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БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ
ЗАД ГРАНИЦА
THE MIND-BODY MEDIUM AND THE
CINEMATIC MACHINE: DREAM
IONA PELOVSKA
Йона Пеловска
КИНО МАШИНАТА И ТЯЛОТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН МЕДИАТОР:
СЪНУВАНЕ

"We are such stuff
As dreams are made on, And our little life
Is rounded with a sleep." (William Shakespeare, The Tempest)
I dream, therefore you are.
Cinema, with its cognitive inversions and reversals, intimates the possibility of a
dream-like communion that resolves the initial separation in one interpersonal dream
of humanity as a multiplicity of points of view that dream each other unto reality.
We wake up, open our eyes, and the day announces itself in the flicker of
the light gliding over the pillow, in the movement of the leaves outside the window,
in the passing of a cloud over the shimmering sun. Even if all the objects in our field
of vision are immobile, they still breathe with the uncertainty of the day light, making
the difference between a photograph and a still movie scene instantly discernible. In
short, upon opening our eyes we find ourselves immersed in a world of moving
images.
We go to bed, close our eyes and images begin rolling in the darkness. Blurry
blotches of colour and truncated words float around – residual impressions of a day
melting away. Slowly, they begin to take strange shapes that drag the focus from the
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environment outside to the environment within, making us fold upon ourselves like a
strange Moebius tori. Soon, we find ourselves immersed into a world of moving
images – the world of dream.
Cinema is often likened to dream but the similarity is not just metaphorical.
Before the moving image was first captured and projected on screen, it could be
experienced as a disembodied non-volitional phenomenon only in dream. Conversely,
while dream may be regarded primarily as a faculty of the mind (as an experience of
the mind during the state of sleep), cinema is a wakeful, fully perceptual, experience.
It could be said that dream is the most introverted experience:
“sleep is a condition... [where] no action takes place and even sensory
perception is almost entirely shut off... While we sleep we are... helpless... But
we are also free... from watching and mastering reality. We need not look at the
outside world; we look at our inner world, are concerned exclusively with
ourselves... we may be likened to a foetus or a corpse... to angels, who are not subject
to the laws of “reality”. In sleep the realm of necessity has given way to the realm
of freedom...” (Fromm 1976, 26)
In other words, in dream we are conversing with our mind on its own terms.
When we are fully awake, even if we drift into daydreaming, we are always
concurrently experiencing physicality. As I am writing this, I do not pay attention to
my fingers touching the keyboard, my feet touching the floor or the warmth of the
heated room air around my neck, yet all those sensations run silently in the
background of my attention to ground me in my environment and provide an
empirical reference to my focus. All those sensations remind me constantly and
beyond a shadow of a doubt that I cannot float in the air while writing this or that I
cannot make a text appear on the computer screen by typing on the wall. In other
words, those sensations represent sustained predicative experience that underpins an
entire universal set of judgments that implicitly direct my active being in the world.
However, in dream, I suspend judgment as (mental) alignment to physical reality, and
can do all of the above, as long as my mind intends to. Unlike physical movement
which happens by force(s), dream movement happens by intent. This intent is not the
conscious intention of willing, neither the phenomenological intentionality of
consciousness, but rather the dynamic momentum of all mental activity, regardless
of its level of awareness. Unlike sensory phenomena which discipline the flow of
mental activity, by resisting, holding and directing it, the dream image flows with the
movement of thought. In fact, the dream image can hardly ever stop, demonstrating in
a visionary (by means of visions) way the constant movement characteristic of mental
activity. Stillness or immobility experienced perceptually is the resistances of physical
reality to flow with thought; it is an effect of two different temporalities (the mental
and the physical) colliding. The wooden table in front of me is visually static no
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matter how I move my eyes around it, change my body position, perspective or
thought process. I know from experience that wood is slowly degenerating – an
extremely slow motion process that I am incapable to detect as my body's perceptual
speed is not aligned to that of the rotting wood. Therefore, I perceive the table as
static at any given moment. By contrast, I can hardly sustain the mental image of the
wood table if I close my eyes. Likewise, a dream table would shift and morph at the
slightest blink of my attention. This facility at suspending predicative experience and
respectively, judgment (in addition to the minimized perceptual functioning in sleep),
of letting the dream imagery flow according to the allowances of mental mobility,
gives us an opportunity to observe the behaviour of thought in optimal (subjective)
isolation. (1)
The moving image of film, abstracted from its original embodiment, offers the
possibility of a similar unhindered re-play, beyond empirical limitations – from
reversible time to space unbound by gravitational laws, to action liberated from
location or duration. But, unlike dream, the moving image of film is presented to our
wakeful senses, i.e. embedded empirically. What we have in film is a disembodied
dream-like reality that is generated outside of us and is offered to our senses the way
empirical reality is – it plays out as an externalized dream or rather, as though we are
an internalized object to another's subjectivity, a homunculus in someone's dreammind. This peculiar amalgamation of dream and sense reality has inspired many views
and theories about the interchangeability of the two. A replay of the neuroscientific
interpretation of reality elucidated by Metzinger:
“The whole idea of potentially being directly in touch with reality is a sort
of romantic folklore; we know the world only by using representations...” (Metzinger
2009, 9)
In other words, dream, cinema and empirical reality as distinct identifiable
phenomena are qualities of the only space we “really” ever experience, “for our eyes
only.”
If we extend this vision of reality to dream, it could be said that dream is the
most direct experience we can undergo since, in dreaming, we are in touch with
indexical representations (that represent themselves), with the only reality we can
know – the interface between us and the potential information available for legible
assembling through that interface.
A closer look at this model begs for precision – the conversion of data into a
world happens in the brain which is itself a physical environment and, therefore a
wavelength. Rather than belonging to two different spaces, wavelengths and
sensory interpretations belong to two different layers of experience that coincide
where there is no “in” and “out” relative to our brains. Thus, the oppositions of “in”
and “out,” matter and form, body and mind, then and now, belong to the same layer
9

and are ways of describing that layer in dynamic terms, eloquently synthesized by
Hegelian dialectics. Those oppositions cannot be accurately applied to the relationship
between wavelengths and the sensory/physical layer not only because of the implicit
confusion such an application would insinuate but mostly for the absolutization of
conceptual language it would endorse. Physicality, with its “syntax” of agglutinating
patterns such as mass, shape, consistency, motion, is an interpretation so
overwhelming and coherent that it feels like the interpreted. The only difference worth
speaking of is the difference between the field of frequencies and the assemblage of a
certain range of those frequencies into a legible (in this case physical) world. The
legibility of this world is constitutive of and constituting both its physicality as
interpretation and its interpretation as physicality. When we speak of matter and
interpretation as two different concepts, we are only splitting in half the same
dynamic phenomenon – the assembling of a world available to/through human
experience. And we come to know this world as the world not by thinking about it,
but by the feeling of being in it. That feeling is also the one that permeates the
dreaming experience, uninterrupted, as the feeling of being in a (this time, dream)
world.
“But just as the sleeper – in this respect like the madman – sets out on the
macrocosmic journey through his own body, and the noises and feelings of his
insides, such as blood pressure, intestinal churn, heartbeat, and muscle sensation
(which for the waking and salubrious individual converge in a steady surge of health)
generate, in the extravagantly heightened inner awareness of the sleeper, illusion or
dream imagery which translates and accounts for them, so likewise for the dreaming
collective, which, through the arcades, communes with its own insides.” (Benjamin
2002 [1988], 389)
If we replaced “the arcades” with “the world,” this quote would be just as valid
– the world as the collective body of the collective dream. Thus the claim on dreams
that cinema exercises may not be as contradictory to its claim to reality (as
language may insinuate). Cinema is both a mimesis of reality and a collective
dream – a mimesis of the mind. On the other hand, the experienced difference
between dream and wakeful reality may be greater than the ego tunnel suggests. Each
of those moving image realms is governed by a different set of rules which, in the
case of wakeful reality at least, are grounded in laws (such as the law of gravity) that
outline the edges of the (physically) possible through the brushstrokes of the known
and the unknown. (2) How much the rules that govern dream image mobility and the
ways the latter responds to awareness are grounded in laws is an open question
beyond the scope of this work. However, the rules of dream image mobility
themselves are of direct interest to this investigation. (3)
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When Descartes allegedly distilled the body from the mind, or vice versa, he
didn't do much more than equate the body with mechanics and the mind with (postlinguistic) consciousness. This nurtured the idea that the mind is the avenue of
freedom and the body is limited by mechanical bondage – an idea that has been
dominating implicitly the Western world ever since. The free-floating Cartesian
mind is where conceptual thought feels at home so, it has been given a special status
as the seat of our identity and the promised way to freedom. Thus, the post-Cartesian
mindset has been motivated to apply conceptual thought to physicality in the implicit
hope of freeing ourselves from the latter's bondage. This is how science, the best
environment for the unfolding of this process, began to determine our values as rooted
in a worldview of problems (as limiting) and solutions (as liberating). And since
Descartes' view of the body and matter was mechanistic, a conceptual view, the
investment of the problem-solution effort was placed in technology as the physical
product of science, and as (presumably) fully convertible with the body. But the
exponential growth of technology inevitably began to dominate the mind-scape not
only theoretically, in the computational views of the brain or the advancement of
artificial intelligence, but also in bio-chemical and genetic applications. Thus, instead
of easing ourselves out of physical bondage, we covered our world with yet another
layer of mechanical engagement that exercised its own peculiar way of bonding with
(and formatting) the mind. But what if, instead of mediating the access to the mind
through technologies, we applied physicality directly to the mind?
Dream would be the most clearly accessible laboratory of the mind. Applying
our wakeful attention to dream, importing our somatic knowledge and memories
into the oneiric would be to approach the exercise. Lucid dreaming is neither new
nor esoteric, yet it is rather marginally explored both academically and colloquially.
And yet it is the experience that may best intimate ways in which the interplay
between matter and form, mind and body could align and sustain realities. The
stability and coherence of dream images achieved by introducing wakeful attention
into the mindscape feels as restricting as physicality. Of the two aspects of wakeful
attention – mnemonic retention (which carries over principles) and distancing
awareness – mnemonic retention stabilizes dream images, giving them sensory
resonance akin to the resonance of the physical world. In its turn, distancing
awareness (becoming aware of the dream) allows for stopping the oneiric flow into a
stable scene and introducing mnemonic retention. It also later allows for pulling out
of the gravitational vortex of the stabilized dream world which begins to exercise its
own restrictions. The challenges in flexing out of those restrictions reveals that the
mind is subject to inertia and limitations no less than Descrates' body. The distancing
way of awareness is therefore concerned with the bondage of the mind more than with
that of the body. It is much more involved task to exercise dreaming awareness than
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to become aware of myself or my environment at any given moment of wakefulness.
Distancing awareness comes much more readily to us in wakefulness where
resistances and resonances of physical reality are already in stable relationships to the
mind and thus facilitate awareness more readily. Awareness is a function of the
original focus and a condition of symbolic and conceptual distancing in language and
technology. Thus, it arises in interpretation – the freedom it affords is a freedom of
interpretation. As such, it applies to physical and sensual reality as much as to the
mental and the symbolic, and is not native to any of these. However, conceptual
oppositions, as a manner of speaking, facilitate the shift of vantage points and thus the
discipline of attention as awareness. This seems to be the gift of abstraction (that
conceptual thinking upholds) – the discipline of attention as awareness in the shifting
of the vantage point. The discipline of attention as awareness by intuiting the pointof-view is the gift of immanence, the gift of enmeshment and undifferentiated being.
The mirror neurons of neuroscience, the empathy of phenomenology, the experience
of art, are all ways empirical reality facilitates the opening and expansion of the
(individual) point of view. The changing of the vantage point (concept) together with
the extension of the point-of-view (experience) allow freedom not as freedom from,
but as freedom to. And this freedom to be is the way of knowledge as a way to
survey and experience altogether.
Cinema – a techno-scientific way to induce oneiric experiences on wakeful
terms – is therefore a syncretic conduit of both abstraction and experience. The
cinematic moving image crowns the techno-scientific effort to export the body-mind
into technology. It has succeeded so thoroughly that the cinematic experience
mimics both the physical and the mental in a sensible-oneiric entanglement – an
ultimate experience. Moreover, in this entanglement, it expands both the physical and
the oneiric in ways unique to the camera eye-brain. In slowing motion to reveal detail
inaccessible to the naked eye or closing up to break the barriers of distance, the
camera expands sensory perceptions bringing to consciousness what Benjamin called
“the optical unconscious” (Benjamin 1936) Through the camera-eye we can witness
the bloom of a flower or the flight of a bullet alike, we can see a beating heart inside
the body or a view on Mars. Conversely, in jumping through time and space, even the
most basic cinematic editing, e.g. shot/reverse shot or establishing shot/close up,
makes the oneiric available to the analytic mind. Only in dream we can move instantly
from one room to another without having to walk the distance or shift our identity
while retaining the same point of view – montage makes those experiences
available in wakefulness. In short, cinema grounds the conceptual into presence,
relieves apparent space, time and the physical from their usual constraints, and brings
the oneiric to conceptual attention. It crosses all cognitive boundaries, not only giving
flesh to the thinkable but making explicit our ways of assembling realities, affording
12

yet another interpretative degree of distancing that unfolds the oneiric project into
wakefulness. This awareness of the structure of private experience that cinema
makes collectively available personalizes it and makes the viewer both vulnerable to
absorbing its format as his or her own experience, and at the same time to feel
competent, in control, as Benjamin observed:
“It is inherent in the technique of the film... that everybody who witnesses its
accomplishments is somewhat of an expert.” (Benjamin 1936)
However, cinema is only a crude emulation of thought and the oneiric. Its
interpretational loyalties remain with industrial technology to which it originally
belongs. As such, cinema has its own way, which is neither the way of dream, nor
the way of sense reality. It is the way of the machine, the language of the machine. But
where is that machine? How does it dwell with the human?

NOTES
1. Here I would like to clarify that, when discussing the dreamed image, my
questioning concerns strictly the characteristics and behaviours of the moving
image and not its possible psycho-neurological wiring, neither any possible causal
relationship to empirical reality. When I say that the dreamed moving image does
not obey empirical laws, I mean that in dream the moving image of a car, for
instance, may or may not crash into a wall. It can also melt into the wall, pass
through it or fly over, among other imaginable possibilities. When I say that in
dream I suspend alignment to physical reality, I do not mean severing ties with
my body, which always remains the physical environment that carries forth the
dreamed experience. I am simply focused on the experience itself. By extension, I
do not mean that the oneiric imagery is not rooted in empirical reality, such as for
instance Bergson's suggestion (Bergson 1958, 30) that the dream experience is an
associational afterthought of physical stimuli. This may or may not be the case
of dream triggering, but it is beyond the scope of my focus on the syntax and
movement of dream imagery as directly experienced by the dreamer.
2. If we take, for instance, the law of gravity, on one side it allows us to manipulate
the known and construct air planes and space ships, and on the other, it restricts us
by guaranteeing that, if one of us jumps form the Empire States Building, they
would most certainly die, i.e. face the unknown.
3. My use of the term “rule” here is provisional – I am referring neither to
institutionalized principles (of behaviour) nor to conceptualized “laws” (as
conditionally borrowed here from Physics) but, rather to (cohering as) patterns that
are dynamically related in a network articulated as such through the subjective
grasp whereby that network emerges as a coherent world, not unlike Bohm's
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holomovement. This is why it could be said that language, as a dynamic network
of patterns, is already present in the pre-linguistic universe. Indeed the prelinguistic universe, as far as it is assembled through perceptual articulation, is a
language, a non-symbolic language that thickly overlaps and conceals the bands
of the vibrational field it refers to. This language-body/mind-universe is opaque
and heavy, it is like a hidden door masked as a stone wall, protecting us from the
winds of the unknown and perhaps more importantly, the hurricanes of the
unknowable. While the unknowable cannot possibly be imagined and therefore
proposed (how can I ever know there is an unknowable?), it is nonetheless
thinkable and therefore supposable. The unknowable is what emerges at the
radical edge of reason and therefore, I would like to keep it in view, if only just
poetically, as a humbling reminder of the ultimate limitations of this discussion and
all that it may wittingly or unwittingly refer to.
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ИСТОРИЯ НА ИДЕИТЕ
НИЦШЕ КАТО ГАСТРОСОФ?
КАМЕЛИЯ ЖАБИЛОВА
В памет на моя приятел и учител проф. Кирил Шопов

Камелия Жабилова
НИЦШЕ КАТО ГАСТРОСОФ?
Abstract: A prominent contemporary French philosopher, Michel Onfray, has advocated the
establishment of a new scientific discipline that would connect philosophical concepts with the
principles of food. His book Gourmet Mind: The Philosophy of Taste , can be taken as a basic
text on gastrosophy. Onfray begins with Nietzsche’s crucial question from The Gay Science,
and that is – Do we know the moral effect of food? Is there a philosophy of food? Precisely
such a philosophy of food, which Nietzsche wanted to see, can be called “gastrosophy”. In this
paper, we will demonstrate the application of gastrosophy in Nietzsche’s life and works.
Keywords: Nietzsche, gastrosophy, philosophy of the body

Уводни думи
Този текст е част от монография – „Ницше. Геобиография на духа“ – и
поради това е желателно той да бъде четен като подстъп към тази тема. Идеята
на монографията е да очертае един в известна степен маргинален аспект от
философията на Ницше, а именно – гео-био-графичния му портрет, който
включва както и „прочитите“ на Ницше в различни философски култури и
традиции, но и неговите лични, нека ги наречем – „гео-философски“ фрагменти,
така, както те са фиксирани в текстовете му. С този си подход донякъде
поясняваме и излишно многото извадки/препратки от и към текстове на
немския философ по тази тема. Използваме този подход, особено модерен в
началото на ХХ век, изцяло съзнавайки и отчитайки неговата „порочност”, т. е.
като „колаж” от фрагменти, тълкувани не само извън контекста на конкретното
съчинение на Ницше, но и извън цялостния му философски проект, което
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позволява и „прочитът” му да бъде подчинен на различни и понякога
взаимоизключващи се изследователски тези, всички те с претенции за
„реконструкция” на философията му. В случая ограниченията на статията не
позволяват по-обстойно разпростиране по тази тема, така че единствено
оставаме с надеждата, че не сме попаднали в споменатия „капан на интерпретация”.
**
Топическите измерения на интелектуалните пилигримства на Ницше
очертават една едновременно географска, но и символна реалност. Тази
амбивалентност предпоставя възможността за един херменевтичен прочит,
който решително надхвърля установената географска топография на градовете и
местата, посещавани от Ницше. Става дума не за подвеждане, а по-скоро за
отвеждане към една много по-широка география на духа, пребродена отвъд
пространството и времето. Затова и Генуа, Торино, Лугано, Рипало, Ница са не
само места от реалната география, те са и топонимите на философските му
медитации, символизиращи и препращащи към неговия собствен духовен
ландшафт. Така Генуа „означава“ Зазоряване и Веселата наука, Торино – Воля
за власт и Ессе Номо, Рипало – Тъй рече Заратустра, Ница – Отвъд доброто и
злото, Лугано – Раждането на трагедията от духа на музиката.
Многобройните пътувания, смяната на градове и места от Ницше,
предизвикани и породени основно от здравословното му състояние, преминаващо през временни подобрения и задълбочаващи се сривове, го превръщат в
скиталец и странник. С годините собственият му страдалчески опит изкристализира в изграждане на своеобразна здравна география (Стефан Цвайг), търсеща
да открие онова място, което ще му донесе телесен и духовен покой.
В тази колкото реална, толкова и въображаема география природата и
климатът са определящи, според Ницше, и за творческия процес – „Париж,
Прованс, Флоренция, Ерусалим, Атина – тези имена са вече доказателство, че
геният зависи от сухия въздух и чистото небе”1. Но той отива дори по-далеч в
опита си да демонстрира обвързаността между ландшафт, от една страна, и духа
на различните култури и религиозни системи, от друга. Така например пейзаж и
психология, география и история са привлечени от Ницше, за да обясни особеностите на будизма и християнството: „...предпоставка за будизма е твърде мекият климат”; “Иисус Христос може да се появи само сред еврейския пейзаж”.2
Нещо повече. В книгата си „Що е философия?” Жил Дельоз и Феликс
Гатари определят Ницше като основател на гео-философията, тъй като той за
1
2

Ницше, Ф. Ессе Номо. С., 1991, с. 32
Ницше, Ф. Антихрист. С., 1991, с. 32
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първи път дефинира отличителните национални белези на френската,
английската и немската философия.3 Или, ако трябва да продължим тяхната
теза, при Ницше може да бъде намерена „критика на метафизиката”, която не
само съдържа и не е отправена единствено към „историята”, но вече и към
„географията на Разума”.4 Изграждайки „портретите” на европейските нации,
немският философ отдава основните си предпочитания на Франция, тъй като тя
е „седалище на най-духовната и най-изисканата култура на Европа и висша
школа на вкуса”. Три са, според него „приносите” на френския дух и култура
към Европа. На първо място е способността за „артистични страсти и привързаност към формата”, на второ – „разностранната моралистична култура;
психологична чувствителност и любознателност”, и последно – същността на
„френското” е в „сполучливия синтез между Севера и Юга”.5 И докато, въпреки
многобройните си нападки към Германия и „немското”, като виновни за
отклонението на политическото и икономическото обединение на Европа и
създатели на „най-висшата неразумност и най-антикултурна гадост, която
съществува – национализмът – оная национална невроза, от която днес боледува
Европа”6, той отчита и „старото доказано качество на немците” – ролята им на
„културни носители и посредници между народите”7, то Англия е описана като
пример за „европейска пошлост и плебейство на модерните идеи” /в лицето на
Дарвин, Д. С. Мил и Х. Спенсър/, а „англичаните” са характеризирани като „нефилософска раса”. Даден е пример с – Бейкън, Хобс, Хюм и Лок, „стадо
пияници и безпътници”, чиято „дълбока посредственост е причина за общата
депресия на европейския дух и т.н.8 Освен тези характеристики на европейските
нации, може би за да спази един от любимите си изследователски методи – този
на перспективизма, погледа отвън и отвъд и патоса на дистанцията, Ницше
прави неосъществени планове за пътувания до Африка и Латинска Америка,
които освен че са наложителни и препоръчителни за него, поради здравословното му състояние, са и израз именно на споменатите методи. Ето няколко
примера: „Искам да поживея известно време сред мюсюлмани и то там, където
вярата е най силна: така преценката и погледът ми за всичко европейско ще се
заостри”; „Ние се отчуждаваме от сегашна Европа; за да се превърне това
3

Цит. съч., С., 1995, с. 175
Различните изследователски ракурси към темата география-философия при Ницше Жабилова, К. Ницше. Геобиография на духа. – Философски алтернативи, 2008, кн. 4, с.
84-91
5
Ницше, Ф. Отвъд доброто и злото. С., 2000, § 254
6
Ницше, Ф. Ессе Номо. С., 1991, с. 111
7
Ницше, Ф. Човешко, твърде човешко. С., 1993, т. 1, с. 151
8
Ницше, Ф. Отвъд доброто и злото. С., 2000, § 252
4
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чувство в положително, в нещо силно и творческо, естествено би било разумно
да го подсилим с пространствено отчуждение”; „Още по рождение ми е
позволено да хвърлям поглед единствено отвъд местната, национална
перспектива, така че не ми коства никакви усилия да бъда „добър европеец”.9
Тук следва да споменем и отношението на Ницше към Русия и „еврейския
въпрос”. Според него всеки един мислител, интересуващ се от бъдещето на
Европа, ще трябва във всичките си проекти да се съобразява с евреите, както и с
Русия като с най-сигурните и най-вероятните фактори в голямата игра и в
борбата на силите. Във фрагмента, озаглавен „Критика на модернизма” от
„Залезът на боговете” той казва следното: „Русия е единствената днешна сила,
въплътила в себе си трайност и устойчивост, умееща да чака, която може нещо
да обещае. Русия е противоположното понятие на нервната европейска дребнавост, свойствена на малките държавици, изпаднали в криза след създаването
на немския Райх...”10 Също така в неговата, ако може да си позволим да я
наречем геофилософска картография на волята в Европа, в която се разглежда
„неравномерното разпределение” и проявление на волята в различните страни,
именно Русия е припозната като топос, в който „волята отдавна е натрупана и
съхранена – неясно дали като воля на отрицанието, или на утвърждението”, но
„воля, която заплашително чака да бъде освободена”. Казвам това – продължава
Ницше – „не като пожелание, а по-скоро обратното би ми било по сърце – имам
предвид такова засилване на Русия, че Европа да се реши да стане толкова
заплашителна, и по-точно посредством една нова, властваща над нея каста да
добие единна воля, трайна, страховита, собствена воля, която би могла да си
поставя цели за хилядолетия напред...”11
„Какво дължи Европа на евреите?” – на това питане, макар и за първи път
директно поставено в началото на фрагмент 250 от „Отвъд доброто и злото”, е
многократно отговаряно/обговаряно в „разхвърляните” писания на Ницше. Тук
ще приложим само два пасажа, но достатъчно показателни и представителни за
неговото мнение. Като начало нека продължим споменатия фрагмент, който
гласи: „Различни неща, добри и лоши, но преди всичко едно, което е
едновременно и добро, и лошо: мащабността на морала, страховитостта и
величието на безкрайните изисквания, на безкрайните значения, романтиката и
възвишеността на моралните въпроси...”; и един друг, писан в по-рано, но
кореспондиращ с предходния: „...един народ, който и по вина на всички нас е
имал най-тежката и дълбоко изстрадана история между народите и на когото
9

Ницше, Ф. Писма. С., 1994
Цит. съч., С., 1992, с. 123
11
Ницше, Ф. Отвъд доброто и злото. С., 2000, § 208
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дължим най-благородния човек /Христос/, най-нравствения мъдрец /Спиноза/,
най-великата книга и най-действения морален кодекс в света...Ако християнството е направило всичко възможно, за да ориентализира Запада, еврейството е
допринесло съществено, поддържайки постоянно целостта на Запада”.12
**
Така формулирана, темата на статията предполага, а и изисква, някои
необходими пояснения и уточнения, които имат за цел да се избегне появата на
недоразумения, породени най-вече от самото заглавие. Безспорно, основната
функция на заглавието би трябвало да изрази, „подскаже” или поне да съдържа в
конспективен вид проблематиката, която ще бъде в центъра на изследването. В
случая обаче, освен че е то е формулирано като въпрос, но и е подвеждащо. За
да внесем необходимата яснота като начало ще се спрем на две монографии,
доближаващи се по замисъл и идеи, но и провокирали този малко различен
прочит на философското наследство на Ницше. А и да поясним връзката на тази
прелюдия с основната идея на текста.
На първо място ще споменем Мишел Онфре – Гастрономическият разум:
философия на вкуса (София: Фрувег-ПЗП, 2011). Като мото на изследването
френският философ е приложил следния цитат от Ницше – „Познаваме ли
моралните въздействия на храните? Съществува ли философия на храненето?“
Другото изследване е на Райчо Пожарлиев – Философия на храненето.
Културно-исторически контексти (УИ „Св. Климент Охридски“, 2013). За
целите на настоящия текст от особена важност е – Ницше и философия на
личното хранене. В тази част Р. Пожарлиев предлага един оригинален анализ на
философските рефлексии на Ницше по темите за храненето и храната,
„превръщането на кулинарията в метафизически процес на себеосъществяване“,
отвъд чисто наивните и физиологически прочити, обикновено обвързани с
неговото здравословно състояние или просто споменати без връзка с цялостния
философски проект на немския философ. Или, казано накратко – „Да храним, но
и да създаваме изкусно себе си, да бъдем фини ценители на своята природа, но и
изкусни готвачи на собственото битие – това са задължителните условия на
висшето умение да живеем, без да износваме живота“.13
Нека да се върнем към текста Ницше, т.е. да проследим неговите собствени писания по темата „храна, местожителство и климат“ от философската му
автобиография Ессе Номо. В параграфа „Защо съм толкова умен“, Ницше
споделя – „По съвсем друг начин ме вълнува въпросът за лекуването, за
„спасението“ на човечеството: въпросът за изхранването. Казано най-просто:
12
13
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как трябва да се храниш точно ти, за да достигнеш максимума на твоята сила,
virtu в ренесансов стил, да стигнеш до свободната от морал добродетел? В това
отношение моите впечатления са възможно най-лошите – изненадвам се, че
този въпрос изобщо не е бил чут досега, че от този толкова дълго трупан опит не
са научили все още какво е „разум“. Само съвършената нищожност на нашето
немско образование – неговият „идеализъм“ – е някакво обяснение на това,
защо към този въпрос съм бил назадничав до святост. Това „образование“, което
от самото начало ни принуждава да загубим реалността от погледа си,
преследвайки проблематични, т.е. „идеални“ цели – като например „класическото образование“ – сякаш то не е отсъдило предварително, че обединява
„класическо“ и „немско“ в едно понятие. Нещо повече – това има и смешна
страна – представяте ли си един класически образован лайпцигчанин! – В този
смисъл, чак до най-зрелите си години, съм се хранил лошо – в морален смисъл
„безлично“, „несамостоятелно“, „алтруистично“ – ей така, за здравето на готвача и останалите християни. Например с помощта на лайпцигската кухня, едновременно с първото ми изследване на Шопенхауер (1865), аз съзнателно отрекох
собствената си „воля за живот“. От подобно системно недохранване можех да си
разваля стомаха, но при такава кухня това не ме безпокоеше особено. (Казват, че
1866 година е довела да известен поврат в това отношение.) Но ако изобщо става
въпрос за немската кухня – толкова много неща ѝ тежат на съвестта! Супата
преди основното ядене (още във венецианските книги от 16. век определено,
като alla tedescka /по немски/), изварените меса и приготвените с брашно
зеленчуци – това е просто израждане в храненето… И ако прибавим към това и
животинската склонност на старите (пък и не само на старите) германци към
досипването и доливането, ще получим най-ясната представа за произхода на
немския дух – от угнетената храносмилателна система… Наистина немският дух
е същинско смущение в храносмилането – в резултат той не може да доведе
нищо до успешен край. Но и английската диета, която в сравнение с немската,
даже с френската, е един вид „връщане към природата“, по-точно към канибализма – тя е дълбоко противна на моя инстинкт – струва ми се, това е причината
за „английската походка“ на този дух – походката на англичанка… /в смисъл на
груба, тежка, неелегантна./ – Най-добрата кухня е пиемонтската… – Алкохолът ми е противен и не ми понася – чаша вино или бира е достатъчна, за да
ми отрови деня – антиподите ми обитават Мюнхен. Въпреки че разбрах това
малко късно, аз го преживях още като дете. Тогава мислех, че пиенето и
пушенето са първоначално просто част от изявата на младите хора, а едва покъсно се превръщат в навик. Вероятно за тази мека присъда ми е помогнало и
наумбургското вино. За да мисля, че виното развеселява, би трябвало да съм
християнин – искам да кажа, че би трябвало да вярвам в нещо – което за мен е
20

абсурдно. Достатъчно особен ставам дори и при невинни, силно разредени дози
алкохол – но ако стане дума за истинска напитка – тогава съм моряк. В това
отношение още от юноша съм много смел и доблестен. Да напиша едно дълго
съчинение на латински за една нощ, след това да го препиша, подражавайки с
цялата почтеност на перото си на моя кумир Салустий – и накрая да обърна
един силен грог – това в ученическите ми години не бе в противоречие с моята
физиология – а вярвам, че не е било чуждо и на Салустий… По-късно, към
средата на живота си, се отнасях все по-строго към тази „душевна“ напитка:
въпреки че съм противник на въздържанието от собствен опит, както Рихард
Вагнер, все пак не бих посъветвал една душевно богата натура да употребява
алкохол… И водата стига… Предпочитам местата, където има извори – Ница,
Торино, Силс. In vino veritas – изглежда, че и тук съм различен от света по
отношение на „истината“ – моят дух витае над водата… И още няколко указания от моя морал. Едно обилно ядене се смила по-лесно, отколкото няколко
хапки. Първата предпоставка за доброто храносмилане е задействането на целия
стомах. Човек трябва да познава големината на стомаха си. По същата причина
не са за препоръчване дългото и продължително хранене – това, което наричам
„безкрайно жертвоприношение“ – или известно като table d’note /обща трапеза.
Никакво междинно хранене, никакво кафе – то прави човека мрачен. Чаят е
полезен само сутрин. Не в голямо количество, но силен – човек се чувства зле
през целия ден, ако чаят е дори, с една степен по-слаб. Тук, разбира се, мярката е
индивидуална. При особено agacant /възбуждащ/ климат чаят сутрин не се
препоръчва – по-добре едно гъсто какао. И възможно най-малко да се
заседяваме – да не се доверяваме на мисли, които не са породени от свободното
движение, от разхода на мускулна енергия. Всичко в тялото и духа зависи от
храносмилателната система. Повтарям – за свободния дух уседналостта е
истински грях“.14
Приведохме този дълъг пасаж, тъй като той е показателен в няколко отношения. От една страна, той кореспондира с поредната провокация на Ницше. Да
поясним – подзаглавието на Ессе Номо – тази авто-био-графия е интерпретирана и използвана от различни изследователски гледни точки, но като
задължителен рефрен присъства „мегаломанията на Ницше“, е – Как се става
такъв, какъвто си, а изведеният цитат е от втората част на Предговора – Защо
съм толкова умен. Именно „умността“ си Ницше извежда, колкото и да е
странно на пръв прочит, през/чрез … храната, продължавайки гео-философската си картография, като тук се прилага темата за „тялото“. Безспорно,
14

Цит. съч., С., 1991, с. 28-31
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Ницше е философът, който „реабилитира“ тялото във философията, което
според него досега е било „само тълкуване на тялото и неразбиране на тялото“.
От друга страна, този пасаж, който не е изолиран от цялостния
философски проект на немския философ, тук ще си позволим да го „разчетем“
като обмислена и последователно проведена „незавършеност“, обикновено
свързана с неговия стил на писане, който пък се обвързва и се обяснява през
морбидното. Стилът Ницше е отделна тема, но пък пряко обвързана с неговия
„пробив“ във философията.
Къде е мястото на тези теми във философския лабиринт Ницше? Преди да
си отговорим на този въпрос, следва да се запитаме как да четем Ницше.
Тук отново ще направим следното отклонение. Една от причините за
противоречивото „експлоатиране” на Ницше, както отбелязва Жан Грание и
чието мнение споделяме, се корени в прилагането на непродуктивни подходи
към неговото наследство. Или, казано накратко, едно хронологическо
изследване на текстовете на Ницше несъмнено е коректно, но и поставя въпроса
за кохерентността на цялото му творчество. Историческият метод, който разделя
неговата философия на три периода, които малко произволно биват наречени
дори „системи”, създава впечатление за липса на единен принцип. Другият
непродуктивен подход тълкува неговите произведения така, сякаш са писани
едновременно. За да се избегне това, Грание предлага при всяка значителна
концепция на Ницше, с цел тя да бъде коректно интерпретирана, да се реконструира значението на всеки един от съставните ù елементи, както ù връзката ù с
останалите концепции и идеи на Ницше, без при това да пропускаме идентификацията на отделното ниво, в рамките на което възходящата ницшеанска
мисъл ги е изработила. В резултат на това ще се получи и един коментар във
формата на спирала, който събира и подрежда в йерархичен ред многобройните
хармонични или конфликтни на пръв поглед смислови значения.15
Нека да продължим така предложения „прочит“ на Ж. Грание. Ницше сам
налага интерпретативна стратегия, в чийто хоризонт става „разбираем“ – възможността да бъде адекватно осмислен изисква специални усилия, подлагащи на
прочит идеите му в породилия го контекст и във веригата от жизнени събития,
оформящи и участващи в творческото му битие. Всеки един от неговите
текстове е своеобразно резюме на цялото му битие, в часа и мястото, в които е
създаден. И действително, едва ли има друг философ с такова самосъзнание за
връзката между живот и философия, така, както е при Ницше. Този enfant
terrible на философията в своите изповеди, пророчества, бележки, записки и т.
н., остава единствено верен на хронотопа на мисълта. И това е една друга, по15

Грание, Ж. Ницше. С., 2000
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достоверна систематика, свързваща и покриваща биографията на мисълта с
хронологията на творчеството.
Или, както самият Ницше казва – целта е да се изкаже мисълта не само на
един дъх, но и да се „запечата” моментът, когато тя е „тичала към философа с
бърза танцова стъпка”. В тази връзка Стефан Цвайг много точно описва този
процес на себесъздаване на “свободния дух”: „Всичките книги на Ницше
всъщност не са нещо друго освен клинични рапорти за тези операции, за
методите на неговите вивисекции, нещо като ръководство по акушерство за
раждането на свободния дух. Те са история на неговите преображения, раждания
и бременности, на умиранията му и на възкресенията, история на безмилостните
войни, водени срещу собственото му аз, на неговите самонаказания и екзекуции,
накратко казано, те са биография на всички онези личности, които Ницше е бил
и в които се е преобразявал през двадесетте години на своя духовен живот”.16
Разбира се, така изложените в настоящия текст донякъде хаотично
нахвърлени щрихи към „гастрософията“ на Ницше, съвсем основателно могат да
бъдат разчетени като поредния ялов опит или насилие върху вече до болка
експлоатирания „геофилософски текст Ницше”, но все пак желателно е тези
щрихи да бъдат разглеждани като подстъп към тази благодатна тема, по която
може да се каже още много.
Обърнато заключение
Обикновено в заключителната част на дадено изследване е редно да се
направи „равносметка”, било под формата на изводи, или на „приноси“ към
дадена тема. В случая в тази част ще обявим единствено мотивите си за
написването на тази статия. Основната ни цел бе да предложим един възможен
поглед върху философския проект на Ницше, който „прочитаме“, отново да
повторим, като система, насочена в посока „критика на метафизиката“.
Тази ни теза влиза в „задочен диалог“ и с мнението на „румънския Ницше“ – Емил Чоран. Според него „Няма нищо по-дразнещо от онези съчинения, в
които се подравняват разклонените идеи на един ум, прицелен във всичко друго,
само не и в система. Каква е ползата да се навлича привидна съгласуваност на
Ницшевите идеи, под претекст, че се въртели около един централен мотив?
Ницше е сбор от нагласи и търсенето у него на някаква воля за ред, грижа за
единство значи да го принизим. Пленник на настроенията си, той е регистрирал
промените им. Ерудитите напразно се силят да открият във философията му –
размисъл върху собствените прищевки – константите, които тя не съдържа“. 17

16
17

Цвайг, С. Фридрих Ницше. – В: Цвайг, С. Европейската мисъл. С., 1985, с. 169
Чоран, Е. Изкушението да съществуваш. С., 1999, с. 113
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СПЕЦИФИКА НА ЕТИКО-НОРМАТИВНИЯ
КАНОН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДОУЧНА
ШКОЛА
ЧАСТ 1. СИМБИОЗА МЕЖДУ НАУЧЕН ЕТОС И
НАЦИОНАЛНА МИСИЯ

ЦВЕТАНКА ГОРАНОВА

Tzvetanka Goranova
DIFFERENCIA SPECIFICA OF THE ETHIC CANNON OF THE BULGARIAN
ETHNOGRAPHIC SCHOOL
PART 1. SYMBIA BETWEEN SCIENTIFIC ETHICS AND NATIONAL MISSION

the peculiarities of the Bulgarian school subject to analysis in the article are

Процесът на диференциране на научни области и образуване на научна
общност в българското народознание е съпътстван с формиране на социалнонормативната структура на етноложката дейност. Нейното ядро представлява
т.нар. етос на науката – система от норми насочени към запазване на чистотата
и независимостта на научната сфера от влиянието на извънаучните фактори, в
случая с народоуката 18 – най-вече от деформациите на наивния преднаучен
етноцентризъм.
Формирането на специфичен за българската народоучна школа етос е
свързан с дейността на Иван Д. Шишманов и с влиянието на неговия учител –
Михаил Драгоманов. По-късно значим етико-научен принос внася и Михаил
Арнаудов.
Народоучният етос е насочен към преодоляването на амбивалентността
между патриотичната мотивация и строго научното изследователско целеполагане в етноложкото познание. Основен фактор за формирането на етоса на
народоучната школа е напрежението между национално-патриотичната моти18

В изследванията си използвам понятието народоука, както и съответните производни
от него: народоучна общност, народоучна школа, народоучен период, народоуци и др.
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вация на учените от една страна и изискванията за научна прецизност и
обективност – от друга.
Отношението между патриотизма и научната добросъвестност е проблем
на всяка национална хуманитаристика. Историци и етнолози, езиковеди и
фолклористи, занимаващи се със съдбата и творчеството на своя народ никога
не са застраховани от изкушението да пожертват част от истината в името на
преходна политическа конюнктура или на висока национална кауза. Съчетаването на строгост в следването на етоса на науката и вярност към нейните
национални цели не винаги е по силите дори и за високообразовани и
школувани учени.
В историята на българското етноложко познание и по-широко – на
българската хуманитаристика, в културноисторическата мисъл образец за такова
успешно съчетание на два ценностни и нормативни порядъка – патриотичния и
етико-научния е българската научна школа за изучаване на собствения народ,
създадена от Иван Д. Шишманов в края на ХІХ век и обхванала в дейността си
проблеми на етнографията, фолклора, етногенезиса, историята на културата,
образованието и идеологията на българите. Тази школа е “лабораторията”, в
която се създава типът на българския народовед – убеден патриот и заедно с
това безукорно обективен учен.
При опита ми да очертая етико-научния профил на тази научна школа, в
духа на разбиранията и терминологията на нейния основател ще я наричам
народоучна. Народоуката както тя се разбира до средата на ХХ век е
комплексно българознание, интегриращо опита и приносите на множество
научни дисциплини.
Още в началото е необходимо уточнението, че народоучната школа в
тесен смисъл обхваща кръга от ученици на Иван Шишманов, събиращи,
обработващи, интерпретиращи и обнародващи народоведски материал от
различни сфери на културата на българите и съжителстващите, съседните или
предшествалите ги етноси. Народоучната школа продължава да съществува и
след смъртта на създателя си и бележи дейността на няколко поколения
“народоуци”, сред които изпъкват имената на Михаил Арнаудов, Димитър
Матов, Христо Вакарелски, Стефан Л. Костов, Антон П. Стоилов, Евдокия
Петева и др. В по-широк план може да се говори за народоучна общност,
включваща и всички събирачи на фолклорни и етнографски материали, хора
често “не-школувани”, а водени просто от любителски интерес и ентусиазъм,
които обаче в една или друга степен и отношение са повлияни от школата,
следват нейните методически и организационни указания, кореспондират си и са
в постоянна комуникация с академичния ѝ център. Достатъчно е сред тях да се
споменат имената на такива видни краеведи и събирачи от по-старото поколение
25

като Димитър Маринов, Кузман Шапкарев, Стою Н. Шишков и др. Отношенията между научната школа в тесен смисъл и нейната любителска периферия са
сложни и многопосочни, белязани понякога и от конфликт между поколенията,
но благодарение на личността на Иван Шишманов с неговия такт, настойчивост
и далновидност – без съмнение се формира народоучна общност с общи
патриотични цели и мотиви, в която постепенно се утвърждават по-високи
научни критерии, култивира се етосът на истинската обективна наука. Народоучната общност включва стотици кореспонденти, учители, заинтересовани
читатели, студенти главно от филологическите специалности на Софийския
университет и много други. Между научната общност и нейната активна
периферия няма непроницаема преграда. Поради своята специфика етноложкото
познание предполага научна общност от отворен тип, в която се поддържа
постоянна “обратна връзка” с периферията.
Важността на заниманията на народоучната общност с етнополитическата
проблематика на националния въпрос обуславя нейната въвлеченост в
полемиката на научните общности на съседни страни, особено на Сърбия. В
областта на етнополитиката са основните източници на амбивалентност, т.е. на
ценностна раздвоеност, в която се оказват българските народоведи още от
времето на Възраждането до средата на ХХ век.
Заслугата на Иван Шишманов и неговата народоучна школа е в успешното
преодоляване на тази амбивалентност по такъв убедителен и аргументиран
начин, който ще представлява етичен модел за цялата българска етноложка и
фолклористична наука в нейния път през ХІХ и ХХ век. Това означава
привеждането в хармония, в “симбиоза” на патриотичната посветеност на
националната културна и образователна мисия на народоуката със строгите
канони на научния етос, издигащи първенството на обективността и безкористното служене на истината над всеки егоистичен порив и дори над
националната ангажираност на учения.
Цел на настоящето изследване е реконструкцията поне в най-общи линии
на основните норми на народоучния етико-научен канон. Подхождам с
убеждението, че общият етос на науката сполучливо описан от Р. Мертън и
неговите последователи получава в полето на етноложкото познание своето
специфично изражение. Нормите на общия научен етос функционират разбира
се, и тук, но заедно с тях се явяват и техните производни специфицирани норми,
адаптирани към ситуацията в народознанието, към неговите проблеми.
Феноменът “етос на науката” не е запазен изследователски периметър само на
социологията на науката. Историците на българската наука могат да допринесат
много със своя подход към изследването на документите от гледна точка на
цялостния конкретно-исторически контекст, в който се разгръщат етико26

научните явления. За поместването на абстрактно-социологическите схеми в
богата на събития и факти среда подходът и познанията на историците също
могат да бъдат приносни.
Познанията в областта на гражданската, политическата и националната
история хвърлят светлина върху развитието на идеите в областта на
народознанието. Генезисът на народоучната школа може да бъде разбран само в
по-широк етнополитически контекст. Епохата на народоуката обуславя етноцентризма като мотивоционна доминанта в дейността и на най-просветените
учени. Мисленето “от собствен етнос” е необходимата тематична ос в научните
дирения. Но между национализма като неизбежен идеологически фон и
ценностите на научната истина и обективност съществува напрежение, развива
се амбивалентност. Представителите на народоучната школа в творческата си и
обществена дейност търсят средния път на хармония между своята национална
просветителска стратегия и нормите на научния етос. Те не възприемат както
великодържавния национализъм на имперските нации, така и крайният
партикуларизъм, откъсващ малките народи от световното културно достояние.
Те не приемат както консервативното изолиране, така интерналистическото
обезличаване на националните култури. Според тях по-слабата нация трябва да
търси своята еманципация, но не и своето сепариране и капсулиране. Съчетанието между либерализъм, демократизъм и умерен национализъм е найблагоприятния фон за осъществяването на етоса на науката в областта на
народознанието. То не изисква компромис нито с интересите на отечеството,
нито с целите на науката. Поради това в историята на народоуката идеология и
научна програма са неразлъчни и трябва да се изследват в системната им и
генетична взаимовръзка 19.
Необходимо е да се осъзнае, че българската национална народоучна школа
се е придържала към една цялостна добре осмислена стратегия на поведение в
научния и обществения живот на страната. В основата на тази стратегия е
съчетаването на ценностите на индивидуалната и обществената свобода с тези
19

И тук се налагат някои уговорки, свързани с обосноваването на избора на
идеологическа ориентация на учените от Шишмановата школа. Според тях либерално
демократичният умерен национализъм създава по-добри предпоставки за осъществяването на етоса на науката в областта на народознанието. Това е национализъм свързан с
политическия центризъм, но не и с централизма на големите империи. Напротив – той е
от фдеративен тип. Народоуците осъзнават, че подобен национализъм с претенции за
национална изключителност, за расово или цивилизационно превъзходство на едни
етнически общности спрямо други, поражда и съответните деформации на нормите на
етоса на науката. Такъв краен национализъм може да се формира както около имперска
идейна ос така и като остра реакция на малки, поробени или разпокъсани нации срещу
експанзията на мощни държавни организми.
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на националната общност и социалната солидарност. Изходната интуиция на
всички представители и сътрудници на школата си остава свързана с
патриотичното чувство, с усещането за стойността на родното. Това е
неагресивен, отворен и гъвкав тип етноцентризъм 20, зачитащ еднаквото
достойнство на народите. В този пункт школата, оставайки тясно свързана с
романтичните традиции на Възраждането целенасочено преодолява всички
наивни теории за превъзходството и приоритетите на българите в градежа на
цивилизацията. Заедно с това обаче, се отстоява тяхната културна пълноценност
и перспективата им за равноправие и причастност към човешкия прогрес към
всички области. На основата на такъв открит етноцентризъм идеята за ценността
на българския народностен дух е своеобразна светогледна ос в системата от
възгледи на школата без това да води до подценяване на постигнатото от
другите нации, което на свой ред да бъде плодотворно усвоено.
Очевидно е, че в областта на етнонауките и особено на Volkskunde 21 като
изучаването на собствения народ учените и научните общности не могат да
останат идеологически стерилни. Идеологическата рамка, в която така или иначе
се движи школата може да се определи като съчетание на умерен национализъм
и либерализъм. Нацията е “формата/ът”, в който оптимално се осъществява
свободата – творческа, социална и политическа. Нацията, според народоуците е
орган на културния прогрес и на международния културен обмен.
В областта на междудържавните отношения представителите на школата
са за еманципация и вътрешно единение на нациите, но заедно с това и за –
федеративни форми на национален градеж.
Във вътрешнополитически план център на реда и суверенитета е
монархическата институция с нейната роля на надпартиен арбитър, но това е
ограничена конституционна монархия призоваваща, народа към активна намеса
и контрол в управлението.
В областта на социалните отношения е подчертан стремежа към класов
мир и сътрудничество в рамките на органичната цялост на нацията. Той се
съчетава с широк реформизъм в полза на трудовите слоеве, с подчертан
културен, образователен и политически демократизъм, с обосноваване на
кооперетивизма. Всички тези елементи на идеологията са добре изразени при М.
20

Вж по-обстойното разяснение на понятието “гъвкав етноцентризъм” в Част 2. на
настоящето изследване.
21
Volkskunde – термин, разпространен в немско-езичните страни, обозначаващ
етнографските изследвания на собствения народ, концентрирани главно върху
историческото развитие на начина на живот и културата на народа, включително и в
съвременната епоха. Volkskunde се различава от Volkserkunde, както се нарича раздела
на народознанието, изследващ извъневропейските народи (Этнография 1988: 70)
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Драгоманов, Ив. Шишманов, М. Арнаудов и Хр. Вакарелски. Тези линии на
приемственост очертават идеологическата рамка, в която битува школата, кръга
от теми на нейния диалог с обществото. Решаващо значение при определянето
на профила на школата като такава е нейното отношение към етоса на науката,
т.е. към ония норми на вътрешнонаучен живот, които ѝ придават строгата
дисциплинна форма на заниманията с народоука и осигуряват качеството на
научност. В условията на балканския национализъм българската народоучна
школа отстоява своя етически облик като не допуска компромис по отношение
на научната истина и обективност. Яростното отстояване от страна на
народуочната школа на чистота на науката от попълзновенията на криворазбрания патриотизъм и дилетантството представляват едни от най-светлите
страници от историята на българската наука изобщо. Изворът на тази висока
взискателност към оценка на факти и качество на изводи е в дълбоката
убеденост, че научната безкористност и организираният скептицизъм 22 са найдобрите защитници на българските национални интереси, че българската кауза,
ако бъде правилно разбирана, е в съзвучие с научната истина, че българската
етнополитика не трябва да се домогва до нищо чуждо и заедно с това е призвана
да отстоява с еднаква убеденост свободата на чужди и свои. В това убеждение е
ключът към хармонията на научен, граждански и национален етос, блестящо
защитен в личностите на плеадата народоуци. Те сякаш са намерили опорната
точка, от която се задвижва напредъка и на науката и на отечеството и на
свободната гражданска общност.
Изясняването на проблема за спецификата на научния етос на българознанието в условията на възходящо развитие и конкуренция на балканските
национализми е неразривно свързано с очертаването на историческите
основания за съществуването на българската народоучна школа и на профила на
нейния лидер като учен и общественик.
Създаването на българската народоучна школа в края на ХІХ век е
белязано от редица специфики на историко-научните условия. Школата не
възниква на празно място, тя е етап от развитието на една по-широка народоведска общност. Интересът към народната култура, завладял европейските
филологически кръгове през ранните десетилетия на ХІХ век в епохата на
22

Организираният скептицизъм е норма на етоса на науката, ориентираща учения към
скептично отношение спрямо неговата работа, както и спрямо изследванията на другите
учени и към необходимост от проверка на данните: ученият носи пълна отговорност за
достоверността на своите резултати. В контекста на етоса на науката като нормативна
система, регулираща научната дейност, удостоверяването и опровержението са
процедури, с които учените трябва еднакво да си служат по отношение на свои и чужди
постижения. Въвеждането на организирания скептицизъм е най-важната насока в
научната “революция”, извършена от Ив. Шишманов в българознанието.
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романтизма стимулират развитието на фолклористката и славистиката. Така се
стига до почина на Юрий Венелин за преоткриване на българите и изучаване на
техния фолклор и бит в името на една славистична версия на миналото на
Източноевропейската общност, разработвана в Русия от Михаил Погодин, а
също от ранните славянофили (Хомяков, Киревски, братя Аксакови и др.).
Търсенията на известните български възрожденски дейци като Васил Априлов,
братя Миладинови, Георги С.Раковски, Любен Каравелов, Марин Дринов и др.
рамкират интереса към родната старина и фолклора. На попрището на този
първоначално любителския интерес се формира вече през втората половина на
ХІХ век една общност от събирачи на фолклор, която по-късно ще съществува
редом и във връзка с Шишмановата народоучна школа. Сред тях изпъкват
имената на Димитър Маринов, Кузман Шапкарев, Стою Н. Шишков.
Ив. Шишманов успява да създаде критично-аналитичния център от
школувани учени, които оценяват постиженията на събирачите, използват и
интерпретират подавания от тях емпиричен материал, предпазват научната
общност от понякога прибързаните им и дилетантски обяснения. Като найобещаващ продължител на Шишмановото дело и теоретик на народоучната
школа още от преди войните се откроява М. Арнаудов. След Първата световна
война България вече разполага с професионални фолклористи и етнографи, сред
които се нареждат имената на Христо Вакарелски, Стефан Л. Костов, Антон П.
Стоилов, Евдокия Петева и др. През 20-те години на ХХ век се осъществява
среща и предаване на щафетата между поколението на родените в средата на
ХІХ век с родените в края на ХІХ и началото на ХХ век.
Народоучната общност обаче винаги си остава по-обхватна от самата
школа, както би могла тя да се определи чрез науковедски критерии. Народоучната общност включва и стотици събирачи, работещи из цялата страна и често
свързани с учените от школата, с нейния академичен център. Научният етос на
българските народоуци (народоведи), чието обосноваване е дело главно на Иван
Д. Шишманов и Михаил П. Арнаудов, е нормативна програма, която не е
насочена само към вътрешното школувано ядро на народоучната общност, но и
към нейната широка периферия от кореспонденти и сътрудници из цялата
страна. Това е програма на цялата народоучна общност. Нещо повече, нейните
основни насоки всъщност се споделят от всички учени, които имат дял и принос
в етноложкото познание, макар и основните им предметни интереси да са
встрани от фолклористиката и етнографията. Това са най-напред представителите на антропогеографската школа в България (Анастас Иширков, Иван
Батаклиев, Гунчо Гунчев, Крум Дрончилов, Димитър Яранов, Йордан Захариев,
Жеко Радев и др.), водещите български езиковеди (Беньо Цонев, Стефан
Младенов, Любомир Милетич, Стоян Романски и др.), както и представители на
30

различни други специалности в досег и взаимодействие с етноложката сфера.
Всички те, доколкото се занимават с народоведска проблематика и въпреки
различията и споровете помежду си, неизбежни в междуличностната научна
комуникация, напрактика споделят едно и също верую за отношението между
патриотичен дълг и строга обективност при подхода към балканския
етнополитически ребус. И най-ярък изразител и пропагандатор на тази
специфична за българската наука от онова време формула за връзката нациянаука-общество си остава фактическият “културен вожд” 23 на българската
интелигенция Иван Шишманов. Наред с него като творец-стожер на народоучния етос се откроява Михаил Арнаудов. Значителен е приносът и на Христо
Вакарелски, както в избистрянето и отстояването на културната и обществената
мисия на народоуката, така и в разработката на специфичните норми на
етнографската теренна работа, съдържащи и етико-научен елемент. Не трябва да
се забравя, че водещите представители на народоуката като Ив. Шишманов и М.
Арнаудов са представители далеч не само на фолклористиката и етнографията,
те са наравно с това литературни историци и критици, слависти и индогерманисти, езиковеди и просветни строители. Те имат своето място, както в
литературните лагери и противоборства в страната, така и на моменти в нейния
политически живот. Професионални връзки и различия ги свързват с Боян Пенев
и д-р Кръстьо Кръстев, с Любомир Милетич и Стоян Романски, с повечето
класически имена в българската литература от 90-те години на ХІХ век до 40-те
години на ХХ век. Известно е, че Иван Шишманов е бил лидер на “вазовисткия”,
а д-р Кръстьо Кръстев на “пенчовисткия” лагер в литературната критика и
теория. Обосноваването на националната мисия на народоуката е свързана и с
европейската мисия на културната история. Това са две неразделни страни на
една и съща функция на културно посредничество. Етосът на науката регулира
обмена на идеи и факти в двете посоки на този мост между световната и
българската култура. Без неговата функция на прецизиране и строго
съблюдаване този мост не би бил безопасен. За прехвърлянето му има
предпоставка още от времето на Юрий Венелин и Васил Априлов. Но водеща
тогава е била идеята за славянската идентичност и общност, за предпазването на
едва пробуждащите се българи от дефекти на началната национална
самоидентификация, против традиционните домогвания на елинизма спрямо
културно достояние на народната маса и спрямо привижданите като опасни
тенденции в науката свързани с “туранизма” и изобщо с “противославянските”
етногенетични теории.
23

Квалификацията за Ив. Шишманов като за “нашия културен вожд” принадлежи на
германиста проф. К. Гълъбов (Гълъбов 2006: 211, Михайлов 2008: 79).
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В края на ХІХ век върху тези все още актуални задачи се наслагват други
– създаването върху национално и самостойни научни чисти основи на
българознанието в освободена България, отстояването на място ѝ в мозайката от
културите на Европа. Това изисква всички “теории” за етногенезиса и
културогенезиса да бъдат критично преценявани, а значимостта на българското
културно наследство да се пропагандира и оценява все по-широко. С тези задачи
се нагърбва младият тогава идеалист-патриот и идеалист-европеец Иван Д.
Шишманов 24. Още в младите си години Иван Шишманов се формира в условия
на конкуриращи се теории и търси равновесие между европейската образованост
и интереса към Изтока. Вече на старини, той споделя в писмото си до М.
Арнаудов, че “Даже мога и да чета от санскритски, па даже и да пиша – с
грехом по полам.” (Арнаудов 1968: 325). Според това твърде ценно за историята
24

Няколко щриха към изходната позиция на лидера на школата, повлияла за
формирането му като внедрител на научния етос в българознанието, са необходими за
разбирането на по-нататъшния ход на изложението. Може да се каже, че за формирането
на Иван Шишманов като учен има сцеплението на следните обстоятелства: 1.
Педагогическата му подготовка и посветеността му на преподавателското поприще; 2.
Запознаването му с идеите на Вилхем Вунд за една психология и характерология на
народите, на етническите различия, типове и “физиономии”; 3. Интересът му към
генезиса на фолклора и свързаната с него съпоставка на обяснителната мощ на
различните школи, направления и теории във фолклористиката и етнологията; 4.
Общуването му с неговия тъст – украинският просветител, фолклорист и умерен
националист Михаил Драгоманов. Сплитането на тези влияния резултира в един,
движещ учения, вътрешен замисъл, вътрешна мотивоционна опора. Това е
“Шишмановизмът” като особено изтънчено съчетание на: 1. Просветéн национализъм; 2.
Културно месианство; 3. Научна критичност и строгост; 4. Последователни либерални и
демократични убеждения; 5. Искрена вяра в хуманистичната насоченост на прогреса.
Разбира се, въвеждането тук на тези понятия изисква пояснения и прецизиране, което
може да се извърши само чрез конкретно-историческия контекст на Шишмановата
жизнена ситуация: Иван Шишманов несъмнено е прогресист и европоцентрист, но
неговия европоцентризъм не е тесногръд и ограничен. Неговото потекло, историята на
неговото семейство е свързана по-скоро с Хабсбургската империя. Там се учи и воюва
под австрийските знамена неговият баща – възрожденския интелигент Димитър
Шишманов. Там завършва средното си педагогическо образование и самият Иван
Шишманов, за да продължи следването си отново на Запад, в Германия и в Швейцария.
Огромен интерес през студентските му години представлява една традиционна за
романтиците тема – тази за Индия. Прочутият фолклорен сборник “Панчатантра” и
интерпретациите на немския филолог Теодор Бенфай го правят “запален миграционист”
– привърженик на идеята за странстващите сюжети. Това е т.нар. “индийска теория” в
религиознанието и фолклористиката на ХІХ век, даваща плодотворна изследователска
насока за широки междуконтинетални съпоставки на народните култури и простор за
прилагане на компаративните методи.; Понятието “Шишмановизъм” би могло да е
производно от “шишманознание” – въведено в съвременната научна литература за
обозначаване на широко изследователско поле от приноси за живота и творчеството на
Иван Д. Шишманов на различни специалисти (Конева 2011).
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на българското етноложко познание автобиографично писмо от 14 август 1925 г.
сериозните занимания на Ив. Шишманов със санскрит и индийска литература
започват в Йена през 1884 г. (Арнаудов 1968: 325). В зрелия период на своята
научна дейност той създава и научна школа. Тя носи всички белези на школата
като вид организация на научната общност, като специализирана професионална
социална група. В нея се откроява академично ядро (център), в който се
осъществява рецепция на идеи и водещи за времето си методи и практики от
световната етнонаука, както и приемственост между учител и ученици. Школата
развива значителна за мащабите на страната и периферия от събирачи на
фолклорен и етнографски материал. За организационния и човешкия ѝ
потенциал, развит през периода от 1889 г. до 1901 г. и след това показателна е
оценката на Христо Вакарелски през 1942 г.: “Но ако се вземат всички имена – и
ония, които са обнародвали само веднъж в някоя от книгите на Сборника и
голяма част от които са в известен смисъл ученици на оная школа, ще получим
и брой и качество, които налагат едно специално изложение, което ще бъде
огледалото на нашата фолклористика. Всичко това, разбира се, е дело на
професора Ив. Д. Шишманов” (Вакарелски 1942: 211) Създаването на
народоучната школа се изразява в нейното методическо осигуряване. Ив. Шишманов разделя задачите в процеса на производството на знанието между центъра
и периферията. Периферията събира и доставя материала, центъра – го обработва и интерпретира.
Не по-малки са усилията на Учителя по посока на когнитивната
институционализация на школата като академичен център на народоучната
мисъл. Докато за сътрудниците от периферията са нужни инструкции за подбора
и начина на събиране на материала, то за академичните учени са потребни
образци на интерпретация и тълкуване, за прилагане на сравнителните методи
със системност и изчерпателност. Тук Ив. Шишманов може да се опре на
постиженията на М. Драгоманов. В научно-теоретичен и методологически план
се набелязва приемственост на идеи по линията Бенфай – Веселовски –
Драгоманов – Шишманов (Бенфай; Драгоманов). За нея красноречиво свидетелства М. Арнаудов: “..аз мога само да повторя тази висока оценка, поставила
Драгоманов близо до един Александър Веселовски, ненадминатия изследвач на
руския народен епос и на руските народни легенди, и до един Александър
Потебдя, гениалния украински лингвист и изследвач на украинските сродните
славянски, та и български обредни песни. Трябва да добавя само това, че в духа
на идеите, които тъкмо по това време се налагаха като меродавни, и по
стъпките на Бенфай, Коскен, Гастон Парис и други западни учени, които
полагаха тежест върху миграцията на мотивите и свързваха в една голяма
общност Изток и Запад, Индия и Европа, Драгоманов бе склонен да довежда
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български и славянски фолклор в тясна приемствена връзка с литературните и
религиозните традиции на Изток, чрез което и у нас създаваше почва за
новата сравнителна метода, съвсем неизвестна дотогава. Това, което
Шишманов отбелязваше само като програма в 1889 г., то ставаше чрез
образцовите изследвания на Драгоманов, все тогава, насърчителен пример и
насока за изучаванията. Широта на погледа у историка и строги критерии на
фолклориста ставаха меродавни и у нас, на смяна на романтични и митологични утопии от по-рано.” (Арнаудов 1968: 381).
Не трябва да се забравя, че терминът “научна школа” е многозначен. Найнапред школата е общност. Нейните членове са в контакт помежду си, те си
предават информация в пространство и време. Съществуването на школата може
да се основава на реално взаимодействие между участниците. Школата е реална
социална група. Животът ѝ протича поне частично в условията на единство на
време, място и комуникация. В школата се срещат и през нея преминават
различни поколения учени. Тя има един или няколко реални центъра 25.
25

Научната школа трябва да се различава от научното направление. От една страна
“направлението” може да се разбира като изследователска и предметно-тематична
насока в рамките на работата на една школа или на друг научен колектив. Например в
работата на българската народоучна школа се наблюдават специализации и може да се
говори за фолклористично, етнографско и исторконаучно направление в дейността и
заниманията на отделните учени. Антропогеографията е само едно, макар и водещо
направление в дейността на географската школа на Анастас Иширков, която разбира се,
се занимава и с физическа, математическа, икономическа, регионална география и т.н.
Трябва да се има предвид, че съотношението между научна школа, научно направление
и научна дисциплина е исторически променливо. От друга страна направлението може
да се разбира като идейно и методологическо родство и да обединява учените от
различни школи, които дори може да не са във връзка по между си. Такова “макронаправление” може да се появи едновременно в различни центрове, да “заглъхва” и
отново да се възражда. В този смисъл термини като “миграционизъм”, “еволюционизъм”
и други подобни, използвани в етноложката литература трябва да се разбират като
наименования на изследователски направления. Направленията могат да живеят векове
и да обединяват различни школи. Често обаче понятията като “школа”, “направление”,
“теория” и “дисциплина” биват редополагани и дори смесвани, поради слабата
разработеност на предметологията на етнонауките и историческата специфика на
възникването и развитието им.
На трето място под “научна школа” се разбира определен начин на добиване на
знанието и на обяснението на фактите, различен при едни учени и колективи в
сравнение с установеното у други, каквато е ситуацията с “Човекът-школа” Хаджийски
в народоуката, но това е школа само в когнитивен смисъл. (Горанова 2013: 185). В този
смисъл школата се сближава с понятието метод без да се припокрива с него. Често една
школа използва специфичен набор от методи. Така например народоучната школа
Драгоманов-Шишманов-Арнаудов съчетава методи от арсенала на миграционизма с
някои обяснителни схеми, разработени в руслото на митологичната теория и
еволюционизма. Школите се различават и по своята предметна насоченост, по
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От друга страна школата е механизъм за осъществяване на приемственост.
Тя е система от педагогически технологии, характерни за определена група
учени или отделен учен – учителят (лидерът). Научните школи, особено тези
развиващи се в областтa на етноложкото познание и съседните му знаниеви
сфери са политически ангажирани, а често и доминирани. Например М.
Драгоманов е либерал и федералист, което слага отпечатък върху генезиса на
неговите фолклорни и религиоложки интереси. Ив. Шишманов в много
отношения е негов последовател, но той действа не в условията на националнодеспотични империи, а в една малка конституционна национална държава и това
го подбужда да работи за хармонизирането на интересите на короната с
интересите на нацията. Следователно школата възниква като учителско-ученическо приемство между М. Драгоманов и Ив. Шишманов, който поначало прави
свой специфичен интернационален проект, съчетавайки ценностите на
прогресистки и либертатиски разбирания и хуманизъм с концепцията за нацията
като форма и необходимо равнище за осъществяване на прогреса и хуманизацията. Това съчетание представлява първичната “клетка”, основната идея, от
която се развива народоучния етос. Нейното ядро е състраданието към народа,
преди всичко селския, който чрез роден език и просвета трябва да бъде въведен
и просветен в едно гражданско, цивилизовано състояние, но без да губи връзката
си със земята. Показателни са думите на М. Арнаудов за човешката тайна на
Драгомановото влияние сред начеващата научна общност в България: “Няма подобра школа за оногова, който иска да се сроди с тайната на народната поезия
и на народния мироглед, отколкото прочитът на тези увлекателно написани
фолклорни студии, гдето проличава всичката солидна култура на учения,
неговата необикновена ерудиция и неговата отзивчива за копнения и търсения
на народа душа. Науката е за Драгоманов не само една чисто умствена
операция, не само студен разбор на факти и идеи, а и въпрос на деятелна
хуманност, въпрос на сближение с гения на простия народ, въпрос на вяра в
добрите заложби и в културната мисия на селянина, когото ние сме длъжни да
подтикнем към самосъзнание и да го подготвим за нов живот. Фолклорът е по
такъв начин както предмет на сериозни научни обяснения, така и път на
симпатии към народа и средство за неговото социално и просветно въздигане.”
специализацията си върху определен обект, дори по изворите на емоционалната си
мотивация. Затова възможни са класификации на школите по различни критерии,
например някои школи са преобладаващо или чисто национални, други функционират
като международна мрежа от центрове, при едни е силно ядрото, при други – доминира
периферията. Едни са от модерния тип с изразена “командна” позиция на учителя, други
са “колективистични”.
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(Арнаудов 1968: 382). От тези думи личи, че школата трябва да се разбира и като
посвещение в хуманност. Нейната просветителска доминанта обуславя култа
към научната строгост, яснота и достъпност, отвореност към народа.
Народностният фактор диктува етнополитическата ѝ ориентация, тя е школа за
изучаване и просвета преди всичко на един отделен етнос, определен главно
чрез езика. Нейната народническа и либерална традиция, разбира се, в рамките
на ХІХ век, оформя толерантността към другия, преди всичко към “инородния”,
“иноверния”, комуто по необходимост се придават същите права и възможности
като “на своя”. Но тъй като този “друг” се оказва не рядко агресивен и проявява
имперски и завоевателен рефлекс към задържания в национално-политическата
си изява “свой”, народоучната школа неизбежно е въвлечена в полемиката по
националния въпрос. По такъв начин тя е призвана с научни аргументи да
защитава националното равновесие и така се оформя и като популяризаторска,
полемична и апологетична школа. Тъй като спора между националните научни
общности на Балканите се оказва политически изкористен, а аргументацията
черпи ресурси от научната експертиза, то основен съдник и арбитър се оказва
мнението на европейската научна общност в нейните различни специализирани
“формати”: славистичен и филологически, геополитически, историографски и
т.н. Политиката се води на различни направления. В нея българската стратегия е
отбранителна, защото не допуска фалшификации и преувеличения. Тя залага на
научния престиж, на оценката на своята обективност, която ще заслужи
уважението на европейските учени. От тук най-важната насока в отстояването
на научния етос от народоучната школа се оказва съзнателното сдържане на
етноцентризма. Етноцентризмът поражда амбивалентността на научната съвест
у всеки балканец, занимаващ се експертно с етническата проблематика на своя
регион. Пресичането на националистическите изкушения без да се преминава в
разпадане на патриотизма е отличителната, представителната етико-научна
характеристика на Шишмановата школа. Поради това всяка от основните норми
на общия етос на науката, според класификацията на Р. Мертън 26 получава свое
специфично звучене, конкретизация в етико-научния канон на народоучната
школа:
1. Универсализмът в контекста на народоучния канон представлява
изискване при оценката на научните резултати учените да се ръководят не от
26

Известно е, че проблемите на етиката на науката в западната социология се разглеждат
през класическия модел на “етоса” на науката, създаден в средата на ХХ век от
американския социолог Робърт Мертън. Той обособява следните институционални
норми на науката, които имат както методологическо, така и социологическо значение:
универсализъм, всеобщност (колективност), незаинтересованост и организиран
скептицизъм (Мертън 1942; Семенова 1987: 103-117)
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патриотичната насоченост и ангажираност на това, което оценяват, а от общите
критерии и правила за обосноваване на знанието. Националните симпатии и
антипатии или кратковременния ефект в хода на политиката по националния
въпрос, не трябва да замъгляват научната експертиза. Грандоманията в експонирането на националната история и култура трябва да се преследва особено
настоятелно.
2. Всеобщността (комуналността) в практиката на народоучната школа
изисква признаването на постиженията на всички ангажирани с общия обект
учени, ако те наистина са приносни и реално увеличават знанието. Дори ученият
по редица въпроси да заема неприемлива позиция и да принадлежи към “стана
на противника”, то неговите открития трябва да се признаят, като се отделят
внимателно от етнонационалната корист в дейностната мотивация. Истинските
заслуги на учените от другите балкански науки трябва безусловно да се признават и допускат в научно обръщение.
3. Нормата за незаинтересованост изисква воденият от безкористна
любознателност български народовед да има доблестта да признае стойността на
определено откритие или изобщо на факт, който противоречи на първоначално
усвоените от него родолюбиви представи. Дори истината за дадено историческо
събитие или фолклорно явление да не подхранва българското самочувствие, тя
трябва да се приеме под натиска на доказателствата. Това ще позволи да се
изисква подобна обективност и от опонентите в “неизгодните” за тях случаи.
Нормата сочи, че националният образ не трябва да се изгражда върху “митове”,
преувеличения и неистини, че трябва да е “адекватен” на положително проверените факти.
4. Организираният скептицизъм като норма насочва учения към преднамерено усъмняване в зависимостта на своите схващания от националистически
увлечения. Ако общата мотивация за занимания с народоука се корени в един
похвален патриотизъм, то установяването отделните факти и връзки между тях
никога не трябва да се предприема само от патриотични съображения. Целта на
научното изследване е да се получи обективно истински валидно, а не етнополитически изгодно знание. Скептицизмът изисква съзнателно равнодушие към
това дали определени постижения в науката са постигнати от “своите”. Собственото авторство, както и националната изгода не са предимство от гледище на
стойността на самото знание.
Към тези основни норми на народоучния етос могат да се прибавят и
изискванията за емоционална неутралност независимо от влиянието на
новополученото знание върху националната кауза, интелектуална скромност
независимо от високите постижения на учените като българи и други норми
производни на основните.
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Заедно с грижата за спазването на този специфично ориентиран канон,
народоуците разбира се, се стремят да спазват и нормите на общия научен етос,
които по-късно формулира Р. Мертън и които се свеждат в последна сметка до
изискването конкуренцията да не възпрепятства нарастването на знанието,
личните амбиции и/или симпатии в науката да не изместват онова, което е
полезно за нея като обща кауза.
Това е своеобразна алтруистична насоченост към очистване от користни
мотиви. В конкретния случай с народоуката – от национално користни. Народоуците начело с Иван Шишманов са притежавали цялостно развит научен етос.
Разбира се, те не са били далеч от стремежа да се докажат на научното поприще
тъкмо като представители на малка, незаслужено пренебрегвана нация. Но те са
се стремели да постигнат това строго научно, следвайки етоса на науката като
път, т.е. да легитимират своята национална стойност по предписаните от европейската наука начини и образци.
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МОРАЛ И ЦЕННОСТИ
ЗА НАУЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА
ПСИХОЛОГИЯТА НА МОРАЛА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА
Emiliya Marinova
SCIENTIFIC COMPETENCES OF MORAL PSYCHOLOGY
Abstract: In the article the interdisciplinary character of moral psychology is examined. The
question of the solvability of ethical problems within the scope of psychology through both the
methods of the objective psychological analysis and the conceptual apparatus of contemporary
branches of psychology is posed. Key words:moral psychology, moral development

Във всички времена моралът и нравите в обществото са предмет на особен
обществен интерес. Те са обект както на нападки, упреци и тревоги, така и и на
значими социални проекти. Като че ли в общественото съзнание витае очакването за някаква етическа рецепта, за някакви гаранции за етическата предвидимост на моралния субект. Очакванията не се оправдават и това се оценява
като етическо безсилие. Дали пък ключът към морала и нравите не е във
владенията на не-етиката?
Обособяването на психологията на морала като междудисциплинарна
научна територия има своите научни и социални източници, но то е и много
силно мотивирано от многобройните етически питания, които остават без
еднозначни отговори. Поради това, че тя владее силата на обективното
психологическо изследване, на различния (нетипичен за етиката) инструментариум, към нея се делегират значими научни и социални очаквания.
Логично е питането за евристичния и инструментален потенциал на
територията, за мярата на етическа пригодност на обективното психологическо
изследване на морала, за етическите граници на и в психологията на морала.
Задачата, в рамките на която ще се огранича тук е да покажа, че психологията на
морала има психологически компетенции.
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Позицията по въпроса ще е изходна за представянето на една по-широка
тема – за обективното психологическо изследване и начинът на неговата
употреба в етиката.
Психологията на морала е междудисциплинарна област, която изучава
психологическите измерения на моралното съзнание, поведение и отношение на
личността.
Първоначалното самоопределяне на психологията на морала е свързано с
бурното развитие на нова междудисциплинарната област, в която етиката и
психологията имат решаващо значение. На основата на обективното психологическо изследване (психологически ескперимент) се изучават психологическите характеристики на моралното развитие на личността. Изследват се
генезисът на моралното съждение и моралното мислене, факторите и проявите
на моралното поведение, моралната мотивация на поведението. Целите са две –
1) да се обяснят процесите на морално развитие и 2) да се изработят действащи
психологически стратегии за морално възпитание.
Съвременното развитие на психологията на морала е свързано с
философското осмисляне и с етизирането на теорията на моралното развитие.
Внасянето на “етическа подреденост” в теорията, философското и етическото
осмисляне на подходите, резултатите и методите на изследване са част от
съвременната артикулация на темата за моралното развитие. Очертава се нова
насока в съвременното изследване, която излиза извън рамките на теоретичната
интерпретация на емпириката. Навлиза се в територия, в която се мисли с
категориалния апарат на етиката и философията на морала. Успоредно с
традиционния интерес към моралното съждение и рационалността в морала, към
моралния характер и към параметрите на моралното поведение се анализират
моралната идентичност, ролята на емоциите в морала, моралната комуникация и
моралното разбиране. Дискусиите са провокирани от темите за “вътрешните
основания” моралното чувство; за взаимодействието на рационалното и
ирационалното, на когнитивното и афективното; за свободния избор и
моралната автономия и др. Успоредно с тази нова тенденция се разгръща
интересът към приложното знание – интересът към теорията на моралното
възпитание нараства.
ОПОРИ НА СОБСТВЕНАТА БИОГРАФИЯ
Психологията на морала започва своя път в началото на XX в. в Европа.
Дали защото съдбата, неумолимият ход на историята или клиниката на Шарко
срещат хора с различна нагласа и с различна теоретична закваска, но френската
психологическа школа става средище и стимулатор на нови тенденции.
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Експерименталното изследване на моралното развитие е една от тях. Годината е
1932, а името, с което се свързва раждането на новата изследователска област е
знаково. Един психолог застава „на четири крака“ заедно с хлапетата в Ню
Шател, за да се докосне до техния морален свят. Жан Пиаже изучава правилата
на детската игра и моралното съждение, за да обясни развитието на морала.
„Моралното съждение на детето“ не е просто факт от една научна биография.
Piaget, J., 1932] Това е първото системно експериментално изследване на детското морално развитие. Двете публикации, които са излязли до този момент на
американска почва, все още нямат отглас. [Macaulay, E., S. H. Watkins, 1925-26;
Hartshorne, H., M. A. May, and J. B. Maller, 1928] В тях се изучават моралните
ценности и се стига до изводи, които се изключват взаимно. Едва след години, в
контекста на дискусията за същността на „моралния характер“, Х.Хартшорн и
М.Мей излизат на сцената, но остават все така в сянка. Затова пък Лауренс
Колберг, който им опонира, успява не само да разгърне структурния
когнитивизъм на Жан Пиаже, но и да завоюва огромен авторитет и влияние,
създавайки своя школа, която е жизнена и до днес. И понастоящем продължават
да се проверяват резултатите на Жан Пиаже и на Л.Колберг, като акцентът е
върху кроскултурния анализ. Нещо повече – реализирането на такова изследване
се счита за задължителен етап в обучителната програма на начинаещите
изследователи на морала. От друга страна не е случайно, че изследователи от
различни теоретични закваски посочват Ж.Пиаже и Л.Колберг за свои учители и
предтеча. Добър пример е социалният когнитивизъм, който черпи сили и от
краха на универсалните принципи н Л.Колберг.
Значителният изследователски интерес към новата гранична област
концентрира огромен човешки и научен потенциал, води до бързо развитие на
изследователския апарат и до натрупването на значителен масив от научни
резултати. Всичко това се случва в сравнително кратки срокове, създава
очакване за революционен поврат в знанията за морала, като още повече засилва
привлекателността на темата и интереса към нея. Дискусията за същността и
предмета на психологията на морала започва много по-късно, когато
изследователската област вече е факт. Темата се е разрастнала и е увлякла нови
и нови изследователи. Нашумяват изследванията на А.Бандура, С.Милграм,
М.Хофман, Дж.Аронфрид, В.Мишел, З.Фройд, Дж. Гилиган и др. Излизат
публикации, които са знакови за психологията на морала – такива са статията на
Б.Латане и Дж. Дарли ”Безотговорният наблюдател. Защо той не помага?” (1970)
и последвалата я “ Отговорният наблюдател – защо той помага?” на Т.Хъстън и
Ч.Кърт. “Покорство и авторитет” (1974), “Експериментът в социалната
психология” (1977) и “Агресията” (1977) на Ст.Милграм, “Анализ от гледна
точка на социалното учене” (1973) и “Теория на социалното учене” (1977) на
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А.Бандура са съпътствани от океан от изследвания, посветени на моралната
ситуация и на параметрите на моралното поведение. Проблемите на моралното
формиране се осмислят като предмет на обективно изследване. Така за стотици
изследователи психологията на морала става основна тема, на която посвещават
своите творчески сили и която мотивира изследователския им интерес.
Появяват се десетки научни общества, обединени от общи
изследователски задачи, присъщи на психологията на морала. Такива са,
например, Association for moral education (AME), възникнала през 1971 и
официално представена от списанието “The Journal of Moral Education”; Jean
Piaget Society, създадена през 1970 г., преименувана на Jean Piaget Society:
Society for the Study of Knowledge and Development през 1986, със списание
“Cognitive Development”; American Educational Research Association, водеща
своето начало от 1916 г. също със свои научни форуми и списание. Дискусиите
са на страниците и на научната периодика, като сред тях особено предпочитани
са “Journal of Personality and Social Psychology”, “Journal of Genetic Psychology”,
“Journal of Abnormal and Social Psychology”, “Child Development” и др.
Поредицата от кроскултурни изследвания (под редакцията на K.Ryan, Th.
Lickona, G.McLean и др.), посветени на ценностите, моралния характер,
моралното формиране, социалната среда и др. обединяват учени от цял свят,
принадлежащи към различни теоретични направления и още е открита. През
седемдесетте и осемдесетте години “Вопросы психологии” публикува поредица
от ефектни изследвания на морала на детето, чийто автори са Л.И.Божович,
Т.Е.Конникова, С.Г.Якобсон (самостоятелни и в съавторство с В.Г.Щур, С.Г.
Лавриненко, Т.М.Феодорова, Л.П.Почеревина, Ф.Т.Михайлов и др.), Е.В.
Суботски и др. Значимо е присъствието на сборника “Психологически проблеми
на нравственото възпитание на децата” (1977) и на книгата на С.Г.Якобсон
“Психологически проблеми на етическото развитие на децата” (1984). У нас
“Морал и социална психика” на В.Вичев (1974) е източник на силни внушения
за значимостта на проблемите, свързани с досега на морала със социалната
психика. По-късно излизат и няколко публикации на К.Байчинска, като част от
кроскултурно изследване на ценностното развитие.
Въпреки и сравнително млада, психологията на морала има ясно формулирани, добре обособени и убедително защитени изследователски алтернативи,
което е показателно за степента на разгърнатост и задълбоченост на изследователските търсения. Отграничавам четири основни подхода, които структурират разглежданото научно пространство: структурно-когнитивен, социалнокогнитивен, дейностен и психодинамичен, определени на основата на три
критерия: 1) общи идейни основи, 2) обща методология на изследване и 3) обща
концептуална основа.[1] Първият се развива върху основата на генетическата
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идея, структурализма, формалния анализ и метода на клиничната беседа; вторият – на прагматизма, функционализма, операционализма, бихейвиоризма и социалния експеримент; третият – на марксистката етика, културно-историческия
подход в психологията, дейностния анализ и експеримента в развитието на
личността; четвъртият – на развитието на психоаналитичната идея и психоаналитичните методи. Всеки един от тях е анализиран подробно на друго място.
(Маринова, Е, 1998, 2004, 2010)
Психологията на морала заема много солидно място в образованието и в
изработвано на стратегии за възпитание на подрастващите – както в много
развити европейски страни, така и в съвременната американска възпитателна
система. Изучаването на теоретиците, постиженията и методите, характерни за
основните подходи в психологията на морала са залегнали устойчиво не само в
програмите на Висшите училища, но и в тези на европейските и американските
колежи. Във всички американски университети се предвижда усвояване на
дилемите и стадиите на Л.Колберг; дискутира се ефективността на агресивните
социални модели; стимулира се просоциалният стил на поведение. Всеки един
колеж и университет отделят специално внимание на ценностните приоритети,
които се изучават под рубриките ”етика”, ”етически ценности” и пр. Стадиите на
Жан Пиаже и на Лауренс Колберг, моралните дилеми, „подходът на справедливата общност”, просоциалното поведение, агресивните модели, етическите
параметри на социалната среда, „машината на агресията” на Бъс, разпределението на отговорността на Милграм – всичко това и много други са в задължителната програма за обучение не само на психолози и етици, но и реално се
проиграват в програмите за личностно израстване на колежани и студенти.
Психоанализата, от своя страна също успява да заеме много солидна ниша в
живота на съвременния човек, разтерзан от тревоги, съмнения, страхове и
угризения. Така влиянието е не само върху когнитивния потенциал на съвременния образован човек, но и върху обществените стратегии за личностно
възпитание и формиране.
ПАРТНИРАНЕ НА ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВА
Уникално за психологията на морала е съчетанието на предмет и
инструментариум и по-конкретно изследването на морала с обективни средства.
Предметът на изследване се диктува от зоните на съприкосновение на етика и
психология. В същото време тяхното установяване е необходимо, но не достатъчно условие за възникването на нова изследователска област. За да може това
да се случи е необходимо предметът на общ интерес да се трансформира в предмет на специално научно изследване.
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Предметът на изследване в психологията на морала е ясно формулиран –
това е моралът в неговите проявления. Изучават се моралното съждение,
моралната мисъл, моралното поведение, моралната мотивация, моралните
емоции. Изборът на предмет следва логиката на изследователски търсения в
психологията на морала, която на свой ред се диктува от изследователските
приоритети и от избора на научен инструментариум.
Психологията на морала разчита на възможностите на “комплексното
изследване”. При него се отстоява ценностната самостоятелност на взаимодействащите дисциплини, взаимодействащи, но не лишаващи се от своята концептуална, ценностна, категориална уникалност. Етическият анализ се придържа
към една специфична плоскост на разсъждение, рамкирана от етически
ценностни жалони, която изисква интерпретация на изучаваните феномени и
процеси чрез етическите категории “добро-зло”, “справедливо-несправедливо”,
“дължимо-необходимо”, “свобода на избора-отговорност” и т.н. Отстояването на
автономността на тази територия е от изключително методологическо значение,
тъй като от него зависи дали ще се реализира пълноценно комплексно изследване или анализът ще се плъзне по нанадолнището на психологизирането.
Психологическият анализ, на свой ред стимулира развитието на психологията на морала. Може да се каже, че психологията на морала се “откъсва” от
тялото на експерименталната психология в резултат от формулирането на нови
изследователски задачи – изучаване на генезиса на моралното съждение, на
моралното правило, на моралното поведение.
Участието на психологическите методи в психологията на морала не е
равностойно. Някои от тях, и особено обективното изследване и социалният
експеримент, свързани с бурното развитие на експерименталната психология и
на социално-психологическото изследване, имат голяма тежест в конструирането на психологията на морала. В този ред на разсъждение не може да не се
подчертае значението на генетическите методи, свързани с развитието на
генетическата епистемология, както и методите на изследване на личността и
нейното развитие. Психоанализата също дава своя принос – проективните
методи устойчиво навлизат в изучаването на личността; използват се методите
на “клиничната беседа”, “на клиничния случай” и др. Не така изявено, но все пак
значимо е и присъствието на методите, характерни за невропсихологията и
психиатрията. При дискутирането на някои проблеми (пр. на моралните чувства)
се засилва влиянието на клоновете на психологията, които са чувствителни към
изследванията, разположени на границата на психологията и биологията. По
посока на социалните дисциплини територията на комплексността обхваща
граничните на социологията и психологията области, като с любопитство
поглежда към етносоциологическите изследвания. Ако трябва да се очертаят
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границите на нейната научна територия, то те са твърде неопределени и си
променят според формулирането на всяка нова изследователска задача. Като
цяло етиката и философията на морала, експерименталната психология,
социалната психология, детската и възрастовата психология, теориите на
личността, теориите на развитието, теориите на моралното развитие [2]
подготвят възникването на психологията на морала. Предметът на изследването
определя и научната територия на комплексното изследване. Така достигаме до
следващата характеристика на научната методология, която е много ясно
манифестирана в психологията на морала.
Предметът на изследване от своя страна провокира развитие на методите.
Изучаването на моралното правило и на моралното съждение при детето води до
развитие на метода на клиничната беседа при Ж.Пиаже. Неговият последовател
Л.Колберг разработва дилемите като средство за анализ на стадийността в
моралното развитие. Не по-малко ярки са обективните методи на А.Бандура,
С.Милграм и пр. Лабораторният метод и теренното социално-психологическо
проучване достигат нови висоти точно на основата на решаването на етически
задачи. “Машината на агресията” на А. Бъс, “Куклата Бобо” са създадени и
усъвършенствани за изучаването на агресивното поведение. Като резултат
психологията внася в комплексното изследване на морала генетическата
перспектива, обективното изследване, връзката на теорията с възпитателната
практика.
НАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Въпросът за научните компетенции не може да бъде заобиколен при
дефинирането на психологията на морала. Той е изключително важен не само за
адекватните интерпретация и приложение на получените резултати, но и за
осмислянето на цялостния евристичен и инструментален потенциал на
територията.
Като реални участници в изследователския процес и в препоръчителните
анализи, изследователите, които работят в разглежданата област, имат своя
изразена позиция. Тя далеч не е еднозначна – и като съдържание, и като влияние
върху социалните очаквания.
Оценката на компетенциите като психологически е застъпена (по различен
начин и с различни мотиви) от редица водещи автори. Малцина се самоопределят като психолози поради психологическа си закваска и отдалечеността си от
философската парадигма или етическия начин на мислене. Такива са (с голяма
доза условност) само изследователите от руската традиция. В дейностния
подход изследванията изцяло са потопени в психологическото поле. Психологически са задачите, целите и средствата на изследване, мисленето за
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изследвания предмет, изводите, касаещи структурата (целите и средствата) на
моралното поведение, които са съществени за теорията на моралното възпитание.
Болшинството теоретици, обаче, имат етически усет и философски
нагласи. Те се стремят към философско обобщение и търсят етическия дискурс и
точно затова се чувстват длъжни да дефинират ясно възможностите на своя
инструментариум, формулирайки ясно ограничеността на компетенциите на
своя анализ. Присъединявам се към извода им, че обективните изследвания на
морала са психологически по своя характер; компетенциите на психологията на
морала са психологически; изводите имат стойността на психологическа
експертна оценка за характеристиките и развитието на изследваните морални
явления.
Особено ясно тази теза е формулирана в когнитивния структурализъм,
където изходната задача е да се намери формално-психологически инструмент
за изучаване на моралното развитие. Анализът при Жан Пиаже има двупластова
структура, като ясно се отграничава конкретно-психологическото от формалнологическото ниво. Развитието на моралното правило, на моралното съждение, на
осъзнаването на моралното правило принадлежат на конкретно-психологическия анализ. Разбирането за „двата морала с различен произход” е средство за
формално-психологически анализ на моралното развитие. При Л.Колберг
анализът на моралното развитие е изцяло формално-психологически. Формалнопсихологически са стадиите на морално развитие, разбирането за моралния
характер, моралната зрелост, целите на моралното възпитание.
Психологията на морала възниква и се развива като научна област, която
изследва генезиса на морала. Моралното развитие, съпоставянето на индивидите
и социалните общности, нравственото възпитание и др. са теми, които естествено присъстват в предмета на изследването. В зависимост от това как се определят компетенциите на специлно изработения научен инструментариум – като
психологически или като етически, анализът тръгва по различно русло.
Така например Л.Колберг осъзнава риска при етическо съпоставяне на
индивидите и социокултурните общности. Той подчертава, че моралното
сравнение е възможно единствено в неговия психологически аспект, т. е. по
отношение на това, което е постигнато или вече е, а не по отношение на това,
което трябва да бъде, с което се ангажира философският анализ. [Kohlberg, L.
1976, p. 398.] Въпреки това, основните упреци срещу автора са именно по
отношение на възможността отделни социокултурни общности да се определят
като морално непълноценни. Обвиненията са за приписване на морална
непълноценност и за морална дискриминация.
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Ако към субекта на морална дейност се прилага етическият критерий, то
би трябвало да се говори за "добри и лоши морални съждения на индивидите";
за "градиране на индивидите като повече или по-малко морални"; за различие в
тяхната "морална ценност".
Това, което твърди авторът е, че "всеки по-висок стадий е структурно поадекватен от предшествуващите го"; че "тази адекватност се дискутира в
психологическа перспектива, характеризираща по-късните стадии като "повисоки", "по-развити", "по-диференцирани" и "по-уравновесени".[Kohlberg, L.
1981, p. 51.] Критерият, който се прилага е формално-психологически, а не
етически. Стадиите се различават по отношение на нивото на морална развитост,
което се определя по формално-психологически показатели. Твърди се, че
"високите стадии на съждение са по-морални отколкото ниските стадии във
формален смисъл".[Kohlberg, L. 1981, p. 52.]
Въпреки че за моралното развитие изследователят "е принуден да съди
само по развитието на моралното съждение", тогава, когато трябва да мотивира
различието между по-високите и по-ниските морални стадии, изследователят
напомня, първо, че понятието "морален" се изчерпва с "моралните съждения или
решенията, основаващи се на моралните съждения". [Kohlberg, L. 1981, p. 53.]
Второ, "подобно на повечето морални философи от Kant до Hare, Baier, Aiken и
т. н., ние определяме морала в термините на формалния характер на моралното
съждение или моралната гледна точка, а не в термините на тяхното
съдържание."[Kohlberg, L. 1981, p. 54.] Трето, формалното определение на
морала е възможно само ако се приеме, че съществуват нива на развитие на
моралното съждение, които в нарастваща степен се приближават към етическите
образци. Определението в рамките на стратегията на развитието "изолира
функцията, например интелигентността, но дефинира тази функция чрез прогресивното изясняване на развитието на функцията." [Kohlberg, L. 1981, p. 54.]
Подобно на Ж.Пиаже, който определя интелекта като функция, която има своето
място още в сензо-моторния интелект, но придобива своите цялостни очертания
в крайните етапи на развитие, Л.Колберг счита, че моралната функция присъства
в съжденията за "добро" , "лошо" и "трябва" на малките деца, но тази морална
функция се дефинира цялостно едва в крайните си стадии на развитие в лицето
на "принципния морал".
Л.Колберг полага усилия да се предпази от подмяната на формалнопсихологическия с етически анализ, защото заместването на формално-психологическата оценка с нейния етически аналог значително деформира идеята за
формално-психологическа диагностика на моралното развитие. Той се съгласява
с релативизма, че хората не може да бъдат оценявани като "по-добри" или "полоши", но не защото основните морални ценности са относителни и несъпос48

тавими, а защото спецификата в йерархията на ценностите се дължи на
достигнатия стадий на морално развитие, а критериите за различаването на
стадиите са психологически, а не етически по своя характер. В "Определението
на морала" той пише: "Ние държим да внесем яснота, обаче, че нашето
твърдение, че стадий шест е по-морален образец на мислене, отколкото пониските стадии е различно от твърдението, че ние можем или ще подредим
индивидите като по-вече или по-малко морални. Ние се съгласихме на друго
място, че няма приемлив или категоричен смисъл да се оценяват или да се
градират личностите като морално по-добри или по-лоши. Съжденията за
личностите като за морално добри или лоши или съжденията на похвалата или
на порицанието не са справедливи в присъствието на универсалните морални
принципи. В своя най-висок стадий принципът на справедливостта (или
принципът на максималното човешко благополучие) предписва задължението да
се действува справедливо или да се развива благополучието на хората), той не
предписва задължението да се порицава несправедливото, нито пък дава правила
за това. Въпреки че има някаква рационална основа за наказанието, няма
категорично рационална или морална основа за порицаването на другите. От
морална гледна точка, моралната ценност на всички хора е категорично една и
съща, тя е равна. Моралната теория не изисква да се създават образци за оценка
на моралната ценност на хората и твърдението, че стадий шест е по-морален
начин на мислене, не приписва по-висока морална ценност на индивида,
намиращ се на шести стадий.
Причините за това възражение са достатъчно очевидни за възпитателя.
Докато да се развива общата интелигентност като нещо добро и да се получава
наслада от напредването на детето в интелектуалния труд е философски
легитимна цел на възпитателя, напълно неоправдано е за възпитателя да
преценява детето, напредващо по-успешно в интелигентността като за
личностно по-ценно, отколкото друго, постигнало по-малко в интелигентността.
Докато само безмозъчният учител може да направи тази грешка по отношение
на тестовете за интелигентност, би било лесно да се интерпретират погрешно
нашите тестове за морална зрелост като оправдаване на такова несправедливо
степенуване". [Kohlberg, L. 1981, p. 53.]
Моралният стадий е формално-психологическата мяра на моралното
развитие. Използуваното в този контекст понятие "морална зрелост" е също
формално-психологическо по своята същност. Моралната зрелост е "по-морален
модел на мислене" или трябва да се степенуват индивидите като повече или помалко морални". "Моралната адекватност" се използва в смисъла, че моралният
стадий е формално-психологическата мяра на движението на индивида към
етическия идеал.
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Съответно и задачите на моралното възпитание са формулирани в рамките
на психологическите основи на моралното развитие. "Възпитателната цел да се
стимулира моралното развитие към стадии 5 и 6 е целта да се даде на индивида
потенциала да се занимава с моралното съждение и дискурс, а не целта да се
внуши определен морал в него".[Kohlberg, L. 1981, p. 52.] Стимулира се начинът
на мислене за моралните проблеми, а не усвояването на определени морални
образци. Съответно и целта "да се стимулира детето да е морално" се употребява
в този формален смисъл и в психологически контекст.
Ще обобщим, че структурният когнитивизъм търси формалната структура,
която е обща за социалния, моралния и интелектуалния свят така, щото,
описвайки закономерностите на психичното (интелектуалното) с формални
средства, да разкрие (по силата на аналогията) закономерностите на социалното
и моралното. Формално-психологическият анализ на трите паралелни свята
(интелектуално, социално и морално) не дава очакваното всесилно решение.
Моралното развитие се оказва неотделимо от своята ценностна потопеност и от
релативността на своето битие. Така началната задача, която е формулирана
като формално-психологическа, остава завинаги в психологическото поле, без да
може да придобие етически живот въпреки усилията на ползвателите на
формалния апарат на структурния когнитивизъм. Потребителите на формалнопсихологическите средства (стадии на морално развитие, морална зрелост и др.),
поради фриволността и отдалечеността на своята интерпретация от първообраза,
проработват негативния сюжет, като показват какво се случва, например, ако
стадирането или съпоставянето на индивидите и социалните общности не е само
формално-психологическо, а е и етическо. Така със своя мисловен експеримент
те бетонират компетенциите на структурния когнитивизъм във владенията на
психологията, прекъсвайки всички излази към строго етическото пространство.
Друг много успешен пример е социалният когнитивизъм, който тръгва
към анализа на моралното поведение със средствата на социалната психология и
на експерименталните методи, поставяйки си, обаче, по-далечни – етически
цели, които са продиктувани от социалните питания. Всъщност американската
традиция в психологията на морала поставя едни от най-централните въпроси,
които третират компетенциите на изследователското поле. Това са въпроси,
които разглеждат мястото на социалната психика във формирането и
функционирането на морала, а оттам и въпроси, свързани с взаимоотношенията
на социалната психология и етиката.
Въпросът за обективното психологическо изследване и за мярата на
неговата етическа приложимост далеч не се затваря в рамките на структурния
когнитивизъм, на социалния когнитивизъм или на която и да е друга теория. Той
50

се оказва успешен тест за адекватността на всеки научен проект в разглежданата
област.
Той се преформулира като питане за степента на решимост на етическите
проблеми в рамките на психологическото пространство – със средствата на
обективния психологически анализ и с помощта на понятийния апарат на
съвременните клонове на психологията. Връща ни към проблематика, която се
смята за базова или основоположна в познанието за морала и социалната
психика.
За да можем да си отговорим защо етическите проблеми на обществото
(не само американското) не могат да бъдат решени изцяло със средствата на
социалната психология, трябва да имаме яснота за природата на морала и на
социалната психика и да анимираме взаимовръзката в тяхното функциониране.
Нещо повече, тази взаимовръзка трябва да се мисли като начин на съществуване
както на морала, така и на социалната психика. На ниво наука тази взаимовръзка
може да бъде проследена поне на три нива. Първото е свързано с мястото на
морала и на социалната психика в регулацията на моралното поведение. Второто
ниво е свързано с анализа на понятийната система на етиката и на социалната
психология и до колко те могат да бъдат внедрени при етическия анализ на
моралното поведение. Третото ниво предполага анализ на реални етически
проблеми, дефинирани в полето на психологията на морала е свързано с
проблемите на моралното възпитание.
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БЕЛЕЖКИ:
1.Има различни класификации (Л.Колберг, Врен, Божович и др.), в основата на
които стоят различни критерии. За Л.Колберг психологията на морала се развива в три основни насоки. Това са когнитивният структурализъм, социализацията и психоанализата. Авторът въвежда пет критерия, за да представи поясно идейните параметри на своите възгледи. Те са: обяснителен принцип на
моралното развитие; основен мотив на моралното развитие; интерпретация на
моралното развитие чрез понятията универсално-релативно; произход на моралните норми и ценности; същност на социалната стимулация.
Предложената класификация е изцяло концептуална; тя не отразява методите или
други параметри на изследванията в психологията на морала. Също така трябва да се
подчертае, че социализацията и психоанализата са представени схематично,
единствено за да се дефинира структурният когнитивизъм. По разбираеми
причини извън обсега на интереса на автора остава руската школа, която,
въпреки и донякъде обособена, се включва в общата дискусия, благодарение
на плеяда от изследователи от школата на Л.С.Виготски, които “са обсебени”
от проблемите на личностното (в общопсихологичен и патопсихологен план)
– А.Н.Леонтиев, Б.В.Зейгарник, А.В.Лурия и др, а също така и на детското
развитие – Д.Б.Елконин, Л.И.Божович и др. Диалогът с англоезичните
традиции се осъществява по две основни линии – проверка и сравнение на
резултатите, получени в обективните изследвания на западните автори
(Д.Б.Елконин и неговите ученици Т.Е.Болотова и Е.В.Филипова (1971),
Т.И.Островска (1972), Е.Маринова (1980)) и реализиране на собствени
изследвания, основаващи се на обяснителната парадигма, в която моралното
развитие се разглежда като “сърцевина” на личностното формиране на
детето.
Интерес представлява и класификацията на Т.Врен, за който понятието обхваща различни, радикално различаващи се теоретични подходи. Авторът ги подрежда според степента, в която „моралната значимост на ситуацията е когнитивна
конструкция, в смисъла, че моралните съждения имат мотивираща ефикасност като причина“. Започва се с екстерналистки ориентираните концепции и
се завършва с интерналистки ориентираните. Така радикалният бихейвиоризъм и структурният когнитивизъм се оказват идейно най-отдалечени.
Характерно за тази класификация е, че се търси мястото в скалата на екстернализма-интернализма не само на отделните теории, но и на различните идеи,
които могат да съжителстват в една концепция или дори при един автор.
Проследява се многообразието на идеите, но се губи логиката на тяхното възникване и развитие.
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Ще споменем и С.Г.Якобсон, която различава четири относително самостоятелни сфери в психологията на морала. Всяка една от тях изучава различен аспект на моралното развитие – моралното поведение; морално ценните и морално одобряемите отношения към другите хора; моралните знания, представи и съждения; моралните чувства. Към подобно схващане се придържа и
Е.В.Суботски.
Въпреки формалните различия, първите две класификации са принципно
близки. В основата на екстернализма-интернализма на Т.Врен лежат
критериите, изведени от Л.Колберг. Основното различие между тях е, че
Т.Врен подрежда отделните изследвания, без да ги обобщава в по-големи
идейни течения. Ние изразяваме съгласие с общите принципи, които са в основата на тези две класификации.
Когато се търсят концептуалните различия на подходите, предложената стратегия е адекватна. Когато се търси мястото на всяка една идея в психологията
на морала и логиката на нейното развитие, анализът единствено на концептуалната специфика ограничава видимостта. Защото винаги има възгледи, които гравитират към една или друга концепция или са етап от развитието Ј, без
да са представителни за нея. Така например радикалният бихейвиоризъм има
отношение към генезиса на теорията на социалното учене, но не е представителен за последната. Ранният З.Фройд и късната психоанализа се различават
по същество . От друга страна, раздробяването на психологията на морала на
идейни атоми (както е в случая с Т.Врен) не позволява да се проследят нито
развитието на възгледите, нито произходът на идейните конфликти. Kohlberg,
L. Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach. – In: Moral
Development and Behaviour: theory, research and social issues. Lickona, T. (Ed.), New York, Holt,
Rinehart & Winston, 1976, pp. 48-49. Wren, T. Caring about morality. Philosophical
perspectives in moral psychology. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1991.
Якобсон, С. Г. Психологические проблемы этического поведения детей. М.,
Прогресс, 1984, с. 6-8. Kohlberg, L. Moral Stages and Moralization: The
Cognitive-Developmental Approach, p. 48.
2.Теориите на моралното развитие интерпретират темата за същността,
характера, критериите и пр. на моралното развитие. В контекста на нашето
изложение е важно да се знае, че те, първо, не са обвързани задължително с
психологията (има културологични, социологически и други. теории на
моралното развитие). Второ, те не се основават задължително на
експериментален опит (Л. Леви-Брюл, Е. Дюркем и др.). Преглед на теориите
на морално развитие има в: Kay, W. Moral development. London, George Allen
& UNWIN LTD, 1970.
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ФЕМИНИЗЪМ И ОБЩЕСТВО
РОЗИ БРАЙДОТИ. НОМАДНИЯТ СУБЕКТ И
ИГРАТА НА РАЗЛИЧИЯТА
ТАТЯНА БАТУЛЕВА

Tatyana Batuleva
THE NOMADIC SUBJECT AND THE GAME OF THE DIFFERENCES
Abstract: The text is an attempt to analyze Rosy Braidotti’s nomadic theory as a successful
essay of overcoming the opposition between differentialism/constructivism as two forms of
reductionism : Not only in her review of the development of the feminist movement, but also in
her theory of nomadic subject and nomadic ethics
Keywords: nomadic theory, nomadic subject, sexual difference

За един парадокс
В пъстрата палитра от дебати между различните феминистки теории
особено място се пада на дебата есенциализъм-антиесенциализъм. Антиесенциалистките тръгват по пътя на деконструиране на женското като част от пообщото деконструиране на модерния субект, приемайки, че то не е свързано
само с жената като биологична и културна реалност. В основата на техния
проект стои виждането, че джендърната идентичност е перформативна. Тяхната
критика е насочена към понятието “различие”, което водело до фиксиране в
границите на определена идентичност, зададена от опозицията мъжко-женско.
От своя страна, теоретичките на различието, т.е. диференциалистките, приемат,
че половото различие е универсално и играе ролята на модел на всички останали
различия. В този ракурс понятието “джендър” се разглежда като прекалено
фокусирано в материалността. Очевидно всяка феминистка теория избира свой
път за спасение от логиката на идентичността. На места тези пътища се
пресичат, друг път вървят успоредно или поемат в коренно противоположни
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посоки. Такъв е случаят със Силвиан Агасински и Джудит Бътлър в
отношението им към различието и джендъра. Според Бътлър разделението
мъжко-женско не може да се търси по линия на пола, защото не само джендърът,
но и полът е социално конструиран: съществуват множество джендърни
идентичности, които са без отношение към анатомичните или социалните
дадености (Бътлър 2003). Докато Бътлър приема, че половото различие не
трябва да се разглежда по бинарен модел (както е в теорията на смесеността на
Агасински), за Агасински неутрализирането на половото различие и подмяната
му с категории като “джендър” и “сексуалност” е “троянски кон” за
феминистката теория (Агасински 2001). В своя критически прочит на Бътлър
френската философка стига до извода, че с твърдението си, че категории като
жени, мъже, различие между половете просто не съществуват, подобни теории
не позволяват да се разбере насилието, на което жените са били и продължават
да бъдат обект. Тя иска да покаже, че, каквито и да са движенията на социалния
пол, или джендъра, те никога няма да могат да преминат границите на своето
изначално пространство: мъжко-женския дуалитет и фактът на половото
различие като такова остава незасегнат (Agacinski, 2012).
Без да привеждаме подробно различните оптики, аргументиращи едната
или другата позиция, ще се спрем на номадната теория на Рози Брайдоти, която
според нас представлява опит да се преодолее противопоставянето есенциализъм-антиесенциализъм. Но преди това накратко ще припомним думите на
Дерида за визията на Левинас за женското. Левинас приема женското за модел
на изначална откритост и способност за безрезервно отдаване на Другия. Значи
за разлика от Фройд, според който тъй като поради по-слабата способност за
нагонна сублимация, жените не успяват да преработят завистта и имат много
слабо чувство за справедливост (Фройд 1991:432), Левинас търси в женското
предетическия произход на етиката; в същото време обаче прави аналогия
между него и вътрешността на къщата, приемаща този, който я обитава. “Трябва
ли да избираме между два така несъвместими прочита?, пита Дерида в “Сбогом
на Еманюел Левинас” (Derrida 1997:85). В първия случай, посочва той, Левинас
издига “нещо като феминистки манифест”, обвързва женското с “Другия”,
изключения, този, за когото субектът поема отговорност преди всеки дълг,
преди всяка онтология, а в другия остава верен на традиционните визии за
жената като интимност и гостоприемство. Обяснението на Дерида е, че
“женското” означава място на “противоречие на формалната логика”: насилвано
и неприкосновено, досегаемо и недосегаемо, то не може да бъде разбрано без
допускане на същност, чийто “онтологически статут е в това да се променя”. С
това то показва възможностите за преход, за парадоксално съжителство на две
противоположности, запазващи напрежението помежду си.
55

Според Брайдоти във феминистката теория през 90-те години се
наблюдава криза на понятието джендър. Заради своята “теоретична
неадеква.тност, политическа аморфност и неопределеност” (Брайдоти 2000:224)
то е атакувано както от диференциалистките, така и от постколониалния
феминизъм. Брайдоти разглежда разделението на пол и джендър като “удобна
бинарна опозиция” (2000:225), губеща своя политически и епистемологически
смисъл в не-англоезичен контекст, в който предпочитаният термин си остава
“полово различие”. Подобно на Агасински, Брайдоти приема, че джендърните
изследвания може да се окажат прикрита форма на завръщане на
маскулинността. Феминистката авторка оценява високо приноса на френските
представителки на диференциализма и особено на Люс Иригаре, които не само
критикуват патриархалната система, но и съдействат за позитивното
утвърждаване на женските ценности. Брайдоти разглежда възникналите през 80те години полемики между диференциалистките и привърженичките на
джендърната теория като противопоставяния между “две форми на
редукционизъм – идеалистически, т.е. редукция до текстуалността, при едните и
материалистически, т.е.редукция към материалността, при другите, като и двете
са “крайни версии на есенциализма” (2000:228). В този контекст е ситуиран
нейният опит за нов, позитивен прочит на женското. Като отхвърля
психологическия и биологическия есенциализъм, Брайдоти изважда на показ
конкретната, въплътена природа на женското. Тя тръгва от вече споменатия
парадокс – парадокса “жена”: понятие, което стои в основата на феминизма, но в
същото време е подложено на критика отвътре, така че се нуждае от преразглеждане. Като приема нуждата от деесенциализация, тя все пак изтъква, че
категорията различие е по-евристичнa в сравнение с категорията джендър,
защото дава възможност за диференциране субектността на жените. И самата тя
разглежда феминисткия проект като съвкупност от степени на различие.
Идентичността като игра на различията
В центъра на своя размисъл феминистката авторка поставя въпроса за
“идентичността, разбирана като средище на различия” (Брайдоти 2000:233).
Така, като обвързва идентичност и различие, тя се фокусира върху “живия
процес на трансформация на аз-а и на другия” (2000:234-к.Р.Б.). Според нея във
феминисткия проект има три степени, или нива на различие, които съществуват
едновременно. Първото ниво засяга различието между мъже и жени. Тук към
основните характеристики на субектността тя включва фалогоцентричност,
универсалност, тъждество със съзнанието, рационалност, способност за трансценденция, отрицание на телесното; неин контрапункт са женските характеристики като: субект, “различен от”, т.е.носител на липси и обезценено
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различие; неосъзнатост; ирационалност; иманентност; отъждествяване с телесното (Брайдоти 2000:235-236). Според феминистката авторка на това ниво на
анализ главният фокус е критиката на универсализма, който всъщност се
идентифицира с мъжкото начало, както и на представата за различието като
нещо негативно. Тук водещо е утвърждаването на жената като субект, различен
от мъжа.
Второто ниво включва многообразните алтернативни форми на феминистка субектност, различните типове женски опитности, т.е.при него анализът
се съсредоточава върху различията между жените. То включва многообразието
от форми на женския субект. Тук Брайдоти противопоставя “жената като другия”
на “реалната жена”.
Третото ниво обхваща вътрешните различия, присъщи не на обобщената
категория “Жена”, а на “всяка реална жена или на жената-феминистка-субект”:
то борави с вътрешната множественост, конкретния опит и живата памет. Негова особеност е, че включва не само съзнателния субект, но и субекта на несъзнаваното, като по този начин показва колко сложна е въплътената структура на
субекта (Брайдоти 2000:242).
Ситуирани както в пространствена, така и във времева перспектива,
описаните три нива са израз на “различните структури на субектността, както и
на различните етапи в процеса на ставането на субекта” (Брайдоти 2000:234).
Специфичен момент от вижданията на Брайдоти е разграничението, което
прокарва между идентичност и политическа субектност. Докато политическата
субектност е израз на съзнателна, волева позиция, идентичността, напротив, е
заложена дълбоко в несъзнаваните процеси. Тя представлява сложно, многомерно цяло, в което действат и противоречия, и “политическа некоректност”, и
несъзнавани и неподдаващи се на рационален контрол, интернализирани образи
(Брайдоти 2000:243).
Феминистката авторка представя идентичността като игра на разнообразни аспекти на аз-а, която се определя от отношения с и във връзка с
другото; тя, освен това, е ретроспективна, бидейки закрепена в паметта и
възпоменанията.
Като обосновава тезата за фундаментално несъвпадение на идентичност и
съзнание (Брайдоти 2000:242), Брайдоти подчертава, че преобразуването на
субекта не може да стане само по съзнателен път, а чрез “стратегическо реесенциализирано въплъщение”, въздействащо на многостепенните структури на аз-а.
Ето какво пише тя в книгата си “Номадна теория”: “Несъзнавани спомени, а
също и колективни канали за невронна и генетична информация ни владеят
много по-силно, отколкото всеки морален императив (Braidotti 2012:24).
Подобно на Иригаре, в собствената си изследователска перспектива Брайдоти
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разглежда половото различие като нещо, което винаги е тук, налице, а не като
нещо конструирано. То е позитивно, схващано извън наложената от бинарните
норми на фалогоцентризма рамка; съчетава трите посочени от нея нива на
феминисткия проект – като различие между мъжко и женско; като различие
между жените; и като израз на вътрешното многообразие у жената.
Според Брайдоти първите две нива принадлежат към продължителното,
линейно историческо време, а третото – към вътрешното, дискретно време на
генеалогията (Брайдоти 2000:244). Всъщност по собствените ѝ думи тя се
придържа към тезата на Юлия Кръстева (“Времето на жените”) за двете нива на
субектност, за които следва да държи сметка всеки феминистки проект:
историческо ниво, покриващо дейността на феминистките в исторически план, и
идентичностно ниво, релевантно на съзнанието. От една страна – историята,
общността, която се формира на основата на общата ситуация на женското
изключване, а от друга – несъзнаваното, конкретния житейски опит. Бихме
могли да наречем тези различни нива “големия разказ” на общата памет и
“малките разкази” на конкретния опит. Брайдоти подчертава необходимостта от
политика на локация, която, признавайки различията между жените, насочва
вниманието си към мястото, от което долита женският глас (Брайдоти 2000:240)
и от което извира алтернативната памет. Такава политика произтича от
контекста, обуславящ специфичните “ставания” и асиметричните релации при
мъжете и жените. Това осмисляне на историческото развитие на женското в
неговия общностен и личностен контекст има своя проекция и в теорията на
самата Брайдоти. Утвърждаването на играта като нещо по-висше, по-автентично,
пулсиращо на границата на децентрирането и утвърждаването тласка феминистката авторка в друга, различна от тази на диференциализма посока.
Номаден субект
Брайдоти запазва фундаменталната мъжко-женска определеност, но за
разлика от тезата за двусубектната култура у Иригаре и “смесеното човечество”
и “универсалността със знак плюс” у Агасински, изгражда своята визия за
различието върху номадния субект. Той в значителна степен е вдъхновен от
автори като Жил Дельоз и Феликс Гатари и тезата им за миноритарната
политика, чиито основни механизми можем да резюмираме като: процес на
ставане като трансформиращо движение, което засяга субекта като цяло, а не
отделни негови страни; отказ от ретериториализация и от придобиване на
мажоритарен статут.
Номадният субект е различен от модерния субект. Негова особеност е
“качественото многообразие”, което е различно от “присъщата на капитализма
количествена множественост”, т.е.тази, която покрива само пространственото
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разгръщане на различия с цел установяване на ефективно господство над
индивидите. Затова в номадизма Брайдоти вижда противник на капитализма,
противник, който превръща разделенията в инструмент за борба. Неговата
стратегия включва “пролиферира(не) на генерираните от капитализма идентичности чрез безкрайни ризоматични продължения през различните страти на
времето и пространството” (Braidotti 2006:141). Поради тази причина разнопосочните “феминистки реапроприации на женското” не я притесняват, а гледа
на тях като на “калейдоскоп от възможни стратегии, потенциално противоречиви
и високо подривни”.
Вече споменахме, че номадният субект следва “ставането миноритарен” на
лансирания от Дельоз и Гатари модел, защото запазва отстоянието си както от
наложената от мажоритарния субект норма, така и от изкушението да формира
своя общност, своя мажоритарност. Ако “ставането номад” като процес на
движение към себе си, се родее със “ставането миноритарен” на Дельоз, то в
обясненията на Брайдоти за разликата между качествено многообразие и
количествена множественост долавяме влиянието на Люс Иригаре и размислите
ѝ за различието. Да си припомним, че Иригаре оспорва тезата за превръщането
на количествените изменения в качествени, защото превръщането на качественото различие във функция на количеството лишава това различие от автентичност. Брайдоти споделя възгледа, че “ставането миноритарен”, или “ставането номад” засяга всички, но, водени от собствената си маргинализация, жените
се приспособяват по-лесно към него (Braidotti 2006:133). Значи Брайдоти на
единен противопоставя не “двусубектен”, а миноритарен, като миноритарен
предполага и множествен, и многообразен. Целта е раждането на нов субект,
чиито движения съхраняват играта и преодоляват насилието на центъра. “В
центъра няма ставане – (…) – всичко се разиграва в маргиналните полета”, пише
тя (Braidotti, 2003:30). Тук може да потърсим аналогия и с тезата на Дерида,
който разглежда събитието на деконструкцията като игра, чието “осмисляне” е
преди всяко присъствие и отсъствие (“Писмеността и различието”). В своето есе
“Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки” Жак Дерида
обвързва играта и деконструиращия жест; показва противоречивата кохерентност на центъра, чиято организираща роля бързо се изчерпва и впоследствие той
се превръща в ограничител на играта (Дерида 1998:408-409). Спецификата на
номадния алтернативен субект на Брайдоти обаче не е само в неговата деконструирана, децентрирана структура, но и в интегрираността му с окръщаващата
го среда. Това е субект, не просто децентриран, а прекодиран, “колективна
цялост” (Braidotti 2006:41), която е в тясна връзка със своята среда, възел от
интерконекции, предоставящи “цял спектър от все още неопределени, но винаги
прекрасни възможности”.
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От номадния субект Брайдоти извежда своята теория на номадното, която
дефинира като приложение на фундаменталните принципи, заложени в книгата
“Номадни субекти”. Ако в “Номадни субекти” тя дефинира номадизма като
“различието между половете, разбирано като възможност за промяна на
позицията, която заемат множествените женски, феминистки, телесно въплътени
гласове” (Braidotti 1994:249), в “Номадна теория” обяснява, че нейната стратегия
е да реинсталира мобилността в сърцевината на мисленето”, като актуализира
неунитарната визия за субекта (Braidotti 2012:1). Номадната теория е свързана с
философията на различието, защото подобно на нея, се откъсва от дуалистичното мислене и метафизиката. В същото време обаче с някои свои положения е
близка и до перформативната визия, споделяна от джендърната теория. Като
изразява пристрастията си към Люс Иригаре и Жил Дельоз, философи, към
които “изпитва най-малки съмнения” и с които усеща най-тясна близост, тя
фокусира вниманието си върху пресечната точка на понятията “въплътен
материализъм” и полово различие, която според нея е ключова за философията
на ставането. В нейната теория за една “мултицентрирана, вътрешно диференцирана женска, феминистка субектност” водещи са концептите за “сетивно
трансцендентално” (заимствано от Иригаре) и “емпирично трансцендентално”
(Дельоз). Тялото “не е нито същност (…), нито биологична субстанция, а игра на
сили, повърхност на интензивности, чисти симулакри без оригинали”. Женската
телесна реалност се разгръща в процес на ставане”, който никога не е
окончателно фиксиран, а съществува “на различни равнища на сила и желание”.
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ
ПАРАДИГМИ
АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ – ЗНАЧЕНИЕ
И ВЛИЯНИЕ ИУДАИЗМА, ХРИСТИАНСТВА И ИСЛАМА: КАВКАЗ КАК ТОЧКА
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АВРААМИЧЕСКИХ
РЕЛИГИЙ
СТЕФАН ПЕНОВ
Stefan Penov
THE ABRAHAMIC RELIGIONS: IMPORTANCE AND INFLUENCE OF
JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM.
(Caucasus as one of the intersections of the Abrahamic religions)
Abstract: Judaism as a religion and religious philosophy is an absolute sistematic original of
the monotheistic and Abrahamic religions. The civilization of Europe, including Bulgaria and
Russia, certainly finds its spiritual roots in Judaism, in Christianity, in mythology and
philosophy of ancient Greece and Rome, Byzantium and even in the European tradition.
However, it is impossible to deny the influence of the Chaldean religious and scientific
traditions or deny Egyptian religions, scientific and mystical culture. In fact, the subject of
philosophy and religion is one and the same – the rise and climb of the world mortal and
tangible to the world the eternal and absolute. Of course, the means and methods of theology
and philosophy can be similar and different. Ultimately, the current value have only Judaism,
Christianity and Islam, but they, together, can not be traced historically triadic principle of
development and removal with preservation, which would lead to a single system. For
example: Judaizm created, systematized and has an absolute ontological truth that has
transformed into a unified and harmonious culture, balancing social and religious, the
individual and society in a harmonious unity. However, this is a way towards / removing
internal contradictions/ or externaly leads to contradictions. State Christianity removed
Judaism only partially because it was paid to the development of the only political science,
dogma and metaphysics, epistemology, and enriching their outwardly-religious culture of
naive realism. To some extent it was incomplete dialektical negation and synthesis at the same
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time but in different ways. Therefore, not all the contradictions between the individuals, society
and klericalizm have been removed and adapted in early Christian countries!
Islam began to ride off or extract from Judaism and Christianity, but religion has led to
the maintenance requirements of a particular ethnic group and klas of people. Thus, although
he knows it, but does not use the full ontological truths. Christian Complexes of plagiarism or
the change of Islam exacerbates primitivism, harizmatizm and aggression. The internal
contradictions of Christianity, Islam exacerbates the external opposition to others. The
transition from feeling charisma, primitivism or live without aggression can only be moving in
the direction of mysticism / Sufism /, but that leads to the abandonment of real and everyday
solutions of problem and choosing between aggression or deep mysticism. And this is an
inspiration to improve the temper!This way, attempts to overcome Judaism, from the one side
to the development of religion, and the dissemination of the values of Judaism and from the
other side is fraught with conflicts and insuperable external and internal contradictions. In
other words, all the monotheistic religions and the abrahamite until they can look unshakeable.
Way out we find only in education & in teaching and practice of monotheistic and universal
values, as well as in the synthesis of religion, philosophy and science! Then, let us compare
religion and society, church and state as a union of the two groups: Comparative table with
correlation analysis of the Abrahamic Religions and philosophy of religion.

Введение: Иудаизм как религия и религиозная философия является
абсолютным
систематизированным
оригиналом
монотеистических
и
авраамических религий. Цивилизация Европы, включая обязательно Болгарию и
Россию, находит свои духовные корни в иудаизме, в христианстве, в мифологии
и философии древней Греции и Рима, Византии и вообще в традиции Европы.
Однако, нельзя отвергать влияние халдейских религиозных и научных традиций
или отрицать египескую религиозную, научную и мистическую культуру. На
самом же деле предмет философии и религии один и тот же – восхождение и
возвышение от мира бренного и ощутимого к миру вечному и абсолютному.
Конечно, средства и методы теологии и философии могут быть и схожими, и
различными. В конечном счете современное значение имеют только иудаизм,
христианство и ислам, но у них, вместе взятых, исторически не прослеживается
принцип триадического развития и снятия с сохранением, который привел бы к
единой системе. К примеру : Июдаизм создал, систематизировал и владеет
абсолютной онтологической истиной, которую превратил в единую и гармоническую культуру, балансировав социальное и религиозное, личность и общество
в гармоническое единство. Однако это/сняв внутренние/ приводит к внешным
противоречиям. Государственное христианство сняло иудаизм только
частично, ибо оно акцентировало на развитие только политологии, догматики и
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метафизики, обогатив их гносеологией и внешне-религиозной наивно-реалистической культурой. В какой-то мере оно стало неполным диалектическим
отрицанием и синтезом в одно и то же время, но в разных отношениях. Поэтому
не все противоречия между личностями, обществом и клерикализмом сняты и
гармонированны в християнских странах! Ислам начал выдержкой из иудаизма
и християнства, но привел религию к обслуживанию требований определенного
этноса и класа людей. Таким образом он, хотя и знает, но не обладает полностью
онтологическими истинами. Комплексы христианства о плагиаризме или вине
ислам усугубляет примитивизмом , харизматизмом и агрессией. Внутренные
противоречия христианства ислам усугубляет внешним противопоставлением
другим. Переход из чувства харизматичности, примитивизма или жить без
агрессии возможно только продвигаясь в сторону к мистицизму /суфизм/, что
может привести к отказу от решения реальных проблем. Однако благородство и
мисцизм также ведут и к оптимизму.Таким образом, попытки одолеть июдаизм
привели, с одной стороы к развитию религии и ознакомлению с ценностями
иудаизма, а с другой стороы это чревато конфликтами и непреодолимыми
внешными и внутренними противоречиями. Иными словами, все монотеистические и авраамические религии пока только могут выглядеть
незыблемыми. Выход мы находим только в образовании, преподавании и
практики монотеистических и общечеловеческих ценностей, как и в синтезе
религии с философией и наукой!
Давайте рассмотрим отношение религии и общества; церковь и
государства как противоречивое единство двух или нескольких множеств, а
также место личности в любом множестве: (СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА с
корелационен анализ на Абрахамичните религии и философията на религията):
ИУДАИЗМ – Judaism – Юдаизъм :  יהדות/ שמע ישראל
– שБожественное произхождение с уникальной детерминацией = чудотеофания! Хорошо сбалансированные гармонические 613 Заповедей( +248;365); существует до 15 руководящих принципов; иерархия из 10 небес или
уровней онтологического совершенства бытия, уникальность Монотеизма.
Оригинальный образец для абрахамических религий. Религиозное и светское/мирское суть множества в единстве. Личность и общество не противопоставеные. Мир, жизнь и творчество являются школой /йешива/для бессмертной
личности. Личность развивет 5 душ=ступени духовности: нефеш, нешама, руах,
ейхида и хайа. Каждый отдельный субъект имеет 1 тело, 5 душ, 2 уровня жизни
ивключая и потусторонный мир: “ехад прат йеш ехад гуф, хамиша нефеш; шнай
хаимим ве аолам хаба“. Танах: Тора, Писания и Пророки ( ( )תורה, (& )נְבִיאִ ים
())כְּתוּבִים. Единство религиозной и светской култур. Нет границ между
религиозным и светским. Обе множества становятся интегралным одном!
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Б.Име/ХаШем и бытие суть акроними (  !)ה ו י הМесия чeловек, благословленый Всевышним, а не сам Бог. Человек живет как человек и умирает в
качестве человека. Однако можно говорить о бессмертие личности (almavet) – в
„аолам хаба“где попадают после „аолам йеш йешива“.
Нет 2 группы/ множества и схематическое изображение становаятся
:Маген Давид и символ жизни-яйцо. Изповедание и практика иудаизма
поднимают дух, человека, организуют жизнь и межличностные отношения.
Активность личностти-субъекта и постъупательное развитие общества.
Оптимизм! Божественное всеприсустние и благодат: Shekinah!

Religious & Secular groups
are in union. 13 leading
principles. Person and Society
are not in contrapositions
World, Life and creativity are
school(yeshiva) for immortality!

Христианство – Christianity: В Христианстве Бог воспринимается как
Троица.

Возникает как эпигон и иудейская секта. Выступает и как
движение бедных и угнетеных на основе трансфорвммированных идей на иесеев
и назореев. Почти 2 000 л.после Моше в IV в. становится государственной и
имперской религией. Генерирует противоречия между църкьюа и
государством, между религиозным и светским множествми, у которых в может
быть не более чем общее подмножество.
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Приводит к междуличностной
конфронтации и мултиплицираваню
Multiplication of
до более чем 2 000 деноминаций.
denominations.
Комплексы вины и плагиаризма.
Развивает мисионерство и часто,
Resurrection and
где партиципация невозможна,
применяет
насилие.
Личности
salvation in future.
вменеятся чувство вины и първородного греха. Сам Бог и в
качестве человека должен стать спасителем. У Человека трехзначная конституция: дух, душа и тело. Однако,
предпочтение к идеи возкресения тела, а не к безсмертие на души, ибо бессмертие личности без тела неполноценно.. Религиозные учреждения дублируют государство: модель Папо-Чезареев или Цезаро-Папистов. „Теперь послушание, а
спасение –
где-то в будущем. Диалог оптимизма и пессимизма. State
Christianity: Inner and outer Contradictions Tension in the inner and outer
world: External contradictions are resolved with violence. Growing inside
opposites. Struggle- secular and religious!

ИСЛАМ – ISLAM – ИСЛЯМ
В Исламе / = послушание / «Бог есть один» = «Аллах яхад» и
трансцендентен. Человек – дуалистическое «мужское семя и дух Бога»,
состоящий из души и тела. Мусульман живет с чувством харизматизма и правды
с последней инстанции. Теологи компрометируют комплекс плагиата и
неполноценности. Чтобы избежать внутренних противоречий, создаются
внешние. Учение просто, но умножается и может все сделать. Личность и
общественность подчиняются религии. Социальное управление возможно
только в тоталитарном стиле, где религиозное большинство подавляет,
исправляет и принимает на себя функции светского общества. Харизматический
закон религии подчиняет светскую жизнь и межличностные отношения. 4
историмески сдложившихся государственных суннитских и 2 шиитских школ. В
угнетении личность, общество и знания снижаются. Из фундаментализма и / или
субстанциализации следует: мистицизм или вторжение! В агрессивных
ваххабитах и фундаменталистах шариат может противостоять Алкоране.
Суфизм, как спиритуалистический ислам, ищет мистические знания.
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Beyond the idea of prophecy is directly filiation of ideas of Judaism and
Christianity transformed, simple but realistic look. Individuals has an
immortal soul and beyond earthly paradise. This is combined with the idea of
returning the miracleworker Jesus, the fight against Shaitan Iblis, the Day of
Judgment in the Apocalypse, but contributes to the lack of freedom here and
now, with less creativity and no choice but: Obedience or not! Totally
suppress secular. Choosing between aggression or deep mysticism. And this is
an inspiration to improve the temper!
Влияние юдаизма, християнства и исляма на Кавказските страны на
примерах из Кавказской Албании/ V до н.э. – VIII в. н.э./. ( Influence of the
Judaism, Christianity and Islam on the Caucasus countries with examples of
Caucasian Albania / V BC – VIII century AD) Кавказская Албания существовала с
V-IV до н.э. по VIII в. от Р.Хр. Столицы были Кабала/Кабалак и Партав/Барда.
Пользуемые языки агванский, грабар, парфянский, среднеперсидский и
тюркские наречия. В конце II в. – середине I в. до н. э. Албания превратилась из
союза племён в раннеклассовое государство со своим царём.Главным городом
Албании до VI века была Кабалака; Кабалак. Этот город просуществовал до XVI
века, когда был разрушен войсками Сефевидов. Его руины сохранились в
современном Кабалинском (до 1991 года – Куткашенском) районе Азербайджана. Октавиан Август упоминает в своей надписи о «союзных» (под чем нередко
понимались вассальные) отношениях с царями Албании, равно как Иберии и
Мидии Атропатены. На протяжении I в. до н. э. в Албании нередко стояли
римские воинские части (видимо, для охраны Дарьяльского ущелья от аланов), и
одна из них даже оставила в 90-х гг. надпись на берегу Каспийского моря.
В 116 г. Траян, ненадолго превратив Кавказа в римскую провинцию, «дал
албанам царя». Однако вывод римских войск вернул албанам относительно
независимое положение. Бедствия, которым подверглись кавказские страны в
III веке из-за персидских нашествий, заставляли многих людей искать убежища
в Албании, что способствовало социально-экономическому развитию этой
страны. Древнегреческий историк Клавдий Птолемей (II век) в своем
географическом описании Албании делит её территорию на пять зон,
естественногеографическими рубежами которых выступают называемые им
реки Восточного Кавказа на територии Азербайджана. Царь Урнайр, первым
среди албанских царей принявший христианство и крестившийся в Армении ок.
370 года, был верным союзником Персии, и в награду за этот союз Албания
получила свою долю при разделе Армении между Персией и Римом(387)
области Арцах Утик и Шакашен. Именно в Утике, в следующем столетии, царь
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Вачэ построил город, который назвал в честь персидского царя
Пероза Перозапат и который стал известен под названием Партав (позже
Бердаа); впоследствии этот город стал столицей Албании. Однако в
дальнейшем Албания стала подвергаться всё более сильному давлению
Сасанидского Ирана – как политическому, так и религиозному (принуждение к
принятию зороастризма, действительно имевшего корни в стране, особенно на
ираноязычном востоке). В частности, албанского царя Вачэ заставили перейти в
зороастризм, но он, впрочем, вскоре вернулся к христианству. В результате
в 450 г. албаны приняли участие в антиперсидском восстании, которое возглавил
спарапет (главнокомандующий) персидской Армении Вардан Мамиконян и к
которому примкнули также иберы. Первая крупная победа восставших была
одержана именно в Албании, при городе Халхал, который служил тогда летней
столицей албанских (а ранее, армянских) царей. Затем, однако, восставшие были
разгромлены в Аварайрской битве. В 457 г. царь Вачэ поднял новое восстание;
в 461 г. самостоятельность Албанского царства была ликвидирована, и Албания
стала марзпанством смарзпанством – провинцией (военно-административным
округом) в составе Сасанидского государства. Вновь вспыхнувшее восстание
трёх закавказских народов, которое возглавили иберийский царь Вахтанг I
Горгасал («Волчья Голова») и армянский спарапет Ваган Мамиконян (481—
484), заставило персов восстановить царскую власть в Албании. При царе
Вачагане Благочестивом (487—510) проводится активная христианизация
населения и вообще наблюдается культурный подъём; по словам современного
ему историка, он построил столько церквей и монастырей, «сколько дней в
году». Однако с его смертью царская власть в Албании вновь была ликвидирована и заменена властью персидских наместников – марзпанов. Впрочем,
сохранились мелкие князья, происходившие из местной ветви парфянской
династии Аршакидов. Тем временем через Дербентский проход усилились
набеги кочевых племён с севера. В 552 г.в Восточное Закавказье вторглись
савиры и хазары. В VII—VIII веках через территорию Албании, сменяя друг
друга, проходили хазары и арабы, боровшиеся за контроль над регионом. В
период арабского владычества, албанский католикос Нерсес I Бакур (688—
704 гг.) попытался перейти в халкидонизм, признав таким образом духовное
начальство Константинополя, но был низложен великим князем Албании Шеро
и другими феодалами, оставшимися преданными Албанской церкви, и проклят
на поместном национально-церковном соборе 705 года. Невзирая на практически полную ассимиляцию албанцев-христиан среди армян, Автономный
Албанский (Агванский) католикосат в составе (резиденция в Гандзасаре,
исторически (Нагорный Карабах)) просуществовал до 1836 г. (Википедия 2015
& Кирил 2005).
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По «ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ», под редакцией на патр.
Кирилла, 2005 г., «Албания «древняя страна в Вост. Закавказье на территории,
примерно совпадающей с границами совр. Азербайджана“. Албанская Церковь
– одна из древнейших христ. Церквей на Кавказе. Согласно местной традиции,
начало христ. проповеди в этих краях относится к I-II вв. и связано с именем
ап. Елисея, ученика ап. Фаддея. После мученической кончины Фаддея в
Армении ап. Елисей (Елишай) возвратился в Иерусалим, где принял посвящение
во епископа от Иакова, брата Господня, и направился в А. К. Апостол начал
проповедь веры Христовой в Чоле (Чоре) (Ист. Ал. I 6; II 4; III 16/17; III 23/24).
Там, «в краю мазкутов», ап. Елисей принял мученическую смерть; позднее были
обретены его мощи. Хотя почитание Елисея установилось, по-видимому, лишь в
VI-VII вв., он стал подлинным символом албан. христианства: местная Церковь
неизменно чтила его память, житие Елисея включено в арм. синаксарь. В той же
вост. части буд. Албанского марзпанства проповедовал и др. ученик ап. Фаддея,
Дади, над могилой которого во 2-й половине I в. был основан монастырь
Дадиванк «Второе крещение» А. К. имело место при св. Григории Просветителе в нач. IV в. По одной из редакций его жития, когда святой направлял
иереев и епископов в соседние страны, Албания досталась благочестивому еп.
Фоме из г. Саталы. Албаны верили, что что христианство в их землю занёс
Св. Елише/Елисей/, ученик апостола Фаддея, претерпевший там же мученичествоФактически. Христианство стало государственной религией Албании в
начале IV в., когда царь Урнайр был крещён. Первым независимым католикосом
был Абас, умерший в 596 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Наличие филиации религиозных идей и аккумулирование духовной культуры может привести к следующим заключениям:
1/ Иудейский монотеизм тоже влиял на формау христианства в Кавказской
Албании.
Это заметно из-за прямой приемственности более последовательного
монотеизма ,чем мы его находим в православии и в католицизме после времени
Константина Великого и Вселенских соборов. Начиная с Александрийской
религиозно-философской школы,через Филона и Оригена воспринимается идея
о субординации в неоплатоническом стиле/ соответственно: Одно Сверхбытие
или Единое как неприступная и незнакомая природа Всевышнего Создателя ,
далее сверху-вниз– УМ/ Нус или Логос/ – Духовное бытие/ – Душа мира и и
конечные души индивидуумов/ , бытие телесное и бренное.Этому в раннем
христианстве соответствует иерархия: Бог как Отец, Творец и Вседержатель –
Бог как Сын или Логос – Дух, который освещает и оживотворяет мир и является
светом для души.
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2/ Иудейский способ исповедания и практики веры повлиял на раннее
христианство, настолько постольку оно возникает в виде иудейской
деноминации, а на много позже становится государственной религией. Здесь,
конечно,можно искать и найти влияние есеев и назореев, у которых были
месианские и эсхатологические ожидания, как и сам принцип непосредственной
связи человека с Богом, а также и равноправие всех веруищих из религиозной
общины/ чего нельзя путать с прозелитизмом/.
3/Можно искать и влияние со стороны иудеизированных хазаров, но позже
– в периоде 7-8 в.от н.э., когда были временная оккупация Северного и частей
Центрального Кавказа.
4/ Еще шире и сильнее является влиянието ислама, которое начинается в
7-ом веке н.э. и сделали это хариджиты в эпоху халифа Османа в 654 г.,однако
он был побежден в войне с хазарами. После отступления хазар в 8 веке н.э.
территория Кавказской Албании и Азербайджан становятся объектом двойного
персидского и арабского влияния. Далее произходила и борьба за влияние
между шиитами и сунитами. С точки зрения диалектической логики, «ИСЛАМ –
это попытка к РЕФОРМИРОВАННОМУ ВОЗВРАТУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К
ЮДЕЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ, но на основе всех Святых Писаний – Тора,
Вехтий и Новый Завет.,над которыми вроде бы он надстраивается, а сами они
ревизируются и заканчиваются Свещенным Аль-Кораном..
ВЫВОДЫ: Все три монотеистические религии – иудаизм, християнство и
ислам, при чем именно в этом порядке, как бы надстраиваются – одна над другой. У них общий генезис –они авраамические от предтечи – Абрахам, Авраам,
Ибрахим. Основной детерминирующий принцип у всех более/у иудеев и
мусулман/ или менее у християн/ радикальный МОНОТЕИЗМ, принцип бессмертия души. Все они предлагают идеал для спасения и вечное блаженство. У
всех есть и доля юридизма! Все они исходят из интепретации 613-ти, и 10-ти
основных категорических императивов Моше, Моисея, Мусы, а также
ссылаютса на пророков и чудотворцев – от Исайи и Эздры через Йешуа/ Иисус/
Иса до Могамеда/ /Мухаммад/. Все три монотеистические религии верят в
Судный День, Армагедон и Апокаллипсис как трансформация и обновление для
творения. И лишь некоторые ожидают тотальное разрушение и уничтожение.
Все три религии являются МИРАКУЛЬНЫМИ, они религии чуда – с ним
НАЧИНАЮТСЯ религия и общественное развитие, а не так как это в буддизме и
индуизме. У них наоборот – с начала создается доктрина, а только потом ищут
ее персональное и социальное применение.
И как раз на горе Хорив в Синае/ хорошо известная в исляме как Джебел
Муса/ Моше или Моисей повернул ход человеческой истории к единству
трансцендентных, гуманитарных и социалных ценностей. Это реализовалось и
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как единство юридического, морального и нового мировоззрения –безуговорочного МОНОТЕИЗМА, ибо Бог Абсолют и Его Законы и Слово неизменный,
хотя мы сами относительные и нам нужно много времени усвоить хотя бы
частично.
Имеются все основания считать, что по примеру нескольких стран как
Япония, Болгария и Азербайджан, и другие страны и народы смогут достичь
этнического и религиозного мира на основе общечеловеческих и религиозных
ценностей, чего нельзя сказать о внешних противоречиях. К примеру близорукая
внешняя политика ЕС приводит к новым внутренним и далее может привести к
новым внешним противоречиям. В основе проблемы находится наивное
отречение от своих иудео-христианских корней и трансформация ценностей на
субективисткий или формальный лад!
Нет ничего хуже в человеческом мышлении и в истории, чем злоупотребление религией или даже логикой,что равно псевдологике или софизму:
1/ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ СУТЬ ИУДЕИ/ ХРИСТИАНЕ ИЛИ
МУСУЛЬМАНЕ/.
2/ Субъекты Х,Y,Z НЕ ЯВЛЮТСЯ иудеями/ можно заменить с
христианами, мусульманами или даже буддистами и т.д.до 3 000 деноминаций/.
3/ „Следовательно“/!?/субъекты X,Y, Z
суть ненормальные/ или
неполноценные люди!?
Далее следут….. нарушение Закона Божьего!
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ЕЛЕМЕНТИ НА СПЕЦИФИКАТА НА
ЕТНИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО
МНОГООБРАЗИЕ В БЪЛГАРИЯ
ВЕСЕЛИН БОСАКОВ

Vesselin Bossakov.
SPECIFIC ELEMENTS OF THE ETHNIC
AND RELIGIOUS VARIETY IN BULGARIA
Abstract: The article discusses some of the challenges facing the Bulgarian state in connection
with the search for normative solutions to the general state policy for ethnic and religious
communities in the country. The emphases of the article are on the so-called terminological
chaos, on Bulgarian state policy after 1989, and on population censuses in Bulgaria in the
period 1880 – 2001.
Keywords: Bulgarians, Turks, Gypsies, equality, freedom of religion

1. Терминологичен хаос
Насилствената политика на комунистическия режим спрямо мюсюлманските малцинства намира своя кулминация в промяната на имената на
българите в периода 1972–1974 г. и особено в кампанията по насилственото
преименуване на българските турци от 1984–1985г. Българите са подложени на
«патриотично възпитание», а турците – на «национално самоосъзнаване».
«След 1985 г. смолянският израз «български граждани със замъглено
национално съзнание» е въведен в употреба, но е трудно да се направи разлика
между гражданите – и турци, защото и сред българите има със «замъглено
съзнание“ (…). След 1985 г. изразът «български турци» се изхвърля от употреба.
«Български» обаче не върши работа, защото са и едните, и другите» [1].
До 1989г. българите са «потомци на помохамеданчени българи» или
«български граждани, възстановили имената си през 60-те и 70-те години», а
турците – «потомци на ислямизирани българи» и «български граждани,
възстановили имената си през 80-те години (…)» [2].
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Може би именно по това време чудовищният израз «Б`72» (Българи от
1972 г.), с който християните в Смоленско определят съгражданите си, съседите
си, дори приятелите си, бивши и настоящи, за да ги разграничат от себе си, е
станал особено актуален. Защото имало вече «Б`82», «Б`84», «Б`85».
«(…) Разграничението, обозначило преди десетилетие различието между
българи и българи, сега можело да обозначи новите различия – между българи и
турци, между разни категории български граждани, «просветлили съзнанието
си» през разни години (…)» [1].
Понятийният абсурд в диференцирането между «българи» и «българи»
води до диференциране и в самия процес. Процесът, извършен с българите, се
определя като «възрожденски» – за разлика от процеса с турците, който си
остава «възродителен».
На 19.06.1984 г. Политбюро на ЦК на БКП приема решение «за понататъшно сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на
социализма, към политиката на БКП». Основният акцент е решението за
ускорено икономическо развитие на изостаналите райони, населени с български
граждани с турско етническо самосъзнание. Следват няколко постановления на
Министерски съвет, с които се ликвидират естраднодраматичните театри на
българските турци, ограничава се дейността на ислямското духовенство,
разпорежда се общуването на обществени места «да се осъществява на
български език». Държавата използва различни форми на принуда – от сплашване чрез административни наказания на местните власти до открито насилие.
След няколко месеца кампанията по преименуването завършва и започват мерки
по затвърждаването на асимилацията и убеждаването на обществеността в
правилността и смисъла на реализираната политика.
На 12.03.1988 г. Тодор Живков, председател на Държавния съвет и Първи
секретар на БКП, излага пред Политбюро на ЦК на БКП постановките си за
«нова стратегия по Възродителния процесс». Няколко месеца по-късно е дадено
съгласие по хуманни съображения да се разреши изселването на около 150
разделени семейства. На 11.04.1989 г. Политбюро на ЦК на БКП приема «Тезиси
за по-нататъшно единение на българската нация». На 25.05.1989 г. на извънредно заседание на Секретариата на ЦК на БКП се утвърждават «Практически
мерки за преодоляване на последствията от станалите инциденти и нарушения
на обществения ред в някои райони на страната». В Решението се посочва: «Да
не се допуска заминаването за Турция на българи-мюсюлмани, да се вземат
мерки за решително пресичане на турското влияние сред тях.» На 16.06.1989г.
политбюро на ЦК на БКП приема решение за екстремни мерки «във връзка с
обстановката в страната».
На 29.12.1989 г., малко повече от месец след началото на политическите
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промени в България, специален пленум на ЦК на БКП приема Доклад: «За
преодоляването на допуснатите извращения сред турскоезичното и мюсюлманско население в страната». В него са изнесени данни за това, че в резултат на
«майските събития» от България са емигрирали над 310 000 души. След
изслушването на този доклад е взето решение за «връщане на имената», което
веднага е потвърдено от Държавния съвет на НРБ.
2. Българската държавна политика след 1989 година
Българската държава е изправена пред два типа предизвикателства. От
една страна – да преодолее последиците от политиката по отношение на
етнокултурните и религиозните общности, провеждана от страна на комунистическия режим през последните близо петдесет години. От друга – да изгради
реална основа за ефективен и устойчив процес на социална интеграция на
всички небългарски общности в съответствие с принципите и ценностите на
Обединена Европа. Търсените решения в тези две посоки често взаимно се
допълват и предполагат, но едва през годините след 1997 г. е налице цялостна
държавна политика, насочена към постигането на тези два типа задачи пред
Република България.
След 1990 г. последователно са възстановени редица отнети или
ограничени права на етнорелигиозните общности в страната. Съществена част
от Конституцията на Република България [3], приета през 1991 г. от свиканото
през 1990 г. Велико Народно събрание, определя като основни принципи на
българското държавно устройство ценностите и принципите, формулирани в
международното право по проблемите на етническите, езиковите и религиозните
общности, живеещи на територията на страна, доминирана от различна от
тяхната етническа и културна принадлежност.
Република България е ратифицирала всички международни конвенции,
засягащи правата на малцинствата, включително Международната конвенция за
премахване на всички форми на расова дискриминация на ООН и Рамковата
конвенция за защита на националните малцинства на СЕ. Същата не се прилага
пряко, а е приложима чрез националното законодателство и подходяща
правителствена политика. Ратификацията на Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства от 30.09.1998 г. е естествено продължение на политиката, която българското правителство води последователно след 1997 г.
Правните измерения на националното единство се определят от точното
прилагане на основните конституционни принципи – единство на българския
народ като политически субект (чл.1, ал. 2 от Конституцията на Република
България), еднакви конституционни гаранции за достойнството и правата на
личността (чл.4, ал. 2 и чл.6, ал.1 от Конституцията), равенство на всички
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граждани пред закона, без ограничения на правата или привилегиите, основани
на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждение, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние (чл. 6, ал.2), общоважимост на основните права и
задължения, визирани в гл.II от Конституцията. Преамбюлът на Конституцията
издига във върховен конституционен принцип правата на личността, нейното
достойнство и сигурност.
Равенството е прокламирано като общочовешка ценност наред със свободата, мира и хуманизма. Този принцип стои в основата на гражданското общество и държавата и е общ за цялата правна система на Република България.
Равенството пред закона е основно право на гражданите и в редица конституционни разпоредби то е конкретизирано и отнесено към определени права и
свободи – чл. 19, ал. 2 (еднакви правни условия за стопанска дейност на всички
граждани и юридически лица), чл. 46, ал. 2 (равни права и задължения на
съпрузите в брака), чл. 47, ал. 3 (равни права на децата, родени в брак, с тези,
родени извън брак), чл. 119, ал. 3 (забрана за създаване на извънредни
съдилища), чл. 121, ал.1 (задължение на съдилищата да осигуряват равенство на
страните в производството пред тях).
В решение №14 от 10.11.1992 г. по к. д. №14/1992 г. на Конституционния
съд на Република България равенството пред закона е определено като
равнопоставеност на всички граждани пред закона и задължение за еднаквото
им третиране от държавната власт. Със Закона за съдебната власт и влезлите в
сила през 1998г. изменения в НПК (Наказателно процесуалния кодекс) и ГПК
(Гражданския процесуален кодекс) се реализира структурно и функционално
триинстанционното съдебно производство – първоинстанционно, въззивно и
касационно, а със закона за Върховния административен съд се урежда и дейността на Върховния административен съд. С измененията на ГПК през 1999г.
се приемат допълнителни промени в ГПК, насочени към свеждане до минимум
на възможностите за отлагане на делата, диференциране на бързи производства,
предварително изпълнение на осъдителни решения на въззивните съдилища,
разширяване правомощията на касационната инстанция за окончателно
разрешаване на споровете.
Конституцията на Република България гарантира пълна равнопоставеност
на малцинствата, включително при осъществяване правото им на избор на
изповедание и създаването на религиозни институции (чл. 13 и чл. 36 от
Конституцията на Република България). Няма вероизповедание, което да е
признато като държавна или официална религия – традиционната религия в
Република България е източноправославното вероизповедание – чл. 13, ал. 3 от
Конституцията. Източното православие е определено като традиционно вероиз75

поведание, но това е само едно морално признание за ролята на Българската
православна църква и не създава никакви законови преференции. Конституцията
гарантира пълна равнопоставеност на всички вероизповедания. В Република
България като религиозни институции на малцинства са регистрирани
Арменската апостолическа православна църква, Централния израилтянски
духовен съвет и Мюсюлманското вероизповедание.
Основният закон на Република България гарантира свободата на религията
(чл. 13, ал. 1 «Вероизповеданията са свободни»). Ал.2 на същия член урежда
съответно принципа на разделяне на църквата от държавата – «религиозните
институции са отделени от държавата». Зачитането на религиозната идентичност на всяко лице е основен конституционен принцип. Чл. 37, ал.1 от
Конституцията прогласява принципа за зачитане на атеистичните възгледи.
1.
Закона за имената на българските граждани (ДВ, бр. 20 от
09.03.1990 г., изм., бр. 94 от 1990 г., отменен със Закона за гражданската
регистрация – ДВ, бр. 67 от 1999 г.) чл. 6 гласи, че бащиното име се вписва с
наставка – ов, – ев, – ова, – ева, съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези наставки или те
противоречат на именните традиции. Чл. 15. (2) гласи: Промяната на името се
извършва по писмена молба, отправена до районния съд по местожителството на
лицето. Районният съд се произнася по молбата по реда на чл. 436 и следващите
от Гражданския процесуален кодекс. Съдът изпраща препис от влязлото в сила
решение на длъжностното лице за гражданското състояние по местожителство и
по месторождение на лицето за отбелязване промяната в акта за раждане и
регистъра на населението.
Последователната политика на етническа и религиозна толерантност,
направила възможна ратификацията на Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства, води до постепенно преодоляване на етноцентристките тенденции, които са налице в началото на 90-те години. Държавната
културна политика има определена заслуга за преодоляването на напрежението,
породено от случаите на «обратна дискриминация» в райони със смесено
население, където представителите на българската общност представляват
физическо малцинство27. Създаването на предпоставки и гаранции за
пълноценна и ефективна културна изява на всички представители на етнокултурни общности в страната, ограничава до минимум възможностите за
незачитане на националното законодателство и правата на мнозинството.
27

През последните години могат да се посочат немалко примери, взривоопасно
подхранващи и интензифициращи явлението „обратна дискриминация“.
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Основният въпрос, пред който е изправена българската държава при ратификацията на рамковата конвенция, е свързан не с приемането или неприемането
на реално съществуващите етноконфесионални групи и тяхното самосъзнание, а
с изработването и прилагането на регламент за техните взаимоотношения.
България не би спечелила нищо, ако неприемайки очевидната даденост се опита
да признае избирателно правото на самоопределение. Много по-важно е
изработването на обществено признати и спазвани норми на междукултурен
диалог, който би могъл да създаде необходимата база за развитие на модерна
национална общност. Не на последно място, гарантираното право на различие
най-често не поражда сепаратизъм. Историята и практиката на Балканите
показват, че конфликтният потенциал на наложените сходства е много по-голям,
отколкото на взаимно приетите и следвани различия.
Периодът след 1989 г. от една страна е определен от нарастваща степен на
либерализация в практикуването на религиозните изисквания, но в същото
време прави видими редица съществени изменения в отношението към
религията, настъпили в резултат от продължителната атеизация. Разширяването
на обхвата на публичното пространство, в което става възможно практикуването
на религиозните ритуали, не кореспондира с увеличаване на тяхното възстановяване като определящи във все по-голяма степен всекидневното поведение.
Това противоречие маркира един привиден парадокс. Ограниченията върху
религиозната практика постепенно отпадат, но това не води до увеличаване на
значението на религията във всекидневния живот на общността. Парадоксалността на тази ситуация е «видима» само от гледна точка на представата за
продължително и упорито противопоставяне на една външна, наложена и като
че ли именно поради това – враждебна социална норма. Един от най-значимите
парадокси на посттоталитарното развитие на българското обществото е липсата
на реална социална енергия, която да бъде «освободена» в резултат на промяната на ограничителните режими, наложени от тоталитарното общество.
3. Преброяване на населението в България: традиция и актуално
състояние28
Средата на миналия век се приема за начало на поставянето на
преброяванията на научна основа и на разработване на единни международни
правила за тяхното провеждане. Фактически с провеждането на първите
модерни преброявания се формират официалните държавни статистически
28

В следващите редове акцентът е поставен върху ромското малцинство с оглед
неговите специфични особености и защото демографското състояние на тази общност е
най-слабо проучено и изследвано в сравнение с другите малцинствени групи.
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институции, а редовното провеждане на преброявания се приема за една от
отличителните особености на новата статистическа епоха.
Потребността от данни за населението на младата българска държава
възниква веднага след Освобождението. Първото преброяване на населението в
Княжество България е извършено към 31.12.1880 г. Проведено е преброяване на
населението и в Източна Румелия, което поради получените неточни резултати
(по различни причини) се смята за неуспешно. През 1884 г. населението на
Източна Румелия е преброено отново. Съединението на Княжество България с
Източна Румелия през 1885 г. е причина за провеждане на второто преброяване
към 31.12.1887 г. Първите две преброявания се отнасят само до населението и по
общо мнение програмата им е доста скромна. При първото преброяване се
наблюдават само вероизповеданието и майчиния език. Според първото преброяване лицата, посочили циганския език като майчин, са били 37600 или 1,9%
от населението. При преброяването през 1887г. са преброени общо 50291 лица с
деклариран цигански майчин език. Съвсем слабо се увеличава броят на лицата с
цигански майчин език пет години по-късно – 52132 лица. Етническата група не
се наблюдава при преброяванията през 1887 и 1892 г. Двете преброявания в
Източна Румелия (1880 и 1884г.) обаче включват в програмата си значителни
разработки и по трите признака (вероизповедание, майчин език, етническа
принадлежност).
Първите три преброявания у нас, по мнението на тогавашния Главен
директор на статистиката Кирил Г. Попов, са предприемани и извършени «някак
набързо, предизвикани от бързи нужди, под натиска на момента и са предписани
само с княжески указ». Отсъства правилна периодичност и последователност по
време между отделните преброявания, липсва точно определена и строго
прилагана организация на органите, извършващи преброяването. За да подпомогне бъдещите преброявания в това отношение, Дирекцията на статистиката
изработва през 1897г. специален Закон за преброяванията, който е приет от
деветото обикновено Народно събрание, на втората му редовна сесия на
10.11.1897 г. В съответствие с този закон се извършват преброяванията през
първата половина на ХХ век.
Със Закона за преброяването на населението са делегирани права на
Главна дирекция на статистиката, която е върховният организатор, изпълнител и
анализатор на резултатите от преброяванията. Може определено да се твърди, че
със Закона за преброяването от 1897 г. са установени основните принципи за
подготовка и провеждане на преброяванията в България. В цялата по-нататъшна
история на преброяванията тези принципи намират широко развитие и
конкретизация, съобразно съществуващите обществено-икономически условия
през различните исторически етапи от развитието на България.
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Четвъртото преброяване, проведено към 31.12.1900г., се извършва съгласно чл. 1 от Закона за общото преброяване на населението, сградите и
домашния добитък в Българското Княжество, който постановява да се проведе
едно общо преброяване в страната на 31.12.1900г. Преброяването е в един поширок план, в основата на който са залегнали решенията, взети от Международния статистически институт относно предприемането на общо преброяване от всички цивилизовани страни. При това преброяване за пръв път в
Княжество България се регистрира народностната принадлежност. По данни от
преброяването се установява, че в пределите на страната живеят 2888 хил.
българи (77,1%), над половин милион турци (14,2%), 90 хил. цигани (2,4%) и 237
хил. лица от други народности (евреи, арменци, гърци, руснаци и др.).
При подготовката и провеждането на преброяването в края на 1905г. са
възприети напълно планът и методологичните постановки на въпросите от
преброяването през 1900г. Въпросът за народността е с формулировката «От
каква народност сте?». Като цигани са се самоопределили 99004 лица, от които
20545 са живели в градовете, а 78459 в селата.
При подготовката и провеждането на преброяването през 1910г. също са
възприети планът и методологията от предшестващите преброявания. Народностната структура на населението се изучава с помощта на признака
«поданство», като основанието за това е, че двата признака са много тясно
свързани помежду си. В края на 1910 г. циганите в България са 122296 или 2,8%
от цялото население.
С цел да се установи притокът на бежанци в България, придошли след
войните, е включен нов въпрос: «Предишно местожителство до войната през
1912 г.». Националната статистика отново се връща към въпроса за народността
и го формулира по следния начин: «Народност. Какъв сте по народност, по
произхождение (българин, турчин, циганин, евреин, цинцарин, каракачанин или
друг и какъв)?». Общият брой на лицата, самоопределили се като цигани, е
98451. Намалението в сравнение с предишното преброяване се обяснява с
териториалните промени на България след Ньойския мирен договор.
Вместо в края на 1925г., поради финансови причини, преброяването е
отложено за следващата година. Въпросът за народността е включен в
програмата на наблюдение заедно с въпроса за майчиния, родния или говоримия
език. Това дава възможност да се изучи народностната структура на населението. В края на 1926 г. общият брой на лицата от циганския етнос достига
близо 135 хил.души (2,5%).
При преброяването през 1934 г. са използвани постановките от предишното преброяване. Броят на циганите в страната достига почти 150 хил. души. В
териториален аспект има някои различия по отношение на концентрацията на
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циганското население в отделните околии. По данни от преброяването
значителна част от циганското население е разположена в следните околии:
Сливен, Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Лом, Плевен, Шумен, Провадия и
София (град), а най-слабо заселени с цигани са околиите Габрово и Смолян.
Като цяло до 1944 г. циганите се опитват да намерят своята роля и място в
обществото, в което живеят. През 1901г. във Видин се провежда циганска
конференция по повод приетите изменения в избирателния закон, според които
от избирателни права са лишени чергарите и циганите. На нея се взима решение
за подемане на кампания за отмяна на тези изменения. Изпратена е петиция до
Народното събрание, внесена на 1.05.1905г., но отговор не е получен. Това води
до свикване на първия цигански конгрес на 19.12.1905 г., на който отново се
приема подобна петиция. Впоследствие НС приема нов избирателен закон, без
ограничения на избирателните права на циганите.
През 1946 г. е проведено последното преброяване, извършено по
методологическите принципи и съдържание на предишните преброявания. В
програмата на наблюдение е включен въпрос за народността. Броят на циганите
в края на 1946 г. е 170 хил. души.
Програмата на преброяването на населението през 1956 г. е разработена с
известни изменения от дотогава действващите и използвани програми на
преброяване в България. Наблюдава се само народността. В края на 1956 г.
циганите достигат 197 хил., или увеличението на циганското население за
десетгодишния период е с около 25 хил. души. От средата на 50-те години
новата власт утвърждава коренно различна «нова» политика спрямо циганите в
България – насочена главно към обезличаване в етнокултурно отношение и
пълна асимилация в състава на «българската социалистическа нация» С
издаването на няколко постановления се извършва задължителна седентаризация и установяване на постоянно местожителство. Започва и замяната на
турско-арабските имена с български.
При такива условия се провежда преброяването в края на 1965г. Въпросът
за народността е придружен от въпрос за майчиния език. Броят на лицата
самоопределили са като цигани, намалява с близо 50 хил. Преброяването на
населението към 2.12.1975 г. ще се запомни освен с някои нови методологически
постановки в програмата и със силно изкривените данни относно броя на
циганите в България. Броят на преброените цигани е едва 18323 души и това
може да се обясни с поставянето на преброяването в интерес и обслужване на
възприетата официална политика на асимилация на циганския етнос.
Преброяването през 1985г. на свой ред ще остане в историята като единственото
преброяване, в програмата на което не са включени въпроси за етническата
група, майчиния език и вероизповеданието на лицата, което е в унисон с
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провежданата тогава правителствена политика по отношение на лицата с чужд
произход. За първи път не се получава и информация за броя на неграмотните
лица в страната.
Променените политически условия след 1989г. налагат да се проведе
изчерпателно преброяване в края на 1991г. Впоследствие то е отложено за края
на 1992 г. Всичко тези обстоятелства се отразяват върху организацията и
методологията на преброяването. Главно поради финансови ограничения някои
традиционни въпроси не са включени в преброителните карти. Така например от
програмата на наблюдение отпада преброяването на жилищните сгради.
Съкратена в известна степен е и програмата за наблюдение на жилищата и
населението. Една от главните цели на преброяването е хармонизация на
неговата програма с програмите на другите европейски страни и отразяване на
препоръките на международните статистически институции (Евростат,
Статистическия отдел на ООН, МОТ, Международната организация по
миграцията, Световната здравна организация и др.). При това преброяване за
първи път, вместо народност, се използва понятието етническа група. Според
възприетата дефиниция етническата група представлява «общност от лица,
родствени по произход и език и близки по бит и култура». Както се вижда, това
е една твърде обща дефиниция с насочващ характер. Няма строга дефиниция и в
документите на международните организации, регламентиращи принципите,
целите и задачите на преброяванията. Най-общо се приема, че съзнанието за
принадлежност към определена етническа група се мотивира от действието на
фактори като общ език, религия, бит, традиции, обичаи, историческа съдба и др.
Основен принцип, който се прилага е личната декларация или самоопределението на лицата. Преброителят е длъжен да запише отговора, който лицето
заяви, без всякакъв опит за намеса или натиск. Този принцип е универсален и се
използва от всички страни, включващи този въпрос в програмата на
преброяването. Трябва да се подчертае, че макар самоопределението на лицата
към дадена група да е въпрос на лична преценка, в никакъв случай то не може да
се разглежда като произволен акт, а като действие, определящо волеизявлението
на лицето в рамките на възприетата дефиниция и критерии. Спазването на тези
изисквания е важно и задължително условие за получаване на достоверни
статистически данни.
През 1999 г. НСИ подготвя проектозакон за преброяването, с който да се
регламентира провеждането на преброяването през 2001 г. Законът е
разпространен сред обществото за широка дискусия и обсъждане. При неговата
подготовка е използван както собственият опит (законът от 1897 г.), така и
опитът на страни с традиции в тази област, не на последно място и препоръките
на «Евростат». Първоначално законът е приет на заседание на МС. През януари
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2000г. законът е обсъждан в различни постоянни комисии към Народното
събрание. Той е приет на второ четене на 10.02.2000г. и обнародван в бр. 16 на
«Държавен вестник» от 25.02.2000г. В него са включени 38 члена, обединени в
осем глави, допълнителни разпоредби и заключителна разпоредба.
През 2001г. Националният статистически институт в съответствие с чл. 12
от Закона за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските
стопанства в Република България. е натоварен да организира и проведе
поредното шестнадесето преброяване в страната. С това е спазена една традиция
със 120-годишна давност – най-голямото по своите размери наблюдение на
населението методологически и организационно да се ръководи от официалната
статистическа институция. Преброяването на населението е осъществено от 1 до
14 март 2001г. То се извърши по програма, напълно хармонизирана с програмата
на преброяванията в страните-членки на Европейския съюз. Разширяващите се
връзки на България със страните с функциониращи пазарни икономики и
влизането ни в редица международни организации изисква сравнимост и
съпоставимост на статистическите данни за България с тези за нейните
партньори. В същата степен това се отнася и до данните за броя на населението
и неговите структури. Резултатите от преброяването са в основата на
изграждането на цялостна съпоставима база за сравнения в социално-икономическата област, с което се прави решителна крачка напред в процеса на
присъединяване на страната ни към общите европейски структури. С получената
информация от преброяването през 2001г. се установява с какъв количествен и
качествен човешки потенциал страната ни ще се присъедини към общия
европейски дом.
От изложеното по-горе не трябва да се остава с погрешната представа, че
преброяванията се провеждат единствено за отразяване на едно или друго
историческо събитие. Съгласно утвърдения през 1897г. Закон за общото
преброяване на населението, сградите и домашния добитък преброяванията
трябва да се провеждат на всеки пет години. По различни причини, с изключение на първите няколко преброявания, тази периодичност не е спазвана.
ЛИТЕРАТУРА:
[1] Иванова, Е. 2002. Отхвърлените “приобщени”, сс. 180-181. София: Институт
за източноевропейска хуманитаристика.
[2] Централен държавен архив: 1б, 63, 150.
[3] Конституция на Република България. (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в
сила от 13.07.1991г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003г., изм. и доп., ДВ.
бр.18 от 25.02.2005г., бр. 27 от 31.03.2006г., бр.78 от 26.09.2006г. –
Решение № 7 на Конституционния съд от 2006г., бр. 12 от 6.02.2007г.).
http://www.parliament.bg/bg/const
82

НАУКА И ОБЩЕСТВО
НЯКОИ АСПЕКТИ В НАУЧНАТА
ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ВЕИ
ПЛАМЕН ДАМЯНОВ
Plamen Damyanov
THE ARTICLE DISCUSSES SOME ASPECTS OF THE SCIENTIFIC POLICY IN
BULGARIA ON ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

Стратегия в научната политика на някои развити страни относно
алтернативните енергоизточници
Научната политика (НП) е определящ фактор за развитието на всяка
научна област. Тя обхваща дейността на институциите, занимаващи се с изследователска дейност в съответната област, кое то включва – организационната
структура на научните звена, механизмите на тяхното финансиране, както и
развитието на кадровия научен потенциал. Ще представим някои аспекти на НП,
която се формира на държавно ниво, както и на ниво управление на научните
институции. В този смисъл ще разгледаме как тя влияе върху изследователската
и научно-приложна дейност в областта на Възобновяемите Енергийни Източници.
Първо трябва да отбележим, кои са Алтернативни Енергийни Източници
(АЕИ) и Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ). Към АЕИ се отнасят
източниците, замърсяващи по-малко околната среда от изкопаемите горива.
Възобновяеми източници на енергия cа тези, които непрекъснато се възобновяват от природата. Възобновяемата енергия може да се определи като “енергия, получена от непрекъснати или повтарящи се природни събития ”.
Поради ограничеността на класическите енергийни ресурси, особена
актуалност придобива използването на възобновяеми екологично чисти
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енергоизточници, каквито са Слънцето, вятъра, земната топлина и
биогоривата. България не прави изключение от останалите страни на ЕС, тя е
бедна на класически енергийни източници (въглища, нефт, газ), но с благоприятен климат, предпоставящ възможността за получаване на енергия от
Слънцето и земните недра, а в определени райони и от вятъра. Въпросът за
използването на ВЕИ у нас е поставен още през 1975 г. на проведената Национална конференция по проблемите на енергетиката.29
Европейските страни по линия на ЕС (преди Европейската Общност)
координират своите дейности с „Програма за съвместни разработки и обмен на
технологии в областта на хелиоенергетиката”, която е приета през 1975 г. В
периода от 1979 до 1982 г. Франция пуска в действие над 70 фотоволтаични
установки. През 1981 г. французите построяват слънчева електроцентрала с
мощност от 3,5 Мвт. Япония изгражда в същата година две фотоволтаични
слънчеви централи, всяка с мощност от по 1 Мвт. В този период броят на
слънчевите електроцентрали непрекъснато нараства. През 1979 г. в Калифорния
е построена електроцентрала с мощност от 1 Мвт, а през 1980 г. е пусната в
действие друга с мощност 10 Мвт. В Адрано (Италия) в същата година е пусната
слънчева централа с мощност от 1 Мвт.
За използване на слънчевата енергия в Германия след 1993 г. се осъществява Програмата „100 000 покриви и фасади в Германия”. В България слънчевото греене е над 2 000 часа годишно и съответно за подобна програма ще са
необходими по-малко средства и цената на получeната енергия ще е по-ниска.30
В резултат на изследователските усилия в световен мащаб, през периода 19831993 г. производствената цена на фотоволтаичните системи в САЩ, Япония и
Европа е намаляла 4 пъти. Световният опит по използването на другите АЕИ
като ветровата енергия и енергията на морските вълни например, показва
големите възможности на тези източници.
Научната политика у нас по използването на ВЕИ
Алтернативните (вкл. и възобновяемите) енергийни източници са слънчевите, геотермалните, ветровите, както и тези на морските вълни. Изброените
енергоизточници през 70-те години на ХХ век са обект на изследвания от научни
институти в СССР, САЩ, Япония, Австралия, ФРГ и други развити страни. Там
29

Проф. Стефка Лингова, инж. Петър Иванов (ИМХ, БАН), Слънчевата радиация и
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се изпълняват национални програми за внедряване на системи, които използват
такива източници на енергия.
В нашата страна дейността по тези проблеми започва през 1976 г. в
Научно-производствената Лаборатория (НПЛ) „НАПОЛОС” и в ИФТТ при
БАН. Приложните разработки на нови енергийни източници се изпълняват от
Научно-производствения и стопански комбинат (НПСК) „Нови енергийни
източници” към Министерство на Енергетиката и Горивата (МЕГ), който е
създаден с постановление на Министерския съвет № 48 от 30 юни 1979 г. Това
звено извършва основно инженерно-внедрителската дейност, свързана с
промишленото използване на слънчевата и геотермалната енергии, както и на
други, т. нар. неконвенционални (или алтернативни) източници на енергия.
Изпълнението на задачата за повишаване на енергийната ефективност е възложена на Научно-производствения Комплекс (НПК) „Промишлена енергетика” и
НПСК „Нови енергийни източници”. Основната цел е въвеждането на нови
енергийни източници и използването на съпътстващо отделяната (отпадна)
топлинна енергия.
Поради неголямата облачност в България се получава значително
количество слънчева енергия. Нашата страна се намира в т.нар. „слънчев пояс”.
Ето защо е необходимо да се провежда активна изследователска дейност по
усвояването на този вид енергия.31 В България не липсват програми за фотоелектрично преобразуване на слънчевата енергия. Програмата на Министерство
на енергетиката за развитие на енергетиката от 1980 до 2000 г. предвижда в този
период да започне производство на електричество чрез слънчева енергия от
фотоволтаични централи. В съответствие с това в Програмата на БАН за научни
изследвания до 2000 г. като приоритетна дейност присъства „Създаването на
слънчеви модули с оглед към края на периода да се построи автономна слънчева
фотоелектрична централа за практическо използване”32.
В тази връзка стратегията на научната политика за периода от 1981 до
2000 г. на Единния център по физика (ЕЦФ) при БАН включва развитието
специализирани направления, едно от които е слънчевата енергетика. Тя се
развива в насока, чиято главна цел е създаването на евтини и устойчиви фотоелементи – преобразуватели на светлинната енергия в електрическа, а също и
практични за експлоатация колектори, които превръщат слънчевата енергия в
31
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топлинна, предимно за битови цели. Като нови енергийни източници учените от
БАН и Софийския Университет (главно от Физическия факултет) разработват
също така и акумулатори, работещи на базата на слънчева енергия.33
НП в България за използване на геотермалните ресурси
От март 1961 г. изследователската дейност в областта на геологическите и географските науки се ръководи от новосъздаденото Отделение
за геологически и географски науки при БАН. След създаването на Научноизследователския Геологически Институт (НИГИ) при Главно Управление
по Геология и Охрана на Земните Недра (ГУГОЗН), основната задача на
Отделението е насочена към координацията на изследователската
тематика с геологическите и географските катедри при висшите учебни
заведения (ВУЗ) и НИГИ. Целта е да се създадат научни школи в областта на
тектониката, минералогията и физическата география, което включва и
проучванията на геотермалните ресурси.
В началото на 60-те години на ХХ век се развива колективната изследователска дейност между географи и геолози. В интердисциплинарните изследвания участват геолози, хидрогеолози и химици от Геологическия институт на
БАН, Софийския университет и Минно-геоложкия институт, както и от Физикогеографската секция към Географския институт при БАН. През 60-те години в
Геологическия институт се формират три секции по следните проблеми:
стратиграфия, литология и тектоника; минералогия, петрография и геохимия, и
инженерна геология и хидрогеология.
През 1993 г. Общото събрание на Академията приема „Концепция за
преструктуриране на БАН”. Приоритетните направления в Концепцията
присъстват в Третата рамкова научно-изследователска програма на ЕС (с
период на действие от 1990 до 1994 г.), които са : индустриални технологии, околна среда, наука и технологии за морето, биотехнологии, неядрени
източници на енергия, безопасно използуване на ядрената енергия и
управляем термоядрен синтез.
Трябва да отбележим, че и Столичната община има специално
разработена "Стратегия за използване на потенциала от минерални води и
геотермална енергия на територията на Столична община". Според проф.
К. Щерев от Минно-геоложкия Университет, дейността в тази област обаче, е
подценена. България днес е единствената държава в ЕС, която няма действаща
33
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геологопроучвателна система. Той смята, че за целта са необходими както
инвестиции, така и промени в законодателството, насърчаващи разработването
на геотермалните ресурси.
Изследователски звена в областта на ВЕИ
Тук трябва да се отбележат изследванията след 1970 г. на Единния
Център по Химия и Химико-технически Проблеми на БАН, на Научноизследователския Промишлено-проектантски Институт за Енергетика и
Строителство (НИППИЕС) „Енергопроект” при МЕ, на Катедрата по
Топло- и Ядрена Енергетика при ВМИ „Ленин” (сега Технически Университет). В научните планове на тези звена присъстват конкретни проблеми
за развитие на ВЕИ в България.
През 1974 г. по задачи, възложени от Държавния съвет на НРБ институти
от БАН извършват проучване на суровинната база на България, включително на
състоянието и перспективите за използване на ВЕИ. Резултатите от това
проучване, както и проблемите за развитие на енергетика у нас са обсъдени на
специален семинар в Академията през м. май същата година.34 Координирането
на всички тези проблеми от специално създадената Комисия по Енергетика и
Нови Енергийни Източници при БАН помага за постигане на по-добри
резултати в дейността на Академията в областта на енергетиката и новите
енергийни източници. Изследователските задачи се решават чрез общите усилия
на институтите от БАН, на катедрите от Софийския Университет и ВМЕИ
„Ленин”, на редица лаборатории и институти на ведомства от промишлеността и
енергетиката, както и в сътрудничество с институти на страните от Съвета за
Икономическа Взаимопомощ (СИВ). 35
Въпросът за използването на ВЕИ у нас е поставен на проведената през
1975 г. Национална конференция по проблемите на енергетиката. Развитието на
физическите науки до 1990 г. се осъществява съобразно решенията на ХІ
Конгрес на БКП от 1974 г. и Юлския пленум на ЦК на БКП от 1976 г., според
които едно от основните направления, свързано с АЕИ е „Изследването на нови
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Решенията на партийните форуми на управляващата тогава БКП са
задължителни за дейността на съответните ведомства и организации в страната.
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енергийни източници, по-ефективни от атомната енергия”.36 Предлага се
работата в тази насока да се извършва чрез сътрудничество с другите страни от
СИВ и на първо място със СССР.
В изпълнение Решенията на Февруарския пленум на БКП през 1985 г.,
за постигане на качествен прелом в научноизследователската дейност,
развитието на Геологическия институт при БАН трябва да продължи в
направленията – фундаментални изследвания в областта на геоложките,
геохимичните и хидрогеоложките направления, и в намиране на междудисциплинни решения, свързани с минерално-суровинните и енергийните
проблеми. 37
Ще отбележим, че преди повече от три десетилетия е обоснована необходимостта от системни изследвания по геотермия. На 16 октомври 1981 г. в
Пловдив е проведено Национално съвещание на тема "Проблеми на проучването
и комплексно използване на геотермалните енергийни ресурси в България",
както и второ такова съвещание по "Съвременни методи и технически средства
за проучване и усвояване на находища на термални води и геотермална
енергия", състояло се на 20 октомври 1982 г. в София. Съвещанията завършват с
приемане на "Програма за проучване на повърхностната и дълбочинна геотермална енергия на територията на България". Държавните институции обаче
подценяват важността на проблема и не финансират работата по изпълнение на
тази Национална програма.
До 1989 г. научноизследователска дейност на Централната Лаборатория за Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници (ЦЛ СЕНЕИ) към
БАН се развива съгласно координационните програми, залегнали в
националните петилетни планове. В тази връзка през периода 1978-1980 г.
Лабораторията реализира изпълнението на шест задачи по Проблема „Рационално използване и разширение на горивно-енергийните ресурси” с подпроблем
„Разработване на нови ефективни методи за преобразуване на слънчевата,
химическата, ветровата и геотермалната енергии в електрическа, топлинна и
механична и създаване на икономични устройства и установки”.
В периода от 1981 до 1985 г. ЦЛ СЕНЕИ (която тогава е част от ЕЦФ)
изпълнява и подзадачи по Проблема „Ядрена енергия, нови енергийни
източници и методи за преобразуване и пренасяне на енергия” с подпроблем
36
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„Слънчева енергия”. Във връзка с разработката на ВЕИ, Лабораторията
реализира и задачи от приетия тогава държавен план за развитие на енергетиката
по две теми: „Слоеве и фотоелементи на базата на аморфен силиций” и „Нови
методи за получаване, акумулиране и използване на водород”, финансирани от
Комитета за Наука и Технически Прогрес.
Световният опит по използване и на други източници на възобновяема
енергия, каквито са ветровата енергия и енергията на морските вълни
например, показва големите възможности на тези ресурси. За България обаче,
тяхното използване е ограничено и икономически неизгодно, поради обективните природни дадености – пресечен релеф и слаби приливни вълни на Черно
море.
Съвременна политика за ВЕИ
Държавната политиката за насърчаване използването на ВЕИ
присъства в Закона за енергетиката. Националната Дългосрочна Програма
за Насърчаване Използването на ВЕИ 2005-2015 г. (НДПВЕИ) е разработена
в съответствие с изискванията на този закон, както и с подзаконовите
нормативни актове към него. Тя е съобразена с общата концепция за
развитието на ВЕИ в страната (вкл. за производство на електричество от тях).
Националната Програма включва и анализ на състоянието на енергийното
потребление и прогноза за бъдещото енергийно развитие. Заложени са и дейности за оптимално използване на потенциала от ВЕИ в страната. Определени са
и мерките за насърчаване ползването на различните видове възобновяема
енергия, както и механизмите (вкл. финансови) за провеждане на държавната
политика в тази насока. Програмата формулира политики за насърчаване
използването на ВЕИ в енергийния баланс на страната, като оценява
необходимостта от ускорено въвеждане на ВЕИ в следващия десетгодишен
период и подобряването на Енергийната Ефективност (ЕЕ).
В договора за присъединяване на България към ЕС, страната ни приема
индикативната цел – 11% от брутното вътрешно потребление на ел.енергия у
нас към 2010 г. да се произвежда от ВЕИ. Постигането на тази цел се основава
на ускореното развитие на възобновяемите технологии. Според НДПВЕИ, делът
на ВЕИ за производство на електричество през 2015 г. трябва да е 9% от
брутното му производство. Постигането на посочения дял, в съчетание с
мерките по ЕЕ, приближават България до индикативната цел. 38
38
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НДПВЕИ е база за разработването на национални краткосрочни програми
за използване на възобновяема енергия. В тях се определят на най-близките
приоритети в зависимост от енергийния пазар, както от спецификата и
развитието на технологиите за използването на ВЕИ. Целта е да се намалят
емисиите от парникови газове (ПГ) чрез внедряване на такива източници на
енергия. Основните насоки в развитието на ВЕИ са свързани с използване на
биомаса за отопление и добив на електричество; изграждане на ВЕЦ;
използване на геотермални ресурси за отопление и добив на ел. енергия;
увеличаване на ел. енергията, произведена от ветрови генератори и
фотоволтаици. Планира се изграждането на нови хидроенергийни мощности с
цел намаление на ПГ към 2015 г. с около 2480 kt /годишно.
На 30 юни 2010 г. е приет Национален План за Действие за Енергията
от Възобновяеми Източници (НПДЕВИ), съгласно Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент. Документът е разработен от МИЕТ с помощта на
фирми от Португалия, Великобритания и България, както и на ЕБВР. Националният план за действие отчита особеностите на българската икономика,
социалните условия, наличните ресурси и технологии, както и възможностите за
сътрудничество със страните от региона и ЕС. При разработването на НПДЕВИ
се има предвид, че България тръгва от по-ниска степен на икономическо
развитие в сравнение с повечето държави от ЕС. Също така, недостатъчният
опит на енергийните доставчици и консуматори у нас в областта на ВЕИ и повисоките им цени, водят до по-слабото им търсене в сравнение с други страни на
ЕС. Новите технологии относно системите за отопление и добив на ел.енергия
навлизат бавно, което пречи за използване потенциала на възобновяемите
енерго-ресурси.
Съгласно Директива 2009/28/EО, националната цел на България е през
2020 г. делът на енергията от ВЕИ да достигне 16 % от крайното брутно
потребление. Използването на възобновяема енергия според тази Директива се
поощрява в три направления: потребление на ел.енергия, получена от водни,
вятърни, слънчеви, ГТИ и биомаса; потребление на топлинна енергия и такава
за охлаждане от слънчеви, ГТИ и биомаса, както и използване на енергия от
ВЕИ в транспорта.
Законодателството в България относно ВЕИ
В страните от ЕС с геотермални ресурси, водеща роля в тяхното разработване и управление имат съответните общини. На тази основа и у нас много
общини са изградили минерални бани, балнеоложки заведения и малки геотермални отоплителни устройства и оранжерии. Между тях са балнеоложките
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курорти Вършец, Старозагорски бани, Нареченски бани, Белчин баня, Добринище, Велинград и др. Европейският и българският исторически опит показват,
че ползването и опазването на геотермалните източници е немислимо без силни
правомощия и отговорности на общините, дадени им чрез съответните закони.
Законодателството в енергийната политика на Република България
относно ВЕИ се определя от Закона за Енергетиката и Закона за Възобновяемите и Алтернативните Енергийни Източници и Биогоривата
(ЗВАЕИБ). Целта на законите е да се развива енергетиката и енергийната
сигурност на страната чрез ефективно използване на енергията и
енергийните ресурси.
Със Закона за ЕЕ са въведени стимули и задължения към участниците на
пазара за ел. енергия от ВЕИ. Такива например са : приоритетното включване на
производителите на електричество от ВЕИ към преносната мрежа; задължителното изкупуване на произведената ел.енергия от ВЕИ (с изключение на тази
от ВЕЦ) с инсталирана мощност над 10 MW; въвеждане на преференциални
цени на изкупуване на произведената електрическа енергия (с изключение на
ВЕЦ) с инсталирана мощност над 10 MW. В края на 2008 г. са направени
промени в Закона относно срока на действие на дългосрочните договори, като
срокът на договорите за производители на електричество от слънчеви и ГТИ се
увеличава от 12 на 25 години, а срокът на договорите за производители на
ел.енергия от други видове ВЕИ се увеличава от 12 на 15 години.
Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) e основният нормативен акт за националната политика в областта на ВЕИ.
Според него държавната политика за насърчаване на добива и потреблението на енергия от ВЕИ се провежда от министъра на икономиката и
енергетиката и се изпълнява от директора на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР). Комисията за Енергийно и Водно Регулиране има
контролни функции, но също определя и преференциалните цени за електрическата енергия от ВЕИ. От ЗЕВИ се определят механизмите, насърчаващи
ползването на енергията от ВЕИ, които включват: подпомагане на проекти за
изграждане на малки системи за топлинна енергия от ВЕИ; включване на обекти
за добив на топлинна енергия от ВЕИ към топлопреносната мрежа и изкупуване
на произведената топлинна енергия.
Освен ЗЕВИ, важни разпоредби в областта на ВЕИ се съдържат в
следните закони и наредби по тях: Закон за енергетиката, Закон за
устройство на територията, Закон за опазване на околната среда, Закон за
водите, Закон за рибарството и аквакултурите, Закон за опазване на
земеделските земи.
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Някои проекти в областта на ВЕИ
Във връзка с приетите нормативни актове за развитието на енергетика,
базирана на ВЕИ, българските учени разработват (главно след 2000 г.) редица
проекти за използване на ВЕИ. В съответствие със заложената в тази насока
научна политика, редица научни звена, основно от БАН, разработват по
договори с МОНМ (сега МОН) проекти в областта на ВЕИ. Така например,
Институтът по Океанология – Варна към БАН, Техническия Университет –
Варна и ЦЛМП (Централна Лаборатория по Мехатроника и Приборостроене)
към БАН имат договор с МОМН за разработка на проект за „Иновационни
технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона”, с
ръководител доц. Р. Кишев. Проектът е двугодишен (2009 – 2011 г.) на стойност
от 150 хил. лв.
По проект, финансиран по 6 РП на ЕС през периода от 2006 до 2009 г.
работят учени от ЦЛ СЕНЕИ на БАН. Темата е „Разредени нитриди за тандемни
слънчеви елементи”,а координатор на проекта е ст.н.с. П. Витанов. По друга
европейска програма – Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси,
работят институтите на БАН – ИЕЕС (Институт по Електрохимия и Енергийни
Системи), ЦЛ СЕНЕИ и Химикотехнологичния и Металургичен Университет
(ХТМУ, преди ВХТИ).
По същата програма на Европейския съюз през 2008 и 2009 г. ХТМУ и ЦЛ
СЕНЕИ разработват проект на тема „Алтернативни енергийни системи”, чийто
координатор е ст.н.с. Тамара Петкова. През периода 2009 – 2010 г. учените от
ЦЛ СЕНЕИ съвместно с „Дупница Табак” АД работят и по проекта „Предпроектно проучване и разработване на идеен проект за изработване на покривна
слънчева инсталация” с ръководител д-р Н.Тютюнджиев.
Научната политика в областта на ВЕИ, която последователно, години
наред още от средата на миналия век е насочена към стимулиране и развитие на
тази област, в настоящето дава своите плодове – благодарение на създадените
научни звена със съответната материална база и изградения кадрови потенциал
от квалифицирани специалисти, въпреки трудностите при прехода, българските
учени имат своите постижения за развитие на научните и приложни аспекти по
използване на ВЕИ. Те успешно работят по наши и международни програми,
съвместно с учени от водещи страни, както от ЕС, така и от целия свят в
областта на ВЕИ, давайки своя принос относно тяхното проучване и
възможности за експлоатация в бита и индустрията.
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IN MEMORIAM
Кирил Шопов 1966 - 2016
А СЛЪНЦЕТО МЕ СТОПЛИ
Затихна словото,
Замря снегът,
Превърнал се
на снежни пеперуди.
Разбит – духът ми
се разпадна на парчета.
Пропадаше от векове...
И Слънцето смразяваше града
по-здраво.
Помолих пеперудите за помощ –
поеха на крилата си парчетата
на моя дух – и той въздигна се
по-силен отпреди.
А Слънцето започна пак да топли.
К.Ш. 2011
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РИХАРД ВАГНЕР – ПОЛИТИКАТА И СХЕМАТА
200 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА РИХАРД ВАГНЕР
КИРИЛ ШОПОВ
„Който се измъква от политиката, лъже сам себе си“, твърди Вагнер и
остава винаги достатъчно политик, свързвайки своето дело с делото на
Бисмарковия райх. „Дали Вагнер е прав с онова дълбоко доверие, което събуди у
Бисмарк, ще ни покаже недалечното бъдеще“, пише Ницше в своите „Мисли за
Вагнер“ от 1874 г. Всъщност политическите амбиции на живия Вагнер, както ги
вижда осъществени на практика Т. Ман, са твърде скромни: „Вагнер вижда един
безподобен успех, присъединява своя към него и хегемонията на изкуството му в
Европа се превръща и културен реквизит към хегемонията на Бисмарк.“
Що за дълбоко доверие е пробудил Вагнер у Бисмарк? Нали Томас Ман
твърди, че последният, с чието дело Вагнер свързва своето, нищо не е разбирал
от творчеството му, никога не е проявявал задълбочен интерес към него и е
считал Вагнер за смахнат човек. Да, но наред с гостите в Байройт е и кайзер
Вилхелм, марионетката на Бисмарк, който казва на Вагнер дистанцирано, но
благосклонно: „Не мислех, че ще успеете да постигнете своето.“ Дистанцирано,
но благосклонно. А благосклонността на марионетката е добронамереност от
страна на дърпащия конците. И ето че с посещението на театъра в Байройт
„Вагнеровото творчество е провъзгласено за национално дело, официален
атрибут на райха, въпреки че според Т. Ман по своята най-съкровена същност то
няма нищо общо с каквато и да е държава. основаваща се на силата на
милитаризма.“ Всъщност събуждането на доверие у Бисмарк съвсем не
означавало да се радваш на вниманието му. Бисмарк забелязвал пряко само
непосредствените заплахи, имал е вроден усет към тях. Кокетирал е с Фердинанд
Ласал и е имал полза от това, защото зад Ласал е била организацията
„Общогермански работнически съюз“, а Ласал я е обърнал на страната на
Бисмарк. Бисмарк се е опитал да кокетира и с Карл Маркс, но последният е
спрял тези попълнения. Да го прави с Вагнер не е било необходимо, защото
оттам не е идвала непосредствена заплаха, Това, което „железният канцлер“
интуитивно е чувствал, Ницше го е формулирал в онази от „Мислите за Вагнер“,
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която се нарича „Вагнер и политиката“: „Щастие е, че Вагнер се роди не едър
сановник, а дребен буржоа и нямаше условия да практикува като политик. “
Не че той се въздържаше да размишлява за шансовете на едно или друго
политическо Събитие и за собствено нещастие да споделя с Лудвиг П Баварски,
който, първо, не довърши докрай нищо от неговите планове, второ, с откъслечни
репетиции и представления на цялостни Вагнерови неща ги обезцени наполовина, и трето – създаде му незавидна слава, защото всички хлапашки постъпки
на краля приписваха на Вагнер.
Не му провървя и революцията: той загуби могъщи покровители, накара ги
да се страхуват от него, а, от друга страна, социалистическата партия се принуди
да го обяви за отстъпник: всичко това без голяма необходимост; с това Вагнер
доказа още един път, че не е умен, защото не можа да овладее работите си през
1848 г.
Трето, той оскърби евреите, в чиито ръце днес в Германия са огромна част
от парите и цялата преса. Когато ги оскърбяваше, той нямаше никакви вътрешни
подбуди освен едната отмъстителност.“
От такъв човек Бисмарк не се е плашил, но и не би го закачил никога.
Първо, заради връзките му надясно с Лудвиг П Баварски], второ, заради връзките
му наляво с Бакунин, със социалистическата, както я нарича Ницше, партия.
Впрочем сам Вагнер изтегля с течение на времето равновесието изцяло вдясно,
едно защото забогатява, второ, защото левите партии щяха да го изхвърлят като
чуждо тяло. И не само това. В лявото крило, както и в левия печат има прекалено
много евреи, а да бъде с тях за Вагнер е недопустимо.
Отношението на левите дейци към Вагнер е демонстрирано от Карл Маркс
в писма до Енгелс и до дъщеря му Жени Лонге. Ето две много показателни
извадки от писма. От писмо до Жени: „В последно време завързахме много
познанства; с изключение на няколко поляци повечето са професори от немските
университети и други доктори на науките.
Навсякъде ни измъчват с въпроса: Какво мислите за Вагнер? Много
характерно нещо за този новогерманско-пруски имперски музикант. Той заедно
със съпругата си [разделила се с Ханс фон Бюлов/, заедно с рогоносеца Бюлов,
заедно с общия им тъст Ференц Лист живеят заедно и четиримата задружно в
Байройт, милват се, галят се, целуват се и се обожават, и се радват на живота.
Освен това, като се има предвид, че мадам Вагнер на име Казима е
извънбрачна дъщеря от мадам Мари д’Агу - едва ли има по-добро оперетно
либрето за Офенбах, отколкото тази семейна група с нейните патриархални
отношения. Приключенията на тази група биха могли да бъдат представени и в
тетралогия подобно нибелунгите.“ Из писмо до Енгелс: „Но в този хотел имаше"
само едно свободно стайче, а при това съдържателит ни съобщи страшната вест,
97

че едва ли ще намерим другаде подслон, тъй като градът бил препълнен отчасти
поради един конгрес на мелничари и пекари, отчасти от хора от всички части на
света, които оттук ще се отправят към байройтските шутовски тържества на
държавния музикант Вагнер.“
Колкото по-надясно изтегля Вагнер равновесието, толкова по-отчетлива
става една раздвоеност в неговата дейност. „Как се освободих от Вагнер", пита
Ницше и отговаря: „Не понасям нищо двусмислено. Откакто е в Германия,
Вагнер крачка по крачка клонеше към всичко, което презирам, дори към
антисемитизъм. Наистина беше крайно време да се разделя с него. Скоро ми се
представи и доказателство за това. Рихард Вагнер, привидно най-големият
победител, в действителност прогнил, отчаян декадент, внезапно, безпомощен и
разбит, падна ничком пред християнския кръст.
Нима нито един немец нямаше тогава очи да ВИДИ ТОВА УЖАСНО
зрелище, нямаше ли съвест и състрадание? Аз ли единствен страдах за него?“
Ницше говори за двусмисленост, Маркс говори за един „имперски новогерманопруски музикант“, точно както говореше пред Фойербах за Шелинг. А Томас
Ман пише: „Като политик Вагнер е бил през целия си живот по-скоро утопист и
социалист, отколкото патриот, желаещ създаването на силна държава.
Стремежите му са били насочени към безкласово, освободено от лукса и
проклятието на златото, основано на любовта общество, мечтано от него като
идеална публика за неговото изкуство. Сърцето му е било с бедните против
богатите.“
Различна оценка за дейността на Вагнер от дейци с различна
„партийност“.
Така стои въпросът твореца-личност, който действува. Но как е творецът
личност сам по себе си? „От известно време ме е обхванала мания за лукс [този,
който може да си представи какво трябва да ми замени луксът, ще сметне без
съмнение, че съм много невзискателен сутрин сядам сред целия този разкош и
работя – това е най-необходимото, от което се нуждая, и един ден преди обед без
работа е за мен един ден в ада...“ .
Според Томас Ман нуждата от лукс нищо не доказва. Освен нас
аристократизма. И то на твореца. Като представител на произхожда си Вагнер
приема Бисмарк, а като представител на себе си „ крал Лудвиг Баварски. Това, че
Вагнер-живият е аристократ, се доказва и от злобата му към господата Майербер,
Росини и Менделсон. Мрази шедьовъра на Майербер – „Хугеноти“, – защото
изкуството трябва завинаги да скъса с подобни на тази „неизмеримо пъстра,
истории - романтична, дяволско-религиозна, набожно-сладострастна, лекомислено-свята, тайнствено-нагла, сантиментално-мошеническа, драматическа
смесица.“ Нарича Росини „блажено усмихваш се в лоното на разврата, в
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разкошното лоно на лукса сладострастник. Защото тези двамата, а и иначе
симпатичният и гениален Ф. Менделсон-Бартолди, са едри буржоа. Те не са нито
дребни дворяни, нито духовни аристократи – тяхната цел е да печелят пари от
изкуството си. „Аз не работя за пари" – твърди Вагнер.
План-програма на цялата Вагнерова дейност е политическото обновление
на Европа, придружено от театрална илюзия под формата на оперен спектакъл.
Бисмарк е бил прекалено хитро-заинтересован от историческите събития,
за да оцени това. Вилхелм - политичски импотентен. Вагнер това е една смътно
изразена политическа програма, осъдена на вечна реализация. Но кой реализира
програмата на този аристократ по дух? Нито социалистите отляво, нито Бисмарк,
нито Вилхелм, нито Лудвиг Баварски.
„Вярвам, че взаимовръзката между неврозата и кича, пише Херман Брох,
не е без значение за съвременната история, не на последно място и поради това,
че почива върху злото в кича. Не случайно Хитлер подобно на предшественика
си Вилхелм бе заклет привърженик на кича. В живота си той осъществяваше
кървавия кич, а иначе обичаше захаросания.“ Това е достатъчно, за да отговорим
на въпроса. Ако познаваме концепцията на Брох за кича, ще разберем, че той е
свързан винаги с политическата практика на естетизациите. Подобни възгледи
прокарва Валтер Бенямин в есето „Художественото произведение в епохата на
неговата техническа възпроизводимост“. Ето цитат: „Изкуството трябва да
съществува, ако ще светът да загине“, заявява фашизмът и, както изповядва
Маринети, очаква от войната художественото задоволяване на промененото от
техниката сетивно възприятие.
Неврозата е „пагубното влияние на Вагнер върху нервната система“, а
взаимовръзката ѝ с кича [Вагнеровите реформи в геометрията на театъра] е
програма за съвременната история.
Александър Блок е прав, наричайки в 1918 г. тетралогията „социална
трагедия“.
„Представете си, препоръчва ни Вагнер, в ръцете на Алберих вместо
златния пръстен - борсовата чанта с акциите – и ще получите образа на
съвременния свят...“ Триумфът на Вагнер в Русия е доказателство, че творчеството му е пар екселанс идеология на духовния аристократ. Триумфът, който
претърпя изпълнението на тетралогията през 1985 г. в Сан Франциско, напълно
доказва, че вагнерианството е идеология на западноевропейския град в неговия
североамерикански вид. Между най-страшните критики срещу Вагнер е тази на
потомствения аристократ граф Толстой. В статията „Что такое искусство?“
Толстой отправя към Вагнер обвинения, подобни на Ницшевите.
Да, Вагнер не принадлежи на “историята на изкуството. Нито на
музикалното, нито на театралното, нито на синтеза между тях. Не принадлежи и
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то противно на очакванията му. „Музиката на бъдещето“"се превърна в самото
бъдеще. Вагнерианството стана идеология на промишления фашизъм. Това,
което по думите на Толстой се стреми на всяка цена към занимателност, което
според Брок е кич, заповядващ на привържениците си: „Работете красиво!“
Това стана вагнерианството. Ала Вагнер стана нещо друго – идеолог на
самия себе си. Идеолог на собствената си Метафизика. И точно това е
причината, поради която можем да гледаме с недоверие на всякакви опити за
съпоставка между него и Маркс. Такава, каквато правиха Ромен Ролан, Томас
Ман и Бърнард Шоу. Вагнер се съзерцава чрез вагнерианството. Всичко, до което
се е докоснал той, се е превърнало във вагнерианство, а той се е докоснал и до
себе си. Вагнер е пресъздал и себе си като схема. При него липсва алегорията,
разбрана по Шелингски. Трябва да различаваме Вагнер от Шелинг, който винаги
е оставал в границите на себе си, в особеното. Шелинг е изживявал себе си като
образ. Тук е огромната разлика между тези, както сигурно би казал Маркс,
толкова приличащи си в суетата суверени. Шелинг е живял живота на образ и
затова е бил суетен във философията си и непостоянен в отстояването ѝ. Вагнер
се превърна в схема, отстоя и реализира метафизиката си. Оценявали са Шелинг
като скучен, лишен от чувство за хумор и груб провинциалист.
Самолюбието на Вагнер в житейските ситуации, в женските истории не е
имало граници. При това е било най-артистичното самолюбие, каквото можем да
си представим.
Нима гениите нямат право да компенсират? .
Четири пъти в историята на духа метафизиката се е издигала в идеология
на себе си и заедно с това е превръщала създателя си в собствен символ.
Четири пъти философията е била аристократка. В първите два тя е била
потомствена, във вторите два – духовна.
Марк Аврелий и Фридрих Велики накараха света да съзерцава държавата
чрез тях. Те пресъздадоха себе си алегорично. "
Шелинг се пресъздаде като образ.
Вагнер като схема.
Изберем ли съзерцателността, не сме ли потомствени аристократи, трябва
да си позволим да бъдем шелингианци или вагнерианци.
Днес се навършват 200 години от рождението на Рихард Вагнер –
гениален немски композитор, реформатор на оперния театър и философ.
Приносът на Вагнер във философията на Европа е грамаден, съпоставим с този
на Шопенхауер и Ницше. През 1987 г. изнесох лекция (в аспирантското
училище) на СУ "Св. Кпимент Охридски"“ с грамадно присъствие на студенти за
творчеството на Вагнер. Тогавашният редактор на сп. "Философия за ученици"
проф. Любен Сивилов ми предостави през 1991 г. възможност да публикувам
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текста на своята лекция в списанието. Това се превърна в моя първа публикация
в научно списание и тя бе високо оценена. Тази публикация предлагам по-горе.
Виждам, че оттогава са минали 22 години. От аспирант за двадесет години
станах професор по политически науки и доктор по философия на историята –
бях зает и не усетих кога мина времето. Смело мога да кажа, че, публикуван под
рубриката актуално четиво, текстът ми за двадесет години е придобил
чудовищна нова актуалност.
Днес всичко е политика и сенките над човечеството не само не са се
разсеяли, а сивото върху сивото е вече с оловно тежък и подтиснически цвят.
Хората у нас са още по-необразовани, те разбира се не знаят кой е Вагнер и
какво е писал и този мой текст ще има около десетина читатели, от които я
двама-трима го схванат, я не. И въпреки това съм щастлив, че преди 200 години
се е родил Рихард Вагнер, а аз съм изслушал музиката му и прочел
философските му текстове.
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СПОМЕН ЗА КИРЧО – ФИЛОСОФА
И ПРИЯТЕЛЯ
СТЕФАН КРЪСТАНОВ

Stefan Krastanov
REMEMBERING KIRCHO – THE PHILOSOPHER AND THE FRIEND

С Кирил Шопов се запознах по необичаен начин, в легендарния ресторант
“Яйцето” нa СУ, през 1995 година, когато заедно с няколко колеги седяхме на
две големи маси и си пиехме питиетата. Придружен от Кирил Нешев, Кирчо,
както по-късно приятелски се обръщах към него, влезе и се огледа. Всичко беше
заето: преподавателите обядваха, а ние просто си губехме времето в празни
приказки и пълни чаши. Кирил Шопов се насочи към нашата маса и малко грубо
ни нахока: преподавателите няма къде да седнат, а ние, студентите, сме окупирали масите и пием водка, вместо да наблягаме на материята. Не останах длъжен
и му отговорих, че никъде не пише чия е масата. След кратък спор ние, студентите, се сместихме и те седнаха при нас. От дума на дума разговорът започна да
става по-непринуден и Кирил Шопов ни покани да се запишем в неговия
спецкурс за Бентам и утилитаризма. Опитът му да ни привлече се оказа успешен
и, доколкото си спомням, почти цялата компания, се записа.
Срещата ми с философа, преподавателя Кирил Шопов, беше нещо ново за
мене. Идеите му бяха ясни и логични. Мисълта му течеше по достъпен начин и
ние, макар и още “зелени”, успявахме да стигнем без затруднения до същността
на разсъжденията му. Беше завладяващ лектор, голям не само по размер, но найвече по ерудиция, който имаше невероятната способност да предава на
разбираем език и най-заплетените философски теории.
Годините отминаваха, а нашето приятелство ставаше все по-истинско. В
края на 90-те години заминах за Бразилия. Бях завършил философия, но само
семестриално и две години по-късно се върнах, за да се дипломирам. Обадих се
на Кирил и още същия ден се видяхме в едно хубаво заведение в “Красно Село”,
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близо до неговия дом. Говорихме за философия и, разбира се, за предстоящото
ми дипломиране. “Научил си се да задаваш въпроси, каза ми той, вижда се, че
доста си напреднал”. Тези думи ми подействаха много мотивиращо, особено,
когато ми предрече, че ще взема с отличен държавния изпит. Така и стана.
След три години Кирчо ми дойде на гости в Бразилия. Посрещнах го на
летището в Сао Пауло. Внушителната му фигура се забелязваше отдалече. Беше
отслабнал, а на лицето му грееше усмивка. Замислих се дали съм го виждал да
се смее преди, но така и не можах да се сетя. Прегърнахме се като стари
приятели и поехме към колата. Чакаше ни няколко часа път, от Сао Пауло до
Рибейрао Прето (градчето, в което живеех) са точно 316 км. По пътя Кирчо не
спираше да разпитва. Впечатляваше се от всичко: от необятните полета със
захарна тръстика, които се стелеха от двете страни на пътя; от уюта на
заведенията (на два пъти спирахме в крайпътни расторантчета от веригата “Ал
Кастело”) и безупречната чистота на тоалетните; от вкуса на ледената бира
(“страшен кеф”) в тропическия климат; от сувенирите и бразилските камъни,
които не пропусна да си купи.
Когато пристигнахме, настаних го вкъщи, почина си и после излязохме да
се повеселим в една кашасария в елитната зона на градчето. Рибейрао Прето е
известно като бразилската Калифорния. В него има огромно съсредоточаване на
капитали, от една страна, заради фабриките за захарна тръстика, а от друга,
заради индустрията. Някога по тези плодородни земи са произвеждали наймного кафе в света. След кризата на културата на черните зрънца започват да
отглеждат по-доходоносната захарна тръстика. Затова в Рибейрао Прето има
доста милионери. Има обаче и доста студенти. В град, който наброява не повече
от 600 000 души, има около 7 университета, като един от тях е филиал на
Университета на Сао Пауло. В него се преподава най-елитният курс по
медицина в Бразилия и се намира най-голямата и модерна клиника в цяла Южна
Америка. Тя е абсолютно безплатна за хората, които нямат здравна осигуровка.
За тези неща говорехме с Кирчо в първия ден от посещението му в Бразилия.
Тогава за пръв път в кашасарията “Агуа доси” (Сладка вода) опита бразилските
ракийки и вкусни мезета. Изяви желание да се върнем отново в това заведение,
което напомняше българска кръчма.
Още тогава той поиска да присъства на моите лекции, мислеше да остане
около три месеца и имаше желание да научи португалски. По това време аз вече
преподавах философия в Университета “Моура Ласерда” – единствения, в който
имаше курс по философия. В същото време подготвях докторат по философия
във федералния университет на Сао Карлос, градче на около 100 км от Рибейрао
Прето. Не мога обаче да забравя удивлението на Кирчо от мириса, който се
разнасяше в тропическия град Рибейрао, мирис на банани и цитрусови плодове.
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Попита ме откъде идва това магично ухание. Казах му, че това е мирис, които
излиза от ауспусите на колите, които карат със спирт от захарна тръстика и при
горенето се получава този тропически аромат. На следващия ден Кирчо вече
беше заел мястото си в лекционната зала, където този път, за разлика от
годините в СУ, аз бях лекторът, а той студентът. Стана ми смешно: този голям
преподавател, в буквалния и преносния смисъл, беше заел мястото на студент.
Кирчо идваше редовно на лекциите ми, контактуваше със студентите и учудващо бързо напредваше с португалския. Редовно се отбивахме в един български
ресторант да пийнем халба наливно червено вино и да хапнем пържена
скумрийка.
След няколко седмици всички преподаватели и студенти вече знаеха кой е
Кирчо. Кординаторът на курса по философия го покани да изнесе доклад
(палестра) върху изучаването на философия в средните училища. По това време
Партията на Работещите и Лула бяха на власт. Лула преобрази цялото
образование в Бразилия и отвори нови университети, за да могат и тези, които
нямат финансови възможности, да продължат образованието си. Реформата в
образованието включваше задължително обучение по философия в средните
училища, обучение, което е било забранено по време на военната диктатура.
Така Лула демократизира образованието в Бразилия, а чрез провежданата от
него социална политика 40% от бедните се вляха в редиците на средната класа.
По това време не се занимавах с политика и всичко научавах от Кирчо,
благодарение на неговата богата ерудиция. Той заобича Бразилия, харесваха му
чистотата на улиците, отзивчивостта и спокойствието на хората, топлите
тропически дни и луната.
Докладът на Кирчо (който представи чрез мой синхронен превод) беше
върху Кант и неговия опит в образованието. Говореше как този велик учен,
който е преподавал много предмети, включително и география, е говорел
понякога и небивалици, от типа че в България имало огромни птици, които
можели да повдигнат дори човек. Никога няма да забравя как отговори на
въпроса на координатора по философия – един открояващ се, енциклопедичен
ум – защо, когато говори за история на философията, Кант почти не споменава
имената на големите философи преди него. “Да, за Кант съществуват две
истории – една преди и една след него”. Със своята спонтанност и непринуденост Кирил Шопов спечели симпатиите на аудиторията.
Освен в университета Моура Ласерда, отскоро бях започнал да преподавам в още един университет, Кларечияно, който се намираше в Бататайс. С моя
български гост и преподавател пътувахме до близкото градче всеки път, когато
трябваше да преподавам и там. Мястото, цветята, разноцветните птици –
папагали и тукани – цялата, сякаш “пипната от Бог” природа, караше Кирчо да
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се радва като дете. Възхищаваше се на големите цветни пеперуди, които, както
разбрах по късно, обожавал. След лекцията се ободрявахме с по едно кафе на
“кантината”, която се намираше до големия открит олимпийски басейн, в
непоследствена близост до огромните акации. Администрацията на този университет беше католическа, от органа на падре Антонио Мария Кларет, испански
духовник и мисионер, основател на религиозните университети Кларечияно,
разпространени предимно в Европа и Латинска Америка. Основната дейност на
този католически орден е образованието. Запознах Кирчо с ректора на
университета – падре Сержио, с когото имах добри приятелски отношения . Той
всеки петък ме канеше на вечеря в неговия ресторант-изба, заедно с отбран кръг
от групата за изледване на идеите на Виктор Франкъл, автор, много почитан от
католиците. Не след дълго поканиха и Кирил Шопов да изнесе още един доклад,
този път в университета в Кларечияно. Той се съгласи, без да се замисля и бързо
подготви доклад върху утилитаризма на Бентам. Имаше огромен успех.
“Велурената зала”, както наричаха най-голямата зала в Кларечияно, беше
претъпкана с хора, дошли да видят нашия сънародник. Всички бяха впечатлени,
а ректорът, падре Сержо, ни покани на тържествен обяд. Задаваха много
въпроси, аз превеждах, но Кирчо се опитваше и сам да дискутира на
португалски. В края на обяда ректорът взе думата и заяви, че би бил щастлив,
ако един толкова интересен академичен лектор като Кирил Шопов дойде на
работа в Кларечияно, разбира се, след като се справи окончателно с
португалския. Кирил много се зарадва и отговори, че с удоволствие би работил
за този университет. Заплатата беше добра, попитах го колко получава в
България, но той не ми отговори, а само прошепна, че го е срам да назове
точната сума.
Всеки две години в Бразилия се провежда конгрес на програмите за
следдипломна квалификация по философия. Тази година конгресът беше в
Салвадор. Потеглихме натам: аз, Кирчо и Роналдо, координатор по философия
на университета Ласерда. Трябваше задължително да участвам, защото по това
време правех докторат. Пътувахме със самолет около 6 часа. Бяхме си запазили
стаи в хотел “Отон”, където се провеждаше конгресът. Той беше разположен на
брега на океана, а един от изходите му водеше директно към плажа. Поне за
мене атмосферата създаваше асоциации не толкова за конгрес, колкото за отдих
и почивка. Представях си как след моето участие с доклад (палестра) за
метафората и концепта у Ницше ще си сложа бермудите и джапанките и ще се
отпусна в морето “като лунна пътека”. Кирчо и Роналдо май не бяха толкова
въодушевени за плажа. Единият може би защото като дългогодишен
преподавател във Варна вероятно се беше наситил на морето, а другият,
Роналдо, който му съперничеше по ръст, не знаеше да плува. Така открих, че в
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авантюрата с плажа няма да имам компания.Тъй като бяхме настанени в хотел
“Отон”, се чувствахме привилегировани – всичко беше близо, асансьорът
водеше директно до залите на конгреса, а и плаж си имахме. Роналдо не правеше
докторат и затова не беше длъжен да представя доклад. Кирчо се колебаеше към
коя група да се насочи. Предложих му да дойде с мен, при групата за
Шопенхауер, където преподавателите и студентите са особено духовити. Попита
ме защо не участвам в групата за Ницше и аз му обясних подробностите. По
това време тази група се водеше от Скарлет Мартон, една професорка от
Университета в Сао ПАУЛО, която си въобразяваше, че е откривател на Ницше:
беше създала около себе си нещо като ницшеанска секта, което очевидно е далеч
от духа на великия немски философ. Освен това, моята ръководителка, Телма
Фонсека, известна изследователка на Ницше в Бразилия, която поделяше
отговорността за моя докторат с големия Бенто Прадо Джуниър, не можеше да
понася това преекспониране на групата на Скарлет. Това беше главната причина
да се озова при духовитите шопенхауерианци. Там беше и Едуардо Брандао,
един млад професор от Университета в Сао Пауло, който щеше да присъства на
моята защита. Той се славеше с унищожителната си реторика или, казано попросто, обичаше да се заяжда. Присъствието му малко ме притесняваше,
споделих това с Кирил Шопов, а той, като човек “врял и кипял” в подобни
ситуации, ми даде ценен съвет: “Какво се притесняваш от тоя, бе, нали не той, а
ти си писал доклада, значи никой по-добре от тебе не разбира тезата, която
защитаваш ”. Замислих се, наистина беше така! И тази случка не беше изключение. Кирчо винаги знаеше как да посъветва и да окуражи, намесваше се на
точното място, намираше точните думи. Представянето ми мина успешно. Денят
преваляше, а ние, академичните гости на хотел “Отон” крояхме планове в кой
ресторант да продължим дискусиите за смисъла на битието. Нашата група
привлече Кирчо и се насочихме към един романтичен ресторант, точно на брега
на морето. Бяхме около трийсетина души, разположихме се удобно, като
съединихме няколко маси. Поръчахме си пъдпъдъци и бяло вино. Моят
български гост беше в прекрасно настроение. Постепенно сериозните разговори
отстъпиха място на шеги и закачки, от разговорите за “битието” остана само
“нищото”, сякаш самото битие неусетно се беше изплъзнало от скучните
академични дебати и, настанило се до нас, усмихнато ни правеше компания.
Прекарахме удивително.
На Кирчо му направи впечатление доайенът на философията на
Шопенхауер в Бразилия, професор Мария Лусия Качиола, която беше с нас и
надигаше кайпириня след кайпириня. Неволно или не, преброихме над седем,
нещо нетипично за жена над шейсетте. Това обаче не ме изуми, защото винаги
съм смятал, че на духовните хора пиенето им върви повече. За съжаление доста
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след полунощ започнаха да ни подканят да си тръгваме, макар че още не бяха
пропели първи петли.
Ден преди да си тръгнем решихме да посетим остров Итапарика, който се
разстилаше на няколко километра от Салвадор. Хванахме ферибота и след около
45 минути бяхме на острова. Таксиджиите ни посрещнаха като завоеватели,
надпредварваха се кой цял ден да ни развежда из острова и то за някакви
смешни цени от 20 реала. Приехме, разбира се. И наистина, таксиджията ни
развеждаше, където поискаме с изключен апарат. На обяд седнахме в едно пусто
капанче на плажа, в което се предлагаха огромни розови скариди на нормални
цени. Хапнахме, както се полага на завоеватели, като нахранихме и таксиджията. Късно следобед се върнахме в Салвадор.
Следващата седмица в петък, както винаги, имах лекция с Бенто Прадо
Junior. Бенто беше на около 70 години и за съжаление страдаше от рак с
метастази. Знаеше, че малко му остава. В такива моменти може да се оцени
човешкото достойнство и дух. Въпреки неизлечимата болест, той настояваше да
изнесе лекциите си и вършеше това с неизразимо удоволствие. Бенто беше един
от създателите на съвременното философско движение в Бразилия, заедно с
поканените на времето френски преподаватели, между които трябва да
споменем Жерар Льобрьон. Военният режим, който се установява в Бразилия
през 1964 година с устав забранява философията, защото точно департаментът
по философия на Университета в Сао Пауло първи се опълчва срещу режима.
Започват да преследват професорите по философия заедно с Бенто и Фернанду
Енрики Кардозу, бъдещия президент на Бразилия. По настояване на известни
френски философи Бенто емигрира във Франция и започва да работи в Центъра
за научни изследвания в Париж. След падането на военния режим той се
завръща в Бразилия и и продължава своята академична кариера в Университета
в Сао Пауло, а след пенсионирането си поставя началото на курс за
следдипломна квалификация по философия към Федералния университет на Сао
Карлос.
Бенто имаше много широка философска култура. Смяташе се, че той е oт
малкото световни философи, които могат да обяснят континенталната философия на англосаксонците и англосаксонската на континенталните. Затова и
лекциите му бяха истинско приключение в дебрите на философската спекулация. Последните му лекции бяха върху Ипсиета, творбата, която трябваше да
излезе от тези лекции, щеше да носи същото име: Ипсиетас. Кирчо беше
потресен как този вече умиращ човек изнесе лекцията си с такъв ентусиазъм,
като че ли беше двайсет годишен младеж. После старият мъдрец ни подкани: “
Companheiros, vamos no boteco para filosofar verdadeiramente”. Кирчо и Бенто се
познаваха задочно, защото Кирчо беше публикувал в своето списание
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“Философски форум” един текст на Бенто. Сега се виждаха за първи път – двама
големи философи, седнали заедно в кръчмата “Дом на кафето” в центъра на Сао
Карлос. В разговорите бързо си допаднаха. Сетих се за черните овци. Кирчо
беше много запален да чуе политическите убеждения на Бенто, нали във текста
който публикува, Бенто казваше, че на младини е бил комунист. Тази негова
политическа ориентация нямаше да е изненада, ако не се знаеше фактът, че той
произлиза от една елитна фамилия, една от първите в Сао Пауло, с абсолютен
икономически статус заради кафеените плантации на неговите роднини. Бенто
тогава каза, че Бразилия трябва да бъде социална държава, затова гласувал за
Партията на Работещите и за Лула, който според думите му, бил абсолютен
политически гений, защото създал автентичен, бразилски социален модел, който
е бъдещето на тази държава , както за вътрешната политика, така и за външната.
Ставаше ясно, че говори за освобождението на Бразилия от американските
окови. Тогава спомена за посещението на Жон Сарле в Бразилия, когато Саре му
казал в приятелски разговор : “Вие имате страхотна страна, но нямате силна
армия” . Сеньор Бенто Прадо му отговорил: “ A вие имате страхотни уестърни,
но вашата философия е...- и посочил с палеца надолу. Кирчо попита за Фернандо
Енрике Кардосо. На тази тема Бенто не беше много склонен да говори, дори
защото двамата се познаваха много добре. Само отвърна, че той е тарикат и
предател. От неговата секретарка Суели знаех, че по време на пребиваването си
във Франция Фернандо Енрике Кардосо е бил доносник на военните. Както
споменах, Кирчо познаваше отлично новата политическа история на Бразилия, а
възгледите му изцяло съвпадаха с тези на Бенто Прадо. Моят „ориентадор“ се
почерпи порядъчно, стана изключително весел и започна да разпитва приятеля
ми за българските философи. Кирчо отговори с две имена: Цветан Тодоров и
Юлия Кръстева. “Да, Тодоров принадлежи на литературата, много интересен и
известен, но аз си мислех, че е французин”, отговори Бенто. Приятелят ми му
обясни, че той е емигрирал много млад. За Юлия Кръстева Бенто спомена, че я
познава и дори преди време на шега, но с много респект, казал, че имала “найхубавите крака във философията”. Всички се разсмяхме, а времето мина
неусетно. След тази среща Бенто все ме питаше: “Como está o meu amigo Kiril?”
През първите дни на януари 2007 г. се обадих на моя уважаван наставник, за да
честитя новата година. Когато му пожелах здраве, той се разсмя, после ме
поздрави за влизането на България в Европейския Съюз; попита как е Кирил и
дали пак ще идва в Бразилия. Няколко дни след този разговор Бенто почина.
Замина си един велик човек и философ, завещал ни идеята за една “философстваща история на философията”. За него грешният прочит също беше необходимост, защото по думите му възникването на неоплатонизма става възможно
благодарение на неточния прочит, който Плотин прави на Платон.
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На следващата седмица от Комитета по етика на изследванията на
човешките същества ме поканиха да подготвя мини курс. Трябваше да
представя теоретичната философска част. Кирчо ми помогна да избера материал
за курса. Благодарение на него той мина много добре и медиците и научните
работници го оцениха високо. Моят български приятел беше впечатлен от
кампуса, от флората и фауната, от живописното езеро, населено с капибари
(капибарата е най-големият гризач в света), които приемаха с досада студентите,
но съжителстваха мирно с тях. След курса седнахме да изпием по кафе и да
хапнем „пaо де кежо“, т.е.бразилски кашкавалени питки. Те се правят от брашно
от маниока, като се слага плънка от различни видове твърди сирена. Получават
се топчици с хрупкава коричка, а основният деликатес, ароматното сирене,
остава вътре полуразтопено и се стича по небцето като сурови скариди. Кирчо
направо онемя пред вкуса на местния специалитет.
Всъщност това бяха в съкратен вид нашите академични приключения в
Бразилия, но те не бяха единствените, имаше и битови. Почти всяка вечер, с
изключение на дните прекарани в Салвадор и в Сао Kaрлос, се събирахме в
кръчмата на нашите български приятели, за които вече споменах. Собствениците на ресторанта Пепи и Валя живееха половин година в България и
половин – в Бразилия. За да не скучаят в Рибейрао Прето, решиха да отворят
ресторант. Аз им помогнах за мястото, включих се и с финансов апорт и поех
някои от доставките. Всяка вечер се събирахме в ресторанта, където се водеха
разгорещени дискусии за класическа музика и литература, за политика и
философия. Идваха и двамата ми братя. Големият ми брат Петър, който е
професионален цигулар, завършил с отличие Софийската музикалната академия
(с концерт за цигулка на Брамс) и работил 12 години в Софийската опера, първи
емигрира за Бразилия с професионален договор. Идеята му беше да остане за
кратко, но срещнал една бразилка и се оженил за нея. Брат ми и Кирил Шопов
спореха много за класическа музика. Петър беше изумен от огромната
музикална култура на госта-философ, от неговите енциклопедични познания. С
другия ми брат, Михаил, известен български поет и писател, член на
Сдружението на българските писатели, с няколко публикувани стихосбирки,
една от които спечели награда за дебют на годината, споровете бяха поспокойни. Говореха за българска литература, български автори, за всичко, което
касаеше българското перо. С мен дискусията се въртеше около Ницще и Вагнер,
около Шелинг, Кант и изобщо немския идеализъм. Тези незабравими вечери
бяха гарнирани с изстудено, резливо наливно вино и вкусни български мезета.
Вече преваляше месец, откакто Кирчо ми гостуваше. Но един ден, като
погледна мейла си, той ядосано стана от големия стол, който сам си беше купил
и каза: “Стефчо, братко, трябва да си тръгвам”; Защо, изненадах се аз, нали
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имаш дата за връщане след три месеца?; Не мога, братко, продължи той, тия от
Велико Търново искат да ме изпържат”. Не разбрах какъв беше проблемът, но
явно някой му беше казал да се връща бързо. Натъжихме се и двамата. Неговата
визита в Бразилия беше толкова красива, но хубавите неща винаги свършват
бързо. След няколко дни си тръгна. Закарахме го с приятелите ми Пепи и Валя
до летището в Сао Пауло. Атмосферата беше минорна, а тишината – напрегната.
Взехме си довиждане и Кирчо се отправи към коридора за пътници. После се
обърна още веднъж. Стоях безмълвен и наблюдавах как силуетът му бавно
изчезна в далечината...
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ФИЛОСОФЪТ И ИСТИНАТА
ВИХРЕН БУЗОВ
Vihren Buzov
THE PHILOSOPHER AND THE TRURTH

Моят приятел проф.д-р Кирил Шопов (1966-2016 г.), когото така без време
загубихме, ще остане в моето съзнание като пример за философски настроен ум,
безкористно търсещ истината. Той не се примиряваше дори, когато целият свят
„знаеше“ и твърдеше друго и продължаваше да се бори за обективността и да не
се примирява с лъжата. Един от многото примери за това е усилие да сподели
със своите студенти, с цялата българска общественост истината за кървавите
събития в Румъния от декември 1989 г. с преврата срещу Николае Чаушеску,
който бе наречен от определени среди на политическия и медиен mainstream
„Румънска революция“.
Позволявам си тук да разкажа това, защото се чувствам съучастник в тези
негови усилия и многократно съм имал възможност да наблюдавам с какъв
пиетет той се стремеше и откриваше нови и нови факти, представящи
цялостната картина на тези събития. Началото дойде с представянето на една
конференция на ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2008 г. на доклада със
сензационно заглавие „Убийството на семейство Чаушеску. Философскополитически анализ“ [1]. Аз бях преживял тези драматични събития в казармата
и пред телевизионния екран с манипулативния коментар на Веселин Стоянов и
понякога със смях си припомнях как през нощта на голямата стрелба срещу
хората в Букурещ нашият старшина в Плевенската школа дойде да вземе
противогази за семейството си, защото се страхуваше превратаджиите да не
взривят рафинерията в Плоещ. С ограничения си от шапката разум той бе
прозрял, че телевизията ни представя театър, а става дума за задкулисна борба,
която наистина може да рефлектира в тежки сблъсъци.
В своята чудесна и емоционална статия Кирчо подробно доказваше, че
„революцията“ е всъщност антиконституционен преврат, извършен със съгласието на „Великите сили“ тогава – САЩ и СССР по волята на олигархичните
финансови кръгове, които искаха да си отмъстят на Румъния, че с много
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ограничения си изплати дълговете и дори постави в конституцията си забрана да
се вземат нови. Чаушеску бе представен като истински национален лидер, който
се опитва да спаси своя народ и страна в условията на свирепо геополитическо
противопоставяне. С удивление разбрах, че „героят на революцията“ ген.
Виктор Станкулеску, тогава зам.министър на отбраната, човекът, отвлякъл
Чаушеску след големия митинг и организирал показния му „телевизионен“
разстрел, всъщност е бил осъден впоследствие за убийството на митингуващи в
Тимишоара. А в един документален филм „Революция по поръчка. Шах и мат за
семейство Чаушеску“ достойната немска журналистка Сузане Бранщетер бе
показала истината за скалъпения процес и целия път на обучените главорези от
лагери в Германия към „Площада на революцията“, където със снайпер бяха
отнели живота на около хиляда граждани. Кирчо знаеше имената на всички
участници в събитията и често разказваше по часове как са протекли събитията.
През 2009 и 2010 г. двамата посетихме Букурещ заедно и живяхме там по
няколко дни. Първият път беше по вътрешен университетски проект, в рамките
на който установихме добри приятелски контакти с ръководството на
Философския факултет на Университета в Букурещ. Деканът Р. Бранковяну и
сегашният ректор Мирча Думитриу, който бе и министър на образованието на
Румъния, няколко пъти ни гостуваха на конференции и по официални поводи –
15-годишнината на нашия Факултет през май 2010.
Вторият път бе за лекции по Програма „Еразъм“. Заедно минахме по
всички исторически места. Кирчо ми разказваше емоционално как са се
случвали събитията, опитваше се да си обясни, защо „нова“ Румъния не почита
своя най-значим държавник. Избиран от две допитвания за най-голям румънски
политик на 20-ти век. Когато разбра, че няма експозиция за социализма и за
Чаушеску, възмутен напусна, без да ги разглежда. Съзнавахме, че живеем в
измамно време и че мощни центрове работят за пренаписване на историята, но
не можехме да се съгласим с това.
При второто посещение отидохме заедно на гроба на Чаушеску. Цялото
варварство се изправи пред очите ни. В гробището Генча той бе някак захвърлен
и погребан в посока обратна на всички останали. Кирчо с гняв разказваше как
труповете на семейството са били захвърлени след черната Коледа на 1989 г. в
снега на стадиона на „Стяуа“ и са стояли там два дни. Не можеше да си обясни
как е възможно такова варварство и защо всички прикриват истината! Хората
бяха загинали, заради зловещите интереси на западните банкери и политическия
елит, сключил сделка да съсипе социализма и да накаже добре развиващите се
националните държави, каквато несъмнено бе Румъния.
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Многократно ме подтикваше да организираме ново посещение в Румъния,
да се разходим заедно в Букурещ, да отидем и в други градове. Бе убеден
приятел на Румъния.
След години, когато същият сценарий от 1989 г. се разигра и в Украйна,
отново си спомнихме за нашите общи преживявания по следите на голямата
измама. Пак имаше снайперисти, намеса на Запада, дивашки организиран
преврат. Философското ни свободомислие и критически дух не ни даваше да се
съгласим с всичко това и да приемем задължителната интерпретация. Няма да го
направим никога. Паметта на Кирчо ни задължава!
ЛИТЕРАТУРА:
1.ШОПОВ, К., 2008, Убийството на семейство Чаушеску. Философскополитически анализ – В: Сб. „XXI век. Геополитически и морскоправни
аспекти на международните отношение“, Сборник с доклади от научна
конференция, ВСУ „Черноризец Храбър“, с.68-87.
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НОВИ КНИГИ
РЕЛИГИЯ И ЦЕННОСТИ ПРЕЗ XXI ВЕК
СЕВДЕЛИНА НИКОЛОВА
Sevdelina Nikolova
RELIGION AND VALUES OF XXI CENTURY
Absctract: The article analyses the scientific research project of the Department of Religious
studies at the Bulgarian Academy of sciences and the thematic collections, edited in 2016 with
the collaboration of National Council of Religions in Bulgaria. The main topics or subject of
discussions are: the Thomist Religious Philosophy – The Logic and the Metaphysics as a
doctrine about God,world and man; Roman primacy in the ecumenical Church; The Religious
ritual with new instrumental status; Religion and Science; Hate speech: the ethnic and
religious scale of the problem situation & Islamic radicalism; Philosophy and Religion or
could a Mind be sick: Reason and Mind; Genealogy of the Secular, postmodern God; the
miracle of Hanukkah or the Divine Light; Human psyche dark side; Problems and prospects of
philosophical anthropology in the postmodern situation; Genealogy of the Secular and the
postmodern God; the communication in search of the meaning; Ontological grounds of the
image in Christian art.

Многообразие от теми – от това как логиката и метафизиката представят
доктрина за Бога (в неотомизма), през въпроса за примата в съвременната
църква, както и този за „постмодерния Бог“, до ислямския радикализъм,
представя пред читателя излезлият в края на 2016 г. тематичен сборник
“Религиозни светогледи и ценностите на XXI век“. В него са публикувани
статии на наши и чужди учени от Българската академия на науките, Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, Институтa по междурелигиозен и етнокултурен диалог (ИМЕД) към Националния съвет на религиозните общности в
България (НСРОБ).
Книгата е резултат от състоялата се на 14 юли в заседателната зала на БАН
едноименна академична конференция. Тя се провежда за 11-а поредна година от
НИ група «Религиозно-философски парадигми и интеркултурен диалог» с
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членове и участници от Института за изследване на обществата и знанието-БАН;
СУ “Св. Кл. Охридски“, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“, учени, философи и
теолози от Русия, Израел, Австрия и Великобритания. Интердисциплинарната
конференция под патронажа на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров
и кмета на София Йорданка Фандъкова е съвместно начинание на БАН и НСРОБ
и се реализира по научно-иззследователския проект на секция «Религия,
вярвания, светоглед» на ИИОЗ, БАН с ръководител проф. д.ф.н. Стeфан Пенов.
Тя беше открита от акад. Ст. Воденичаров, който акцентира върху
необходимостта от запазване на толерантността между вероизповеданията у нас
и апелира за въвеждане на предмет „Религия“ в българските училища. Бяха
представени 20 доклада на учени – философи, теолози, социолози, психолози,
медици, последвани от академична дискусия по тематиката на докладите.
Задача на философията е балансът между традиция и новаторство, т.е.
между религия и наука, и изработванeто на цялостна светогледна система,
изведена чрез доказателства, подчерта ръководителят на проекта проф. Пенов в
уводното си представяне на НИ проект. В студията си, посветена на водещата за
католицизма неотомистка религиозна философия, той разглежда систематизирано нейните основни принципи, включително доказателствата за битието на
Бога, логиката и категориалния ѝ апарат. Бе показана метафизичната същност на
неотомизма като триалистки реализъм.
Бе представена и концепцията за „специите“ като обяснителен принцип за
томистката гносеология. Психофизичната конституция на човека и свързаните с
нея трактовки на Тома от Аквино, кардинал Мерсие и Хегел са сред акцентите
на изложението. „Изхождайки от юдео-християнския мироглед, неотомисткият
триализъм смята, че „животът е акт на тялото, но реализиран от душата“, пише
Пенов. Особено интересни са пасажите, свързани с влиянията на юдейската
философия върху неотомизма – поле, неизследвано досега от българските учени
и философи.
Гл. ас. д-р Людмил Петров прави обстоен анализ на проблема с първенството, стоящ в основата на римокатолическо-православните отношения. Детайлно са изследвани различните позиции по въпроса от страна на двете деноминации, като е приведен огромен доказателствен материал и много полезна за
интересуващите се от проблематиката историческа информация и библиография. Обширните цитати и професионалният коментар към тях помагат на
читателя да се ориентира в нелеката материя, като му позволяват в известна
степен да съпреживее проблема, носещ в себе си тежестта на столетията, но
актуален и днес.
Взаимодействието между наука и религия и глобалната ситуация в
началото на XXI в. е обект на изследването на проф. Петко Ганчев. Според него
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„глобалната война, която ще обхване нови пространства на земята“, не е просто
между религиите, а между ценностите, „идеологическа война между един свят,
загубил фундаменталните си нравствени ценности, и един свят, който наред със
свободата на индивидите и народите, иска социална справедливост“.
Проф. Владимир Градев е озаглавил материала си „Ислямският радикализъм: контра-разследване“. Той подчертава, че все повече „социални корабокрушенци“ на съвременните западни общества намират убежище в джихадизма
и не трябва да се страхуваме от критичен анализ на исляма. Като особено
необходимо според Градев е критично отношения на мюсюлманите към тяхната
собствена религия, най-вече към нейните употреби и злоупотребите с нея.
Етническият и религиозен мащаб на словото на омразата изследва доц.
Веселин Босаков. Освен че очертава социалните и институционални рамки на
проблема, статията дава полезни статистически данни (напр. за отношението
към ромите у нас). Подчертава се необходимостта от публични политики за
ограничаване словото на омразата, включително в специални образователни
програми, които да отчитат специфичните особености на засегнатите групи.
За интернализация на християнството, която не може да бъде само
рационална, за сакралност, която трябва да се съпреживява, пише доц. Емилия
Петрова в в статията си „За либералната форма на съвременното християнство“.
Доц. Елена Петрова насочва вниманието върху отношението на Българската православна църква към едни от най-актуалните проблеми през изтеклата
година, включително Всеправославния събор, използваната заря от архим.
Дионисий, медийната стратегия на институцията, диалога с обществото. Тя
отбелзва, че манипулативните стратегии в ерата на глобалните комуникационни
мрежи лесно се разпознават и подкопават доверието към инситуциите, които ги
употребяват.
Над въпроса може ли да боледува разумът по отношение на релацията
философия-религия разсъждава д-р Сергей Методиев. „Привидната отдалеченост на философията от проблематиката на постмодерния свят, особено след
обявената от Ницше смърт на Бога и Хайдегеровия край на метафизиката, ни
поставя в ситуация на порочен кръг“, пише той. Изложени са тезите на Рюдигер
Сафрански от съчинението му „Колко глобализация може да понесе човекът“,
като Методиев ги подлага на критичен анализ. И в тази статия авторът не
изневерява на интереса си към отношението разум-разсъдък – въпросът за двете
основни форми на мисленето, поставен още от Кант, и изследван в дълбочина от
Хегел. През неговите и през по-късни интерпретации на проблема Методиев
отправя поглед към основанията и проблемните полета на съвременната
духовност.
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По проблема как да мислим действителното начало на религиозността
пише гл. ас. д-р Цветина Рачева от СУ „Св. Климент Охридски“. Тя отбелязва,
че текстът ѝ не цели да зададе термини, а „да посочи разликата между опита по
свързване и битието на свързаност, между драматичното отвеждане в единство с
Бога и пребиваването на духа в това единство като негов собствен живот“.
Силна и богата в съдържателен план, включително чрез отправките към
широк кръг чужди и наши философи е статията на доц. Николай Михайлов
„Генеалогия на секуларното: постмодерният Бог“. Реалното и идеалното и
тяхното драматично различие е изходното начало на всяко етическо познание на
човека, отбелязва авторът. Според него в този смисъл идеята за съвършенството
винаги ще включва и пътят към Бога.
Психологически интерпретации на същностни за християнската религия
точки за изследване правят гл. ас. във ВТУ д-р Паулина Тодорова в статията си
„Тъмната страна в човешката психика: базисни конфликти и духовна интенция в
исихасткия религиозен опит“, както и колежката ѝ гл. ас. д-р Паулина Тодорова,
която пише за психичния „Йона комплекс“ като библейски архетипен образ на
екзистенциален избор в реализацията на автентичния Аз.
Палитрата на въпросите, търсещи отговори в нстоящото издание, се
допълва от статиите: „За онтологичните основания на споровете за образа в
християнското изкуство“ (гл. ас. д-р Севделина Николова), „Чудото на Ханука“
(Гери Пило), „Комуникацията в търсене на смисъл “ (о. Пламен Гечев),
„Пробеми и перспективи пред философската антропология в постмодерната
ситуация“ (док. Радосвета Хубанчева-Цветанова) и др. Съвременната наука
работи върху интердисциплинарни проблеми, за чието решаване с обяснение,
предсказване и пълно детерминационно описание са необходими поне два
фактора – философска методология и съсредоточоване на усилията на специалисти поне в няколко научни области.
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