечатление може да направи на 

изплашения българин от гледката на верния служител на 

Бог, яхнал кон, застанал до харизматичния Бенковски. И 

най-малкото съмнение в силите на този човек ще изчезнат 

– та той е благословен от Бога. Точно това е била целта на 

ръководителите на въстанието, потвърдено от разказа на 

историографа на въстанието Захари Стоянов. Истори-

ческите събития, през които преминава страната ни до 

1989г. обясняват до голяма степен защо християнската 

религия не бе на почит. Въпреки това нищо не попречи на 

демонстрациите след ноември 1989 г. да присъства йеро-

монах Христофор Събев – отново използващ символи на 

християнската църква. Тъй като свещените неща са тези, 

които са натоварени с едни или др. свръхзначения, благо-

дарение на което са в състояние да внушат любов, почит и 

страх, на почти всички митинги е използван поне един от 

християнските символи.  

Такъв например е църковната свещ. Този символ е 

съчетан и със силата на огъня, въздействащ върху хората 
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като символ на победата. От значение е и умножаването 

на светлините, които изведнъж от една се превръщат в хи-

ляди, което вдъхва на участниците вярата в собствените 

сили и най-вече вяра в тези, които са отпред, тези, които 

са начело. От изключително значение е и мястото на 

митинга – площада пред храма ―Св.Александър Невски‖. 

Религията е свързана с най-чистите мисли и чувства на 

отделния човек. Политиците, използвайки този светъл 

храм, се стремят да бъдат видени именно през призмата на 

религиозните символи.  В последните години у нас перио-

дично, когато има нужда от отвличане вниманието от важ-

ни процеси в обществото, се повдига т.нар. етнически въп-

рос. А това смея да твърдя е въпрос, който съществува по-

вече в главите на политиците и журналистите, отколкото в 

отношенията между българите, изповядващи различни 

религии.Но начинът, по който се ―използва‖ религията у 

нас изглежда като детска игра в сравнение с последиците, 

които има нейната употреба в света. Като започнем от 

сблъсъка между САЩ и Афганистан, а след това и между 

САЩ и Ирак и стигнем до обявената свещена война със 

Западния свят от страна на сунитската групировка Ис-

лямска държава.  

 В самия ислям съществуват спорове за произхода 

и смисъла на свещената война. Всички са единодушни, че 

тя означава ―активна борба‖. Още в първите години за 

последователите на Мохамед тя е означавала завоевание, 

но не и насилствено покръстване, защото Коранът изрич-

но го забранява. По-скоро е ставало дума за контролиране 

на колективното битие в духа на принципите на исляма. 

Зад свещената религиозна война стоят редица фактори, но 

това, което улеснява управляващите е  противоборството 

срещу и отхвърлянето на процеса на глобализация, 

недоволството от неравенствата и лишенията, на които са 
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подложени огромна част от хората, негодуванието от 

навлизащите нови порядки и отричането на познатите 

ценности и норми. Това, което се определя като гло-

бализация и се представя като естествен процес на иконо-

мическа и културна интеграция за много хора по света е 

хегемония, срещу която те се чувстват длъжни да реаги-

рат. Картините на благосъстояние и шаблоните на аме-

риканската мечта са се превърнали в еталон за успех. За 

повечето хора по света той, обаче, остава непостижим, 

защото в резултат на непрекъснато увеличаващото се не-

равенство по света не всички  могат да се ползват от пло-

довете и предимствата на тази глобализация. Може да се 

стигне до разрушителни последици, когато властващите 

решат да спекулират с тези чувства, използвайки религи-

ята. Ако погледнем действията на Ислямска държава, 

фундаменталистите, които ръководят тази групировка 

използват недоволството на хората от неравенството и 

бедността, от действащия икономически ред, и чрез 

религиозните им чувства ги употребяват за свои цели. Те 

обличат недоволството от бедността с религиозни думи. 

Проблемът не е в самия ислям, както се опитва да 

се внуши, а в начинът, по който се използва – чрез обръ-

щане към ―фундамента‖ на религията – традиционни 

текстове, които се четат и използват извън контекст. Фун-

даментализмът е тенденция, която се наблюдава и при 

християни, юдеи, хиндуисти, будисти. Употребена за 

постигане на лични интереси, всяка една религия, особено 

когато се използват хора, живеещи в лишения и бедност, 

може да се превърне в сила, способна да се изправи срещу 

съществуващия ред. Разбира се, не може да се твърди, че 

това са единствените причини за военните конфликти и 

терористичните атаки. Напротив – те са следствие от 

множество свързани в сложна мрежа фактори. Но с оглед 
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на интересуващия ни въпрос – употребата на 

религиозните чувства – тези нагласи изпъкват напред с 

голяма сила и могат да се окажат разрушителни.  
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Ислямският радикализъм: елементи от едно 

контра-разследване 

Islamic radicalism: elements of a counter-

investigation, by Prof., DSc Vladimir Gradev 

      

Правата линия е лабиринтът, в който най-много хора са 

се изгубили - Хорхе Луис Борхес. 

Защо днес някой решава в името на Аллах да 

превърне в кланица концерт в Париж, да гази с камион 

разхождащи се по крайбрежния булевард хора в Ница, да 

напада с брадва пътниците в баварски влак, да прерязва 

гърлото на възрастен свещеник в малка нормандска чер-

ква? Защо решава да убие и да умре? Тези за неразби-

раеми, доскоро невъобразими, деяния вече почти всяка 

седмица ни шокират със своето абсурдно зверство. Защо? 

Докрай не знаем, а е съдбовно важно да се опитаме да 

отговорим, и то sine ira et studio, на този въпрос. Защо? 

Какви са ценностите и мотивите на тези, които се наричат 

наши врагове? Какво точно ги кара да влизат във война с 

нас? Ясно е, че става дума за безмилостна религиозна, 

културна, идеологическа война, в която тероризмът е ефи-

касно, но съвсем не единственото средство. Достатъчно е, 

за да го разберем, само да се зачетем в изпълнените с 

толкова лирично вдъхновение и хладнокръвна реши-

телност  комюникета на Ислямска държава. 

Само когато осъзнаем докрай това, само когато 

разберем другата страна, само тогава нашите политики и 

най-вече общества ще могат да дадат твърд и спокоен 

отпор, без да влизат в спиралата на насилието, без да 

разпалват още повече тероризма. Кой не желае това? Ала 

никой изследовател не е живял реално сред джихадистите 

в Ислямска държава, малцина са се срещали, отвъд сен-
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зационния журналистически репортаж, и с ислямистите в 

нашите страни, още докато те са на свобода, докато се 

формират и организират. Анализите са едва в началото, 

полето е огромно, необходими са много и взаимо-

действащи си погледи: на емпиричната антропология и 

политическата наука, на арабистиката и психологията, на 

ислямознанието и социологията и т.н. Като основното и 

най-проблематичното, разбира се, е не в количеството на 

събраните емпирични данни, тях вече ги има достатъчно, а 

в тяхното интерпретиране и осмисляне. 

Отговори, естествено, се дават. Най-често в осно-

вата на радикализирането се търсят социалните причини: 

унижението, расизма, отхвърлянето…и се вини съвремен-

ното, либерално и капиталистическо, общество като 

цяло.Нещо като цяло безсмислено, плод на стари идео-

логически схеми. Най-често се говори за лоша интеграция. 

Несъмнено е така, но как да бъде другояче, когато мигра-

ционният натиск върху Западна Европа е огромен: в стра-

ни като Франция, Англия, Германия имигрантите са вече 

около 1/5 от населението, а и през последните години по-

токът рязко се увеличи и изглежда неудържим. Ново-

дошлите се настаняват най-често в предградията и 

крайните квартали на големите градове. Незнанието на 

езика и липсата на образование стесняват твърде много 

пазара на труда за повечето имигранти, които работят ос-

новно в чистотата, строителството, сезонно в земеделието. 

Лошата интеграция само се усилва от общностно затва-

ряне, което превръща техните квартали действително в ге-

та, както и до свеждането на отношенията с приелата ги 

страна единствено до уважението, което и институциите и 

гражданите им дължат. 

От другата страна, мнозина чувстват имигрантите 

като сериозна социална и икономическа заплаха. Оттук и 
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зачестяващите случаи на ксенофобия и расизъм. При все 

това, тъкмо мюсюлманската общност не може да се опла-

че от някаква преднамерена дискриминация към нея. Нап-

ротив, броят на построените джамии, отворените културни 

центрове и коранични училища, дадените, често безвъз-

мездно, терени и сгради на различни ислямски организа-

ции през последните години в страните на ЕС е внушите-

лен и говори за реално уважение към исляма от страна на 

европейските общества. Няма пречки и за включването на 

мюсюлманите и в политическия живот. И това също е реа-

лен факт. Така в настоящия момент има няколко жени във 

френското правителство, които се гордеят със своя арабс-

ки произход, а дошъл от Пакистан мюсюлманин бе избран 

за кмет на Лондон и това са само най-видимите случаи.  

Става дума, значи, не за потискане и дискримина-

ция, а за чувство на фрустрация у някои мюсюлмани. И то 

е разбираемо. Когато има надежда и възможност за лично 

и обществено израстване и тя се провали се, тогава се по-

явява и чувството на лично неудовлетворение и наранено 

самолюбие, на убеденост, че неуспехът не е обективно мо-

тивиран, а просто ти е отказано онова, което ти се полага и 

ти се дават само огризките. Тогава намираш обществото за 

несправедливо и покварено, само защото други живеят по-

добре от тебе. Пропастта между очакванията и реалността 

се запълва със силен ресентимент, а той поражда силни 

реакции, особено сред младите поколения: предизвикател-

ност, агресивност, престъпност, а напоследък и религиоз-

но радикализиране. 

Несъмнено, социалното озлобление и завист, както 

показва още през 1840 г. Токвил в За демокрацията в 

Америка, е едно от най-големите изпитания и предизвика-

телства, пред които са изправени модерните демокрации. 

Откъде идва този проблем? Хората в демократичното об-
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щество се раждат с равни права, ала те не са нито естест-

вено, нито социално равни. Раждаме се в различни усло-

вия, с различни способности и недостатъци. Намираме 

повече или по-малко възможности за осъществяване в 

началото на нашия път и през живота си срещаме едни 

или други изпитания, с които се справяме повече или по-

малко добре. При това, демократична държава е основана 

на всеобщото равенство и човек не може в някакъв мо-

мент да не се запита: „та, какво повече от мен има Х, за да 

управлява, за да бъде по-богат, по-силен, по-известен от 

мен?‖ С падането на традиционния обществен ред, който е 

устроен йерархично и всеки има ясно определено място в 

социалната стълбица, възниква реален и труден за модер-

ната демокрация проблем. Еднаквите политически права 

пораждат естествено желание не само за равенство и сво-

бода, но и за еднакъв достъп до благата. Ала как могат да 

бъдат овладени чувствата и съответно действията, които 

възникват от неизбежния факт, че всички не могат да осъ-

ществят по еднакъв начин своите желания и надежди за 

успех? Традиционните общества притежават достатъчно 

ефикасни средства, както да компенсират своите членове 

за тяхното неблагоприятно положение, така и да оправда-

ят съществуващите социални йерархии. Приемането на 

съществуващото положение, с неговите ограничения и 

лишения, намира своето възнаграждение на небето и 

управляващите живота религии се грижат рядко да идва 

на ума на най-обезправените да жадуват и те да заемат 

най-висшите стъпала на социалната стълбица. Модерното 

общество подриват това хилядолетно устройство за 

въздържане и изместване на надеждите и очакванията като 

възвестяват равните права на всички и премахват всичко, 

което възпрепятства тяхното упражняване. Така, те леги-

тимират амбицията на всеки да надхвърли прага на своето 
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изходно положение и да се издигне и той в социалната 

пирамида. Това, разбира се, отдавна е осъзнато, през пос-

ледните два века либералните демокрации разработват 

различни, повече или по-малко успешни, стратегии за 

преодоляване на неизбежно поражданите от разминава-

нето между желания и реалност фрустрации. Трябва добре 

да се осъзнае и същността на демократичното равенство: 

то е принцип на принадлежност и участие в обществения 

процес, а не естествено право на консумиране на блага и 

услуги, които да се полагат поради раждане, натурали-

зиране, получено убежище и които да бъдат автоматично 

и все по-обилно раздавани на гишетата на социалните 

служби. Да си член на съвременното демократично об-

щество означава на първо място да си гражданин и това не 

носи само права, а и задължения. 

Така или иначе, каквито и да са причините, факт е, 

че все по-голям брой от социалните корабокрушенци на 

западните общества намират днес, уви, убежище в джи-

хадизма. Ала  нараненото самолюбие, социалната завист и 

озлобление съвсем не изчерпват проблема. Те не са нито 

единствената, нито дори най-важната причина за 

религиозното радикализиране. Сред екстремистите има и 

много от заможни, успешни семейства, образовани, неряд-

ко с техническо образование и с добри кариери. Какво ги 

привлича тях в ислямизма, какво казва той на образовани 

и интелигентни хора от 21 век? Можем да отговорим на 

този въпрос само ако отчитаме влиянието и на 

ценностните системи, които с помощта на религията под-

крепят, обосновават, обясняват подобни действия. 

Има несъмнено и психологически фактори: потреб-

ност от ред, страх и отвращение от новото, от различното, 

от всяка несигурност и двусмислие: всичко това поражда 

непоносимост към отвореното общество. Затварянето на 
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ума като най-добра гаранция за вътрешна сигурност. Сек-

суалната психопатология също много допринася за екстре-

мистки действия: прекомерната скованост в разбирането 

на отношенията между половете обикновено води до абсо-

лютна сексуална мизерия. Когато младежите са измъчвани 

от парещо желание по жени, които не могат да имат, тога-

ва те лесно могат да чуят и имама, който им проповядва, 

че гнусните неверници превръщат сестрите им в прости-

тутки и на това трябва да се сложи край, пък и нещо по-

вече-Аллах ще ги награди с вечни наслади, ако подпалят 

задника на покварения и развратен Запад. В самия Коран 

не се казва много за живота в небето, но в хадисите (съб-

раните слова на пророка Мухаммад) и преданията небес-

ните награди са много по-детайлни описани: сексуалните 

възнаграждения, както и да ги разбираме (бива да забравя-

ме, че фундаменталистите са винаги буквалисти), присъст-

ват с многобройни и изразителни описания в джихадист-

ката литература. Има, несъмнено, и сексуален appeal в же-

ланието на някой да стане „шахид‖ (Мъченик за вярата). 

За едно революционно движение като днешния ра-

дикален ислямизъм доброволното лично ангажиране играе 

огромна роля. Ислямистите знаят добре това и се насочват 

преди всичко към младежи без традиционно религиозно 

образование. Целта е те да се „родят отново‖ с джихада, да 

го преживяват именно него като висша форма на религи-

озно благочестие. До самия ислямизъм стигат най-вече 

чрез приятели и интернет, едва след това започват да по-

сещават и джамиите. Безспорно, социално фрустрираните, 

сексуално инхибираните младежи по-лесно попадат под 

влиянието на харизматични лидери и организирани струк-

тури, които религиозно и политически им обясняват „ре-

алната реалност‖ на нещата и им обещават райските нас-

лади. При това знаят, както стана ясно след атентата в Ни-
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ца, че семействата им ще бъдат щедро подпомогнати и 

обезпечени. Ала това, което вдъхновява младите хора, е 

обещаната слава и най-вече уважението на приятелите. 

Младите бойци са привлечени от радостта да бъдат заедно 

с другарите в героичното дело, чувстват се вече значими. 

Заместват общуването между поколенията с хоризонтално 

общуване между връстници-единомишленици. Така, да 

бъдат в джихада, става за тях цел, а не средство, като 

„принадлежността‖ и „другарството‖, сами по себе си, 

богато ги възнаграждават.  

Новата общност дава чувство на всеки за собстве-

ната му значимост, величае като праведен своя начин на 

живот и отхвърля и презира живота на другите. Силен мо-

тив е чувството на срам, да не би някой от страх и малоду-

шие се изложи в очите на групата. Съвсем неслучайно Ис-

лямска държава изисква от своите привърженици coming 

out, т.е. публично деклариране на принадлежността към 

каузата на джихада и халифата като тест за смелост. А ра-

дикалното действие, при което всички ще гледат тъкмо 

тях в глобалната мрежа, им дава сила, смисъл, тръпка: та-

ка добиват статус, намерили са лек за своето наранено са-

молюбие: желанието за отмъщение е могъщ мотив за на-

силие и е един от двигателите на терористичните дейст-

вия. Кървавото братство на борбата за славната кауза 

допълнително ги опиянява с насладата от насилието. При-

вързват се не само към цели на джихада, но и към средст-

вата, с което превръщат убийството и насилието в цел са-

ма по себе си. Имат и самооправдание: сигурни са, че вър-

вят по стъпките на предците (салафи на арабски), т.е. на 

първите следовници на Пророка, чийто пример ги учи, че 

настъпателният джихад срещу „неверниците‖ е неотменно 

задължение и най-благородно дело на всеки принадлежащ 

към „Дома на исляма‖. 



196 
  

      За нас отвън ислямската държава изглежда зловещо то-

талитарно общество в прашната земя и разрушените гра-

дове на Сирия и Ирак, но за джихадистите това е мястото, 

където мюсюлманите живеят наистина като мюсюлмани, 

място на ново начало.Ислямска държава е успешна не са-

мо в привличането на мъже, но и на жени (струва ни се,че 

те стават там робини). Те са насърчени да пътуват дори 

без да ги придружава съпруг или мъж роднина, нещо не-

допустимо за шариата и традицията, но това добре изразя-

ва скъсването с авторитета на семейството и традицията. 

Ислямистите вярват, че като се борят за установя-

ването на истинската правда на земята, и ще получат пра-

вото да влязат в рая в усилието да я постигнат. Така,  най-

смелите и тачени от тях не посягат на живота си, което е 

смъртен грях, а го дават на Бог за правото дело и стават 

шахиди. Техните действия съвсем не са израз на отчаяние, 

симптом на упадък, както мнозина анализатори ги предс-

тавят, а, тъкмо обратното: свидетелство на тяхната воля за 

борба и победа.  

Оливие Роа, виден френски ислямовед, бивш мао-

ист, днес професор в Европейския институт във Флорен-

ция, твърди, че става дума не толкова радикализиране на 

исляма, колкото ислямизиране на радикализма.  Но какво 

е радикализъм. Понятието идва от латинската дума radix, 

„корен‖ и посочва, най-просто казано, движение със силна 

политическа насоченост, което търси да преобрази из ко-

рен обществото и всички негови институции. Радикализ-

мът търси с драстични, често насилствени, действия да 

промени изцяло и в кратки срокове политическата, соци-

алната, религиозната система. Роа твърди, че радикализ-

мът е не толкова въпрос на религия, а на поколенчески 

бунт на обезвластените: виждали сме го, казва той, безчет 

път в безчет времена: въстания, революции, май 68, инти-
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фади и пр. Така френският професор разтваря в общи со-

циологически и психологически термини специфичния 

феномен на ислямския тероризъм – днешните атентатори 

са толкова радикални, колкото са били руските анархисти, 

италианските фашисти или Червените бригади. Тезата без-

спорно е по маоистки ясна и силна. Блестящ лозунг, тя чу-

десно се усвоява и подема от медиите: причините са соци-

ални и лошата интеграция, бедността, безсилието са в ос-

новата на всяка радикализация. Ислямският радикализъм 

се оказва породен, значи, не от религията, а е реакция, 

политически отговор на властта на богатите: капита-

листите, американците, евреите, на създаденото и под-

държано от тях неравенство и потисничество в общес-

твото. Така дори, когато ислямският радикализъм е свъ-

рзан с богаташите от залива, които щедро финансират 

дейността на терористите, когато страни като Саудитска 

Арабия, Катар, Пакистан и др. са повече от двусмислени в 

отношението си към ислямизма, и тогава на религията от-

ново не се отдава особена роля: тя чисто и просто била 

използвана в борбата за запазване и контрол над ресурси-

те, богатствата, геополитическото влияние. Някога ни 

учеха, че Германската работническа национал-социалис-

тическа партия не била работническа, нито социалисти-

ческа. По съвършено същия начин днес мнозина казват,че 

Ислямска държава не била нито ислямска, нито държава, а 

просто сбирщина от обслужващи нечии други интереси 

фанатизирани бандити. Политици и анализиатори не смеят 

дори да произнесат нейното име и смятат, че използвайки 

съкращението ИДИЛ или ДАЕШ, което само арабистите 

разбират какво значи, я делегитимират. Уви, случва се 

точно обратното и ислямистите, подобно на нацистите и 

комунистите, какъвто и етикет да им слагаме, са това, ко-
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ето са. Няма никаква полза да се поддържа фикцията, че 

ИДИЛ няма нищо общо с религията и с исляма. 

Действително, радикализмът е социално обуслове-

на психологическа и поколенческа нагласа,но той не е са-

мо въпрос на лични и колективни чувства.Мнозина имат 

затворена психика, мнозина са фрустрирани, мнозина 

имат едни или други невротични проблеми, ала изобщо не 

са лоши и опасни. Придържането към подобни редуцира-

щи психологически и социологически, или пък иконо-

мически, пост-колониални обяснения и пренебрегването 

на религиозното измерение като второстепенно, неважно е 

от основните пречки да разберем случващото се. 

Необходимо е да се запитаме защо конкретни рели-

гиозните вярвания не само могат да стимулират насилие-

то, но и съвсем реално убиват днес, защо тъкмо ислямът 

участва в толкова много кървави сблъсъци и конфликти. 

Не бива също да мислим, че щом религията не играе осо-

бена политическа роля в Париж, Мадрид или София, тя 

няма значение и в Техеран, Мосул или Исламабад. Анали-

заторите, включително и тези по българските медии, най-

често се аргументират непоследователно като отделят по-

литиката от исляма, а същевременно твърдят и приемат за 

нормално, че в исляма няма разделение между религиозно 

и светско, между религия и политика. Нещо, което на 

езика на елементарната логика се нарича категориална 

грешка. Казано с най-обикновен език, когато някой при 

всяко свое действие вика: „Аллах акбар‖ и с всеки свой 

жест сочи първо с показалец нагоре, то е ясно, че той го 

прави по религиозни причини. При това ислямистите са, 

за самите себе си, напълно последователни: те вярват, че 

това, което вършат, е богоугодно, защото изпълняват 

Божиите заповеди  
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С подобна непоследователна аргументация и кате-

гориални грешки няма как да разберем защо радикализмът 

взема измеренията на прочутия „сблъсък на цивилизации 

‖, поне от страна на ислямистите, на борба между верни и 

неверници, правоверни и вероотстъпници, ако продължим 

да разделяме политика и религия, насилие и ислям. Исля-

мизмът  не е тъждествен с исляма, но е важно да се види и 

връзката му с исляма, който е не друго, а начинът, по 

който мюсюлманите тълкуват своите текстове и живеят 

според тях. Ясно е, че няма, както и самите термини по-

казват, истинска разделителна линия между ислям и исля-

мизъм, а се касае за различни степен и интензивност в 

склоненията на самия ислям. Необходимо е да се обърне 

особено внимание на това как специфични традиции на 

исляма се превръщат в ислямизъм, как те биват мобили-

зирани, как и защо въздействат толкова ефикасно.  

Та, можем ли да анализираме ислямския радикали-

зъм, ако минимизираме неговата религиозна значимост?  

Не трябва ли, ако действително искаме да го разберем по-

добре, да приемем предизвикателството и да вземем на се-

риозно религиозните идеи и как те мотивират определени 

радикални и, уви, насилствени действия. Големият въпрос 

е: защо това чудовище радикализмът взема лицето на ис-

ляма, а не някакво друго? Защо вярата толкова лесно дег-

радира в идеология? Огромен проблем, който изисква сме-

лост да се гледа в лицето това раково образование, което 

се развива с голяма скорост и пред което отстъпват духов-

ните и прогресивните движения в исляма. Ислямизмът не 

изчерпва, разбира се, цялото богатство и разнообразие на 

исляма и той, естествено, няма нищо общо с духовността 

на суфиите или с толерантността на Ал-Андалус. Ала 

днес, уви, именно той е водещото, бързо експанзиращото 

се движение в исляма. 
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Ислямизмът си поставя една цел - да има по-добри 

и благочестиви, а не по-свободни хора: решително отхвър-

ля индивидуалната свобода, защото свободата може да бъ-

де само свобода от заблуждението, което означава подчи-

няване на Бог и неговия закон (шариат), който урежда и в 

най-малките детайли целия личен, семеен и обществен 

живот. Насилието за джихадистите е оправдано, защото 

обосновката за него те я намират в Корана и хадисите, ка-

то легитимно и нужно средство за установяване в целия 

свят на ислямския закон и подчиняват всяко свое действие 

на тази върховна цел. И самите атентатори, и тези, които 

им се възхищават, възприемат тези тъй чудовищни за нас 

атентати като действия на лично изкупление и колективно 

спасение в служба на световната ислямска революция, го-

лямата стратегическа цел на ислямистите. А същевремен-

но действията им са и тактически добре премислени, за-

щото с атентатите те определят дневния ред на конфликта, 

успяват да заздравят своите редици и да привлекат нови 

бойци за каузата на джихада. Безспорно, тероризмът е 

ефикасна рационална стратегия в асиметричната война и 

често е анализиран в тези термини. 

Дори действията на джихадистите да ни изглеждат 

патологични, суеверни, фанатични, остава въпросът защо 

самите мюсюлмани така упорито се въздържат да разоб-

личат решително и веднъж завинаги поведението на тези, 

които сами се наричат „шахиди‖, като светотатствено и 

богохулно. Защо толкова много от тях упорито си затварят 

очите, защо замъгляват мисълта си и предпочитат да вяр-

ват, че ИДИЛ е творение на ЦРУ, Мосад и прочие конспи-

ративни теории. За други пък, често интелектуално издиг-

нати, несъмнено „красиви души‖, това не били истинските 

проблеми, а виновен за всичко бил материализмът на съв-

ременния свят?  
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Така или иначе, само това лято вълната от атентати 

отне стотици човешки животи. През нощта на 14 юли в 

Ница повече от 1/3 от загиналите под колелата на камиона 

се оказаха мюсюлмани: предимно жени и невръстни деца. 

Не прочетох,обаче, никой имам да заяви по този повод, че 

убиецът не е никакъв праведник, а тъкмо той е богохулни-

ят вероотстъпник, който е заслужил цялата строгост на Бо-

жието наказание и че такова чудовищно престъпление мо-

же да отвори за своя извършител не дверите на рая, а ед-

инствено тези на ада. Докато това не стане, самоубийстве-

ните атаки срещу мирни жители ще продължат да бъдат и 

ефективно средство за набиране на нови привърженици за 

каузата на джихада.Не се съмнявам, че повечето 

мюсюлмани по света са мирни и добри хора, които 

предпочитат развлеченията на Боливуд и Холивуд пред 

публичните екзекуции, но зависи и от тях мюсюлманин да 

не се превръща в синоним на „the bad other‖,на „лошия 

друг‖.Трябва ясно да се осъзнае от самите мюсюлмани,  че 

е налице реална опасност от регрес на цялата ислямска 

цивилизация. Няма, разбира се, нищо ново в религиозния 

фанатизъм и фундаментализъм. Преследванията, 

кланетата в името на вярата, религиозните войни не са от 

вчера, всяка религия в една или друга степен ги е 

практикувала в своето минало и е важно историческата па-

мет за това да е жива. Религиозното насилие спадна с мо-

дерността, с политизирането на вътрешните и междуна-

родните конфликти и процесите на секуларизацията. 

Християнството, като световна религия, също се промени, 

отказа насилието, прие принципите на демокрацията, роля 

за което имаше както дошлата отвън светска критика, така 

и дългогодишният вътрешен дебат в самото християнство 

и различните негови деноминации.Ала ислямът не мина 

през този оздравителен процес, не приема критиката 
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отвън, не познава реален вътрешен дебат. Всяко подлагане 

на исляма и Корана на изпитанието на разума се отхвърля 

под удобния претекст, че не е позволено да се казва и 

мисли нищо критично за пророка и полученото от него 

Откровение.Така ислямът се изплъзва от всяко автентично 

научно изследване и интелектуално размишление. А 

нетърпимостта към всяка критика и другомислие твърде 

лесно прераства и в насилие. 

Нищо не заплашва днес повече самия ислям от же-

ланието да се наложи „чистота‖ в него. Фантазмът за чис-

тотата минава винаги през тоталитарното прочистване: об-

ществото трябва първо да бъде разделено на истински вер-

ни и неверници, според принципа „щом не сте с нас, значи 

сте против нас‖. После, онези, които не са с „привържени-

ците на Аллах‖ (Коран, 5:56) се превръщат в „най-лошите 

твари‖ (Коран, 8:22), които трябва да бъдат премахнати, 

тъй както комунистите се стремяха да премахнат буржоа-

зията, а нацистите - нисшата раса. Този фантазъм за чисто-

та води и до изгубването на голямото духовно богатство 

на исляма, до регрес към обскурантизъм и тесногръдие, до 

превръщането на цели страни и общности в истински мо-

рален и социален затвор, натикани в клетката на халал/ ха-

рам, където става невъзможен личният избор (особено на 

жените), а животът на всички се контролира от религиозна 

и нравствена полиция, където няма религиозен плурали-

зъм и дори право на избор на религия или нерелигия, къ-

дето религиозната принадлежност е задължителна, а ате-

измът и вероотстъпничеството са забранени и се наказват 

и със смърт, където няма равенство между половете, но 

има полигамия, където мъжете налагат на жените задъл-

жителното носене на покривало, салафистката пропаганда, 

налагането на задължителното носене от съпругите, дъще-

рите, сестрите на покривалото, а на Запад демонстрират 



203 
  

съзнателна непринадлежност към демократичното общес-

тво и показно отхвърлят и презират неговите принципи и 

начини на живот, освен когато се отнася до тях самите. Те 

не защитават, например, полигамията само като религиоз-

но допустима („Пророкът каза‖), но и като израз на лична 

свобода („правя каквото си искам‖, „имам право, това си е 

моят начин на живот‖).  

Ислямистите сеят ужас и страх, за да подринат до-

верието на населението в управляващите и за да задълбо-

чат разделението в обществото, като преди всичко целта 

им е да разрушат публичното пространство на нашите гра-

дове, в което мюсюлмани и немюсюлмани спокойно и 

мирно се срещат, и да направят всяко съвместно същест-

вуване невъзможно. Всяко посегателство срещу общест-

вено място, където домакин е приятелството – музей, учи-

лище, стадион, концертна зала, пешеходна алея - е прес-

тъпление срещу човечеството. Тъкмо затова бе важно оти-

ването на хиляди мюсюлмани в християнските храмове на 

службите в памет на действителния мъченик отец Жак 

Амел, но още по-важно е това да не остане само красив и 

искрен, но единичен жест. Най-голямото предизвикател-

ство, несъмнено, е пред самата мюсюлманска общност, 

която трябва да издигне непроницаема огнена стена меж-

ду себе си и фанатиците, за да покаже реално на ислямис-

тите, че ислямът не може и не трябва да бъде извор на тях-

ната мотивация. Не следва ли, ако се запитаме по-конкрет-

но, ислямските духовни авторитети, включително и Бъл-

гарското главно мюфтийство, експлицитно да осъдят те-

роризма като вероотстъпничество и тежко богохулство? 

Терористите не се страхуват да умрат, защото вярват, че 

ще получат за награда вечното щастие на небето? Не след-

ва ли, дори само от загриженост за тяхната съдба, ясно да 

се покаже на тези заблудени души, че за подобни деяния 
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те ще се възкачат не в рая, а ще пропаднат в ада? Очевид-

но е изключително трудно за самите мюсюлмани да видят, 

въпреки всичките му ужасяващи форми, това абсурдно, но 

самопровъзгласило се за „защита на исляма‖ насилие като 

това, което е: светотатство, и решително да го осъдят като 

страшно богохулство, което заслужава най-строгото Бо-

жие и човешко наказание. Вместо това виждаме мнозина и 

най-умерени мюсюлмани да твърдят, че всичко е инсцени-

ровка и симулакрум, че жертвите(като Тео Ванг Гог или 

Шарли Ебдо) сами са си го търсили. Трудно е, но съвсем 

не е невъзможно, както показа мароканският крал Моха-

мед VI, който в своето тронно слово на 20.8.2016  недвус-

мислено осъди терористите самоубийци и тези, които ги 

подбуждат към убийства и насилие в името на исляма, и 

категорично заяви с целия свой, включително и религио-

зен авторитет, че техните престъпления, са очевидно 

светотатствени, защото сквернят Божието име и позорят 

мюсюлманската общност, че са заблуждаващите се (Коран 

1:7)и че върху тях тегне Божия гняв и са осъдени на ада . 

Ясно е, и мароканският крал добре показа, че го 

осъзнава, че е трагически недостатъчно мюсюлманите да 

се задоволяват да повтарят като мантра, че „ислямът е ре-

лигия на мира‖, защото така само превръщат своето голя-

мо звание в празна формула, лишена от истинско съдър-

жание. Да, „ислямът не е това‖ и той е и трябва да бъде 

високо духовна и действително толерантна религия. Идеа-

лите на исляма са все тъй благородни, ала за съжаление 

днес все по-отчетливо вземат връх обскурантизмът и не-

толерантността и всеки мюсюлманин с искрена вяра и ре-

лигиозна съвест би трябвало да води джихад тъкмо против 

тях. Не, пожелателното мислене и голото демонстриране 

на добри чувства не вършат работа, за да спрат тероризма, 

и мюсюлманите следва да реагират на тероризма поне с 
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такава твърдост и сплотеност, с каквито реагират, когато 

чуят, че някъде били публикувани някакви, сметнати от 

някого за богохулни, карикатури, а утре може би ще ги на-

карат да реагират по същия начин и на някоя постановка 

на Отвличане от сарая, например. Пожелателното мисле-

не и заклинанията, че „ислямът не е това‖, не са достатъч-

но. Нужно е твърдо осъждане на ислямския фундамента-

лизъм, решително заклеймяване като еретични и богохул-

ни на вдъхновяващите терористите учения, нетърпимост 

към прозелитизма и недопускане на салафитската пропа-

ганда, отказ от финансиранията, които имплантират по 

места радикалния ислям, изолирането на радикализирали-

те се и тяхното своевременно сигнализиране на властите. 

Видяхме че за да разберем радикализма, трябва да 

го разглеждаме като следствие на ценности и мотиви, кои-

то изискват пълно ангажиране, цялостно отдаване на кау-

зата. Видно е, че религията дава тези мотивации и аргу-

менти и е в центъра на ислямисткия радикализъм. През 

нея следва да мине и борбата с него. Затова е толкова важ-

но и мобилизирането и нетърпимостта на самата мюсюл-

манска общност към него. Ала кой притежава в ислямския 

свят монопола над насилието? На този въпрос обикновено 

се отговаря, че ислямът е религия без централен 

авторитет. Да, така е, но в продължение на повече от хиля-

долетие вътрешният ред, включително и регулирането на 

насилието, се извършва от улемите (авторитетните позна-

вачи на исляма). Този монопол на религиозната компетен-

тност е оспорен през 20-и век най-напред от интелектуал-

ци, които, разтревожени от упадъка на арабските общест-

ва, виждат във връщането на религията („ислямът е реше-

нието‖,гласи девизът им)най-ефикасното средство за 

възраждането на техните общества. Така възникват „мю-

сюлманските братя‖, появяват се и други ислямистки дви-
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жения. При цялото им разнообразие, това, което ги обеди-

нява, е несъмнено е религията.Най-често ислямистите са 

самоуки буквалисти, които не познават вековната тради-

ция на тълкуване на Корана. Ала те са убедени, че именно 

те преоткриват и възраждат истинските основи на вярата, 

отхвърлят традиционните религиозни авторитети и об-

виняват сегашните улеми в малодушие и криене на исти-

ната от раболепие пред силните на деня. 

Религиозната традиция дава интерпретация и исто-

рическо опосредстване; радикализмът е основан на идеята 

за съвършенство и чистота. Той не взема предвид социал-

ната и историческа реалност, замества традицията и ней-

ните ценности с фундаментални истини. Фундаментализ-

мът не се нуждае от интерпретация и историческо опос-

редстване, тъй като е убеден, че притежава непосредстве-

ната и абсолютна истина, която произвежда, разпростра-

нява и консумирана лесно и директно, като фалафел. И 

тъй като времето на глобализацията е изобщо време на fast 

food, фундаментализмът се оказа най-подходящата рели-

гиозна форма на глобализацията. 

Ислямистите търсят да се върнат към началото и 

поставят джихада в сърцето на това, което означава да си 

мюсюлманин. В продължение на много векове джихадът е 

считан от тълкувателите преди всичко като стремеж към 

благочестив и добродетелен живот. За ислямистите това е 

предателство към делото на пророка и причина за упадъка 

на исляма. Противопоставят се на идеята за големия джи-

хад като вътрешна духовна борба, смятат, че това е в сър-

цето на суфийската ерес, която, веднъж проникнала в сър-

цето на халифата, го е отслабила, покварила и довела до 

неговото отслабване и крах. За тях джихадът и днес озна-

чава да се съблюдават ранните норми на водене на война, 

като включват и това, което сякаш бе останало безвъзврат-
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но в миналото: робство, обезглавявания, вземане на роби, 

налог. За тях пророкът, прекрасният образец, е наложил 

тези правила и те трябва да се спазват и днес. „Знай, че ра-

ят лежи в сянката на сабите‖, този хадис от ал-Бухари, най 

-автентичният от сборниците с придаваните на Мухаммад 

слова, е девизът на бойците от Ислямска държава. Наисти-

на, трудно е да се осъдят такива практики и вярвания, ко-

гато идват от Корана и примера на пророка. Ала съвсем не 

е невъзможно, както показа мароканският крал в своето 

тронно слово, основавайки се на задълбочен прочит на Ко-

рана, разруши един по един темелите на джихадизма. 

Критичният анализ на исляма днес изглежда „ха-

рам‖ (веднага започват обвинения в ислямофобия), ала не 

трябва да се страхуваме да разсъждаваме и да питаме, до-

ри и когато трябва да вървим срещу насрещния вятър. 

Оттук дойде и необходимостта за това начално контра-

разследване. Но и то, разбира се, съвсем не е достатъчно. 

Нуждаем се преди всичко от критично отношение на са-

мите мюсюлмани към тяхната собствена религия, към ней-

ните употреби и злоупотреби. Мохамед VI показа, че това 

не само е нужно, но е и възможно, ще остане ли и него-

вият глас „глас на викащия в пустинята‖ само? 

------------------------------------------------------------------ 
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Гл.ас., д-р Цветина Рачева (СУ ). 

Как можем да мислим действителното начало на 

религиозността? 

Dr. Zvetina Rachev( Sofia University) 

How can we think the actual start of religiosity? 

 

Abstract: The emergence of the subject is also the end of each 

drama in the development - of historical definitions, of individual 

definitions, of religious-acting and philosophical spirit. Then, we 

could consider the drama of existence either as a still unfinished 

individual process of subject generating, or as the same process, not 

covered yet the all humanity. 

       Бихме могли да започнем с кратко щрихиране на ла-

тинския произход на думата религия. Глаголът ligo озна-

чава да свържа, да свържа заедно, да плета, да съединя, 

а частицата re, знаем, че по принцип се добавя, за да оз-

начи повторение на действието, извършването му отново. 

Глаголът religare – да свържа назад, да свържа отзад, да 

скрепя, да свържа бързо
1
. Особено впечатлява възмож-

ността да се мисли свързването назад, защото показва 

настоящия момент като развързаност на нещо, което рет-

роспективно проследено, ще достигне до началото като 

свързаност. Така че, да свържем думата религия с латин-

ския глагол religare, означава сами да мислим нейното 

определение и предназначение като свързване наново на 

моменти, които са се развързали; като възстановяване на 

разрушена цялост; поставяне във връзка и в единство на 

това, което се е разпаднало и разединило, вероятно до про-

тивоположност. От своя страна това ни казва, че самото 

установяване на религията става в момент, който е обра-

тен и противоположен на нейната цел; тя се установява в 

ситуация на разпад, развързаност и неизпълненост, които 
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има за цел да снеме и възстанови в единство. И затова ней-

ното собствено пораждане и път са драматични, самото й 

съществуване е драматично, понеже чрез себе си тя посоч-

ва драмата на духа – намира и го схваща като противопо-

ложното на това, което той следва да е. От историята на 

човечеството за нас вече е станало очевидно, че това из-

губено първоначално единство е единството на Бога и чо-

века, на абсолютния дух като божествен и на човешкия 

дух като божествен в себе си или като абсолютен във 

възможност.   

             Защо обаче единството „се загубва”? 

       Самата цялост или единство от творящ и сътворен съ-

държа в себе си различие: творящият се мисли като в себе 

си и за себе си битие, като начало, път и край, а сътворе-

ният се мисли едва като начало. Тук можем да се натъкнем 

на две логически тези, едната, че творецът има своето би-

тие независимо от своето творение, т.е. той е превъзходен 

спрямо него и независим спрямо него; и втората, че сами-

ят творец се създава посредством и заедно със своето тво-

рение, че той сам твори себе си чрез него; че всъщност 

творението е собственият процес на Бога като Творец. Ние 

знаем, че втората теза е относима към Християнската ре-

лигия като религия на откровението.Ако в настоящия 

текст приемем за основание именно втората теза, че Бог 

твори себе си заедно и посредством своето творение, как-

то това разкрива Евгений Семьонович Линков
2
, то пак 

върху божественото като логически първи момент пада 

единството на в себе си и за себе си битието, тоест единс-

твото на началото и края, на духа като абсолютна възмож-

ност и като абсолютно завършена действителност. От др. 

страна, върху човешкия дух се полага началото и ставане-

то, процесът, който е незавършен и пътят, който е неиз-
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вървян. Затова можем да помислим тази теза като един-

ство, което в себе си е противоречиво и противоречието е 

между Бога - единство на началото и неговото аподик-

тично развитие до край и резултат, - от една страна, и от 

друга, на човека като дух, чието развитие е на ход и което 

е незавършено и ставащо. В този смисъл изначалната 

свързаност на Бога и човека, тяхната цялост е в себе си 

противоречива, доколкото идеята за Бога е идея за ло-

гическия закон и неговата битийна аподиктичност, а чо-

векът е момент, динамика и ставане във-на-и-от тази апо-

диктичност; Богът е логика, слово, битиен закон, а човекът 

е търсене и намиране на логиката и словото, драматичен 

път в изпълнението на закона. Дотолкова тази цялост още 

в самото си начало и по необходимост обособява моменти, 

като осъществява разликата вътре в себе си, а последната 

застава като разлика между Бога и човека. 

       Можем да проведем една аналогия, но с обърнат век-

тор, между тази цялост на Бога и човека и сингулярната 

точка от теорията за първоначалния взрив. Сингулярната 

точка се взривява от собственото си противоречие
3
 (безк-

райна плътност в безкрайно малък размер) и не може да не 

се взриви, защото в точка е съсредоточена масата и енер-

гията на една безкрайна бъдеща вселена, т.е. потенцията 

не може да се удържи като потенция, като неставане и 

неразширяване на в себе си безкрайната реалност; и тази 

точка избухва, защото в нея избухва самото битие в себе, 

избухва противоречието между това, което то е, и това, ко-

ето то не е; защото самото-е е едно не-е и затова започва 

да става себе си, разрешавайки невероятния опън и напре-

жение на това, нещо да е точно обратното на себе си; в 

процес, в който не-е започва да става е. Така че в битието 
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на точката избухва идеалността на вселената, търсейки 

създаването на своята собствена реалност. 

Защо тази аналогия определяме като обърнат вектор?  

         Разбираме обърнатия вектор като разлика и противо-

положност между природата и духа, между неоткритото 

съзнание в природата според нашия опит и съзнателността 

на духа
4
. Разширяването на Вселената и самозапазването 

на природата чрез нейните изменения се осъществяват в 

нейната разумност, т.е. те създават себе си непрекъснато, 

като че ли по единствено възможния и затова добър на-

чин. Условно казано, без драма, в собствените детермина-

ции на реалностите и в спонтанността на създаването на 

нови, тази разумност като фундаментално самоудържане и 

изменение на природността е непрекъсната. За разлика от 

нея, разумността на духа, мислен като човешки, е свързан 

със съзнанието и осъзнаването, с развитието на битието-

за-себе си. То се намира като вече отпаднало от онова, ко-

ето следва да следва и може да бъде по-истина; намира се 

като най-отдалечено от своята истина
5
 и затова схваща 

себе си като тежък процес. А незавършеността на процеса 

е драма и драматична стихия, когото съзнанието най-общо 

схваща като свое уникално битие, лишено от природна 

екзактна детерминация и дотолкова потопено в непредска-

зуемост и тревога
6
; процес, в който само действителното 

или собствено разумното изменение на съзнанието могат 

да създадат за него момент на приближаване към истината 

и единството със себе си; а всяка друга активност или уси-

лие биха се оказали нищожни, задържане в същото или 

специфично връщане назад. 

       Две тези: Така можем да мислим единството на Бога 

и човека като невъзможно за удържане в неговата първо-

началност,предвид противоречието между логическата 
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станалост и ставането. Очевидно е че, можем да си при-

помним и други две тези относно това как именно се раз-

личават станалостта и ставането на духа, как се осъщес-

твява различаването между колкото станалия и винаги 

ставащ, от една страна, и засега просто ставащия, от дру-

га.Първата свързваме със С. Киркегор и неговия ретори-

чен въпрос какво ли би било човешкото съществуване, ако 

нямаше първороден грях и Адам и Ева бяха останали да 

живеят в Едем. Какъв ли би бил животът без страдания и 

болка? С една дума, как би било развитието без реал-

ността на противоположностите? Добавяме и една мисъл 

на Беинса Дуно
7
: „Когато Господ създаде света, нямаше 

религия. Религията се яви в света, когато дойде дяволът‖; 

тоест, нещо в хода на развитието се обърква и това налага 

спасителни мисии под формата на религии, но е могло и 

да не се обърква и да не се сгрешава. Въпреки че земният 

ни опит не лежи в тази парадигма, бихме могли да предпо-

ложим, че хармоничното развитие и благото съзидание без 

противополагане и разпъване, които да образуват единст-

вения процес на израстване на индивидуалните духове, 

биха били възможни, ако съзнанието беше определено към 

развитие само като следване. Следване на божественото 

битие в разбирането му на своя собствена завършеност и 

истина, но без отпадане и противополагане спрямо него. 

„Човекът, тъй като притежава душа и тяло, е трябвало да 

бъде връзката между нетленния материален свят и духов-

ния свят на ангелите.Това той е трябвало да осъществи, 

като става все по-духовен и получава обожение чрез приб-

лижаването си до Бога. Човекът е трябвало да доведе и ця-

лото творение до това духовно състояние.‖
8
 Вероятно това 

не означава неизвършване на грешки, но със сигурност би 

означавало, че това съзнание няма да има интенция на 
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съмнение и подозрение към божественото, няма да го ре-

лативизира, няма да го измества от целта си и да го губи; а 

също така съзнанието би било и без интенция към самом-

нение и гордост, която разбираме като въобразена завър-

шеност и постигнатост на божественото и истината, без 

това да е действително. С една дума, съзнанието, което ед-

инствено просто следва ставането на своята истина и пос-

тига божествеността като отиване при себе си, е съзнание, 

което не губи своята телеологичност и което не изпада в 

измамата, че е постигнало себе си по-рано от действител-

ното постигане, не отъждествява моменти от ставането на 

процеса с момента на завършеност на процеса. Вероятно 

това би бил един свят, в който има само Авраам и няма 

Каин, няма паднали ангели, в който изкушаването на Йов 

би било напразно и в който кръстът на Христос нямаше да 

бъде точно този кръст, а може би някакъв друг, радостен.  

      Втората теза се свързва с мисълта на Г. Хегел, че из-

падането от Рая е абсолютно необходимо, в него няма ни-

каква случайност, защото само на Земята, като противо-

положна на Рая и именно поради това, може да започне 

процес на познание и търсене на истината. „Безсъдържа-

телното състояние, представяно като първично състояние 

на невинността, е състояние на природното и животинско-

то. Човекът трябва да бъде виновен ... Вината изобщо 

означава вменяемост ... Невинността е отсъствие на 

воля, отсъствие на злото, а със самото това и на доб-

рото.‖
9
 Тук можем да особособим два конститутивни 

момента: първият, че в самото си начало съзнанието не е 

себе си, то е непосредствено, слято и отъждествено с това, 

към което се отнася, не е за-себе си като отнасящо се-към. 

Адам и Ева дори не са знаели, че са голи, пребивавали са в 

непосредствения живот. Но непосредственото съзнание не 
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е себе си, а начален момент от себе си. За да е себе си, то 

трябва да се познава като отнасящо се, да знае, че е обосо-

бено - за да може да познава своето отнасяне, да знае, че 

обособява. Дори Адам и Ева да са живяли в истина, но ако 

истината не е за тях, не е за съзнанието им, то в какво жи-

веят те? Може ли да се има, без да се знае?; може ли да се 

знае, без да се осъзнава?; може ли да се осъзнава без раз-

ликата между осъзнаващо и осъзнавано? Следователно, за 

да е съзнание, съзнанието трябва да се пробуди, да познае 

своята обособеност, което е осъзнаване на загубата на не-

посредствеността и слятостта. Тъкмо съзнанието за загуба 

или лишеност-от се превръща-в и оказва негова двигател-

на сила за развитие. Затова вторият момент е не друго, а 

продължение и развой на започнатото обособяване и опос-

редстване; на получаването и имането на моменти от ис-

тината чрез рефлексивно постигане и процес. Което е ис-

тория. И движението в нея е към възстановяване на загу-

беното, към получаване за първи път на истината в свет-

лината на рефлексията и съзнателността; тоест, това, което 

е било и е следва да стане за; истината следва да стане 

битие на мисълта и битие за нея.  

       И дори още повече, по Хегел следва да се снеме абст-

рактността на битието на истината и да се навлезе в исти-

ната като в идея. Това движение от битието на истината 

(през същността и понятието) към идеята на истината е 

логическо снемане и движение, което обаче заключва в 

себе си такова развитие на човешкия род, което в целостта 

на рода е още неизвършено и недостигнато, в добрия слу-

чай - предстоящо. Изключение правят изключителните, 

личностите, познати от историята и съвремието, а така съ-

що и различни общности. Тази логическа разлика между 

битието и идеята на истината имат своя екзистенциален 
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превод в разликата между съзерцание и стремеж към един 

хоризонт и цел, от една страна, и от др., дейната разум-

ност от хоризонта нататък, съзнанието и волята за твор-

чество изобщо, самополагането на свободните духове; и 

тази разлика, от своя страна, има пряко отношение към 

разбирането на религиозността. Така че разликата в двете 

тези, на хармоничното и драматичното развитие, е преди 

всичко разлика в разбирането на битието-в-себе си на 

съзнанието: дали в своята изначалност то е вече знаещо 

себе си като следващо и постигащо целта си – себе си като 

божественото, но в плавно и постепенно напредване; или в 

тази изначалност то изобщо не е знание за себе си и затова 

не е себе си, а открива и себе си, и знанието за себе си чрез 

необходимото отпадане от собственото си начало, чрез 

противопоставяне на собствената си непосредственост - за 

да ги намери отново в изстрадано достижение и като 

истина за-себе си.     

           Втората теза или за историята като „Феномено-

логия на духа”:  Дотолкова изглежда, че пътят на съзна-

нието като път на духа започва с травма и откат от едно 

лоно и единство. Започва в най-голямата далечина от на-

чалото като точка на обособяване и развитие, което иначе 

е първи, най-близък ход на развитието. Започва като земен 

живот и история на човешкия род, за да се превръща в ед-

но движение към истината като завръщане при нея. В този 

смисъл историята следва да е равна на Хегеловата „Фено-

менология на духа‖, чийто логически завършек е религия 

на откровението в преход към Абсолютното знание. „Цар-

ството на духовете, образувало се в налично битие, е пос-

ледователен ред, в който един дух е бил снеман от друг и 

всеки е приемал царството на света от предходния. Целта 
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на последователния ред е откровението на дълбочината, а 

последното е абсолютното понятие‖
10

. 

         Самата религия има своето предназначение да снеме 

травмата и да овладее отката, да доведе до свързване на 

човешкия род и Бога в единно битие чрез проектиране и 

водене към него. Ако „Феноменологията на духа‖ разкри-

ва драмата на духа, на историческия и индивидуалния, 

защото разкрива процеса на неговото самосинтезиране и 

изграждане до собствения му мащаб на абсолютно биващ 

и способен към истина, то и религията, което е същото, е 

„лекар‖, който лекува. Можем да помислим дори, че ре-

лигията жертва себе си, като се предопределя да не е една 

окончателна, последна, а историческа форма; понеже е 

„лекар‖, водач, отвеждаща до здравето, единението и ис-

тината - свързаност с Бога и истинно свързване на духа 

със самия себе си, възстановяване на Едем, но вече за 

съзнанието. И идеята на „Феноменологията‖, и религията 

извършват едно и също в различни форми – довеждат чо-

вешкия дух до него самия. Философията прави това, съз-

давайки и синтезирайки път на търсене във формата на 

чиста мисъл. Оформя интелектуално поле, вдигнато в ел-

итарната висота на мисленето, което стои като принцип за 

достигане и което отчита историята като възможност и ре-

алност на това достигане. Религията обратно, отключва и 

възпитава нагласи чрез пробуждане и насочване на прежи-

вяването, също и на рефлексивното преживяване, като се 

стреми към разширение и обхват, към развитие на общин-

ността. Но те и двете имат обща цел - духът да достигне 

своето истинно битие, именно битие. (Отвъд битието би 

трябвало да говорим за разликата между тях: Тотално оп-

ределено или абсолютно битие). И тъкмо религия на от-

кровението е мястото на общото им битие, където се раж-
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да и появява субектът. Защото както свободната религиоз-

ност на човека не е възможна, ако той не е субект, така и 

философстването – и в историческото ставане, и в логи-

ческото снемане – не е възможно, ако философстващият 

не е субект. Именно със субекта и от него започва дейст-

вителността на тези две абсолютни форми. Тук само ще 

припомним, че абсолютността се разбира, първо, като су-

бект-обектно единство, второ, като способност за развитие 

и развитие на това единство до универсумна пълнота, 

трето, като свободно движение и самоопределение.  

          Религия на откровението и субектът:  

           Появата на субекта е и край на всяка драма в 

развитието – на исторически определения, на индиви-

дуално определения, на религиозно действащия и на 

философстващия. Драматизмът на съществуването тогава 

можем да мислим или като все още незавършен индиви-

дуален процес по пораждане на субекта или като същия 

процес, който не е обхванал целокупността на човешкия 

род. В последния смисъл разбираме, че драмата има място 

в недоизградената по съдържание интерсубективност, до-

толкова, че и днешният ден е още твърде драматичен. 

Защото глобалната свързаност или видовете мрежа могат 

да свържат всеки с всеки и така имаме налице форма, 

налично битие на формата. Дали обаче наличността 

продължава в нещо повече от собствената си абстракция, 

зависи именно от съдържателната определеност на 

свързаните. И ние нямаме основание да приемем, че 

всички те са субекти, освен абстрактно, което значи, че не 

са; следва, че формата чрез себе си свързва в безразличие 

потенциални и действителни субекти. Сега можем да 

визираме едно разслояване в наименованието на 

религията. Ако тя довежда духа до свързване с Бога в ис-
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торическа и индивидуална форма и през цялото това вре-

ме ни се разкрива като опит по свързване, то - при пости-

гане на свързаността -тя осъществява своята цел и създава 

свободен дух. Бихме могли да кажем, че в този момент тя 

сама снема себе си в досегашното си измерение и вече мо-

же да се именува по друг начин. Възможно е това да бъде 

наречено действителна религия, религия на свободата, 

пострелигия, битие на откровението и прочие. Целта на 

текста не е да създаде термин, а по-скоро да посочи разли-

ката между опита по свързване и битието на свързанос-

тта; между драматичното отвеждане в единство с Бога и 

пребиваването на духа в това единство като негов собст-

вен живот. И това е разликата между създаване на въз-

можността за свобода и самата свобода – един Едем, къ-

дето„знанието е одушевление, по силата на което субстан-

цията е станала субект, нейната абстракция и безжизне-

ност са изчезнали, тя, следователно, е станала действи-

телна, станала е просто и всеобщо самосъзнание‖
11

. 

Бележки: 
1. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=religare&la=la 

(9.09.2016) 

2. Евгений Семьонович Линков, преподавател по Класическа 

немска философия в Санкт-Петербургския държавен 

университет до 1993 г. Интервю 

https://www.youtube.com/watch?v=FMfh_g7B5fg. 9.09.2016 г. 

3. „Фактически, изглежда, е имало време, преди около 10-20 млрд. 

Години, когато всички те (обектите, б.м.) са били точно в едно 

и също място и когато поради това плътността на Вселената е 

била безкрайна... Наблюденията на Хъбъл подсказват, че е 

имало време, наречено Големия взрив, когато Вселената е била 

безкрайно малка и безкрайно плътна‖. Стивън Хогинг. Кратка 

история на времето. УИ „Св. Кл. Охридски‖. С. 1999. с. 17.  

4. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 2. §247, с. 25.  

5. Тук можем да прибегнем до същия диалектически момент, 
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На светлата памет на моя баща:              

                                                 доц. д-р Димитър Л.Велков 

        Мнозина християнски философи са оценявали и/или 

критикували различни светогледи, конкуриращи се с 

християнския откъм представяне на идеи, били те 

широкомащабни или не толкова. В този смисъл е и пос-

ледната монография на американския протестантски бо-

гослов Нанси Пърси (р. 1952) „Намирането на истината― 

(Pearcey 2015), за която не би могло да се каже, че пред-

ставлява уникално богословско съчинение. Но ценността 

на този труд се състои в начина, по който Пърси дава 

оценка на тези възгледи, експлицитно показващ техните 
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слаби страни и в тази връзка – предимството на хрис-

тиянството като максимално адекватна алтернатива за 

обяснение на реалността. Също така този труд спомага 

читателите да общуват пълноценно посредством личните 

си християнски убеждения  и още – провокира мислене в 

християнска насока, както и в обмена на идеи между хора, 

живеещи в Христа. 

          Позовавайки се на първите две глави от посланието 

на св. ап. Павел до римляните, Пърси очертава един поета-

пен процес, състоящ се от пет стъпки. Те от своя страна 

формулират, пак според нея, и пет основни стратегически 

принципи за оценка на светогледи, които се конкурират с 

християнството [1]. Тя отбелязва, че в рамките на всеки 

светоглед има нещо, което е със статут на „божество―, 

което води до необходимостта да се определи какво е 

значението на самото него за съответния религиозен све-

тоглед. Всеки „заместител― на Бога се оказва, че е нещо в 

рамките на създадения ред и оттук по-малък/по-низ-

шестоящ от Него. В рамките на стройно направен анализ 

Пърси умело показва как всички конкурентни светогледи 

водят до някаква форма на редукционизъм. Тя разсъж-

дава по следния начин: „Ако мислим за един светоглед ка-

то за кутия, то само християнството има достатъчно 

голяма такава, която да обгърне реалността в нейната 

цялост. Всички други са твърде малки и по тази причина 

те трябва да отрекат, прекратят или неглижират 

аспектите на реалността, които не се вписват в 

кутията“ (Ibid.: 104). 

          Макар в тази разработка да не се поставя за цел да се 

разглежда собствено проблема „идолослужение― в сми-

съла, в който представителите на различните християнски 

конфесии (Православие, Римокатолицизъм и 

протестантските деноминации) употребяват това понятие, 
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тясната връзка между спекулациите на Пърси и по-

конкретно фундаментът, на който се опира, а именно – 

въпросът за идолослужението, налага необходимостта да 

се обсъди и дискутира в подобен контекст. Служението 

към светите изображения – иконите, с основание би могло 

да се смята за идолопоклонство, тъй като е неоторизирано 

от Църквата хората да се кланят/служат на парчета дърво, 

благородни метали и пр. (Изх. 20:4-6). Докато прекло-

нението/отдаването на почит пред тях е акт на прек-

лонение към самия Христос и Неговата майка – св. 

Богородица, както и светиите – Божиите угодници, които 

още приживе са станали Христоносци. Тъкмо тази идея 

св.отци на Църквата отстояват като верова постановка по 

време на Седмия вселенски събор, състоял се в Никея през 

787 г. Те формулират нарочен догмат, чрез който изяс-

няват съществената разлика между понятията „служение― 

и „преклонение― по отношение на иконопочитанието и 

следователно категорично отхвърлят тезата на иконо-

борството, че почитането на св. икони е идолослужение. 

На този догматически въпрос няма да се спирам обстойно, 

тъй като са налице н твърде много аучни съчинения по 

него. Едно от тях е студията на колегата богослов 

Благовест Върбаков, който задълбочено анализира, макар 

и не надълго, същността и значението на иконопо-

читанието в Църквата, като отделя внимание и на въпроса 

за разбирането на естетиката в православната иконог-

рафия, т.е. – на нейното осмисляне (от ранните векове на 

Църквата до наши дни, особено между изкуствоведи и 

богослови иконоведи), възприемане и накрая интер-

претиране (Върбаков, 2016) [2]. 

          В катехизиса на Православната църква четем 

следното по отношение на учението за иконопочитанието 

и по-точно – на основанието за почитането на св. икони: 

mailto:../../bible/sz/izh.htm#20
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„Както изобщо цялото външно Богопочитане е способно 

да възбужда у нас вътрешни религиозни чувства, така и 

иконите спомагат за нашето вътрешно благоговейно 

настроение. За нас, без съмнение, са скъпи изобра-

женията (портретите) на обичаните от нас хора: 

сродници, приятели, познати, благодетели и др.; ние 

пазим тези портрети, украсяваме с тях жилищата си, 

целуваме ги и като че ли върху тях пренасяме любовта и 

почитта, които изпитваме към изобразените на тях; 

също така естествено е за нас да имаме и да почитаме 

свещените изображения на Бога и на Неговите светии“ 

(Православен катехизис 1991: 167-168). 

          На основа на гореизложеното, което прецизира 

личната ми позиция относно потенциалната възможност 

за възприемане на който и да е акт като форма на идоло-

поклоничество, подкрепям възгледите на Н. Пърси относ-

но възможността за припознаване тъкмо като проявления 

на идолослужението редицата фундаментални религиозно-

философски теории, както и принципи в полето на 

философската рефлексия, чиито основни положения тя 

разглежда в модерната си разработка с цел подкрепа на 

своята теза. Те всички водят неизбежно до редук-

ционизъм, който не може да бъде адекватен обяснителен 

принцип за произхода на вселената, на първото живо 

същество на нашата планета, на феномена на съзнанието, 

на свободната воля, както и на човешкия морал. 

          Н. Пърси открито заявява, че светогледите, които 

противоречат на християнството, са самоопровергаващи 

се. Така напр. материализмът [3] отхвърля съществу-

ването на свободната човешка воля: „Материалистите – 

пише Пърси – по този начин отхвърлят реалността на 

съзнанието (докато използват собствените си умове за 

прогреса на материализма), детерминистите отричат  
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реалността на човешкия избор (докато те самите 

избират детерминизма) и релативистите отхвърлят 

факта за правилно и грешно (докато ви съдят, че не сте 

съгласни)“ (Pearcey 2015: 19). Някои форми (прояви) на 

свободната воля са безспорно необходими, за да бъде 

възможна рационалността. Оттук антиномията се изразява 

в следното: Ако не е възможна реалността, то матери-

алистите тогава няма как да бъдат в състояние да 

подкрепят или отхвърлят самия материализъм. 

          В този ред на разсъждения намирам за коректно 

твърдението на Пърси, че когато мислим нещо (в случая 

всичко, което ни заобикаля), то ние няма как да не 

изходим от каквото и да е начало. Последното, тоест 

„началото―, за материалистите са материалните процеси, 

основаващи се на шанс/случайност в смисъла на изцяло 

естествения произход на първото живо същество на 

нашата планета. Към момента обаче произходът на 

живото все още се изяснява в областта на науката, 

въпреки, разбира се, да не може да се отрече колосалният 

труд на учените по този проблем, довел до обособяването 

на различни хипотези – за биохимичния произход на 

Опарин и Холдейн [4], за протометаболизма, както и за 

хипотеза на РНК-света, за пептид-РНК света [5] и още др., 

които имат претенцията да изпълняват функцията на 

обяснителни научни принципи. 

          Свещеното Писание на Стария и Новия Завет 

уверява, че Бог е всемогъщ и че силата Му не е 

ограничена (а и не се ограничава) от никого, освен – 

условно казано – от Самия Него (Иов 37:23). Въпреки 

това, Той не контролира човешките избори, а оставя на 

нас сами да вземаме решения. Бог ни е дал свободна воля, 

тоест – да избираме според личната си преценка. 

Решенията ни (и оттам действията ни) не са 
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предпрограмирани, а са резултат от свободен избор и 

тъкмо това показва съвършенството на човека като венец 

на цялото Божие творение (Бит. 1:1:26-27; 2:7). За което 

би следвало да се уповаваме на Бога, Той да ни помага да 

прилагаме нашата свободна воля с нужната мъдрост. 

          Релацията „религия-морал― обаче не винаги е 

еднозначна. Значителна част от източните религии биха 

могли да се етикират като аморални. Те са твърдо 

убедени, че всичко трябва да се приема като част от Ця-

лото, вкл. и „доброто― и „злото―, като целта е да се балан-

сират или обединят противоположностите. За Пърси 

„Ритуалите им нямат за цел постигането на святост, а 

просвещението – приемането, че всичко е равна част от 

Цялото“ (Pearcey 2015: 64). При будистите, например, не 

съществува концепция за Бог. Буда никога не е бил смятан 

толкова за бог, колкото за човек – при това просветен, 

достигнал нирвана, който насочва като съвършен другите 

в собствения им път. Едва след смъртта му негови 

последователи го издигат съзнателно до божествен статус. 

Що се касае до индуисткия бог Брахма, той е непознаваем; 

обитава цялата действителност и съществува в цялата 

вселена посредством трите различни форми: Брахма-

Създателя, Вишну-Поддържащия и Шива-Разрушителя – 

т.нар. „Индуистка троица― или „Велика троица―. Но тя не 

е Троица Единосъщна, в смисъла на Пресв. Троица: Отец, 

Син и Дух Свети, тъй като става дума за три различни 

божества с три различни олтари на изповедание, за 

разлика от християнството, където има отделни 

деноминации, като: Православие, Римокатолицизъм и 

протестантски течения, но няма три отделни олтари. 

          По отношение на Абрахамичните религии – 

юдаизъм, християнство и ислям, религията и моралът са 

строго обвързани. В юдаизма тази взаимовръзка е 
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засвидетелствана в Еврейския свещени книги – Танах. При 

християнството нещата стоят по аналогичен начин – 

религия и морал са вплетени едно в друго, както самият 

Спасител Христос учи. Иисус ни посочва като най-важни 

двете заповеди: да обичаш Бога и да обичаш ближния си 

(Мат. 22:36-40) и в този смисъл някои приемат Неговата 

роля най-вече като морален учител, като напр. юдейският 

писател Йосиф Флавий, живял през І в. сл. Хр., а не като 

Спасител и Изкупител (Diener 1997: 45-46). В исляма 

моралът е един от основните източници на сила за една 

нация. Там са установени определени универсални фунда-

ментални права за човека и социума, които абсолютно 

задължително трябва да бъдат спазвани при всякакви 

обстоятелства. Това, което води към благосъстоянието на 

индивида (или обществото) и не се противопоставя на 

никоя религиозна максима, е морално добро, докато това, 

което се явява пречка (за благосъстоянието на индивида 

и/или обществото), е морално лошо (Latif 2008). 

          Конкретно, относно християнството, фундаментът 

на християнската етика е прекрасно имплициран в посла-

нието на св. ап. Павел към колосяните: „И така, ако сте 

били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е 

горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за 

горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви 

е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият 

живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. 

Затова умъртвете земните си членове, сиреч поро-

ците:блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и 

сребролюбие,което е идолопоклонство;поради които идва 

Божият гняв върху рода на непокорните“(Кол.3:1-6). 

          В християнството вярата и моралът не могат да се 

делят. Евангелието ни напътства относно основни 

положения в житейските ситуации, в които неминуемо се 
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озоваваме. То не ни предоставя (и няма как да го направи) 

готови универсални решения, що се отнася до всяка 

частна ситуация и проблем от собствената битийност. 

Християнската етика се основава на специфичните 

принципи, породени и екстрахирани от нашата собствена 

вяра като християни. В този смисъл редукционизмът се 

явява неадекватен обяснителен принцип, що се отнася до 

сферата на християнския морал.  Във фундамента на т.нар. 

епистемологичен редукционизъм стои възгледът, че 

всички явления на по-висшe ниво биха могли да бъдат 

обяснени посредством процеси на по-низши нива и оттук 

„Тезата на епистемологичния редукционизъм е, че такива 

обяснения „отдолу-нагоре” винаги могат да се постиг-

нат без остатък. Това означава, че химията може в кра-

йна сметка да се обясни от физиката; биологията – от 

биохимията; психологията – от биологията; социоло-

гията – от изследването на човешкия мозък; а теологи-

ята – от социологията. Както казва Франсис Крик: 

„Крайната цел на съвременното развитие на биологията 

всъщност е да обясни цялата биология на езика на 

физиката и химията‟” (Ленокс 2005: 44-45). Подобно 

разбиране е всъщност есенцията на физикализма, като 

отново ще се спра на последния нататък в материала. 

          На практика не съществува човек без вяра в някакво 

първоначало – като фундамент, върху който да развива 

собствените си представи за изграждането на света, 

настоява Пърси (Pearcey 2015: 62). Не може да мислим за 

каквото и да е било без да имаме някаква отправна точка. 

Оттук атеистите би следвало да мислят реалността 

опирайки се на първоначало, различно от Бога, т.е. – на 

някакъв заместител на Бог. Атеистическият светоглед e 

винаги пречупен през призмата на материалистическото 

виждане. Макар да се определят като невярващи [в 
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съществуването на Бога], атеистите също не са лишени от 

вяра – „парадоксалната вяра―, че Бог не съществува. Още 

знаменитият Ф. Достоевски отбелязва една специфична 

особеност в руския атеизъм, а именно – това, че 

последният е своего рода религиозна вяра: „Докато за-

падните атеисти стават такива в резултат на размисъл 

и хладна оценка на различни факти, то русите взимат 

това учение за чиста вяра“ (Коларов 2003: 305). 

          Днес Дейвид Клингхофър, един от най-изявените 

теоретици на интелигентния дизайн, недвусмислено из-

лага възгледа си за атеизма като религия на страниците 

на профилирания сайт за интелигентен дизайн „Evolution 

News&Views―: „[Атеизмът – бел. моя] (…) да хвърли вър-

ху вярата на съперника, християнството, лоша светли-

на… Една религия хвърля мръсотия по друга вяра – никога 

не сте чували за такова нещо преди? Не на последно мяс-

то, когато става дума за наука, атеистите непрестанно 

поемат ролята на цензори и инквизитори – дори другите 

религии на Запад са се научили да живеят толерантно, 

дори в любов с тези, които не са съгласни с тях. Всяка ре-

лигия разказва една история, която рамкира нейния ми-

роглед. Същото прави и атеизмът“ (Klinghoffer 2014). 

          Някои биха настоявали, че обединяващото звено на 

всички религии е присъствието в света на някой или нещо 

божествено и в този смисъл атеизмът би следвало да стои 

извън полето на религиите. Подобен възглед сам по себе 

си има своите основания. Но от друга страна, не-

съществуването на някой или нещо божествено не може да 

бъде доказано на основа на емпирия. Оттук неговата роля 

в този контекст се неглижира, като остава единствено 

атеистическата вяра, че нищо божествено не същес-

твува. Имайки предвид, че всички религии се основават на 

вяра, по мое мнение няма причина, която да налага 
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специално отношение, що се отнася до категоризирането 

на атеистичния мироглед наред с мирогледите на другите 

религии. Неизбежно обаче, както бе отбелязано, трябва да 

се тръгне от някакво първоначало, за да се осмисли 

реалността и в този смисъл съвсем естествено е атеистите 

да приемат за адекватни материалистическите обясни-

телни принципи, що се касае до фундаментални въпроси 

като произхода на вселената, произхода на първото живо и 

последващото му развитие и т.н. 

          С основание може да се каже, че днес атеистите 

мерят със собствена мяра „вероотстъпничеството― на 

своите привърженици. За доказателство е един от най-

изявените атеисти в световен мащаб Антъни Флу. Когато 

преустановява атеистическите си разбирания, той неза-

бавно бива обявен в „ренегатство― от представителя на 

т.нар. „Нови атеисти― Ричард Докинс. В монографията си 

„Съзнание и Космос― (Nagel 2012) Томас Нагел признава, 

че Дарвиновата теория за еволюцията не му върши ни-

каква работа в опитите му да предостави пълна обяс-

нителна картина на феномена на съзнанието. Това изяв-

ление веднага бива коментирано от Малкълм Никълсън в 

сайта на „Prospect Magazine―, като посвещава публикация-

та си със заглавие„Томас Нагел не е луд―(Nicholson 2012). 

Можем да се досетим за отзивите на академичната общ-

ност за труда на Нагел, провокирали подобно заглавие. 

          Теоретиците на интелигентния дизайн споделят при-

веденото мнение на Т. Нагел за невъзможността феноме-

нът на съзнанието да бъде обяснен в рамките на неодар-

винистката парадигма. Така например, Уилям Дембски 

изразява категоричната си симпатия към Нагел за това, че 

поддържа неортодоксални възгледи относно произхода на 

живото, еволюционната биология, редукционизма и др. 

Дембски дава подобаваща оценка на Нагеловите идеи, 
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включително и на това какъв положителен обществен 

резонанс имат застъпваните от него възгледи. Също така 

той обръща внимание на един съществен феномен на 

опозиция срещу дарвинизма и свързаните с него ортодок-

сални концепции, за които говори Нагел. Дембски оценява 

високо Нагеловата позиция, като го посочва за пример 

пред философите и частните учени за това как всеки 

несъгласен с тенденциозно поддържаната ортодоксия има 

възможността да се изправи срещу нея, което от своя 

страна, естествено, среща и съответната съпротива [6]. 

          Противно на материалистическия подход към 

изследване феномена на съзнанието, немалко изтъкнати 

учени са настоявали и настояват на невъзможността 

всички свойства на психичните състояния да бъдат 

обяснени посредством него. Сред тях е и Майкъл Егнър, 

неврохирург, поддръжник на теорията за интелигентния 

дизайн, който често публикува авторски материали на 

страниците на специализираните издания за наука и 

култура на Дискавъри институт. По повод отхвърлянето 

на нематерианата причина за съзнанието, той обяснява, че 

„(…) битката по въпроса «съзнание-мозък» не се е 

състояла вече и не е била загубена [както твърдят някои 

и то немалко учени материалисти – бел. моя] и със 

сигурност не е решена в полза на материализма. 

Дуализмът, ако не друго, набира скорост във философс-

ката общност. Чарлз Шерингтън (Нобелов лауреат и 

корифей на неврофизиологията), Уайлдър Пенфийлд  (ба-

щата на епилептичната хирургия [дял от неврохирур-

гията – бел. моя]), сър Джон Екълс (Нобелов лауреат и 

пионер в изследването на невронните синапси) са дуа-

листи, както и много съвременни невролози като Джеф-

ри Шварц и Марио Борегард отхвърлят строгите мате-

риалистически разбирания за съзнанието» (Egnor 2008).  
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          Умело използваното от Пърси понятие материалис-

тически деноминации в контекста на разбирането за ате-

изма (Pearcey 2015: 72), респ. материализмът като свое-

образна форма на религия подсказва, че съществуват 

различни проявления на материализма, всяко от които, 

както отбелязва авторката, довежда от своя страна недвус-

мислено до редукционизъм. Нека отново се върнем на фи-

зикализма в ролята му на една свръхсилна форма на 

материализма. „На философската арена суровият мате-

риализъм се справя още по-лошо [отколкото на научната 

– бел. моя]”, отбелязва още д-р Егнър (Egnor 2008). Едно 

фундаментално доказателство против материализма е 

т.нар. концепция за квалиите, последните отнасящи се 

до субективния аспект на сетивния опит. Съгласно мате-

риалистическата постановка, единствено наличните фак-

ти на менталните състояния имат единствено физически 

характер и оттам физическо обяснение в рамките на ця-

лостната картина, що се отнася до каквито и да е ментални 

състояния. Дали е възможно обаче всичко, което знаем за 

цветовете например, да бъде обяснено посредством 

прилагането на физикалистки подход, имайки предвид, че 

квалиите са строго субективни преживявания?  

          Философите на съзнанието изпитват непреодолима 

трудност в намирането на решение на „проблема за квали-

ите― в рамките на материалистическата парадигма, тъй ка-

то субектът e, който преживява последните по индивиду-

ален начин и оттук не е възможно посредством описание 

на собствените преживявания „от първо лице― те да бъдат 

разбрани от друг, който никога не ги е изпитвал. Напр.,ня-

ма как човек, който никога не е имал слух, да опише от 

първо лице, тоест на основа на собствено преживяване, 

какво е да чуеш Симфония №5 на Бетовен, тъй като нико-

га не е изпитвал чуването на вълшебното звучене на ше-
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дьовъра. В този смисъл д-р Егнър пояснява:„Науката е 

постигнала голям напредък в описването на някои от 

проблемите «съзнение-мозък», корелиращи с менталните 

състояния. Обаче невронауките по своята същност се 

занимават със законоподобни корелации между матери-

алните процеси от трето лице, а има фундаментални ас-

пекти от първо лице на менталните състояния,като ква-

лиите, които не допускат материални обяснения» (Ibid.).  

          В контекста, в който Н. Пърси прави своя анализ – а 

именно облягайки се на гл. I и II от посланието на св. ап. 

Павел до римляните в Свещеното Писание, и оттук съпос-

тавяйки различни философски възгледи с християнските, 

смятам, че тя има основание да настоява (както и прави) 

на непълнотата на картините, изграждащи всички нехрис-

тиянски мирогледи.И по-конкретно, образите върху тези 

картини не биха могли да бъдат първоначално скицирани 

и после дорисувани (как тогава изобщо да са цялостни 

образи?), а поставени като по-скоро взети наготово от дру-

гаде, на части, и то в доста уедрен откъм идеи мащаб, като 

че ли с цел просто да бъдат привършени изображенията 

върху платната в определена взаимовръзка, без да се да-

ва сметка за каквито и да е детайли, между които всяко 

свързване би следвало да е строго логически обосновано. 

Докато от своя страна християнският мироглед не страда 

и няма как да страда от подобни несъвършенства. Най-

малкото, защото не е необходимо да изхвърля периодично 

някой и друг аспект на реалността от„кутията―,за да избег-

не неудобни и опровергаващи смисловата му консистент-

ност ситуации, а напротив, изследвайки различните жи-

тейски философии„се възползва от коректното във всич-

ки тях,като същевременно критикува техните недос-

татъци и надскача ограниченията им“(Pearcey2015: 91). 

            Бележки: 
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              [1] Става дума за следните пет формулирани от Пърси 

принципи: 1. Идентифициране на идола; 2. Идентифициране на 

идоловия редукционизъм; 3. Тестване на идола (дали противоречи 

на това, което знаем за света); 4. Тестване на идола (дали 

противоречи на себе си); 5. Подмяна на идола с християнството. 

              [2] Вж. и още едно изследване на колегата Бл. Върбаков 

„Духовните аспекти на християнското изкуство― (София-Братис-

лава 2010), в което привежда редица съчинения на св.отци на Цър-

квата и водещи православни богослови, които разглеждат въпроса 

за иконопочитанието и естетиката на православната иконография. 

              [3] През последните пет десетилетия материализмът е бил 

оспорван посредством доста аргументи, някои от които 

вдъхновени от класическите аргументи от историята на фило-

софията, и други – изцяло нови, започващи с атаката на Chisholm-

Geach-Putnam на бихейвиоризма и подкрепени от атакуването от 

Kripke на теорията на идентичността, аргументът за сигурността, 

зомби аргументът (или несъзнателната автоматизация),  както и 

последващо от редица др. (Koons, R, G. Bealer 2013). 

               [4] Известно е, че доста учени са се опитвали да извър-

шват лабораторно предбиологични експерименти, които обаче са 

се увенчали с неуспехи. Първите изследователи, достигнали до 

идеята за редуцираща атмосфера в предбиологични условия, са 

Александър Опарин (1894-1980) и Джон Холдейн (1892-1964). В 

научния дискурс някои автори говорят за хипотеза на Опарин-

Холдейн, други предпочитат да я наричат теория. Двамата изсле-

дователи са я развили независимо един от друг – Опарин през 1924 

г., а Холдейн през 1929 г. Има обаче някои различия в техните 

възгледи. И двамата приемат наличие на редуцираща атмосфера на 

предбиологичната Земя (това, впрочем, се оказва доста проблема-

тично условие). Реално съществуват още две възможности – за 

неутрална или оксигенираща атмосфера, като на втората възмож-

ност залагат учените предимно в последните две десетилетия. И 

Опарин, и Холдейн настояват, че в предбиологичната атмосфера са 

били налични водни пари, като според Опарин е имало още и во-

дород и метан, а според Холдейн – въглероден диоксид. И двамата 

са единодушни, че предбиологичната еволюция се е реализирала в 

атмосферата, като впоследствие синтезираните съединения са се 

концентрирали в малки водоизточници и последващо в океаните. 

Според Опарин първоначално спонтанно възникват коацервати, 

последвани от еволюция на клетъчноподобно състояние. Холдейн 

твърди, че е бил реализиран синтез на органични молекули с на-
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растваща сложност (това напомня за Ламарковото разглеждане на 

усложняването в рамките на еволюционния процес) в присъствие 

на ултравиолетова светлина.Хипотезата на Опарин-Холдейн не се 

приема еднозначно от членовете на научната общност. Тя бива 

силно критикувана поради отсъствието на сериозни доказателства 

за наличието тъкмо на редуцираща атмосфера на предбиологич-

ната Земя. Напротив, някои учени твърдят, че всъщност атмосфе-

рата е била оксигенираща (Deem 2011), а други настояват, че и 

двата варианта са неправдоподобни -  при първия отсъствието на 

кислород би дало възможност на ултравиолетовата светлина да 

убие новосинтезираните форми на протоживото, а при втория – 

окислението на новосинтезираните форми би довело до тяхната 

деструкция (Dobretsov et al. 2008). 

               [5] На хипотезата за РНК-света, както и хипотезата за 

пептид-РНК-света в контекста на проблема за възникването на 

първото живо няма да бъде отделяно специално внимание тук. 

Това е направено в статия в сп. „Философски алтернативи‖ 

(Димитрова 2016: 109-110). 

               [6] У.Дембски прави, макар и според мен частичен, прег-

лед на реакцията на философите и еволюционните биолози срещу 

Нагел: „Преди публикуването философите Б. Лийтър и М. Уийз-

бърг дадоха унищожителен тон в „The Nation―, подтиквайки хар-

вардския психолог( хитър дарвинист)С.Пинкър да отхвърли книга-

та в Туитър като „долнокачествено разсъждение на някогашния го-

лям мислител―.По-добре обмислени, но не по-малко критични са 

рецензиите в„The New York Review of Books―„The London Review 

of Books―.„The Guardian― нарекъл книгата „най-презряната книга 

за наука за 2012 г.―Дори по-толерантните отговори са приели да 

бъдат със заглавие като„Томас Нагел не е луд― (Dembski, 2013).                         
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Abstract: This publication addresses the comparative study of the 

history of religions in university education, paying attention to the 

following topics: understanding the concept of "history" regarding 

the study of a particular religion, and in a narrow sense – what is 

meant by history of religions and what are the research priorities on 

a comparative analysis of them relative to one another. In this case 

three monotheistic religions are taken into account: Judaism, Chris-

tianity and Islam, all of them originated from the patriarch Abra-

ham, considered in those faiths to their common father. The article 

is a result of the personal teaching experience of the author who on 

the one hand, during the university course on "History of religions – 

Judaism, Christianity and Islam" highlighted the methodological 

problems in teaching, and on the other – offers an experience to 

define a research discourse so to be seen in all its fullness concer-

ning the essence, goals and objectives of comparative religion. 
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 Предварителни бележки и пояснения 

В настоящата публикация се поставя актуалният 

въпрос за методологията при изследване на Историята на 

религиите с оглед преподаването на тази научна дис-

циплина в университетските учебни програми. В случая 

ще се спра конкретно на личния си опит и последвалите от 

там мои разбирания за проблемите, които се откроиха, 

когато водих лекционния курс по Сравнително рели-

гиознание на студентите от специалност „Хебраистика― 

на СУ „Св. Климент Охридски― [1]. Предизвикателствата, 

пред които се изправих като лектор, бяха насочени 

предимно в подхода при представянето на множеството 

информация, така че тя да бъде правилно осмислена от 

колегите-студенти. Дилемата се състоеше в избора на 

методология, която да представи в максимално обективна 

светлина спецификата на материята, за да бъде възприета 

в своята характерна конкретика. В едно школско 

образование, вкл. и висше, всяко научно познание е 

съзнателно „регулирано― в методология на преподаване – 

от една страна, а от друга – в урочна и/или лекционна 

програма (план-конспект). Това значително улеснява 

преподавателския процес, тъй като се ръководи от строги 

принципи за последователност и градация на 

информацията, т.е. – от концептуална насоченост по 

посока дълбоко навлизане в сърцевината на идейното ядро 

на съответната тема. Но наравно с това се ограничава и 

възможността за прибягване до „алтернативен― подход, 

който по-убедително да маркира дискусионните полета на 

разглежданата проблематика. Далеч съм от мисълта, че 

непременно трябва да се отхвърлят веднъж зададените и 
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установени в последствие научноизследователски методи, 

а напротив – редно е да се актуализират непрекъснато в 

зависимост от новите тенденции, които тласкат напред 

развитието на науката. Под „тенденции― имам предвид 

онези обстоятелства, които налагат препрочитане на вече 

прочетеното; или казано по друг начин – съзнателно пре-

осмисляне на състоянието на научното познание, защото 

така се постига (а и не може по друг начин това да стане) 

прогресивна резултатност. Това именно се явява в 

буквалния смисъл перманентно основно задание за 

научната продукция на всеки изследовател. 

1. История на религиите – специфика на 

понятието „история“ 

1.1. Днес все още битува в съзнанието на общество-

то, а и на някои учени хуманитаристи, че когато иде реч за 

история на религиите идейният акцент пада върху сми-

съла на понятието „история―, от което следва възприяти-

ето, че тази научна област се занимава главно с историчес-

ките предпоставки и спецификации на доктриналния раз-

вой на определена религия, било то самостоятелно и/ или 

в съпоставителен план с друга. В известен смисъл това мо-

же да се приеме за правилно, и то с основание, но при ус-

ловие, че под история не се има предвид собствено ней-

ната тясно разбираема изследователска парадигма (изра-

зяваща се в презентиране на факти, с което се и изчерпва 

функцията на т.нар. „исторически прочит― при положение, 

че бъде схваната точно по този начин), а като метод, чрез 

който би могло да се направи убедителен религиоведски 

историко-критичен анализ. Този тип анализ изисква ис-

торическите фактори, които допринасят по един или друг 

начин за конкретизирането на доктриналната система на 

дадена религия, да бъдат осмислени не толкова в тяхната 

буквална фактологичност (в смисъл – сухо посочване на 
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фактите такива, каквито са), а колкото с презумпцията, че 

всъщност те способстват за концептуалното обуславяне на 

„вярването-в-нещото―. Това изправя изследователят пред 

трудната задача: той трябва да съумее да вникне в смисъла 

и значението на факторите, за да прозре в тях метафизич-

ните конструкти на съответната религия. Следователно, те 

трябва да бъдат осмислени не като исторически особенос-

ти, макар те да са такива, а като причини, които целят да 

конкретизират „вярването― в ясна доктринална рамка. 

Необходимо е да се подчертае, че каквито и изследова-

телски методи да биват прилагани при изследване на даде-

на религия, субективната нагласа почти винаги се налага 

като водещ изследователски принцип. Това значително 

усложнява изложението на анализа, поради което се прев-

ръща неминуемо в своеобразен апологетичен диспут в 

полза на религиозния мироглед на изследователя. Подоб-

ни примери са присъщи в конфесионалната литература – 

там е обяснимо защо субективността е подчертано изяве-

на: религиозното пристрастие е наложително да даде ид-

ейна тежест, за да се изтъкне „уникалността― на визира-

ната религия спрямо останалите. Естествено, стремежът е 

да се докаже, че другите религии не могат и респективно 

нямат никакво основание да претендират за истинни, как-

то тази, която се сакрализира и посочва като единствено 

вярната. Дали този тип литература може да е от полза при 

направата на един сравнителен религиоведски анализ, е 

въпрос, на който ще обърнем внимание в следващите ре-

дове. Но с оглед на правилното разбиране на понятието 

„история― при изследване на религиите трябва да се има 

предвид, че то касае пряко проследяването на процесите 

на взаимодействие между причина и следствие, а така 

също и на закономерностите, които при тяхното влияние 

ги историзират. 
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1.2. Смисълът на религиоведския анализ се състои 

в посочването и извеждането на тези закономерности на 

принципа на сравняването както в самостойността си, т.е. 

по отделно, така и в тяхната взаимосвързаност, в тяхното 

концептуализиращо се взаимодействие, следвайки 

теоретичната ос идея-смисъл-значение. Малко са тези 

историци на религията, които осъзнават какво 

представлява тази идейна ос като методология, поради 

което при повечето религиоведски изследвания присъства 

историческия елемент в тях, отколкото търсенето на 

основите и принципите, които трансцендират религията 

като цяло. Разбира се, този принцип е характерен за 

философското разбиране на религията, което води 

началото си още от епохата на Античността (Аристотел, 

Платон и Сократ), за да противостои на общоприетото 

убеждение, че тя съществува вследствие възгледите на 

обществото за отвъдното и че вярата е подчинена на 

рационалния разсъдък. Бунтът на античните мислители 

срещу тази господстваща парадигма поставя начало за 

търсенето на първоначалата на религиозността в полето на 

метафизиката, защото само тогава разумът с неговия 

вроден усет за критичност не може да бъде субек-

тивизиран. Самата метафизика е обективизирано „прос-

транство― и като такова, както ще поясни Айн Ранд, то 

дефинира нещата в техния абсолют, т.е. – в обективния 

абсолют [2]. Неслучайно приведох тезата на философа 

Ранд, защото за нея метафизичините дирения отвеждат 

разсъдъка извън границите на субективно-мисловния 

рефлекс, и по пътя на това „дирене― той попада в изцяло 

обективизирани категории. В този смисъл религията като 

феномен на човешката култура в хода на своето съ-

ществувание търпи концептуални наслоявания, инспи-

рирани от необходимостта да се пригоди към различните 
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постановки на определеното време. Пригаждането почти 

винаги е вследствие на субективизма като манипулативно 

средство за постигане на убеждение при наличие на 

изменение на религиозната парадигма. За историка на 

религиите е истинско предизвикателство за неговите 

изследователски умения да съумее да отстрани нас-

лояванията в парадигмата. Погледнато през призмата на 

философския дискурс на Ранд метафизичното няма 

преднамерено изискване за възприемане и осмисляне на 

действителността в неговата обективност, това зависи от 

зададените изследователски приоритети, които предс-

тавляват субективизирана обективност, но метафизиката 

сама по себе си обективизира субективността. С други 

думи казано – метафизиката поставя основите на търсене 

така, че посоката да е категорично ориентирана от су-

бективизъм (наслояване на) към обективизъм (разслояване 

от). Този ориентир съставя такава методология, която 

третира историчността на религиите като „метафизична 

фактология― на историческото им съществувание. 

1.3. Всяка една религия независимо от сложността 

на своята парадигма еволюира.При политеистичните ре-

лигии е характерно, че нямат сложна концептуална докт-

рина, както монотеистичните. Колкото по-стеснен е кул-

тът, толкова повече се усложняват неговите верови поста-

новки. Така например Античността предлага пантеон от 

богове, на които човешките слабости не са никак чужди 

[3]. Митологизацията им е резултат от стремежа да се 

героизират до такава степен някои техни действия, така че 

култът да придобие по-солидна идейна основа откъм 

догматически постановки. Дешифрирането на подобни 

парадигми не изисква особени усилия, тъй като се осно-

вават на привнесени идеи от една система в друга. В поли-

теизма идеите не биха могли да имат смисъл, ако при тях 
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митологичния фактор е поставен на заден план. Той 

трябва да е силно изявен в тях, за да убеждават със своя 

замисъл, от една страна, и от друга – да будят възхищение, 

което и стимулира желанието за подражание. 

Що се отнася до монотеистичните религии нещата 

са други. Макар историците на религиите да съзират в тях 

известни реминисценции от политеизма, парадигмата им 

се базира на една основна идея, която изцяло я и концеп-

туализира. При Авраамичните религии личността на Бога 

е абсолютно непознаваема, докато в политеизма е 

обратното поради факта, че той е обременен от мито-

логеми. В юдаизма, християнството и исляма такива нас-

лагвания на митологеми липсват, тъй като техния култ 

почива върху метафизични конструкти, основаващи се на 

трансцендентни закономерности (впрочем, тези законо-

мерности не могат да са други освен трансцендентни, при 

положение, че природата им е метафизично обусловена и 

съответно така аргументирана). 

2. Проблеми и решения при сравнителното 

изследване на религиите 

2.1. Рискът изследователят на религиите да изпадне 

в субективни разсъждения, които да не убеждават в пра-

вотата си, е колкото минимален, толкова и максимален. 

Минимален е, ако се основават на общоприети тези, които 

в научните среди са широко застъпени и не подлежат на 

съществено преосмисляне. Максимален е, ако общоприе-

тите тези биват подложени на такъв сравнителен анализ, 

който не е достатъчно „сравнителен―. За да е задоволи-

телно дадено сравнение, е необходимо да се познават де-

тайлно религиите, които се сравняват. Тук не става дума 

за сравнение изобщо, а на отделни постановки, които съ-

държат една идея. Като лектор по история на религиите, 

бях заставен от динамиката на днешното съвремие да из-
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готвя конспект по тази дисциплина, който да е релевантен 

на най-новите научни постижения в областта. Изборът на 

литература е твърде богат, особено тази във виртуалното 

пространство, където повечето са с манипулативен ха-

рактер, представящи информацията само от един идеен 

ъгъл. Не става дума за такива, които подвеждат в изложе-

нието на застъпените тези, а до това, че в тях липсва кри-

тичния сравнителен анализ, който гарантира обек-

тивността на направеното изследване като цяло. И все пак, 

подобни слабости имат стойност – те онагледяват особе-

ностите на т.нар. „конвенционален подход―. И ако в тях се 

забелязва субективната рефлексия на критичната отсъда, 

то е защото анализът принадлежи на учен, който изповяд-

ва определени религиозни възгледи и респективно не е ус-

пял да ги превъзмогне поради редица причини от субек-

тивно естество. Отново е необходимо да припомним, че 

търсенето на обективността трябва да съпътства цялос-

тния изследователски процес. В това отношение изследва-

нията на Мирча Елиаде все още биват считани за образец 

на религиоведския анализи, и то не само защото в тях е за-

легнал принципа на сравнението, а защото сравнителните 

му анализи обобщават конкретността на сравняваните ре-

лигии. Оставам на страна, че в тези обобщения някои ид-

ейни детайли не намират място в анализите на Елиаде, по-

ради което обобщенията му биват подложени на критика 

от други религиоведи. Но в действителност той като че ли 

съзнателно ги избягва, за да не изпадне в субективизъм, в 

конфесионално осмисляне на концептуалните особености 

на парадигмата. Ето защо Елиаде предпочита да обобща-

ва, отколкото да детайлизира; да навлиза в темата по 

посока отвън-навътре, а не обратното – отвътре-навън. 

Можем да си обясним този негов подход с това, че втория, 

който изисква да се обърне внимание на детайлите, риску-
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ва да даде подвеждаща информация – детайлите сами по 

себе си не биха могли да обобщят, а само да маркират 

отделни аспекти от обобщението. Защото то „ситуира― 

анализа в неговата обективизирана пълнота и не 

позволява да навлезе в категориите на субективизма. 

2.2. По време на протичането на лекциите по 

История на религиите със студентите имах възможност да 

дискутирам различни теми, свързани с религиите въобще, 

като акцента винаги се поставяше върху проявленията на 

религиозността днес. Логично се засягаше въпроса и за 

неговите радикални прояви, визирайки предимно в исля-

ма. Дискусиите се съсредоточаваха в убеждението за пос-

тигане на градивен междурелигиозен диалог, въз основа 

на който да се сложи окончателен край на верските конф-

ликти. Силно впечатление ми направиха думите на един 

мой студент по въпроса за радикалния ислям. Според него 

той би се реализирал във всяка религия, ако нейната пара-

дигма позволява това, за което е и абсолютно прав. Но от 

това произтича въпросът коя парадигма е в състояние да 

се радикализира. Прибързаният отговор е всяка, което е 

погрешно, защото – нека припомня – усложнената рели-

гиозна парадигма отхвърля насилието като възможна 

религиозна проява. На 13 юни 2016 г. в Новата конферен-

тна зала на СУ „Св. Климент Охридски―, по моя и на коле-

гата Мина Тасева-Бенчева инициатива, нашите студенти 

организираха научен семинар на нема „Религиозното мно-

гообразие между конфликта и толерантността―. Докла-

дите, които изнесоха младите колеги, бяха по актуални 

теми, което недвусмислено показа заинтересоваността им 

към тях. Като бъдещи специалисти хебраисти, се посочи 

фигурата на патриарх Авраам, който и в трите моно-

теистични религии – в юдаизма, християнството и исляма, 

се счита за техен основоположник – баща на собствената 
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им религия. В докладите се наблегна и на идеята, че той 

служи за обединяващ фактор за постигане на желана 

религиозна толерантност [4]. 

2.3. Методологичните затруднения в сравнителния 

анализ се дължат на изследователския подход. Той е този, 

който задава и терминологията. Например от гледна точка 

на историческия обзор на трите монотеистични религии 

патриарх Авраам е възприет за баща на вярата, докато в 

сравнителен аспект той е просто фактор, който дава на-

чалото на юдаизма, християнството и накрая на исляма. В 

общи линии идейните нюанси не са контрастни, но пък са 

ясно разграничаващи се по замисъл един спрямо друг. И 

при двата нюанса се подразбира идеята за личност, заема-

ща изключително място в парадигмата на всяка от тези ре-

лигии, но в единия случай патриарх Авраам, разглеждан в 

исторически дискурс, се сакрализира, а в сравнителен – 

се историцизира. Следователно в тези понятийни дискур-

си сакралността и историцизма дават превес в зависимост 

от изследователската методологията. Ограниченото място 

не дава възможност да се посочат други примери на за-

труднения при изследване на религиите, било в историчес-

ки или съпоставителен аспект. Това е задача за едно бъде-

що изследване. И все пак, приведеният пример с личност-

та на Авраам е показателен за минималната граница меж-

ду общото и различното в двата изследователски подхода. 

В случая те дефинират условията за изследване на рели-

гиите. Дали обаче те ще се разберат правилно от изследо-

вателя, това зависи само от него [5]. 
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исляма―, застъпена в бакалавърската програма на специалност 

„Хебраистика― (Юдаистика) на СУ „Св. Климент Охридски― 
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д-р Мина Тасева-Бенчева, 

(СУ „Св. Климент Охридски―, Университет Страсбург) 

Нови перспективи в изучаването на историята на 

религиите и техния сравнителен анализ 

 

New Perspectives In History And Comparative Study Of   

Religion,  by Dr. Mina Taseva-Bencheva 

       Summary: The paper offers a description of a relatively new 

direction of research, that of rhetoric of religion, and of some of the 

perspectives it opens in the fields of history and comparative study 

of religion. After a brief summary of some of the main directions in 

research in those fields during the 20
th
 and the 21

st
 century (1), it 

focuses on rhetoric of religion in Antiquity, providing an overview of 

its methods and examples of their use in the context of coexistence of 

Greco-Roman tradition and Christianity (2). A final section of the 

paper deals with rhetoric of religion and Judaism, pointing out its 

special place in the interreligious dialogue (3). 

       Настоящото проучване си поставя за цел да разгледа 

една сравнително нова насока в изучаването на религиите, 

на тяхната история и на сравнителния им анализ, а именно 

т.нар.„религиозна реторика―. Религиозната реторика пред-

ставлява съвкупността от изразни средства, използвани в 

религията, както и от начините на говорене за нея и за бо-

жественото. С други думи, тя обхваща различни видове 

слово, което е насочено към божествата или пък от тях 

към хората, както и реч, която изразява религиозно чув-

ство или диалози и дебати между различни религии. Като 

вид реторика, т.е. умение за говорене, тя си служи с опре-

делени изразни средства, които могат да бъдат анализи-

рани и да дадат сведения за конкретна религия, за нейната 

история или за нейното сравнение с други религии. 

     В контекста на тази статия ще бъдат описани някои от 

методите на изучаване на религиозната реторика от пери-
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ода на античността, техният принос и перспективите, ко-

ито те разкриват за религиознанието. За тази цел ще бъдат 

разгледани примери за взаимодействието на гръко-римс-

ката философия и религия, на юдаизма и на ранното хрис-

тиянство. Особен акцент ще бъде поставен върху религи-

озното слово на юдаизма и сведенията, които могат да се 

почерпят за неговата роля в диалога на религиите. Съби-

тията от последните години – конфликтите в Близкия Из-

ток, както и поредицата терористични атаки в Европа и 

нестихващата бежанска вълна от Сирия и други мюсюл-

мански държави – придават особена актуалност на срав-

нителния анализ на религиите. Възможностите за същес-

твуване на мирен диалог между световните религии и в 

частност между юдаизма, християнството и исляма въл-

нуват все повече съвременното общество[1]. На този фон 

изследването на религиозната реторика предизвиква ин-

терес у специалисти и от областта на езикознанието, и от 

тази на религиознанието[2].  

        Анализът на античната религиозна реторика има сво-

ето място в тези съвременни дебати. Изучаването на меха-

низмите на взаимодействие между религиите от древ-

ността, на обмена помежду им и на тяхното съжителство, 

има поне няколко допирни точки със ситуацията, на която 

сме свидетели днес. Конфронтацията, диалогът и съжител-

ството на различните религиозни традиции днес протичат 

по начини, които са сходни с тези в миналото. Както е из-

вестно, разпространението на нови култове в древността е 

свързано, поне в определена част от случаите, със сблъсъ-

ци, неразбиране, насилие. Контекстът на събитията също е 

сходен. През последните години специалистите с охота 

използват термини като „глобализация― и „мондиализа-

ция―, за да дефинират процесите на свързване и прониква-

не на култури по време на елинистичната поха (IV-I в. пр. 



249 
  

Хр.) и на последвалото я политическо обединение на те-

ритории и култури от епохата на римската империя (I в. 

пр. Хр.-V в. сл. Хр.)[3]. По този начин те привличат вни-

манието към факта, че днешната епоха на глобални кому-

никации има своите паралели в минали времена. Затова и 

анализът на ситуации от древността може да способства 

по-доброто разбиране на днешните процеси. В този кон-

текст изучаването на античното религиозно слово не само 

носи сведения за миналото, но и може да даде насоки за 

осмисляне на актуалната ситуация.  

     За да се очертаят по-ясно методите на анализ на 

религиозната реторика и тяхната роля в историята и срав-

нителния анализ на религиите, най-напред е необходимо 

да се прегледат накратко някои от тенденциите на разви-

тие религиознанието през XX и XXI в. След това ще пре-

минем към темата за същината на религиозната реторика и 

ще илюстрираме перспективите, които тя разкрива. Осо-

беният акцент на статията, който пада върху религиозното 

слово на юдаизма, ще бъде предмет на третата част на 

настоящия текст. Имайки предвид ограничения обем на 

това проучване, то не може да претендира по своя обхват 

за изчерпателност. Затова изложението се ограничава до 

подбрани заглавия на съвременни проучвания и на извори 

от Античността, които имат по-скоро насочващ характер. 

         1.  Изследванията, повлияни от школата на структу-

рализма изиграват безспорно значима роля в изучаването 

на историята на религиите и на техния сравнителен анализ 

през ХХ в. Появата на школата и разпространението на 

нейните подходи изместват голяма част от предходните 

дебати и поставят нови въпроси в областта на езикознани-

ето, антропологията, библеистиката и религиознанието[4]. 

Така например едно от големите имена на структурализма, 

Клод Леви-Строс, разсъждава върху съществуването на 
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структури в понятия от областта на религията като мит и 

митология[5]. Освен това структурализмът изиграва важна 

роля по пътя на съвременната наука към интердисциплин-

ния подход, като премахва изкуствените граници между 

различни области на хуманитаристиката и пренася идеи и 

понятия от едни хуманитарни науки към други. Това пра-

ви възможно изучаването на общи структури в социален, 

политически и религиозен аспект чрез проследяването на 

техния произход и на последвалата еволюция в лингвис-

тиката, както показват Ж. Дюмезил и Емил Бенвенист[6]. 

Други видни изследователи от миналия век съсредоточа-

ват интересите си върху анализ, касаещ мирогледа на 

религиозния човек (homo religiosus). В него Мирча Елиаде 

отличава две основни сфери, определящи поведението на 

отделния човек и на обществото – тази на сакралното и 

тази на профанното[7]. Разглеждайки света през очите на 

религиозния човек, Елиаде систематизира и анализира 

данни за редица култури и техния религиозен светоглед, 

което е и благодатна почва за техния сравнителен анализ. 

        На този фон се развиват и проучванията на религиите 

от гръко-римската античност и на тяхното взаимодействие 

с монотеистичните религии, юдаизма и християнството. 

Специалисти като П. Вен се интересуват от такива осново-

полагащи понятия като мита и неговата роля в култури 

като древногръцката, които имат огромно влияние върху 

мисълта на европейската цивилизация и нейното религи-

озно светоусещане[8]. В. Буркерт, публикува редица 

изследвания, в които систематизира познанията за гръко-

римската религия[9]. Появата на тези изследвания е съп-

роводена от нови открития в областта на науките за ан-

тичността, което от своя страна води до по-доброто раз-

биране на религиите от този период и на тяхното взаимо-

действие с юдаизма и християнството. Още древните ав-
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тори като Херодот си позволяват да отбележат в своите 

съчения, че наблюдават сходства между религиите на раз-

личните народи, познати на гърците. Тези прилики между 

религиите вълнуват и съвремените учени и така през 60-те 

години на миналия век А.-Ж. Фестюжер, филолог и свеще-

ник от ордена на доминиканците, разкрива, че древните се 

вълнуват от теми, които продължават да интригуват и 

днешния религиозен човек[10]. Задълбоченият анализ на 

античната религиозна мисъл е средство за разбирането на 

европейската култура, но за да бъде това разбиране по-де-

тайлно е необходимо да се вземат предвид и влиянията, 

упражнени от страна на други древни цивилизации и в 

частност – на тези от Изтока[11].В следствие на тези важ-

ни процеси през изминалия век познанията за религиите 

се обогатяват, но се променя и начинът, по който те се раз-

глеждат. Изцяло историческият и критическият подход 

постепенно отстъпват място на стремежа за интердисцип-

линен анализ, поставящ различните религии на равни на-

чала. В този контекст се развиват методите на изследване 

на античната религиозна реторика.  

       2.  Религиозната реторика е съвременен и обобщаващ 

термин за различни видове слово, които касаят комуника-

цията с божественото или се отнасят до религиозното 

чувство. За разлика от други видове реторика, религиоз-

ната не е отчетена от античните автори, които първи сис-

тематизират категориите слово. Затова се приема най-об-

що, че делението на категории на религиозна реч е плод на 

съвременната наука – такива са молитвата, клетвата, ре-

лигиозните откровения, тълкуванията на свещени текстове 

и др. Анализът на този вид реторика е свързан с изс-

ледването на общи рамки и структури в религиозното 

слово, на неговите похвати и на начина му на въздействие 

над онзи, към когото то е насочено[12]. 
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     В условията на културни и езикови общности ре-

лигиозните практики и усещания се съпровождат от общи 

изразни средства. Определени периоди от античността 

като елинистическата епоха и римската империя дават 

особено ярки примери за този феномен. Това са времена, 

през които обширни територии от тогавашния познат свят 

са доминирани от общи езици, а именно – гръцки и 

латински, въз основа на политически, административен 

или културен принцип. Съществуването на тези общности 

на ниво религиозна комуникация способстват сравни-

телния анализ на разнообразните категории религиозно 

слово, което се използва от тях. В този контекст изслед-

ванията на религиозната реторика се оказват важен из-

точник на сведения най-малко по две причини. 

      От една страна, повечето религии от този период 

използват словото, писмено или устно, с цел изразяване на 

религиозното чувство и комуникация помежду си. С други 

думи, религиозната реторика е съществен посредник, без 

който в определени случаи съществуването на 

сравнителен анализ на религиите би бил невъзможен. 

Едни от най-известните примери за тази роля на рели-

гиозната реторика са в сферата на диалога на религиите, 

т.е. на комуникацията между представителите на различни 

религии. Като пример тук е достатъчно да се посочи 

съчинението на християнския автор Ориген Против Целз 

(III в.), което може да се причисли към категорията на 

християнските апологии, т.е. защитни речи срещу крити-

ците на тази нова за времето си религия. Освен като при-

мер за комуникация между религиите и за конкретните 

позиции на всяка от тях, съчинението показва и влиянието 

на изразни средства, наследени от гръко-римската 

традиция, в която апологията е жанр с дълга история.  
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      Друг пример за религиозна реч, касаещ комуникацията 

между религиите, дава едно любопитно съченине на 

сатирика Лукиан от Самосата (II в.), За смъртта на 

Перегрин, имащо за цел да осмее един философ и съвре-

менник на автора, Перегрин от Парион. За да изпълни 

целта си, Лукиан използва разнообразни примери от 

живота на философа, когото провъзгласява за шарлатанин 

и разказва дори как той успял да замъгли разсъдъка на 

една християнска общност от Палестина и да се превърне 

в неин законодател и свещеник. Поради критичния тон на 

съчинението и описанието на християните като група 

наивници, текстът на Лукиан е бил предмет на критики в 

миналото[13]. Методите на религиозната реторика 

позволяват на съвременните изследователи да разгледат 

описанието на въпросната християнска общност в нова 

светлина. Анализът на терминологията на Лукиан дава 

редица индикации за положението на християнската об-

щност сред останалите култове в същия период. Така се 

оказва, че сатирата е подплатена с интересни сведения за 

статута на тези ранни християни в античното общество. 

     От друга страна, религиозната реторика се разглежда 

като индикатор за сходствата в религиите, които се 

изразяват чрез общи средства на комуникация. В това 

отношение най-новите изследвания поставят акцент върху 

общите изразни средства в култовете, които се интерпре-

тират като изражение на еднакви необходимости, по-

родени или от сходно религиозно чувство, или от контак-

тите между религиите. Пример за такива изразни средства 

са необходимостта от общение с божественото, от тъл-

куване на послания или доктрини и т.н. Фактът, че после-

дователите на различни религии и култове споделят един 

език и едни и същи категории на речта сочи, че между тях 

има сходства на ниво структура и понятия[14]. Една 
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такава обща необходимост, каквато съществува в гръко-

римската традиция и в християнството, е тази да се въз-

пява божественото, което се изразява под формата на 

химни – вид слово, което съществува и в двете религии и 

споделя общи изразни средства[15]. 

     Това кратко представяне на същността на религиозната 

реторика и на методите на нейния анализ водят до няколко 

заключения. На първо място, религиозната реторика със 

сигурност допринася за обогатяването на познанията за 

историята на религията и може да се използва при сравни-

телното изучаване на религиите, например за да покаже 

наличието на сходни начини на мислене и поведение, ко-

ито се изразяват вербално по сходни начини. На второ 

място, методите на изследване на този вид реторика се 

развиват в насоките, характерни за съвременните изслед-

вания на религията. Интердисциплинният подход, при 

който се използват средства от областта на лингвистиката, 

филологията, религиознанието, историята и антропология-

та, присъства неотменно в анализа на категориите религи-

озна реч и поставянето им в контекст. На трето място, тези 

методи на анализ отварят нови перспективи в областта на 

историята на религиите и на техния сравнителен анализ, 

като отктрояват прояви на религиозното чувство, зависи-

мости и влияния между различни религии.  

          3. Напредъкът в областта на проучванията на рели-

гията и реториката и съвременният аналитичен подход 

осигуряват благодатна среда за развитието на изследва-

нията в областта на религиозната реторика. Именно те 

позволяват да се изгради методология за научен анализ на 

религиозната реч, включително и на божественото слово. 

Те са и причината системният анализ на библейските текс-

тове да бъде възможен[16]. Такъв подход може да се при-

лага и на библейските коментари от еврейски, гръцки и 
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латински автори, т.е. на онези форми на религиозна реч, 

които описват същността на монотеистичните религии по 

време на елинистическата епоха и на империята. В тези 

периоди определени средища на културния живот се прев-

ръщат в центрове на обмен на религиозни идеи. Алексан-

дрия в Египет, град, основан според  разказите на древ-

ните от самия Александър Велики, е именно такова сре-

дище. Тук се осъществява своеобразен обмен между кул-

турата на гърците и тази на евреите, които имат своя ди-

аспора в града. Александрия е известна като мястото, къ-

дето е направен „преводът на седемдесетте―, наричан 

„Септуагинта―, който хвърля мост между три религии – 

тази на евреите, тази на гръко-римския свят, повлияна от 

местните египетски традиции, и най-накрая – тази на 

християните[17]. Този превод се използва и като основа за 

множество библейски коментари от еврейски автори, 

повлияни от гръцката среда и пишещи на гръцки, най-из-

вестен сред които е Филон Александрийски (I в.пр.Хр.-I 

в.сл.Хр.). Работата на Филон способства по своеобразен 

начин сравнителното изучаване на религиите, а методите 

на анализ на религиозната реторика са ключ за разбиране-

то на неговата роля в диалога на религиите. Филон работи 

по своите коментари на свещеното писание в духа на юда-

изма, като същевременно се влияе от гръцката философия 

и нейните религиозни измерения и особено – от идеите на 

платонизма и на стоицизма[18]. Проучването на езика на 

тези коментари разкрива многопластовото значение на 

термини като „логос―, „мистерия―[19] и др. в речника на 

еврейския автор. Те свидителстват за преминаването на 

идеи от гръко-римската традиция в полето на юдаизма.  

      От тази гледна точка особено интересни са комента-

рите, съдържащи реторически и терминологичен анализ. 

Такъв Филон прави в своя разказ на историята за превода 
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на Септуагинтата, в който речникът му е изпъстрен с тер-

мини от областта на реториката и религията[20]. Освен че 

представят качествата на Свещеното писание като богов-

дъхновен текст в големи детайли (вярност с оригинала, 

точност, качества на изказа и т.н.), пасажите от това опи-

сание свидетелстват за това как представител на една ре-

лигия работи в полза на нейното опознаване и разбиране 

от последователи на други религиозни традиции, като из-

ползва за целта достъпен за тях език и терминология. 

Творчеството на Филон е ярък пример за диалога на ре-

лигиите, който се осъществява с помощта на религиозното 

слово в два плана – от една страна той засяга юдаизма и 

традициите на античната философия, от друга – контакти-

те между тази философия и християнството. Съчиненията 

на Филон се използват от отците на Църквата в източната 

част на империята и християнската религиозна реч възп-

риема част от речника и интерпретациите на еврейския 

автор като свои[21]. Затова е основателно да се каже, че 

работата му въздейства, заедно с много други фактори, 

оформянето на религиозната реторика на християнството 

в първите векове от неговото съществуване. Този анализ 

показва един от начините, по който юдаизма съдейства за 

вплитането на гръко-римската традиция в християнството 

с помощта на религиозното слово[22]. Тези примери очер-

тават ясно по какъв начин изследванията в областта на ре-

лигиозната реторика могат да обогатят познанието ни за 

контактите между религиите от античността. Нещо повече 

– те сочат ключовото значение на определени автори и ре-

лигии като юдаизма за оформянето на религиозното 

мислене, наследено в европейската традиция. 

Изучаването на религиозната реторика днес е въз-

можно благодарение на промяната, настъпила в начина на 

анализ на религиите и на напредъка на хуманитарните 
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науки през XX и XXI в. По своята същност тази област на 

изследвания е интердисциплинна и затова тя наследява 

методи на работа от редица сфери на хуманитаристиката, 

претърпели развитие през последните години. Това й 

позволява да разкрие нови гледни точки или да интерпре-

тира по нов начин вече известни сведения, като по този 

начин тя може да обогати изследванията по история на 

религиите и техния сравнителен анализ. Сферата на антич-

ните религии и в частност – на изследването на юдаизма, 

на гръко-римската традиция и на ранното християнство, 

както и на тяхното взаимодействие, е особено 

перспективна област на приложение на тези методи. 
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Тъмната страна в човешката психика: базисeн 

конфликт и духовна интенция в исихасткия 

религиозен опит 

                                   Dr. Rositsa Todorova 

HUMAN PSYCHE DARK SIDE: BASE CONFLICT AND 

SPIRITUAL INTENTION IN HESYCHASTIC RELIGIOUS 

EXPERIENCE 

 

Abstract: Hesychasm, due to its unique and mystic interior 

world and original phenomenology of spirit, is deeply enrooted and 

entirely predetermined by dogmatic teaching and ascetic experience 

of Orthodox church. This circumstance utterly preconditions 

personality religious-moral motivation, base conflict being deployed 

between the striving for individual immortality profoundly enrooted 

within each person and primitive instinctive inclinations 

satisfaction. In patristic terminology this conflict is formulated as 

“struggle and self-crucifixion in passions and sin”, personality 

formation being unconditionally determined by an ultimate 

objective, described in hesychasm as process of ―theosis 

(deification)”, referring to walking along the path of spiritual-moral 

perfection and god-likeness.  
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Мистицизмът по принцип е общочовешки феномен 

и подобно на аскетизма той е разпространен сред всички 

народи и през всички епохи. В християнството той 

възниква твърде рано (IVв.) и в Православния Изток 

преминава като динамично теологично развитие и личен 

духовен опит, формиран като исихазъм. Това придава на 

исихастката традиция неповторим мистичен вътрешен 

свят и уникален аскетичен жизнен път, дълбоко вкоренени 

и изцяло обусловени от догматическото учение, 

мистичния опит и канона на Православната църква. В това 

отношение религиозно-нравствената мотивация е 

безусловно предопределена и изключва абсолютно всяка 

друга алтернатива:  

– или вечен живот и безсмъртие в единение и 

съпричастност с Бога, възприемани  като път на 

богоуподобяване и ,,theosis (обожествяване)‖; 

– или меонална бездна в смъртна сянка  с тотално 

обезсмисляне на човешкия живот.  

В тези екзистенциално противопоставени опозиции 

базисният конфликт се поражда от ,,конфронтацията на 

индивида с първичните дадености на човешкото 

съществуване като смърт, свобода и безсмислие…‖[1] В 

исихазма господстващият атитюд на този конфликт е 

дълбоко вкорененият във всеки човек стремеж към 

индивидуално безсмъртие, срещу който противостоят 

импулсите на първичните инстинктивни влечения с 

техния сляп стремеж за удовлетворяване в стихията на 

плътските удоволствия и желания. В патристичната 

терминология този конфликт е  формулиран като ,,борба и 
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съморазпъване в страстите и греха‖, защото всяка 

греховна страст на първо място е противоестествен „акт‖ в 

човешката психика, осъществяван в най-дълбинните ѝ 

пластове и цялостно деформиращ нормалното природно 

състояние: едновременно и на душата, и на тялото.[2] 

 В психологичен план всяка греховна страст 

започва с помисъл.  В началото на изкушенията обаче е  

първичният усет от допира и въздействието на външната 

среда върху сетивата, които като усещане и дразнение 

винаги имат съответния емоционален тон със знак плюс 

като удоволствие или със знак минус – като 

неудоволствие. „Усещането – това е дивен и страшен дар! 

Чрез него раят е рай и адът е ад; чрез него болката е болка 

и блаженството е  блаженство…‖[3] – отбелязва преп. 

Иустин Попович. Всеки организъм – по изначално 

вложената в него генетична програма – винаги се стреми 

да избягва усещанията със знак минус и да се 

приспособява към биологичния комфорт на усещанията 

със знак плюс. В първичния усет, както и в акта на 

неговото по-нататъшно психофизиологично препредаване, 

неизменно присъстват и определен опит и познание за 

външния обект като резултат от неговото „енергийно 

въздействие”, ако в случая трябва да се употреби 

съответната исихастка терминология. При осмислянето на 

възприетите комплексни усещания и образи от външния 

свят  в следващата фаза се  преминава към помисъл, 

защото единствено човешката психика като възприемащ, 

оценяващ и активен субект е в състояние да го пресъздаде 

в собствена личностна действителност с притегателната 

сила на удоволствието и наслажденията. Така още в 

процеса на сетивното познание, помисълът намира 

познати образи и асоциативни елементи и когато вече ги 
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вербализира, в съзнанието се формират словото и мисълта, 

които се свързват с импулсите на първичните инстинкти 

или в патристичната терминология - на „страстните 

подбуди― като изкушения. И ако това комплексно 

динамично преживяване се сведе до възможно най-

кратката и точна формулировка, то означава: 

–  първа фаза: първичен усет;  

–  втора фаза: помисъл в смисъл на 

преминаване и формиране на възприетите усещания и 

образи като съблазън през функциите на ума;  

–  трета фаза: страст, която по същество е 

форма на страдание, поради което и оригиналният тер-

мин на гръцки е ,,pathos“, като борба с удовлетворяване-

то на първичните инстинкти, неизбежно свързани с вле-

ченията за живот в наслажденията на плътта. Това е 

фазата на личната Голгота в драматичната борба 

срещу съблазните, превърнали се вече в реални изкушения. 

По този начин всяка съпротива срещу страстите се 

разгръща преди всичко в психичните дълбинни импулси. 

Но паралелно с това и плътта е своего рода „сътрудник‖ 

на душата в зараждащите се плътски страсти, тъй като тя, 

плътта, се настанява чрез хедонистичната си насоченост 

към удоволствия и наслаждения. Източник на страстта е 

любовта към тялото. Както душата в духовната си 

интенция е устремена и очаква бъдещо блаженство, така и 

тялото се стреми към ежеминутното и преходното, а 

такава сетивна наслада произтича от помислите за сетивно 

възприеманите предмети, които фактически са и самият 

свят. Ето защо обичащите тялото обичат и света, и 

неговите блага. Прекомерното удовлетворяване на 

плътските желания подхранва многочислени и 

разнообразни страсти, които никога не могат да бъдат 
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удовлетворени и постоянно стимулират към нови 

удоволствия и ненаситна жажда за безмерна консумация 

на земни блага. 

Помисълът има централна роля за изкушенията в 

душевния живот. Това е напълно нов психичен конструкт, 

характерен за комплексните функции на ума, душата и 

сърцето, и свързан с дисхармонията в нормалното и 

естествено развитие на човешката природа. Подобно 

състояние е резултат от деструкцията на падението, плод 

на греха и причина за греха като тъмна страна в човешката 

психика. Помисълът е главната проява и основата на 

страстта. Затова помислите се характеризират и като 

„страстни помисли (έμπαθεφρ λογισμοί)‖[4].  

В помислите има елементи на въображение (фанта-

зия), възпроизвеждане, представи и памет, като основният 

свързващ и структуриращ орган е умът, а сърцето като 

символ на централен духовен орган е седалището на по-

мислите и на обременената от страстите памет. 

За отношението на помислите към душевните фун-

кции пише преп. Максим Изповедник: „Паметта предос-

тавя на ума помисли, а помислите носят страсти и водят 

ума към комплекси (σςγκαθέσειρ).‖[5] В случая се разгра-

ничават също така и три състояния на психично разстрой-

ство, причинено от изкушението:  

а) разстройство и дисхармония  на духовно-

душевните сили и свойства;  

б) ,,загрубяване (загуба на умения)‖ на ума в 

смисъл на притъпяване и атрофиране на способностите за 

анализ и синтез;  

в) образуване на комплекси като краен резултат на 

тази дисхармония. 
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Основният субстрат на страстите обаче е хедо-

низмът – стремежът към наслаждение, определян като 

„греховна сладост в сърцето‖ в терминологията на преп. 

Исаак Сириец. От своя страна преп. Максим Изповедник 

разсъждава също за действието на страстните помисли 

върху душата: „Те възбуждат желаещата част на душата 

(έπιθςτικόν τήρ τςσήρ), вълнуват сетивната или  част (θςμόρ) 

и помрачават разумната част на душата‖(λογικόν τήρ 

τςσήρ). [6]  Изпълненият с помислите на страстта ум е не-

чистият ум, който е основното препятствие към съвършен-

ство, обновяване и възраждане. Умът е господстващият 

орган, („хегемоникон‖), намиращ се под въздействието на 

демоните посредством образите и представите на сетивно-

то.[7] Ето защо, когато противодейства срещу злото в све-

та, именно„разумът е най-прекрасният и ценен от всички 

дарове (καλλίστος τε καὶ τιμιυτάτος), дадени на човешката 

природа. В някои случаи той може да се отъждестви дори 

със самата същност на човека. Той е в основата на негово-

то самовластие (τὸ αὐτεξούσιον) и свободния избор 

(πποαίπεσιρ) и в човешкия потенциал за спасение въз осно-

ва на неговата разумна способност и свободна воля.‖[8] 

Православната аскетична традиция подчертава, че 

страстите нямат свой собствен източник в човешката пси-

хофизична природа, сътворена „по образ Божи‖ (срв. Бит. 

1:27), което означава, че „по определение‖ те в никой слу-

чай не се свързват с някакво онтологично начало в чо-

вешкото естество. Греховните страсти се прибавят, включ-

ват допълнително в човешкия живот отвън, заедно с отказ-

ването на човека от Божественото и неговите принципи и 

с отклоняването от пътя на духовно-нравственото усъвър-

шенстване. В този смисъл в исихастката традиция се от-

стоява постановката, че действащите в човека греховни 
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страсти са отчасти нещо „енергийно производно‖ от чо-

вешката природа, от нейната повредена и обезобразена от 

греха страна.  Страстта  реализира  себе  си  тогава,  когато  

човешката  природа  действа  и  се  стреми  към  греха  

„против самата себе си‖,  като свободно и последователно 

се отказва от собственото си естествено предназначение и 

по този начин сама нарушава установеното в нея правилно 

отношение към нравствените норми. Именно затова всяка 

такава страст е „противоестествена‖, защото подобен 

начин на реализация деформира и опорочава човешкото 

естество, като в сотериологичен план го отклонява от пътя 

на богоуподобяването и го обрича на духовна смърт. 

В този контекст като най-точно би могло да се 

възприеме определението на преп. Анастасий Синаит, че 

„страстта като нещо противоестествено е:  

– или това, което Бог никога не е създавал като 

такова, каквото то е станало впоследствие;  

– или, че то е това, което Той въобще не е 

създавал: например грях и смърт”.[9]  

Двете значения на понятието „страст‖ в неговия 

негативен смисъл напълно вместват и двете части на 

определението: 

a) първата част на определението – от една 

страна, страстта е противоестествена, неправилно 

насочена човешка природна енергия, която Бог като 

такава не е създавал, и която човек е опорочил в самия 

себе си чрез богопротивния си стремеж към греха; 

б) втората част на определението – от друга 

страна, страстта е също и противоестествено насадено, 

внедрено в човека начало на греха, което въобще не е 

сътворено от Бога, и което, както и всеки грях, няма 

действително истински онтологичен статус на собствено 
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битийно начало. То обаче паразитира върху основата на 

свободната воля на склонния към греха и порока човек 

„като действие на човешката природа против самата 

природа („παπ  υύσιν”). 

Поради това според св. Григорий Палама в нас съ-

ществува духовна борба, узнавана външно и изразявана 

посредством склонността на петте сетива в ония, които 

оказват доблестна съпротива срещу греха, идващ пър-

воначално отвън под формата на  съблазнително изкуше-

ние. Така драматичната борба срещу греха, причинена от 

идващите отвън усещания и възприятия, се пренася в дъл-

бинната душевност на личността. Тук са невъзможни само 

чисто психологичният подход и класификации на психич-

ното битие, защото непосредственият контекст на този 

сблъсък вътре в човека е изцяло от религиозно-нравствено 

естество и той се анализира и оценява според критериите, 

разположени по скалата на духовния вертикал. Ако се въз-

приеме делението, което прави св. апостол Павел на „вън-

шен и вътрешен човек‖ (срв. 2 Кор. 4:16), то към първия се 

отнася анатомо-физиологичната конституция или както е 

в патристичния контекст - „плътта―, а към втория – умът и 

сърцето, разбирани в тяхното чисто символно-религиозно 

значение.[10] В този смисъл е и писмото на св. Григорий 

Палама до монахиня Ксения: „Когато умът се издигне над 

сетивното и изплува над заливащите го вълни на грижата 

за материалното, той започва да се вглежда във вътрешния 

човек и тогава, като съзре до отвращение замърсения си 

образ, вследствие на блуждаенето в земната действител-

ност, най-напред бърза да го измие със сълзите на  своето 

разкаяние.‖[11] 

Ако се обърне поглед обаче и към другата реално 

съществуваща психична реалност – конкретно погледнато 
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от негативната тъмна страна на човешката психика при 

деструкцията на греха – алчността е първата по значение и 

време проява на болестта, причинена от похотливата част 

на душата. Св. Григорий Палама ясно разграничава алч-

ността от естественото желание за придобиване на средс-

тва, необходими за поддържане на живота, присъщи на 

човека още от детството му и съвършено естествени по 

своя произход и цели. Сребролюбието обаче, завладяващо 

човешката душа,  идва не от нормалното естество, а от 

личния произвол, непознаващ граници в стремежа към 

натрупване на земни блага.[12] След св. апостол Павел 

(срв.1Тим. 6:10) и св. Григорий Палама нарича сребролю-

бието (алчността) корен на всяко зло, подхранващо го пря-

ко или косвено.[13] В зависимост от разрастването на това 

зло се проявява и втората болест на похотливата част на 

душата – славолюбието, характеризирана като най-изтън-

чената страст, съпровождана от неизлечимите недъзи на  

самомнението и лицемерието.[14] 

Третата болест на похотливата част на душата е 

чревоугодието, от което произтича всяка плътска нечис-

тота. Причината за тази страст не е в храната, а в непоз-

наващата граници злоупотреба с наслажденията.[15] 

От прогнилата греховна вътрешност непрестанно 

произтичат също така още множество други страсти. Ду-

шата, която угажда на тялото и жадува за постоянни се-

тивни наслади, поражда любов към вещите и сребролю-

бие, а те от своя страна водят до кражби, неправди и вся-

какъв вид престъпност и злодеяния.[16] Св. Григорий Па-

лама обяснява, че въображението е такава способност на 

човешката психика, от която могат да се породят самом-

нение, надменност и високомерие. Към тях той причис-

лява също така и някои смесени страсти, съставени от кон-



270 
  

сумативни и егоцентрични психични нагласи и въображе-

ние като чревоугодие, тщеславие и гордост.[17] Възбужда-

нето на страстите произтича и се стимулира от външната 

привлекателност и привидния блясък на светската събла-

зън. Като привлича ума към тварното, светът отделя 

човека от Бога и го подчинява на множество страсти.[18] 

Според учението на св. Григорий Палама, 

утвърдено в православното Предание, тялото в никакъв 

случай не е зло, затова Бог е вложил в него разум и 

копнеж по идеала на съвършената красота и чистота на 

Божественото. Плътската любов към собственото тяло – 

ето кое е злото и поражда греха и първичния нагон. 

Следователно християнинът трябва да се избави от 

порочните изяви на любовта и да съсредоточи ума си в 

тялото или по-точно в сърцето – „във вътрешното тяло на 

своето тяло.‖[19] Именно в това намира израз и главната 

задача на исихаста.[20] Християнинът насочва ума като 

съсредоточие на своята психофизична единна същност 

към сърцето, към самия себе си.[21] Това насочване на 

ума към себе си става възможно, защото умът, освен че е 

същност, но той е и енергия, която може да се движи не 

само еднолинейно по права линия, но паралелно с това 

при кръговото си движение, тя може да се възвръща и към 

своя първоизточник.[22] Според този православен 

антропологизъм, изграден върху неопатристичния синтез, 

човек притежава единна душевно-телесна енергия, поради 

което св. Григорий Палама смело говори за насоченост на 

психичната енергия към преобразяване и пресътворяване 

на човешкото тяло.[23] 

В богословското учение на преп. Макарий Велики 

умът и мислите също се намират в сърцето, а според 

възгледа на св. Григорий Нисийски за ума като безтелесен 
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орган, те са същностно примирими и могат да съставляват 

хармонично единство. Макар умът да не е ограничен от 

тялото, то той не се намира извън него: умът е съединен с 

тялото и служи на сърцето като най-важен  орган в 

изключително сложния и комплексен психичен свят на 

човека. Заключеният в сърцето ум, като върховен 

управител определя законите на всички душевни сили. 

Ето защо въздържанието се изработва от установените 

допустими предели на сетивното възприятие, любовта 

възраства чрез правилно насочвания стремеж на 

страстните (желателните) сили на душата, трезвението се 

открива чрез очистване на ума и премахване на 

препятствията по пътя на общението с Бога.[24] 

От особено познавателно значение е интерпре-

тацията на религиозното преживяване в психосоциален 

контекст с помощта на такива фундаментални богословс-

ки категории като вяра, крайна цел (telos) на човешкото 

съществуване, зрялост и святост на личността. В христи-

янството формирането на личността се определя 

безусловно от крайна цел, определена като процес, при 

който се върви по лествицата на духовно-нравственото 

съвършенство и богоподобието (срв. Еф. 4:13). И това е 

естествено, защото без полагането на крайната цел и 

смисъл не може да се постави начало на развитието по 

пътя към създаване на духовно зрялата личност. Опреде-

лянето на крайната цел на развитието е от ключово зна-

чение и разкрива различията между нехристиянската и 

християнската концепция за личността. Първата е концен-

трирана единствено върху индивидуума, докато при вто-

рата се излиза извън рамките на самоактуализацията и се 

поставя проблемът за достигане на все по-голяма пълнота 

на съвършенство като достигане на по-високи степени на 
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богообщение.  Така  екзистенциалното преосмисляне на 

собствения „аз‖ спрямо вечните ценности в божественото 

Откровение и превъзмогването на преходните и негативни 

начала в живота по пътя към Бога и светостта се превръ-

щат в сложен психичен комплекс и поставят целия човеш-

ки живот „под знака на вечността (sub specie aeternitatis). 

‖[25] В началната си фаза това е драматично стълкновение 

в най-дълбинните пластове на човешката психика, чието 

положително преодоляване и разрешаване като психосо-

циална криза, намира реализация във възхождането на 

висши нравствени принципи като особен подвиг на духа с 

решаващо въздействие при формирането на личността. 

Подобна психофизиологична вътрешна борба срещу всич-

ко онова, което идва отвън от света и може да ограби и 

обезличи личността, е свързана с изключителна духовна 

концентрация и своеобразна интроверсия. Тя има обаче и 

друга страна. Самият свят, с неговата конкретна даденост, 

може да бъде пресътворен вътре в субекта в нова действи-

телност, притежаваща нови измерения на психична цялос-

тност, зрялост и святост с изключително влияние върху 

съзнанието и поведението на другите хора. Дълбоко по 

своята същност като начин на въздействие, това е споде-

ляне на духовен опит и ценностна ориентация. Интрове-

рсията на личността в случая излиза от омагьосания кръг 

на собствения „аз” и като психична транзакция активно 

влияе със своя вътрешен подвиг на общественото обкръ-

жение. Този многосъставен психологичен акт има своята 

определена и същевременно уникална характерност като 

самотрансцендентност в неговите два аспекта алоцент-

ричност (служение и грижа за другите) и генеративност 

като ангажираност и полагане на грижи за бъдното поко-

ление. Отказът от преходния образ на света и неговите от-
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носителни ценности в християнството поставя личността в 

отношение и неразделна връзка с върховния и най-висш 

идеал – абсолютната и всесъвършената Личност на Бога. 

Въпреки че душевният опит е ситуиран, въплътен и ис-

торичен, то в подобна субективна нагласа има винаги при-

състващата актуалност за търсенето на истинския смисъл 

на живота и като безспорно човешко преживяване тя е из-

раз на най-човешкото в човека. Става въпрос за духовния, 

за идеалния „аз‖, определян и от съвременната хуманис-

тична психология (К. Роджърс, В. Франкъл) като „глас на 

вечността в душата на човека, неговото творческо призва-

ние и перспективата на неговата реализация‖, което им-

енно се схваща и като специфична мисия в живота.[26]  

Това е психична нагласа, при която екзистенциалният оп-

ит на исихазма като духовно изживяно богоприсъствие 

дава ново измерение в живота, а самият живот се възпри-

ема вече като особена мисия.[27] Тогава и човешкият жиз-

нен път в системата на исихазма се превръща  в постоянна 

борба за безсмъртие, ако чрез него възхождат божествени-

те принципи на Истината, Доброто, Красотата и хармония-

та на освободения от материалната си обусловеност 

човешки дух. 
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Психичният иона комплекс (Jonah complex): 

библейски архетипен образ на екзистенциален 

избор в  реализацията на автентичния „Аз” 

 

Dr. Paulina Todorova 

PSYCHIC JONAH COMPLEX:  BIBLICAL ARCHETYPAL 

IMAGE OF EXISTENTIAL CHOICE WITHIN AUTHENTIC “I” 

ACHIEVEMENT 

Abstract: The paper treats psychic “Jonah complex”, 

occupying a crucially important position in Abraham Maslow‟s 

self-actualization theory, as unconscious internal resistance 

against the possible complete fulfilment of human in-born 

capabilities in the course of personality growth. One‟s own gifts 

accomplishment impulses never allow human psyche to reside in a 

state of calm (likewise psychosocial homeostasis), but constantly 

incite it towards the fulfilment of psyche inherent abilities highest 

points of development (likewise psychosocial heterostasis). Roots 

of “Jonah complex” can be also established in procrastination 

crisis moments, characterized by indecisiveness and fear to 

trespass the bound of habitual and restricted. The “Jonah 

complex” represents a specific archetype, symbolizing one of 

possible processes in searching for one‟s real  purpose in life and 

within the projection of possible fulfilment of ideal “I” limitless 
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capabilities. This way, above all and with the utmost relevance, we 

can discern will organizing force decisive part and human spirit 

moral strength, the lack of which makes impossible every life 

project accomplishment, along with conflicts solutions within one‟s 

own “I” sphere of values and purposes, of motives and needs. 

 

Key words: Jonah complex, archetype, self-actualization, 

procrastination, psychosocial heterostasis and homeostasis, 

authentic “I”, ideal “I”, psychological autarchy. 

 

Централно място в теорията за самоактуализация 

на личността заема психичният „комплекс Иона‖. Това е 

безсъзнателната вътрешна съпротива срещу възможната 

пълна реализация на заложените в човека способности, 

възникващи по пътя на личностния растеж. В случая като 

илюстрация на тази теория Ейбрахам Маслоу използва 

яркия образ на библейския пророк Иона. 

Библейският сюжет. Иона е един от дванадесетте 

малки библейски пророци, живял през VIII-то столетие 

пр. Р. Хр. В Откровение от Яхве той получава задача да 

отиде в асирийската столица Ниневия, за да изобличи 

жителите на империята за тяхното идолопоклонство и 

морално падение. В психиката на Иона обаче настъпва 

дълбок срив. Обладан от страхова психоза, той се 

отклонява от изпълнението на мисията си. Пророкът  не 

вярва в собствените си сили и възможността, че е в 

състояние с посланието си да промени из основи разврата 

и пороците в живота на огромния, изпълнен с агресия и 

безчестие град. Опитва се да се скрие, да избяга, без да 

изпълни религиозния си дълг пред върховния и 

безусловен авторитет на Яхве и да остане в уюта на 

психичния комфорт. По пътя на бягството си обаче, той е 

погълнат от кит, което като парадокс алегорично би 
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могло да се изтълкува с потъване в меоналната бездна на 

страховата психоза и обезличаването. Според библейския 

мит Иона излиза от смъртната сянка на небитието и 

китът по чудесен начин го изхвърля  от утробата си 

направо на брега на Ниневия. Така че на Иона не му 

остава нищо друго, освен да изпълни възложената му от 

Яхве рискована мисия.  

Самоактуализацията – отговорност, риск, 

психосоциален хетеростаз. С този библейски сюжет, 

свързан с бягство от дълг, отговорност и възложена 

мисия се илюстрира концепцията за психичния „Иона 

комплекс‖. В интерпретацията на Е. Маслоу този фе-

номен се определя като психична бариера и безотговорна 

вътрешна съпротива по отношение на цялостната реали-

зация на човешките способности и потенциал за личнос-

тно израстване. Е. Маслоу използва историята и образа 

на Иона, за да покаже нагледно в психологичен план, че 

личностният растеж и самоактуализацията са задачи, 

които като съзидателна мисия се осъществяват през це-

лия живот. Импулсите за реализиране на собствените 

заложби никога не оставят човешката психика в със-

тояние на покой (като психосоциален хомеостаз), а 

постоянно я тласкат към достигане върховете на зало-

жените в нея възможности (като психосоциален хете-

ростаз). От друга страна самоактуализацията като про-

ява на свобода, изисква от личността отговорност и 

поемане на риск за всеки направен избор. В края на 

краищата човекът в своя свободен избор отговаря и 

изковава собствената си съдба.  

Така личностното израстване и формиране се ос-

новава върху свободен избор на цели при реализацията 

на определен фундаментален проект, свързван в психоло-
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гичен план с „образа на човека за самия себе си‖ и идеа-

лизираната проекция за това какъв той би могъл и трябва 

да стане като образ на идеалния „аз‖.[1] В борбата за 

постигане на своите цели човек постоянно изпитва тре-

вога, несигурност и безпокойство, а движението напред 

към постигането им изисква смелост, решимост и енер-

гия. Поради това съществува още едно условие за фор-

мирането на личността, което се формулира като мъжес-

тво или смелост или още като организираща сила на во-

лята и нравствена сила на духа. Именно то е, което из-

вежда човека от уютното и безопасно скривалище на пси-

хологичната автаркия и хомеостаза в сложната сфера на 

социалните взаимоотношения и зависимости, където в 

борбата за реализацията на собствения „аз‖ възникват 

рискът и отговорностите за личната и обществената ми-

сия в живота. В случая разкриването на смисъла на по-

нятието „мъжество” показва изключително разнооб-

разна феноменология, съдържателно свързвана по ед-

накъв начин с мъжа и жената, защото става въпрос за 

нравствената сила на волята и смелостта на духа да се 

поемат рискове и отговорности в усилията за осъщест-

вяване потенциала на собствения „аз‖. 

По начало мъжеството, заедно с разсъдителността, 

мъдростта, благоразумието и справедливостта, е една от 

четирите основни добродетели, формулирани и завещани 

още от античността. „Мъжеството да бъдеш‖ – това е 

нравствено отговорен акт, в който човек утвърждава 

битието си, въпреки противодействащите фактори и 

неблагоприятните условия, съпътстващи същностното му 

самоутвърждаване. Мъжеството – това е душевна сила, 

позволяваща да се отстояват идеали и принципи в 

критични ситуации на изключително крайна опасност и 
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риск. Още Ф. М. Достоевски в легендата си за „Великия 

Инквизитор‖ определя масовия човек като слабо 

същество, за което е характерно най-напред да търси да 

се предложи и продаде свободата си срещу гарантиран 

„хлеб наш насущный‖. В наши дни религиозно-

философският и психологичен подход към тази 

проблематика е разработен в богословски план най-

напред от Паул Тилих.[2] По-късно, разсъждавайки за 

личностното израстване, Е. Маслоу от своя страна 

показва, че за този процес се изискват мъжество, голяма 

нравствена сила и устойчивост на духа, че тази борба за 

оцеляване и пълноценна реализация на човешкото битие 

носи душевен дискомфорт, безпокойство и страдания, 

както и понякога тежки отговорности при свободното 

разрешаване на рисковите ситуации.[3] Точно по същия 

начин и Ерих Фром, говорейки за свободата, отбелязва, 

че тя не е тъждествена на безотговорността, но напротив, 

свободата като необходимост предпоставя сериозна 

лична отговорност на човека за всеки избор в живота и 

собствената съдба. Именно поради това за мнозина 

свободата представлява сама по себе си не толкова висш 

дар и извор на творчество, колкото непосилно голямо 

бреме, което човек се стреми по някакъв начин да 

разтовари от себе си. „Бягството от свободата‖ е 

психологична установка, която блестящо е описана и 

анализирана от Ерих Фром.[4] Тя намира израз в 

обстоятелството, че обикновеният човек, характеризиран 

като „homo consumens‖, предпочита да отстъпи 

обременяващата го свобода, като я замени с гарантиран 

минимум от стабилно благополучие и състояние на 

психосоциален хомеостаз със съществуване единствено в 

измеренията на консумираните материални блага. Между 
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другото този феномен е широко разпространен и типичен 

за съвременното консуматорско общество.[5] 

Бягство от величието на собствения „аз”. 

Аналогично на историята с библейския Иона, който се е 

опитал да отклони предначертаното му от Яхве служение 

като пророк, мнозина бягат от отговорности, рискове и 

трудно решими проблеми в борбата за самоосъществя-

ване, опасявайки се да използват максимално своя по-

тенциал, талант и способности. Те предпочитат да поста-

вят пред себе си дребни незначителни цели, без да се 

стремят към сериозни жизнени проекти и да възприемат 

живота си като изключителна, отговорна и важна мисия. 

Този „страх пред собственото величие,‖[6] както го фор-

мулира Е. Маслоу, е възможно най-опасната преграда за 

самоактуализацията на човек.[7] Животът в пълнота, пъл-

нокръвният живот, за мнозина е непоносимо труден и 

невъзможен като modus vivendi. Корените на „комплекса 

Иона (Jonah complex)‖ могат да се установят в ситуаци-

ите, при които хората се боят да се откъснат от обичай-

ното, с което трайно са привикнали и да изгубят контрол 

над това, което вече имат. Като посочва за пример съвре-

менното му американско общество, Е. Маслоу отбелязва, 

че причината за многото проблеми е материалното изо-

билие, „което е предпоставка за възникване на такива 

патологични явления като скука, егоизъм, чувство на 

елитарност… спиране на личностното израстване.‖[8] 

„Комплексът Иона (Jonah complex)‖ възниква и се 

развива върху основата на самодоволната пренаситеност 

и удовлетвореност от постигнатото, като тази лишена от 

амбиции психологична нагласа води до отказа от 

реализацията на собствените способности в цялата им 

пълнота и функционалност. „Човеците, които наричаме 
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„болни‖, това са индивиди, които не са това, което в 

действителност би трябвало да бъдат. Това са хора, които 

са изградили пред себе си всевъзможни невротични 

защити срещу възможността да станат човеци.‖[9] 

Собствено идеята за „избягване на духовното 

израстване‖ („spiritual by passing”) по принцип при-

надлежи на трансперсоналната психология (Джон Уел-

вуд), защото борбата и усилията за реализиране на въз-

можната пълнота на собствения потенциал като самореа-

лизация могат да нарушат психологичния баланс, а също 

душевния мир, комфорт и стабилност на личността. От 

своя страна Е. Маслоу първоначално свързва това свое 

оригинално разбиране с формулировката „страх пред 

собственото величие”. Това ще рече страх или още не-

решителност – поради липса на мъжество и нравствена 

сила на волята – да се тръгне към възможната реализа-

ция на това величие, което се съдържа в „образа на 

идеалния аз”; това е страх, това е и нерешителност, 

които присъстват в „опитите да се избяга от вътреш-

ния призив за усъвършенстване на талант и способ-

ности”, съпътстван от импулсите за възходящо 

развитие на личността. Е. Маслоу пише: „Всички ние 

обладаваме неизползвани или не напълно развити спо-

собности и е напълно очевидно, че мнозина избягват 

призванието си, което им подсказва самата природа. 

Често ние се отклоняваме от отговорности, продиктува-

ни, по-точно предложени от природата и съдбата, а по-

някога просто скучаем и подобно на Иона се опитваме да 

избягаме от своята съдба. Ние не само се отнасяме амби-

валентно към своите висши възможности, но се намира-

ме в постоянен, универсален, даже необходим конфликт 

и имаме двойствено отношение към тези способности... 
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Ние безспорно обичаме и се възхищаваме на тези, в кои-

то се въплъщават истината, доброто, красотата, справед-

ливостта и успеха. И в същото време тези хора извикват в 

нас чувство на неловкост, тревога, смущение, дори чувст-

во на завист или ревност, определено усещане за собст-

вена непълноценност и несъвършенство.‖[10] В тази вза-

имовръзка важен компонент при развитието на „комп-

лекса Иона (Jonah complex)‖ е психологичната нагласа, 

аналогична на „комплекса за непълноценност”. 

Така в съпоставителен план, при наличието на 

ярък контраст с предизвикващите завист достойнства на 

другите личности от непосредственото социално обкръ-

жение, възниква съмнение в притежаваните способности 

и заложби, както и загуба на вяра в собствените сили и 

възможността за успешната им реализация и накрая при 

най-малка възможност – отказ от тяхното осъществяване. 

Затова според Е. Маслоу един от способите за справяне с 

„комплекса на Иона (Jonah complex)‖ е осъзнаването на 

собствения безсъзнателен „страх и отчуждение по отно-

шение на другите правдиви, добродетелни и обаятелни 

личности от непосредсвената обществена среда.‖ Защото 

„ако ви се удаде да се научите да обичате висшите цен-

ности и достижения в другите хора – е неговият съвет – 

това може да доведе да оцените и да обикнете тези лич-

ностни достойнства и характеристики и без страх да ги 

внедрите в самите себе си.‖[11] 

Страхът от неизвестността на риска и 

феноменът прокрастинация 

Това, което човек би могъл да стане по пътя на 

личностната реализация е дълбинен и естествен за всеки 

човек стремеж, на който противостоят като задръжки, 

особено в моменти на кризи, липсата на увереност и 
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страхът пред неизвестността. Илюстрация на този 

феномен е прокрастинцията (pro – вместо, crastinus – 

утрешен), която по-конкретно като термин означава 

склонност към постоянно отлагане „за утре‖ на 

неприятни дела и ангажименти, свързани с риск и 

несигурен изход. Устойчива прокрастинация има в 15-

25% от хората, като показателите ѝ през последните 

десетилетия нарастват. Тя се обяснява с наличието на 

редица „его-защитни‖ механизми, блокиращи 

личностното развитие и характерни с нерешителност, 

страх за неодобрение от социалната среда и провал в 

кариерата, неувереност в себе си, както и адаптивни 

форми на перфекционизъм и десакрализация. 

      „Колкото по-високо се издигаш в обществената йе-

рархия, толкова по-болезнено е падането от нея‖. За мно-

зина наситеният с напрежение и висока степен на стрес 

активен живот се оказва непоносимо труден. Поради това 

корените на „комплекса Иона‖ могат да се установят и в 

кризисните моменти на прокрастинацията, когато е на-

лице нерешителност и страх да се прекрачи границата на 

привичното и ограниченото, но изпитано и възприето в 

миналия опит монотонно съществуване, защото след като 

се остави обичайното и рутинното, възникват нови ситу-

ации, при които може да се загуби контролът над досега 

притежаваното в съществуващото statusquo. За индивида 

с масова психична нагласа става пределно ясно, и това се 

установява от изследователите, че всеки преход към нова 

по-висока степен на жизнен стандарт изисква смелост и 

дръзновение, извеждащи от елементарното, но сигурно 

съществуване, в пределите на друга рискова зона с неп-

редвидими екзистенциални заплахи и отговорности. Чрез 

страданията, съпътстващи инициацията, личността се 
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придвижва към нови етапи на жизнения си проект, при 

които често пъти тя се оказва насаме – изцяло и единст-

вено със самата себе си, – когато трябва да вземе ради-

кално решение как да извърши скока към новото качес-

тво на съществуване и реализация. Като психологична 

установка това означава пълен отказ от илюзията, присъ-

ща на „инфантилното чувство‖ за безпрепятствено пос-

тигане на желаната цел, както и смелост да се приеме 

факта, че никога повече не ще има абсолютна убеденост 

в изхода на решенията, които така или иначе се налага да 

се вземат. В противен случай човек започва да се движи 

по затворения кръг на едни и същи отъпкани пътеки, като 

прилага готови и проверени начини на решения на проб-

лемите. По този начин той избягва всяко „излишно обре-

меняване‖ и до безкрайност отлага това, което се изисква 

за неговото „излизане от зоната на комфорта‖, като игно-

рира нерешените задачи и проблемните личности, с ко-

ито той влиза в конфронтация по пътя към своята самоак-

туализация, а неговите неизползвани и дори неизпроб-

вани способности, образно казано, като че ли остават 

„заровени в земята‖. Като психична нагласа на нереши-

телност и съмнение в собствените възможности за реали-

зация прокрастинацията е една от ярките прояви на този 

комплекс. Освен това тя е свързана с неразбирането, не-

доверието в пълноценно функциониране и страха от оп-

асностите, криещи се в успеха и новите достижения, ко-

ето води до демотивация и силно занижаване степента на 

амбициите и изискванията за по-високо качество и 

стандарти на живот.[12] 

В адаптираната си форма десакрализацията също 

така се свързва с „комплекса Иона― в случаите, когато 

много от идеалите и ценностните мотиватори губят сво-
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ята същност и функции на святост като водещ принцип, 

свещен идеал и висша цел. При „его-защитните‖ меха-

низми това има като последствие обедняване на вът-

решния живот, примитивно целеполагане и дехумани-

зация на личността. На този процес обаче, днес са под-

ложени всички религиозни, културни и идеологически 

ценности, които биха имали власт и биха могли да вдъх-

новяват и мотивират отделната личност и човешкия со-

циум като цялост. Това състояние на духовна криза е ин-

терпретирано от Конрад Лоренц като „топлинна смърт на 

чувствата‖ и определено като един от „осемте смъртни 

грехове на цивилизованото човечество.‖[13] Перфекцио-

низмът също така може да се вгради в „комплекса Иона‖ 

и да заработи със задържащия се обратен негативен еф-

ект. Фактически перфекционизмът е стремеж към съвър-

шенство във всяка дейност или актуални задачи, но с 

тази особеност, че основната цел на практика не е да се 

прави всичко идеално. По-скоро обратно: перфекционис-

тът се отказва да се заеме с много неща и не тръгва към 

разрешаването им, защото вижда, че е безкрайно сложно 

да се достигне до степените на тяхното съвършенство 

или да се загуби в детайлите на своите разработки,  без 

да стигне до крайното им решение. 

Така по отношение на психологичната структура 

на съзнанието при „комплекса Иона (Jonah complex)‖ в 

заключение се налагат основно следните изводи: 

a) „Комплексът Иона‖ не е диагноза, както не е и 

окончателна психихологична установка, но определен ар-

хетип, който символизира един от възможните процеси в 

търсенето на истинско предназначение в живота и в про-

екцията за възможната реализация на безграничните въз-

можности на идеалния „аз‖. И както при всеки архетип – 
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с неговия анализ и интерпретация – в случая е от изклю-

чително значение да се вникне в една от страните на 

колективното безсъзнателно. От друга страна обаче, този 

архетип би бил абсолютно безполезен, ако чрез него 

трябва да се съставят конкретни личностнии квалифика-

ции. Защото всяка една личност е абсолютна индивиду-

алност, самобитна и по своему мобилна в своето разви-

тие и реализация, докато архетипът е по-скоро една конс-

танта и поради това е един от възможните модели.  

б) Основното в този комплекс е свързването му от 

Ейбрахам Маслоу със самоактуализацията на личността, 

което преди всичко изисква вслушването в истинските 

подбуди и умението да се разгадаят неосъзнатите на пръв 

поглед импулси, собствените страхове и ограничител-

ните бариери за личностното развитие и подсъзнателната 

съпротива на „его-защитните‖ механизми. 

в) Какви са изискванията „hic et nunc (тук и сега)‖ 

за преодоляването на възможните негативни ефекти и 

влияние на „комплекса Иона‖ съобразно алгоритъма на 

целевото полагане и целепостигане: 

- Преди всичко е необходимо правилното поставяне на 

целите и задачите. Всяка цел е достижима само тогава, 

когато изначално и точно се определят въпросите 

„Какво?‖ и „За какво?‖ трябва да се постигне, защото 

именно отговорът на питането „За какво‖ е основата на 

самомотивацията и залог за постигане на положителен 

резултат. 

- Като следваща фаза следва да се провери доколко пос-

тавената цел е своевременна, достижима (с всички оцен-

ки„за‖и„против‖),актуална (действително необходима ли 

е или  е кратковременен импулс) и точно формулирана. 
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- Да се определят критериите на оценките за крайния 

резултат. 

-  Да се обозначат поетапните задачи. 

-  Да се набележат промеждутъчните етапи на контрола. 

- И на финала да се пристъпи към заплануваното дейст-

вие: със сверяване на резултатите от всеки етап и с внася-

не на изменения съобразно степента на възникналата 

необходимост. 

г) Над всичко с най-голяма значимост се откроява 

решителната роля на организиращата сила на волята, без 

която е невъзможна реализацията на всеки един жизнен 

проект, както и решенията на конфликтите в сферата на 

ценностите и смислите, на мотивите и потребностите на 

собствения „аз.‖[14] 
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Проблеми и перспективи пред философската 

антропология в постмодерната ситуация 

(Конфликтът на интерпретациите и херменевтичната 

антропология. Биотехнологиите и трансформациите на 

човешката телесност) . 

PhD stud. Radosveta Hubancheva-Cvetkova 

Problems and prospects of philosophical anthropology in the 

postmodern situation.   (The Conflict of interpretations and 

hermeneutic anthropology. Biotechnology and 

transformations of the human physicality/ fleshliness). 

    

Summary: The development of genetics and biotechnology raises 

philosophical and ethical issues associated with human physicality, 

self-identification of "I" and psychosomatic trinity of man. These 

questions are interpreted by the concepts of the human body. Thus 

arises are needed to a new methodology with holistic approach and 

complementarity to phenomenological three-dimensions "spirit - 

soul (psyche) - body (soma)" in an organic relationship with the 

living environment. Furthermore, philosophical and anthropological 

principles in themselves imply the main bioethical norms and 

criteria axiological  relevance in Note biotech and medical 

innovations. Revealed a specific weight of the body and physicality 

in conceptual or category status of postmodern  philosophy as 

deconstruction, dismantling the traditional subject rem-body reality 

and de-anthropologization. The final conclusion is that homo vitae 

sapiens is endangered in all its existential modes because an 

asymmetry in the implementation of technological tools leads to 

ontological replacement Primordial man with the potential of its 

primary set genotype, unadulterated image and creativity. 

   Key concepts: human body and physicality, biotechnology, bio-

ethical rate, instrumentalization, rationalism, techno-pre-formatted  

anthropological model, de-anthropologyzation, social body.                 

        „Човекът не желае да е нещо друго, освен  да бъде 

човек (Homo non vult esse nisi homo)” Николай Кузански            
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  Философско-антропологични методологични принципи: 

Философско-антропологичното изследване на телес-

ността е основна съставна част на проблема за човека във 

всички разнообразни измерения на неговата същност и 

съществуване. Още повече, като актуална проблематика, 

той е същностно свързан с комплексността и цялостността 

на сложния лабиринт от теории за човека в съвремен-

ността. Съвременните изследвания на този проблем са 

породени от необходимостта за справяне с антрополо-

гичната криза и необходимостта от философска рефлексия 

на научните открития и данни за човека и неговото тяло. 

„Човекът като еволюция, осъзнала самата себе си‖ 

(Джулиан Хъксли) и като смислов и целеви център на 

Универсума, става централен проблем за самата филосо-

фия, в която все по-вече преобладава философско-антро-

пологичната насоченост.(1) Развитието на високотехно-

логичната научна медицина, генетиката и биотехноло-

гиите пораждат сложни философски, етически и юри-

дически въпроси, отнасящи се до човешката телесност. 

Самоидентификацията на „аз-а‖, същността, съществу-

ването и психосоматичното триединство на човека все по-

често се интерпретира чрез концепците за неговото тяло. 

Формулирани са голям брой понятия, които не са 

съществували преди биотехнологичната революция; напр.: 

трансплантация на органи, асистирана репродукция, 

сурогатно майчинство, генно инженерство, които трябва 

да намерят своето място в системата на философската 

антропология. Нарастващият масив от все  по-нови 

открития за тялото в областта на теоретичното познание с 

емпирично-експерименталната им валидизация и бързите 
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скорости на диференциация на съвременната наука 

пораждат възникването на нови дисциплини и  предизвик-

ват разрастване на изследваните обекти. Днес е необходим 

не само диференциран анализ на „тялото като обект‖ и 

„тялото като субект‖, но и интегративен интердис-

циплинарен подход на целия ансамбъл на различните му 

състояния, потенциал, качества и способности, обединени 

в общата категория „телесност“.  

Така възниква  необходимостта от нова методоло-

гия, която да интерпретира човека и неговото тяло като 

въплътен дух, неразделно от неговата духовност, съзна-

ние, менталност и памет, като същевременно  изследва 

съзнанието и мисленето в органично единство с човеш-

кото тяло.(2) По този въпрос прот. Сергей Булгаков казва: 

„В тялото, и посредством тялото, се осъществява целият 

наш живот; то е лаборатория за духа, където в своите 

функции той изгражда самия себе си‖.(3) Телесният човек 

се възприема не само натуралистично като плът и физика, 

но и като единство на жива, одушевена и одухотворена 

същност. Редукционизмът и възприемането на едно 

единствено господстващо начало води до неоправдано и 

едностранчиво биологизизиране, социологизиране, психо-

логизиране и спиритуализиране на един иначе безкрайно 

сложен микрокосмос, каквато е духовната психофизична 

човешка природа. Така става понятно, че самата телесност 

не може да бъде отрефлектирана единствено посредством 

традиционните философски категории в класическите 

парадигми за човека.    

Холистичният подход към феноменологичната три-

измерност „дух – душа (psyche) – тяло (soma)‖ в ор-
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ганична взаимовръзка с жизнената среда,  изисква осъз-

наването и признаването на телесността като уникален тип 

на цялостност на човека, цялостност – с изключителна и 

неповторима битийственост и пространствени изме-

рения.(4) Към това холистично разбиране се отнася ино-

вационното усвояване на опита при изясняване на чо-

вешката телесност от гледна точка на информационната 

теория. Това е обусловено също и от новите открития за 

човешкото тяло в областта на невропсихологията, изслед-

ванията на мозъка, стоволовите клетки, формирането на 

информационно-кибернетичния подход в научната мисъл, 

интензивното развитие на синергетиката и разработката на 

концепциите за енерго-информационния обмен в 

природата.  

Така класификацията на съвременните философско-

антропологични подходи към проблема за човешката 

телесност има като теоретични предпоставки: първо – раз-

витието на историко-философските учения за човешкото 

битие в контекста на психофизичния проблем (mind–body 

problem) и второ – опита  за обобщаване на постиженията 

в естествено-научното познание и практики за 

човешкото тяло, което включва и въпросите на биотех-

нологичния комплекс от научни дисциплини. Тези осно-

вания като понятия са достатъчно подвижни и семантично 

гъвкави и могат да бъдат комплементарни при анализа на 

съвременното състояние в осмисляне на проблематиката 

за телесността в отношеннието ѝ към генетиката, 

неврофизиологията и биотехнологиите. Още повече, че 

става въпрос за планетарни преходи от биосфера към 

ноосфера, антропосфера и техносфера, при които човекът 
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е вече създател на ново „второ творение (creatio secundo)‖ 

и неговата високотехнологична и биотехнологична 

интервенция безконтролно разрушава първосъздената 

природна люлка на живота.(5) Пораженията са не само 

върху плътта и жизненото дихание на Земята, но и върху 

духа и плътта на човека. Така философско-антропо-

логичните принципи неизбежно имплицират в себе си и 

основни биоетически  норми и критерии. Научната мисъл 

и съвременните високи технологии (high Technology )  и 

биотехнологии имат такава изключителна сила, че самото 

оцеляване на света сега зависи от самия човек, което от 

своя страна налага съобразяване на  науката с етиката  и 

точното отчитане и съществуване на новите реалии.(6) За 

антропологичната философия е важен и въпросът за 

отношението душа – тяло в религията, в случая в 

християнството и теософията. Въпросът има две основни 

направления: душата е значима колкото тялото и 

душата е по-висша от тялото. 

 Антропологичната постановка на възгледа за тя-

лото на Платон е възприета от Анселм от Кентърбъри. 

Според нея „Бог е създал човека със смъртно тяло и безс-

мъртна и свободна душа. Те са хармонизирани чрез  gratia 

dona praeternaturalia (двете съставки на Божията благо-

дат)‖. Тази линия следва и разработва и Дънс Скот:―Божи-

ята благодат удържала в единство противоборстващите си 

смъртна плът и безсмъртна душа, но била отнета поради 

грехопадението, и тогава започва надмощието на 

плътското над духовното у човека,предаващо се като ду-

ховна повреда. „Последица от загубата на първоначалната 

праведност (justitia originalis) е борбата между разума и 
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чувствеността: плътта взела надмощие, свободната 

воля отслабнала и избликнала наклонност към греха.‖ (7) 

 Принципът на разделеност на душата и тялото 

може да бъде открит и при българския религиозен мис-

лител Петър Дънов: „Душата е невероятно красива. Добре 

е да се сближавате с душите си, а не с телата си.― 8 

 Възгледът на Кападокийските богослови е по-раз-

личен. Според тяхното виждане тялото подлежи на тлен, 

но се счита за нетленно. Това е  така, защото се запазва 

образа му, идеята именно за това тяло във вечността. То се 

е оформяло и израждало според нравствения профил на 

личността. То е зависимо от психичния интериор на 

индивида. При смъртта тялото се разпада на съставните си 

части, губи човешкия си изглед. То вече не е тяло, няма го. 

Остава душата, но заедно с нея и идеята за нейното тяло. 

Химически погледнато, то вече е пръст, не е налично. Но 

конкретната материя не е от съществено значение; очаква 

се неговото регенериране във вида, в който то е било. 

Човек използва волята си и предприема постъпките си и 

чрез тялото, и чрез душата – няма противопоставяне от 

типа: теглещото към греховността и материалността тяло 

и стремяща се към вечността и духовността душа. Максим 

Изповедник защитава цялостността на човека, според него 

той е „образ Божи и в това е заложен логосът на човека. 

Образът Божи е целият човек: душата и тялото.‖(9) Йоан 

Дамаскин също е на мнение, че не само душата, но и 

тялото носи образа на богоподобието: „Плача и ридая, 

когато виждам лежащата в гроба богоподобна 

красота―.(10) 
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          На сходна позиция е и Джованни Бойне в своя труд 

―Религиозният опит и други писания по философия и ли-

тература‖(11)„Единосъщието на твоето тяло с душата:това 

е одушевеността на твоето тяло. Ето че не може де се от-

дели душата от тялото и не трябва да се допуска борба по-

между им. Ето…лошото за тялото, е лошо и за душата―  

 Човекът е диалектически единен и разделен, според 

Ст. Пенов:„…поскольку сотворен онтологически единым, 

постольку он в единстве и духовности субъекта своего 

должен найти истину, мир и веру, которые поведут его по 

Дороге Правды и Жизни.―
 
(12). 

В научния прогрес се съдържа определен и изклю-

чително точен автономен смисъл. Той е средство за въп-

лъщаване на творчески идеи. Науката и технологиите, 

обаче, не се разглеждат само  в утилитарно-прагматичен 

план като инструменти за овладяване на природата или 

единствено като път за по-големи достижения в областта 

на познанието и постигане на по-високи стандарти на жи-

вота. Технологиите, като реалност и като преобразяваща 

сила, имат не само материалните си измерения, но и се 

разкриват в света на хуманистичните идеи като творчество 

на духа и утвърждаване на homo vitae sapiens в отго-

ворност за съхраняването на всичко живо. „Не мога 

другояче, освен да се прекланям пред всичко, което се 

нарича живот; не мога другояче, освен да споделям 

усещанията на всичко, което се нарича живот: ето това е 

началото и фундаментът на всяка нравственост‖ е мисъл 

на Алберт Швайцер, провъзгласил идеите за култивиране 

на „благоговейно чувство пред живота‖.(13) Това е фило-

софско-антропологичен поглед към света, който подхожда 
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към природната среда като към единен цялостен комплекс 

от взаимообусловени създания с тяхната неповторима 

ценност и незаменимо място. Този подход схваща човека 

като естествена част в безкрайността на космическата 

реалност и в психофизична взаимозависимост от цялата 

природна общност (Ханс Йонас).14 Той разкрива също 

съотношения, според които животът е нещо свещено и 

изключително: много повече, отколкото елементарна сума 

от кварки и микрочастици, много повече от самовъз-

произвеждащи се механистични комбинации на различни 

елементи. Животът включва в себе си комплексните 

взаимоотношения на едно единно свещено дихание, на 

една обща изначално оживотворена цялостност, иерар-

хично увенчана като връх с уникалната способност на 

самосъзнанието на човека. Необходим е не сциентистски, 

но хуманистичен поглед към битието. Хуманистичен оз-

начава съобразен и приведен съобразно мярата на човека. 

Необходимо е феноменологично, а не чисто теоретично 

отношение към света. Феноменологично – това предпос-

тавя ценностна ориентация, поставяща граница на мани-

пулацията с реалното като тъждество на човека със себе 

си  в цялостното му  телесно-духовно единство.(15) 

Биотехнология – конкретика и прагматика 

Самото понятие „биотехнология― (гр: „bios―– живот 

и „techne―–умение) дава индикация за човешка намеса. Би-

отехнологията е метод, който използва живи  организми 

или техни части.Погледнато така,биотехнологии е имало 

още в древността, като животинската селекция и уп-

отребата на микроорганизми за приготвяне на храна.
 
В то-

зи смисъл биотехнологията не е съвършено„ново―явление. 
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Затова нейната скандалност не е абсолютна, а фило-

софско-етичeският проблем възниква след  свръхнамеса и 

злоупотреба от страна  на човека. Биотехнологиите се 

базират на частните биологични науки като генетика, мик-

робиология, молекулярна биология, биохимия, ембри-

ология, клетъчна биология, а в много случаи и на други 

научни области, като инженерна химия, информатика и 

др. В същото време съвременните биологични науки са 

тясно свързани с биотехнологията и широко използват 

биотехнологични технически средства. За момента 

генното инженерство е последният етап от развитието на 

тези технологии.(16) 

 Когато работи с биоетика, философът трябва да ос-

мисля процеси, изменящи се в самото време на мисленето 

им и на практика да мисли все още несъществуващи 

казуси. Така се създава голям риск философската рефлек-

сия да се окаже грешна спрямо бъдещия биотехнологичен 

факт. Но това не прави рефлексията излишна; напротив 

прави я задължителна. На прагматично ниво  биотехно-

логиите са само част от системата на научните техноло-

гии, които са в основата на човешката амбиция за преоб-

разяване на света и покоряване на природата – една от 

доминиращите тенденции  на Новото време. Биотехно-

логиите имат стремително развитие през последните де-

сeтилетия и на пръв поглед приближават човека към осъ-

щестествяване на мечтата му за преодоляване на болес-

тите, отстраняване на физическите проблеми и постигане 

на утопичната визия за земно безсмъртие. От др. страна, 

обаче, те пораждат съвършено нови и неочаквани проб-

леми, които не се свеждат само до последствията от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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дългосрочната употреба на генно модифицирани продук-

ти, или до влошаване на човешкия генофонд поради поя-

вата на индивиди-мутанти, създадени предимно благода-

рение на интервенцията на лекари и най–нови техноло-

гии.(17) Така едната трансформация за безсмъртно тяло и 

човешка телесност като плът, пребиваща в континуума на 

постоянни удоволствия и наслаждение, си остава една 

несбъдна мечта, а другата трансформация с въможности за 

необратими измениния за представата за човека като 

такъв е вече реалност. По този повод списание ‖Foreign 

policy‖ се обръща за становища към осем авторитетни 

мислители в областта на глобалните хуманитарни страте-

гии, с молба да посочат идеята, застрашаваща в най-го-

ляма степен човечеството. Фукуяма посочва проблема с 

трансхуманизма: „Съгласно „трансхуманистите‖, хората 

трябва да изтръгнат биологичната си съдба от ръцете на 

слепия еволюционен процес, основан на слепите вариации 

и адаптации и да преминат към следващ стадий на 

развитие на вида‖… „Напълно е възможно, ние да се въз-

ползваме неразумно по малко от изкусителните дарове на 

биотехнологиите, без да осъзнаваме, че за тях ще се на-

ложи да се плати ужасна морална цена…‖(18) 

 Биотехнологиите, прилагани в областта на раж-

дането на деца и измененията на пола стават потенциална 

опасност за изчезване на мъжката и женската социална 

роля и идентичност. Културата на т.нар.унисекс – Unisex, 

първоначално настанила се на телевизионния екран и на 

страницине на луксозните модни списания, заедно с уед-

накняването и опростяването на дрехите, стила и мание-

рите на поведение, поетапно навлиза и в ежедневния жи-
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вот. Тя има своя опасен уклон със скандалните си акции за 

реклама на сексуални извращения, които за съжаление 

понякога намират неволна некритична подкрепа и от стра-

на на медици и биотехнолози. Обективните хуманитарни 

експертизи и изследвания стигат до констатациите, че в 

определени случаи биотехнологиите способстват за 

измененията в разбирането на цялостността на човека и на 

представите за семейството, тъй като изкуствените про-

цеси на човешко зачатие и раждане подкрепят едно-

половите бракове и популяризират безразличието, бисек-

суалността и заличаването на мъжкия и женския пол.Под 

заплаха се оказва семейството в традиционното му разби-

ране, което с векове се съхранява в рамките на нормалното 

общество. Технологията на екстракорпорално зачатие, 

«инвитро», спогама напълно законно за сдобиване с дете 

извън семейните отношения, но също така може да окаже 

и косвена подкрепа за различните форми на еднополово 

съжителство. Хомосексуалистите могат да си поръчват 

деца, въпреки че с това се нарушават грубо правата на те-

зи деца за нормални семейни отношения. По такъв начин 

обществото, неговите ценности и сценарии за нормално 

поведение се оказват в зоната на риска. Примерът с транс-

сексуала Томас Бити, родил дете след курс на хормонална 

терапия, показва как биомедицинските технологии 

превръщат пола на човека в конструкт, а фундаменталния 

полов признак – в социална условност.(19) 

 В перспектива се очертава и трансформация на 

социалните структури, които събуждат призрака на «ме-

дицинския фашизъм» и расистската селекция на евгени-

ката. Открилата се възможност за предимплантационна 
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диагностика на ембрионите, когато се извършва селекция 

на зародиши без отклонения, довежда някои изследова-

тели до идеята да се възобновят евгеничните опити за по-

добряване на генофонда на човечеството.(20) 

 Човешката телесност, в стратегиите на съвремен-

ните медицински практики, търпи и други трансформа-

ции. Философската рефлексия в това отношение изхожда 

от обстоятелството, че първоначален обект на медицинска 

рационализация е мъртвото тяло. Трупът е първои-

зточник на обективните знания за болестта, която в дис-

курса на патологичната анатомия се трактува като анор-

мална форма на живот. Така в светлината на мъртвото 

тяло се открива перспективата за терапиия и осмисляне на 

болния човек, но вече като тяло, което въплъщава в себе 

си динамиката на живота и смърт и това е  моделът на 

клиничното тяло. В рамките на съществуващите форми на 

медицинската рационализация на телесността, паралелно с 

клиничното тяло фигурира още и моделът на тялото-

биопоема, изразяващ съдържанието на представите за 

тялото като обект, изкуствено подхранван и  насищан с 

живот посредством най-новите високи технологии. Тялото 

като биопоема е особена модулна конструкция, чиито 

отделни елементи могат да бъдат заменяни с протези, 

трансплантанти или синтетико-органични биоим-

плантанти. Това позволява да се въведат две разновид-

ности на тялото-биопоема: като киборг и симборг, указ-

ващи на антропологичното единство на живия организъм с 

машината или  на един организъм с биоелементите на 

друг. Далечната визия е да се изгони смъртта и от послед-

ните клетъчни системи на човешкото същество, за да се 
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превърне самото тяло в артефакт, изкуствено захранван и 

насищан с живот. Или сумирано изразено: от тялото-труп 

чрез модела на клиничното тяло към тялото-би-

опоема.(21). Предвид динамиката на научно-технологич-

ния прогрес, векторът на общокултурното технопрефор-

матиране на човека се класифицира по принцип в три 

основни модела:   а/ генетично  модифициран човек 

(Homo genetically transformed);   б/ нанокиборгизиран 

човек (Nano-cybernetic homo organism);  в/ виртуално-

цифров човек (Homo Virtualis).  

Генетично модифицираният човек (Homo genetically 

transformed е резултат от изкуствено вмешателство в 

генетичния код чрез изменение структурата на ДНК. Така 

експертът-оператор, отговарящ за формирането на 

генетичния код, се оказва творец-програмист, създаващ 

генетичен прототип на визия за човек, като взема върху 

себе си функциите на Природата или на Бога. Подобни 

перспективи повдигат със себе си цяла поредица от много 

сложни и комплексни философски проблеми,  които с 

особено  сериозна тревога и загриженост обсъждат Юрген 

Хабермас и Франсис Фукуяма(22). 

Нанокиборгизираният човек (Nano-cybernetic homo 

organism) е тип на постчовек като резултат на техноло-

гичната конвергенция между антропогенетика, наноин-

женерия и роботехника, насочени към радикално изме-

нение на човешката телесност. В същност Nano-cybernetic 

homo organism е наследник и техноантропно   развитие  на 

Homo genetically transformed. Неговото тяло е симбио-

тично единство на природното и нанотехнологичното 

начало. 
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       Виртуално-цифровият човек(Homo Virtualis) е услов-

ното наименование на зараждащия се днес масов тип на 

човек, активно въвлечен в пространството на виртуалната 

реалност, където той реализира индивидуално и културно 

значими поведенчески стратегии. Появата на Homo 

Virtualis се основава на „компютърната революция‖, която 

стремително  овладява  пространственото битие на човека, 

превръщайки се от редови феномен на културата в 

смисловообразуващ център и нов тип на световъзприе-

мане в принципно нов вариант и формат на личностна 

реализация във виртуалната ѝ действителност(23). 

      От друга страна, често генетичните опити при 

животните имат негативен ефект и върху други индивиди. 

Така, животински екземпляри, създадени вследствие на 

генно модифициране, са най-често обременени с болести, 

които не са типични за вида при естествено възпро-

извеждане, но могат да се пренесат и върху човешкия ор-

ганизъм. Тук е от значение каква роля ще поеме човекът и 

какво е мястото му в тази технологично-природна схема. 

Амбивалентността на биотехнологиите по отношение на 

природната среда, анималния свят и човека  в прагматичен 

план като морален  modus operandi  е свързана с 

принципите  свобода, рационалност,  творчество и с 

манипулация на инструментализираната рационалност. 

В това направление са и мислите на кардинал Райнхард 

Маркс в книгата „Капиталът. В защита на човека‖, че 

именно „ тази инструментализирана рационалност днес се 

изразява особено ясно в амбициите на някои генно- и био-

технолози, както и в доминацията на икономическите 

фактори в почти всички жизнени сфери. В основата на 
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това развитие дълбоко е залегнал еволюционният възглед 

за света, който разглежда свободата, възможността за 

творчество и потенцала на  разума [… ], не  като зададени 

у човека хоризонти на отговорност, а по-скоро като 

отворени към развитие процеси. При това, обаче, липсват 

критерии за разграничаване или овладяване на темповете 

на развитие и в крайна сметка човек се превръща в част от 

една еволюция, която трябва да осъществява сам, 

проявявайки все по-голяма гъвкавост и адаптивност.  На 

технологичния императив: това, което  технологично е 

осъществимо, трябва да бъде направено, съответства вече 

и икономическият императив: това, което носи печалба, 

не бива да бъде възпрепятствано. Разгадаването на 

човешкия геном насочи усилията на медиците към 

изследване на причините за наследствените заболявания и 

окуражи надеждите на пациентите за ефективни терапии и 

лечение. В известна степен обаче това е нарушаване на 

нравствените граници, което доскоро бе смятано за 

недостижимо в границите на човешките възможности. 

Технологичният императив и икономическият императив, 

обединени в едно, вече ни сочат пътя към Красив Нов 

свят, който вероятно би бил дори по-ужасяващ, отколкото 

си го е представял Олдъс Хъксли.‖(24) 

 Тяло и телесност във философския лабиринт на 

постмодернизма 

 В биотехнологиите се борави по възможно най-

прецизния научен подход с точно определени материални 

субстанции, субстрати и елементи, както и с човешкото 

тяло, което освен телесност, организъм и плът, пред-

ставлява също така и битийна очевидност и реална 
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материална същност. Поместени, обаче, в лабиринта на 

постмодернистската философска мисловност, категориите 

субстанция, битие, същност, тяло, телесност, плът, еле-

мент, имат вече друго, семантично подменено ядро и 

парадоксална трансформация. Там властва друг категори-

ален статус и смислово те са вградени в напълно друга ло-

гическа конструкция(25). Демаркацията на света на две 

части: един път – на свят на Битието, определян като „при-

съствие” (presence) и втори път – на свят на човешко 

съществуване, интерпретиран като „отсъствие” (diffe-

rence), като свят на абсолютното изчезване, свят без ни-

каква почва; свят, в който са заличени всички следи от 

присъствието на човека, характеризира основната цел на 

деконструкцията и демонтажът на традиционната пред-

метна вещно-телесна действителност, както и на деантро-

пологизацията на човека.26 Картеианският „res cogitans‖ 

или „мислещото битие‖ и res extensa" – „протяжното 

битие‖ субстанциално са абсолютно зачеркнати. Факти-

чески това е цялостна подмяна на метафизичната картина 

за света, създавана от философската мисъл в хиля-

долетната ѝ идейна приемственост(27). Става дума за 

отрицанието на всичко, което досега е сътворено в истори-

ко-философската мисъл. Вместо това е налице замяна на 

битийното „присъствие” с „отсъствие”: категория 

много близка по значение на неоплатоническото „меон― 

(meon) – равнозначно на небитие и несъществуващо. Така 

битието е сменено с небитие, с понятието „нищо‖. Чрез 

теориите на Слава Жижек  и Жан Бодрияр съществено 

място в постмодернистката мисловност намира проблемът 

за загубата на човешката идентичност. С особено рязка 
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критика на симулакризацията и семиотизацията на света 

преди всичко се откроява Жан Бодрияр(28). В 

постмодернизма, когато вместо оригинала на човека се 

поставя неговото квазиподобие или копие, се въвежда 

терминът симулакрум  (от лат. simulacrum – образ, 

подобие). Това означава обобщение на явленията и 

процесите, свързани с имитацията и подмяната на истин-

ските неща с нещо друго, подобно на него, на неговите 

аналози, фалшив дубликат или копие, при което то се 

представя за самата вещ като неин оригинал. Това е квази 

или псевдо, при което, като се запазва външното подобие, 

нещата губят истинската си същност и служат за из-

разяване на нещо друго. Това е конструкт, концепт, въплъ-

тен в действителността, но не като нов артефакт, а като 

нещо, внедрено в съществуващ индивид, което чрез 

функциите си променя неговия субстрат (субстация), като 

го лишава от собствените му импулси на съществуване и 

развитие. Отнесено към личността, това е човек без душа, 

без вътрешна идентичност, функционер, марионетка, 

зомби, робот. Тук постмодернистката философия има 

несъмнена заслуга, защото за първи път се намира начин 

да се критикува една от доминиращите тенденции в 

развитието на постиндустриалното общество, възприело 

фалша на един modus vivendi, изразен в квазиживот, в 

подобие на автентичното, в подмяната на истинското с 

фалшивите му дубликати. Тази негативна тенденция води 

до загубата на идентичността на „аз-а‖, до подмяната на 

човешкото битие и на света на човека със знаците и сим-

волите на реалността. Така симулацията става определено 

паралелно движение на процеса на семиотизация на света. 
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Културата еволюира от   парадигмата за познанието като 

„отражение на реалността‖ до замаскиране на отсъствието 

на реалните когниции, достигайки до състояние, когато 

семиотичната среда става самодостатъчна и субектът не се 

отнася повече към каквато и да е била фактичност. 

Оригиналът е отстранен като действителност и на негово 

място е поставено копието (29). 

 Разрастването на света в резултат на постмоде-

рнизма логично приключва с критика на измеренията 

„дълбина и обем‖ на съществуващото, загубило също така 

и познавателната си релевантност като реално битие. 

Всичко съществува на повърхността, „без почва и без 

пространство,‖ което води до т. нар. детериторизация и 

децентрация. Напълно очевидно е, че тези кухи идеи са 

копирана информация от екраните и мониторите, че това е 

свят на виртуалната образност и в най-добрия случай – то-

ва са симулакруми. По отношение на човека те означават 

лишаване на неговата телесност и трансформираното ѝ 

отпращане в безплътните форми и текстуалността на 

чистото съзнание и информационната сингулярност(30) . 

 Друга важна гледна точка е мястото на тялото сред 

другите тела. Затова е необходимо е да се обърне вни-

мание и на зависимостта на тялото като елемент в зна-

ковата система на града. Освен начало на цивилизацията, 

той е пространствена, а и символична структура с 

морални, сакрални и политически кодове.  Градът е те-

ритория, пространство, което ръководи и в известен сми-

съл представлява индивидуален и обществен орган. Ето 

защо и историята за произхода на града е неразделна част 

от историята на тялото. Тялото – не организмът, а про-
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дуктът на цивилизацията, като всяко друго нещо създа-

дено от човека. То е символна система и при това съвър-

шена и доходоносна машина, в която се използват преоб-

разуваните природни или култивирани и поставени като 

протези органи. Телесната повърхност е осеяна с културни 

знаци, а телесните вътрешно управляеми структури – 

душата и разума се използват като носители и изпълни-

тели на обществените социално значими смисли. При 

това, институциите се оказват дисциплинарни простран-

ства за „човешкото―.Градът като културен феномен -макар 

и трудно за вярване, поради замърсяването на околната 

среда и моралния упадък произхождащи от урбани-

зацията- представлява твърде крехко и сложно устройство, 

което от една страна, удовлетворява телесните нужди; но 

от друга страна, ги поставя под контрол и ги реор-

ганизира. Това устройство не се свежда нито до разума; 

нито до волята и само в определена степен определя тях-

ната архитектоника. Въпреки това, не бива да се повтаря 

грешката на социологическия фундаментализъм за реду-

циране на човешкото и разумното в обществената система 

или икономическите отношения. Всъщност това като цяло 

са самостоятелни елементи е от значение да се вникне във 

връзката и взаимодействието им( 31). 

В тази градска знакова система, обаче, икономиката 

и потреблението става причина тялото да е подложено на 

постоянните манипулации на рекламата. Субектът на пот-

реблението, в това число и потреблението на тялото, се 

окозват не Азът и субектът на безсъзнателно, а "ти" или 

«you» от рекламата. Т. е. субектът е  нещо прихванато, 

фрагментирано и пресъздадено според наложения масов 
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модел, "персонализиран" и включен в играта на знаков 

обмен. Това "ти" - едва вторият симулативен модел на 

второто лице и обмена всъщност не е никой, това е 

фиктивен елемент, служещ за опора на дискурса на мо-

дела. Това не е онова "ти", към което е насочена речта, а 

вътрекодов ефект на раздвоение, призрак, възникнал в 

огледалото на знаците.32 

Изкуствено създадения предметен свят формира 

особено човешко тяло. Взаимодействието на биологи-

чното със социалното в рамките на телесността води до 

активност насочена не толкова към външния свят, а към 

самия него. Поради това, за да можем да разграничим тя-

лото като природен, физически обект и отделно, тялото 

като социокултурно явление, ще използваме терминът 

„Социално тяло―. Въвеждането на това понятие позволява 

да се анализират не толкова индивидуалните, колкото 

социалните черти и особености на човешкото тяло. 

„Социалното тяло е резултатът от взаимодействията на 

индивида със социалната мултиструктурна среда, която 

влияе на поведението на субекта и неговите представи-

телни умения. Влияе и на неговото възприятие и констру-

иране на собственото тяло, телата на другите индивиди, на 

цялостния образ на обкръжаващото го пространство.― В 

рамките на социалното тяло, човек се възприема като 

субект на преобразуване от различни модели, схеми и 

планове на социокултурната среда. Като проект на ус-

пешния човешки живот, образа на индивидуалното тяло, 

„правилна― професия и модерна почивка, всичко това 

предварително се формира и се множи чрез социалната 

система. На субекта се предлага избор, който е ограничен 



309 
  

и фиксиран предварително, като се създава илюзия за ли-

чен избор, телесни различия и индивидуално съществува-

не. Така, биологичното тяло, нещо спонтанно и непредска-

зуемо по своята природа, подчинява себе си и своя жизнен 

модел на образ от електронни и компютъризирани вещи; 

става „послушно― и „ежедневно съблюдаващо 

дисциплината на обекта―(33). 

Тази огромна социална ангажираност за поддържане 

на „правилен―, а в действителност наложен лайфстайл; 

ангажира толкова много време и ресурси на индивида, че 

на него рядко му остават сили за действително индиви-

дуализиране. Казано по друг начин, поддръжката на 

модерен маникюр и педикюр, например, отнема времето 

за четене; от социалния модел се изтикват оличностяващи 

дейности като занимания с изкуство, наука и религия.  

Социалното тяло на човека не е натуралната ве-

щественост на организма; то е по-скоро начин, чрез който 

човек живее и преживява процеса на трансформация, на 

изменения. „Феноменологията ни позволява да разберем 

конструктивността на нашето тяло – т. е. това, че то не се 

дава от природата, а се формира в жизнения опит на чове-

ка. Социалното тяло е нещото, което прави така, че  човек 

да е способен да битува и съществува като изкуствено, ок-

ултно, активно, творческо, уникално създание; въвлечено 

в природен цикъл от безкрайно изменящи се вариации на 

социокултурното битие. При анализ на „социалното тяло― 

на човека, можем да говорим за тялото като за едно 

„човешко тяло―, което се отличава от всички останали ми-

нали еволюционния път; но еднакво спрямо другите в тех-

ния културно-исторически път,забелязва Азаренко (34). 
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Човекът се характеризира с екзистенциална двойн-

ствена целеустременост: „да живее‖ и „да бъде‖, като не 

само базисният инстиктивен импулс „да живее‖,но и пре-

тенцията „да бъде‖ са неосъществими извън телесността. 

Така с човека се създава нова онтологична ситуация, при 

която стремежът му „да бъде‖ не се изчерпва само с функ-

циите на организма. Едно живо същество съвпада изцяло 

със своята жизнедеятелност и това е неговият органически 

предел, но това съотношение не е същото при човека. 

Базисният инстикт „да живее‖ несъмненно се осъществява 

чрез организма, но всеки хипотетичен опит за реализация 

на претенцията му „да бъде‖ извън тялото е абсолютно 

немислим. Тялото – това не е само биологичен, но и 

онтологичен опорен пункт на съществуването на човека. 

Ето защо философския анализ показва аномалиите и 

парадоксалността, пред които е изправена пост-

модернистката антропология и прави опит да се изрази и 

намери съответна рефлексия, която да отразява дълбоката 

и цялостна деформация на природно-историческия човек; 

включително и на духовния и предметния свят, в който 

живее и твори. Застрашен е homo vitae sapiens във 

всичките му екзистенциални модуси, като в случая осо-

бено трябва да се акцентира на vitae, на свойствата на 

живото, защото асиметрията в прилагането на техноло-

гичния инструментариум – включително и на биотехно-

логиите с потенциалните транформации на човешкото 

тяло и телесност – водят до онтологичната подмяна на 

първосъздадения в ненакърнената природна люлка човек с 

своя неизчерпаем потенциал, естествено величие и кра-

сота на първично зададения му генотип, неподправен 
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образ и творчески дух. 

В тази сложна съвременна действителност  е изк-

лючително важно да се осъзнае ролята на тялото. Трябва 

да сме наясно, че да избираме, да се придържаме социално 

към пола, с който сме родени е наше право. Така както и 

изборът да възпитаваме децата си според полa, с който са 

родени. Докато все още имаме право на това. Тялото 

трябва да е обгрижвано и здраво; но не така, че грижата за 

него да е самоцел. В нашата действителност, в която 

поддържането на тялото е основна цел, а неговото демон-

стриране, основна дейност; е необходимо да се напомни, 

че тялото има своите философско-религиозни измерения и 

грижата за него, т. е. и за личността включва съответните 

занимания с онтологична насоченост. Това е единственият 

път към „здрави тела в здраво общество―.  
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Гери  Пило   (ג'רי פילוי -   נס חנכה או חג האור האלוהי ) 

Чудото  на  Ханука или празникът на Божествената 

Светлина: 

Geri Pilou – 

The miracle of Hanukkah or the Feast of Divine Light 

 Summary:   The article discusses the importance of the Jewish 

feast/celebration of Divine Light - Chanukah. It reflects the 

Temple and historical events, as well as analyze the material 

conditions for the spiritual visions.     

        Празникът Ханука се чества като възпоменание на 

историческото събитие за освобождение на еврейската 

държава Юдея от гръко-сирийско духовно робство. Юдея 

става доброволен васал на Александър Македонски (332 

г.пр.н.е.). След  неговата смърт огромната империя се по-

деля  между неговите пълководци: Птолемей е в Египет, 

Селевк е в Сирия и околните страни, а Антигон-едноокия 

е в останалите азиатски територии. Следват: Периодът  на 

гръцко-египетско владичество (302 до 203г.пр.н.е.) и 

период на гръцко-сирийско владичество (203 -140 г.пр. н. 

е.).Прави се опит за насилствено налагане на старогръц-

ката религия с цел юдеите да се превърнат в покорни по-

даници. През 168 г.пр.н.е. върху свещения олтар на Йеру-

салимския храм е издигната огромна статуя на Зевс Олим-

пийски. Това прелива чашата на търпението. Следва 

въстание на юдеите под ръководството на синовете на 

Юда Макаби за освобождение на страната (167 г.пр.н.е.). 

След 30-годишна борба Юдея се избавя от гръцко-сирийс-

ко робство и става независима държава със собствени 

управници от равинското семейство Хазмонеи - династия 

на Хазмонеите (167 до 37 г.пр.н.е.). Юдея става васал на 

Рим през 63 г.пр.н.е. 
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        Всеки еврейски дом притежава така наречената 

Ханукия. Това е многосвещник с девет гнезда за свещи. В 

средата има издигнато място за главната свещ, наречена 

Шамаш, с която се запалват другите свещи. Празникът 

трае осем дни и всеки ден вечерта се запалват различен 

брой свещи до тяхното изчерпване. На първият ден се  

пали Шамашът и една свещ; на вторият ден се пали Ша-

машът и две свещи;. . . на осмият ден се палят Шамашът и 

осем свещи. Легендата за празника разказва, че когато се е 

празнувал за първи път в Бейт-амигдаш, не е имало при-

готвено определено  количество зехтин за кандилата. Слу-

чайно в едно гърненце са открили нужния зехтин и са на-

пълнили чашите на кандилата. На следващата вечер пак 

бръкнали в гърнето и  пак имало зехтин за кандилата. И 

така за осемте вечери е имало достатъчно дървено масло в 

гърненцето. Това се  счита за  „Чудо―.Според някои предс-

тави, обаче, това съвсем  не е било чудо, а има технически 

подробности, които са елиминирани в легендата. Нека се 

вънем към историята и да анализираме… 

       Първият храм е построен по време на управлението  

на цар Соломон (970-930 г.пр.н.е.) и е разрушен при на-

шествието на вавилонският цар Навуходоносор (586 г. 

пр.н.е.).Еврейският народ насилствено е преселен във Ва-

вилонската държава. Основните източници, по които може 

да се добие представа за външния вид и вътрешното 

устройство за храма на Соломон: Виж Библия на българ-

ски език, Трета книга на царете, глава 6 и 7.; първа книга 

на летописите, глава 29; Втора книга на летописите, гл.3 и 

4.Свещената територия на Храма имала две главни части: 

двор (Азара) и здание на Храма (Хейхал). По план зда-

нието на храма било с продълговата форма и се е състояло 

от 3 съседни помещения с еднаква ширина:  Предверие 
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(улам), Зала (хейхал или Кодеш)  и  Светая светих 

(Двир,Ха-кодеш или Кодеш ха-Кодашим). Света светих  е 

била с кубическа форма, над която е имало  кула, служеща 

за съхранение на свещени предмети. В Хакодеш-

хакодашим се намирал само Ковчегът на завета, в който се 

съхранявали Скрижалите на Завета. Кивотът е бил пос-

тавен на каменен пиедестал, висок три пръста над пода. 

Този камък се наричал Евен а-Щия, който според 

преданието се намирал точно в центъра на земята и се явя-

ва пиедестал на Всевишния. По дължина ковчегът е 

поставен в посока Изток-Запад. В света светих не е имало 

прозорци и не се е осветявала. Тук не влизал никой, освен  

първосвещеника, който е извършвал там обряд по 

запалване на ритуален тамян веднъж в годината, на Йом 

Кипур. Към зданието на храма от три страни (с изключе-

ние на източната фасада) се долепвала триетажна каменна 

постройка Йациа (иод, цади, йод, аин) с множество стаи. 

Всеки неин етеж се разделял приблизително на 30 стаи, 

които се използвали за складове и други помощни цели (и 

кухня за МИРО). Входът за стаите е бил от южната страна, 

където имало спирална стълба за трите етажа. Във всяка 

стая имало прозорец с решетки. 

           Дворът заемал голяма площ и е бил разделен на две 

части: външен и вътрешен двор. Външният двор е бил за 

народа - тук ставали народни събрания и молитви. 

Особено много хора се събирали по празниците. Двата 

двора се разделяли от ниска ограда. Вътрешният двор е 

бил за свещениците. Пред предверието на храма стоял 

голям меден (бакърен) олтар на всеизгарянето, на който 

правели жертвоприношения на животни. Настрани от ол-

тара било медното море. Това било голямо постижение на 

храмовите занаятчии; ..то служело за измиване на све-
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щениците.. Царете са могли да влизат в този двор направо 

от двореца през горна галерия, така че не им е било нужно 

да минават през външния двор. При  входа на галерията 

във вътрешния двор е имало нещо подобно на ораторска 

трибуна, от която царете са могли да  изнасят речи пред  

народа.  През 538 г.пр.н.е персийският цар Кореш (КирII) 

превзема Вавилон и разрешава връщане в старите земи и 

възстановяване на храма в Йерушалаим.  След 49-годишно 

робство, през 537 г.пр.н.е. юдеите се връщат в старите зе-

ми. Персийският цар  предоставя 1000 души въоръжена 

конница за охрана при преселването и възстановяване на 

поземлените права на емигрантите, защото в земите им са 

се настанили нови собственици. През месец Йар на втора-

та година от завръщането се полагат основите на нов 

храм, който се строи по нов план. Ковчегът на завета (ки-

вота) липсва. Част от инвентара на първия храм е прето-

пен във Вавилон и после постепенно се възстановява. 

          Съгласно книга Ездра (6:3) персийският цар Кир 

поискал новият храм да има 60 лакета в ширина и 60 

лакета във височина (възможно е и в дължина да има също 

60 лакета) (забележка - Един лакет е равен на 0,5 метра).   

Ездра пише: 6:4=с три реда големи камъни и един ред 

нови дървета и разноските да се дадат от  царския дом 

(Ездра 6:7). Не спъвайте работата по тоя Божий дом; 

Областния управител на юдеите и старейшините на юде-

ите нека построят тоя Божий дом на мястото му. В Ездра 

6:15: Така тоя дом се свърши на третия ден от месец Адар, 

в шестата година от царуването на цар Дария. Това е 

Дарий Първи, по чието нареждане са надписите върху 

Бехистунската скала, западен Иран. 

           В светилището (хейхал), входът към което е покрит 

със завеса, имало една менора, една маса за хлябове и 
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жертвеник. Светая Светих (двир), затворена със завеса, 

била напълно празна, на мястото на Кивота имало камък 

висок три пръста, а на този камък първосвещеникът пос-

тавял кадилница на Йом Кипур. Основни източници са 

книгите „Юдейски древности― и „Юдейска война― на Йо-

сиф Флавий, който сам е бил свещеник и непосредствено 

участвал  в храмовите служби. („Юдейска война― е преве-

дена и на руски език, последно преиздадена преди 15 

години). Участъкът от западната стена, който служи за мо-

литви в наши дни (Стена на плача), се явява  незначителен 

фрагмент от стената  в онова време. Тъй като на храмовия 

хълм никога не са правени археологични разкопки, трябва 

да се разчита на литературни източници.* 

            Още при строежа на храма в стената на светили-

щето (хейхал) се зазиждат глинени гърненца за подобря-

ване на акустиката (резонатори).  От другата страна на 

тази стена се намират спомагателни помещения и едно от 

тях е кухня за Приготвяне на МИРО, ЕЛЕЙ. Това е обра-

ботен и ароматизиран зехтин за помазване при благосло-

вия. Виж Библия, Стар завет, книга Изход, глава 30 редове 

22 - 32. Изваряването на зехтина се извършва с ритуал от 

определен служител-мироварец в глинена делва, която е 

зазидана в печка; за да може делвата да се измива и по-

чиства, на дъното е направена сдна куха тръба, която ми-

нава през стената и влиза в едно от акустичните гърненца. 

Ето какво разказва Библията: 

        „(22) При това Господ говори на Моисея, казвайки: 

(23) вземи си изрядни аромати, от чиста смирна петстотин 

шекели, от благоуханна канела половината на това, сиреч, 

двеста и петдесет шекели.  (24) От касия петстотин, 

според шекела на светилището, и от дървеното масло един 

ин; (25) и да ги направиш миро за свето помазване, мас 
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приготвена според изкуството на  мироварец; това да бъде 

миро за свето помазване. (26) И да момажеш с него 

шатъра за срещане, ковчега с плочите на свидетелството,  

(27) трапезата и всичките  прибори, светилника и 

приборите му, кадилния олтар,  (28) олтара зая всеизгаря-

нето с всичките му прибори, и омивалника с подложката 

му; (29) така да ги осветиш, за да бъдат пресвети;  всичко 

що се е докосвало до тях ще бъде свето.  (30) И да пома-

жеш Аарона и синовете му, и да ги осветиш, за да ми све-

щенодействат.  (31) и да говориш на израилтяните, казвай-

ки: Това ще бъде за мене свето миро за помазване във 

всичките ви поколения.  (32) Човешка плът да не се пома-

же с него; и по неговия състав подобно на него да не пра-

вите; то е свето и свето да бъде за вас. 

.         Електронната еврейска енциклопедия не дава отго-

вор за тегловната единица (ИН); за тегловната единица 

(Шекел) отговорът е  вавилонски  тежък шекел =22-23 

грама, а финикийски тежък шекел =14,5 -15,3 грама. Аз-

бесът като огнеупорен материал е известен от дълбока 

древност. Изгребването на приготвеното Миро става с 

голяма лъжица (черпак). При това на дъното винаги остава 

неизгребано миро. Азбестовото въже като фитил провежда 

миро на капки и позволява постепенното изцеждане на 

мирото от делвата. Това количество е минимално, но е 

достатъчно за допълване чашите на Ханукията. И днес 

свещите на хакукията не светят денонощно, а  оп-

ределено време   Духовното робство се сравнява с мрак. 

Духовната свобода се сравнява със светлина. Усилването 

на светлината от кандилата (свещите) се сравнява с 

пробуждането на хората към свобода и осмислена 

духовност. Затова празникът Ханука се наричз също и 

Празник на светлината. 
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…………………. ……………….. ……………….. 

* Забележки:1.) Терминът „Свети Дух―  в християнството 

е взаимстван от еврейската религия; на иврит е „руах 

акодеш― (рейш,вав,хет—хей,куф,вав,далет,шин). Това е 

аскетичен начин на живот в служба на Господ. 

                    2.) Руах=вятър и дух  (рейш,вав, хет ) 

                    3.) Относно Йосиф Флавий: Йосиф Флавий е 

бил ръководител на въстанието срещу римляните (66-70 

год.). Неговото  име е било Йосиф бен Мататия.  Сравни 

текстовете на Невиим и Кетувим  със: Стр. 149 от 

Еврейска история. София 1922 г. . „ Император Нерон 

получи известие за Събитията  в Юдея. Нерон най-много 

се боеше да не би  въстанието в Юдея да предизвика под-

ражание  от  другите източни народи, подвластни на  Рим 

.. . . Изборът му падна на пълководеца  Веспасиян.. . . През 

зимата на 69 г. Веспасиян потегли от Гърция за Сирия.; 

събра всички разположени на изток  на изток  войски . . . и 

така състави 60-хилядна армия, превъзходно обучена. Там 

се намираше и веспасияновия син Тит. Веспасиян започна 

с това, че нахлу  във  Галилея. Йосиф, ръководителят на 

отбраната в Галилея, пръв се  уплаши от могъществото на  

римляните.Йосиф известно време се  криеше в една  

пещера с 40 другари и когато другарите му се изклаха 

взаимно, за да не попаднат в ръцете  на  римляните, Йосиф 

напусна убежището си и отиде  при  Веспасиян.  Йосиф 

стана член на свитата на Веспасиян и Тит... В 68 година  

Нерон бе свален от  власт. И се самоуби... (стр.152 от 

Еврейска история). Сирийските легиони провъзгласиха за 

император своя  вожд Веспасиян.―----край  забележка.     

                 ЛИТЕРАТУРА:  

 ! נְִּביִאים  / כְּתּוִבים   / תורה   / .1
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   Бел.на редактора С.П. - В подкрепа на автора: Според 

информацията на Ел-Азари, М. Щерн и др. въстанието на 

братя Макаби-167-65 г.пр.н.е. е първото в историята, 

при това успешно завършило, което е детерминирано не 

от материални интереси, а от духовни подбуди и идеали. 

Тъй като народните маси на Израел проявили готовност 

за саможертва в името на първата монотеистична 

религия, не следва да смесваме духовния смисъл на Ханука 

с материалната фактология. Както пише и Хегел: Рели-

гиозната история не е поредица от емпирични данни, а 

история на Духа!    

 - פרופסור  דוקטור למדעים/  שאלתיאל  ּפענָאו    -            

------------------------------------------------------------------------- 
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         Summary: The article examines the hypothesis how inner 

freedom is a prerequisite for the discovery and understanding of the 

meaning of the life and how this freedom can be lost in 

communication. The theory for the “double bind” shows the 

mechanism for this loss. This theory  enriches the idea of Viktor 

Frankl of existential vacuum. According to him, the reason for this 

vacuum is the disappearance of primitive instinct on the one hand 

and  traditions of the secon.  The  article showing how commu-

nication is the third element in the loss of the meaning. 

              Светото писание започва с историята на грехопа-

дението и как този грях се разспространява и завладява 

цялото човечество. Ще използвам тази история за да онаг-

ледя ролята на комуникацията ни за нашето душевно и 

социално здраве. В разказа за грехопадението, змията пита  

Ева, дали нистина  Бог е казал  да не се яде от никое дърво 

в рая.  Но Бог предварително  е казал че от всяко дърво в 

градината може да се яде само от дървото на познаване на 

добро и зло не може да се яде .  

                     Тази умела комуникация от страна на ―зми-

ята‖ провокира съмнение и  вследствие на което Ева из-

яжда забранения плод. Едно от последствията е появата на 

страха  при идването  на Бог - Адам и Ева се скриват. Този 

mailto:plamengecev@yahoo.it
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разказ е един пример, който показва, как чрез една 

недоброжелателна комуникация смисълът за света в раз-

каза ―Бог изчезва― и на мястото на смисъла се появява 

страхът. Въпросът за страданието от загубването на сми-

съл е разгледано подробно от виенския психиатър и ос-

новател на логотерапията Виктор Франкл. Според него 

загубата на  смисъл в модерното общество е като епиде-

мия която засяга богати и бедни, млади и възрастни.Той 

показва, че причината за това е загубата на естестевните 

примитивни инстикти и загубата на религиозно-моралните 

традиции. Поради което човек губи ориентир за своето 

съществуване. В  следващите редове искам да развия хи-

потезата за една трета причина за загубата на смисъл и тя 

е патологичната комуникация. 

                       В своята теория за двойната връзка Грегори 

Бейтсън  показва как некоректната комуникация води до 

страх и зависимост. Според него в ситуация на зависи-

мост, например отношенията майка- дете, повтарящи се 

противоречиви послания водят до разцепване на личност-

та, патологична зависимост и психична болест. Но заедно 

с това, като че ли те създават една псевдореалност, в която 

се загубва и истинският смисъл за реалността. 

                    В края на книгата ―Прагматика на човешкото 

общуване‖ Ватцлавик и съавторите разглеждат проблема 

между комуникацията и екзистенциалния въпрос за 

смисъла.‖Човекът очевидно притежава вкоренена склон-

ност да разглежда действителността като действи-

телна, да я превръща в приятел или антагонист‖.
i
 Чрез 

различни стратегии човек се опитва да разгадае какъв е 

този свой екзистенциален партньор дали го приема или 

отхвърля и т.н. Авторите показват, че човек се отнася към 

заобикалящия го свят като един екзистенциален партньор, 
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така че правилата на комуникацията са същите както 

между двама индивиди.Симетрична или асиметрична 

връзка се получават в комуникацията с този екзистенци-

ален партньор.Този екзистенциален партньор може да има 

различни имена и той може да се казва съдба, Бог, 

природа. Когато обаче човек не може да разпознае дейст-

вията на този екзистенциален партньор, той страда нео-

писуемо:‖Изглежда че първоночално човекът е приемал 

животът според собствените си условия болест, афек-

тивно напрежение са го карали да чуства, че животът е 

нарушил собствения си договор така да се каже и то-

гвава той напуснка неверния си партньор.Животът или 

реалността, Бог, природата, съществуването или как-

вото име предпочита да му даде  човек е партньор ко-

гото приемане или отхвърляме  и от когото се чустваме 

приети или отхвърлени подкрепяни или преданени. На 

този екзистенциален партньор човек може би дава в по 

голяма степен своето определение за себе си и след това 

открива, че то е прието или отхвърлено и от този пар-

тньор се стреми да получи насоки за реалната природа 

на техните взаимоотношения
ii
. Човек  не спира да търси 

познание за обектите на своя опит да разбира значе-

нието за своя опит и да им реагира съгласно разбирането 

си и накрая от общия сбор на значенията който той е 

извялкъл в контактите си с многобройните обекти от 

средата израства едно обединенно становище за света в 

който се оказва хвърлен  и това становище е от трети 

ред
iii

 Той не може да оцелее психологически във вселена, в 

която неговите принципи от трети ред не успяват да 

обяснят вселената която за него е безмислена
iv

. 

            Отсъствието на смисъла е ужасът на екзистенциал-

ното Нищо. Това е субективо състояние в което ре-
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алността се е отеглила или напълно изчезнала а заедо с 

това и съзнанието за себе си и другите. Струва ни се, че в 

най-основното си определение екзистенциалното отча-

яние е болезното несъответствие между това което е и 

това което би трябвало да бъде между възприятията му 

и принципите от трети ред.
v
 Тази цялостна картина на 

света които авторите назовават с „принципи от трети ред― 

може да бъде промена само в комунакацията и това става 

на едно високо психологическо ниво което е нивото на 

интуицията.Така се вижда че страданието от безмислието 

може да се превъзмогне от промяна на принципите от 

трети ред то ест на едно ниво извън дискурсивното 

мислене  което е най-високо в йерархията на мисленото 

което назовавам прелогично или интуитвно то ест нивото 

на интуицията. Това ниво на вътрешна свобода което е 

отговорно за промяна на смисъла може да бъде загубено в 

комуникацията. Така че загубата на това най-високо ниво 

на комуникация води до невъзможност за промяна на 

смисловата карта на света.Тази загуба  може да бъде 

причинена от общуването с индивиди или институция 

които от своя страна са изгубили сами своето  най-висико 

ниво на вътрешна свобода. Загубвайки тази свобода,  

човек губи себе си и света около себе си и единствено 

потвърждение за своето съществуване намира в 

комуникацията. Но тъй като другия индивид е свободен е 

нужно да бъде направен зависим и това става чрез спо-

менатите по-горе послания тип двойна връзка. По този 

начин в крайна сметка се извършват едно психологическо 

убийство. Така действат тоталитарни системи,  които се 

стремят да убият това ниво на абсолютна свобода, но  това 

може да се осъществи във всяка ситуация на зависимост . 

По този начин животът се изгубва, образът за света 
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изчезва и човекът става един механизъм. Така че: вместо 

свобода като най-високо ниво на нейно  място се поява 

страхът от смъртта. 

              Тъй като страхът заема мястото на най-високо ло-

гическо ниво той става основна енергия  движеща сила 

през целия живот. Например, работата се превръща в ―ро-

бота‖ –робсттво на страха от смрътта, защото човекът се 

стреми да докаже съществуването си чрез работата. Ко-

гато вътрешното преживяване за живот се  изгуби, страхът 

от смъртта принуждава човека да търси живота в ко-

муникацията.Животът, обаче, възниква в емоционална 

връзка и след като нивото на свобода отсъства то емо-

ционалната връзка става не през безкрайността а връзка 

между две напълно зависими системи. Те се свързват само 

като два механизма и образуват един общ механизъм в 

който се разменят различни чуства и емоциии. Така 

взаимно потвърждават един на друг за съществуването си. 

И така  за тях възниква една илюзорна реалност. 

Възможна ли е емоционална връзка за човек, който е 

движен от страха от смъртта, и човек движен от собст-

вената си свобода? Свободата е безкрайност а механизмът 

е крайност. Следователно такава емоционална връзка е 

невъзможна. Човекът, който е движен от страха от смърт-

та, ще се стреми несъзнателно да подчини най-високото 

ниво на свобода в свободния човек за да се появи  като 

най–високо ниво на чуствата не свободата а страхът от 

смъртта  и така  да възникне емоционална връзка между 

тях която да му потвърди реалността. Това означава, че 

най-дълбоките чуства трябва да бъдат подчинени на чув-

ствата на страхуващия се от смъртта т.е. трябва да извър-

ши убийство чрез сцепване. Как се извършва това убийс-

тво ? Единствения начин е да се разцепят посланията по 
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такъв начин че различието в тях да остане скрито за сво-

бодния човек.Страхът от смъртта извършва това разцеп-

ване по майсторски и прецизен начин чрез послания  на 

различни нива ―doble bind‖.Общото скрито послание на 

―doble bind‖ е: заповядвам ти твоите чуства да бъдат моите 

чуства, а най-общото действие на ―doble bind‖ е сцеп-

ването на нивата свобода и воля, което отцепва истинско-

то ниво на свобода и по този начин разделя личността на 

две,което е начин на убиване. При това положение страхът 

от смъртта и вътрешната празнота на насилващия 

засмуква чуствата на свободния по подобно на един съд с 

вакум.Това засмукване има ролята да потвърди на 

насилващия съществуването си чрез създаването на  

реалност чрез комуникация със свободния, когото прави 

зависим. Горните редове са основополагащи за системната 

фамилна терапия и за разбирането на психичните 

разстройства. Това, което обаче  интересува този доклад, е 

как горната динамика води до това, което Виктор Франкл 

нарича екзистенциален вакуум. Както казва Франкл 

―Търсенето на смисъл е първична мотивация в човешкия 

живот‖
vi

и пак на друго място - ―Смея да твърдя, че на 

света няма нищо, което така ефикасно да помага на човек 

да оцелее  дори и в най-тежки условия както убеждението 

че животът има смисъл ―
vii

. Така че екзистенциалният 

вакуум поражда страдания и единственият начин човек да 

го преодолее е да промени своя мироглед. Но според 

Франкл ―Човекът е загубил от една  страна животинските 

си инстикти които му казват какво да прави а от друга 

страна традициите които му казват какво е длъжен да 

прави. И тогава или иска да прави каквото правят другите 

-конформизъм или прави каквото другите искат от него -

тоталитаризъм‖
viii

Единствения друг начин е: човек да има 
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вътрешна свобода, която да пази и да преодолява 

непрекъснатите психологически убийства, които среща в 

живота си. Така че, ако сме загубили вътрешната си 

свобода, е време да потърсим помощ дали чрез 

духовността или чрез психотерапията. 
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