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КАНТОВИЯТ АРГУМЕНТ ЗА „НЕКОНГРУЕНТНИТЕ ДВОЙНИЦИ“ ОТ 1768 г.
През 1768 година Кант формулира известния аргумент за „неконгруентните
двойници”, огледални образи, които са „напълно подобни” и с „еднакъв размер” но не
са геометрично подобни. Кант използва печалния Евклидов критерий за окончателно
установяване на геометричната подобност на „суперимпозиция”. Предлагам кратък
анализ на ключовите понятия в мисления експеримент на Кант и критикувам
заключението на аргумента му както от исторически коректна позиция (без
използване на модерни топологични резултати) така и от съвременна позиция (с
използване на топологичното понятие за ориентираност). Твърдя, че в поне два
смисъла неконгруентните двойници са всъщност конгруентни. Накрая защитавам
тезата, че същинската причина за парадокса е пренебрегната двусмисленост между
понятията за геометрична и физическа трансформация. Формулирам три аргумента,
два атакуват Кантовото утвърждаване на неподобността и един, който установява
споменатата двусмисленост.

In 1768 Kant famously formulated a thought experiment which dealt with
“incongruent counterparts”, mirror images which are “completely similar” and of the
„same size” but yet not congruent. Kant appeals to Euclid`s notorious superimposition
criterion for establishing congruence. I suggest a brief analysis of the key notions in
the thought experiment and criticize the conclusion of its argument both from
historically fair position (without appeal to modern results of topology) and from
contemporary position (using the topological notion of orientability). I argue that in at
least two senses handed objects are in fact congruent. At the end I argue that the true
drive behind the puzzle is an overlooked ambiguity between the notions of
geometrical and physical transformations. I suggest three arguments about the thought
experiment, two attacking the incongruence claim and one revealing the
transformations ambiguity.
Rarely in history of philosophy a single thought experiment has sprung such a rich
discussion as Kant`s famous Incongruent Counterparts (IC) thought experiment. In
the argument of the experiment he argues that a particular class of mirror images,
dubbed in the debate “handed objects”, “chiral objects”, “enantiomorphs”, are
“completely similar” and “of the same size” but are nevertheless incongruent for it is
impossible to be “superimposed”. This fact Kant takes as giving rise to a puzzle how
and why this is possible. He formulates an argument which dismisses with the
7

Leibnizian doctrine of space as sum of relations between physical objects and
concludes that the difference between the incongruent counterparts which prevents
their superimposition despite their “complete similarity” is their different relations
towards “absolute space”. In what follows I will comment on several geometrical
notions, present in the argument and often implicitly so. I will dispute Kant`s
affirmation that the objects are incongruent and I will suggest a reading as of why the
puzzle arose in the first place. I will construct three arguments, organized around the
notions of mirror reflection and orientability. I will end stressing the distinction
between a geometrical transformation and physical transformation and I will argue
that failing to note the distinction is the actual reason for the puzzlement. The gist of
Kant`s argument is best captured in the following passage:
"When a body is perfectly equal and similar to another, and yet cannot be included
within the same boundaries, I entitle it the incongruent counterpart of that other. To
show its possibility, take a body which is not composed of two halves symmetrically
disposed to a single intersecting surface, say a human hand. From all points of its
surface draw perpendiculars to a plane set over against it, and produce them just as far
behind the plane as these points lie in front of it; the extremities of the lines so
produced, if connected, then compose the surface and shape of a physical body which
is the incongruent counter- part of the first; i.e., if the given hand is the right, its
counterpart is the left. The image of an object in a mirror rests upon the same
principle; for it always appears just as far behind the mirror as the object lies in front
of its surface, and so the mirrored image of a right hand is always a left." (Kant, 1991,
p. 31.) 1
The thought experiment is clearly not following geometrical style of exhaustive
precision in its formulation. Kant, most naturally for his time, postulates the existence
of IC figures in assumed Euclidean three-space or Euclidean plane. And, again
naturally, he assumes that in that space all three standard Euclidean geometrical
transformations are possible and allowed: translations, rotations and mirror reflections.
In particular, Kant is explicit for the presence of the reflection transformation (Kant,
1991, p. 31) 2; he is thorough in depicting the mirror reflection procedure. Kant allows
for reflections both in three-space and in the plane. Whereas plane is clearly a purely
geometrical space the situation with the three-Euclidean space is ambiguous. The
original IC example uses hands and they are to be taken as physical objects. The
physical nature of space wherein they figure is clear and by the conclusion of the
argument, namely, that absolute space exist. Absolute space is to be not merely an
ideal geometrical three-space but a physical Euclidean three-space, capable of hosting
physical and not just geometrical objects. When he argues that two incongruent
counterparts "cannot be included within the same boundaries" he does not even
entertain the possibility of mirror reflection as a transformation which, be it
geometrical, physical or both, could be performed in order to reach superimposition
between the objects; and he is silent for rotations as well. What he most naturally,
though tacitly, has in mind is, of course, standard translations, that is, rigid motions of
the bodies. Thus, it seems that we have completely standard case of Euclidean space
8

and plane where reflections and translations are allowed and, most probably, rotations
as well. Kant's argument takes roughly the following form:
1. We observe left and right objects all around us
2. They are “completely similar” in shapes and sizes
3. They are non-superimposable with each other (Euclid`s ultimate criterion for
congruence)
4. Thus, they are different in some respect
5. This difference is not in intrinsic property of theirs
6. Thus, it must be towards something different
7. The difference is not due to relations between themselves
8. There is nothing different besides a lone handed object in space and its space
9. Thus, due to (5) and (7) they differ in their relation to absolute space.
10. Therefore, absolute space exists
Key notions which function within the argument are often given as implicit and
assumed as geometrically available, others are stated explicitly:
KANT'S KEY NOTIONS IN THE 1768 ARGUMENT
1. Similarity between geometrical shapes - delivers (in)congruence and
counterparts (Explicit))
2. Congruence between geometrical shapes (E)
3. Equality of sizes in terms of spatial magnitude (Implicit)
4. Notion of distance (E)
5. Notion of transformation: IC are result of a mirror reflection (E)
6. Available Euclidean geometrical space: flat, orientable, metric, infinite,
homogenous, three dimensional, unbounded (all I)
7. Allowed geometrical transformations: isometries. Translations, rotations,
mirror reflection. (I)
8. Key explicit notion of difference: what is its nature? Unclear.
9. Euclid's original and much criticised method of "superposition" (E)
10. Key implicit notion: space of ICs is orientable (I)
11. Key implicit notion: mirror reflection is orientation non-preserving (I)
12. Odd number of MR transformations, which deliver ICs (I)
Kant is puzzled by the very phenomena of handedness (chirality) and explicitly
defines it as a geometrical property of hands. Kant looks after the nature of this
property examining the so called "intrinsic" properties of the figure itself, that is, those
taken the figure to have independently from both other figures and of space. Yet, his
conclusion does explain the property as still intrinsic to figure (left-handed or righthanded which cannot change as a property via whatever geometrical transformation)
but only through appeal to something besides the figure. The appeal is to space and
not just to abstract and undefined notion of space but to the Newtonian version of
9

physical space and in particular, in virtue of its properties of being absolute and
substantival. In fact, the absolute space in the argument is, though implicitly, causally
efficient for it manages to deliver the property of chirality by some sort of relationship
with the figure and due to the figure being a spatial figure. It seems that the natural
candidates for doing the job are the spatial properties of substantivity (that seems able
to deliver causal efficiency) and absoluteness (that seems invoked to deliver the other
side of the necessary counterpart which ends the "with respect to" relation). The move
to define chirality as a geometrical property with respect to space and not to other
geometrical figures or with respect to relations and properties of the figure in question,
is remarkable for the year 1768. As history of geometry shows, the highly relevant for
the problem topological property of orientability which is a property of spaces and not
of figures, was defined some hundred years later.
Kant`s main strive behind the sub-thought experiment of a lone hand universe is
the conceived of lack of an additional geometrical object the lone hand to be related
to. The lack is of geometrical (physical) figure and not of spaces (geometrical or
physical). Thus, it is clear that the relationism Kant is targeting is the one between
different figures (if we agree that he has successfully dealt with relationism between
internal parts of the figure). Yet, Kant does not manage to get rid of all relations in his
argument for there is one, namely, the relation between the (alleged chiral) figure and
the (alleged absolute and substantival) space. Yet, space is a very different geometrical
category from a geometrical figure, the same being case for physical objects and
physical space; but it is nevertheless in the same domain and, if we follow Kant's own
conclusion, has at least the equally democratic property of being able legitimately to
serve as a relatum.
The true question Kant is interested in is about the metaphysical nature of chirality
as a property. Nerlich, famously, suggested that Kant actually asks whether some
certain lone object, hand, say, could be an enantiomorph and not left or right in
particular: (Nerlich, 1991, p. 151 - 173).3 I agree that this is perhaps the instrumental
gist of Kant's original ICs argument from 1768, that is about to deliver the ultimately
sought for conclusion that absolute space exists; I would like to add that such
formulation of the problem is quite adequate to the original argument and historically
fair. But it is not modern and thus it does not establish completely the metaphysical
options on the contemporary chirality table. For chirality, both in Kant's argument and
in Nerlich's suggested reading, is assumed only as being an intrinsic property of the
figure, that is, a property a figure has only by itself and not in virtue of relations to
something else. This, however, is only one of the options. And in the context of
modern geometry, topology taken metaphysically seriously, we have several other
options:
1. Chirality is a property of figures and their spaces
2. Chirality is a property of spaces, besides
3. Chirality is intrinsic property of figures (independently from a. figures, b.
spaces and c. figures and spaces)
4. Chirality is a relation between figures and spaces
5. Chirality is relation between figures
10

6.

Chirality is a property figures have in virtue of their relation to (some) space

Kant effectively took the position (6). Interestingly enough, from a metaphysical
point of view, this looks like the most prominent option even today, after orientability
of spaces has been established by topology and after theory of groups has taken upon
itself the burden of establishing geometrical properties proper. Kant's response was
well positioned within the in the spirit of the mathematical and physics achievements
at his time and it was quite understandably uninformed of later discoveries (just as in
the case with the standard criticism of his critical theory of space from the position of
the discovery of the non-Euclidean geometries, pace his familiarity with Lambert's
work on the parallel lines). But uninformed as it was, again, it is nothing short of
remarkable, that Kant has, even implicitly, intuitively grasped the metaphysical form
of chirality cases. Today, we know that an object which is chiral in orientable space
would be non-chiral in non-orientable space, if we agree on the legitimacy of transfer
of notions of shape-identity, size-equality and congruence across such spaces. If we
take a left hand case (L) in orientable space and we agree that when we consider this
object (L) in non-orientable space we talk of the same shape and size, that is, they are
inter-space congruent, we will prove that in space O L is chiral and in space NO L is
non-chiral. Since we have beforehand agreed that both Ls are congruent and shapesize identical, we can conclude that if chirality is a geometrically property proper, in
the sense of Klein, and geometrically significant, it is present only in orientable spaces
and not in non-orientable spaces. Because the objects are the same in both spaces and
there is nothing besides them but their respective space, it is possible to conclude that
chirality, as far as it is a property of the object L (in O) space, is rendered by the space
and the object and not just by the object. But since the object, by definition, does have
the same intrinsic types of properties in both spaces, it remains to be the case that the
factor, which is different and which is in a position to render and explain the
difference, is the orientable space.
A couple of morals seem to present themselves. First, chirality does not seem to be
a property preserved under continuous transformations within non-orientable spaces.
Thus, it does not fit the model for a geometrical property proper in the group
theoretical spirit of Klein. And second, it indeed is the space that determines chirality
and not the sole figure (after some minimal shape conditions are met by the figure,
like asymmetry). Such space is not the classical Newtonian absolute and substantival
space but what we know is that it does have topological properties and one of them is
specified as (non) orientability. This topological property is responsible for the
presence or absence of the alleged geometrical property as chirality. If we are
inKleined to take the strive of group theory seriously we might even deny that it is a
geometrical property proper.
Interestingly enough the metaphysical form of Kant's original IC argument from
1768 is preserved. What has changed is the argument`s content. Yes, it is the relation
to a space, that renders the property "handed". But it is not a relation to a Newtonian
space in virtue of its absoluteness and/or substantivity. It is a relation to a space
minimally defined as topologically orientable. The interesting part to be answered is
what is the metaphysical mechanism behind the affective ability of orientability of a
11

given space to render a property, chiral or not. Kant would have perhaps appealed to
substantivity of space which seems like the best metaphysical candidate for causal
effectiveness. Whether orientable and non-orientable spaces are substantival because
they are causally efficient in cases like chirality determination is to be researched
upon. But it is sure that substantival or not there should be a relation of determination
between a space and its figures even if this relation is not much of the original spirit of
Leibniz.
COMPLETE SIMILARITY AND CONGRUENCE
"From the common example of the two hands, it is already clear that the shape of
one body can be completely similar to that of another, and the magnitude of their
extension exactly the same, while yet there remains an inner difference, namely that
the surface which bounds the one cannot possibly bound the other." (Kant, 1991, p.
31) 4
The difference Kant argues for is not grasped as in shape (for they are said to be
completely similar) and as not in magnitude. In order to establish a congruence we
need only those two. So if there is a difference and it is not in shape and size it is
irrelevant to congruence. That is, there is no much point in being interested in a
property which is outside the set of properties which establish congruence in standard
Euclidean Geometry and to wonder afterwards why A and B are or are not congruent
given that extra property. It would be neither necessary nor sufficient condition for
congruence. Kant is at best ambiguous when he talks about the shape similarity
between the counterparts. He postulates their "complete similarity". Like everything in
Euclidean Geometry this means only one of the two options: 1. A and B are shape
identical or 2. A and B are not shape identical. Since the reigning criterion for
establishing congruence is Euclid's criterion of superimposition (introduced in his
Axiom 4) and since A and B are not superimposable it must follow that A and B are
not shape identical, that is, that (2) holds. If so, however, how can we explain the term
" completely similar"? If A and B are established as shape different the question about
their similarity is uninteresting with regard to their congruence. Why then Kant
bothers with defining them as completely similar? The reason seems to be two-part.
On the one hand Kant wants to stress the obvious perceptually-common property of
the objects as looking to have the same shape, backed by the precise mathematical
expression "mirror image" which delivers the ideal result of having the same shape as
A but in a different way, mirrored. On the other hand he knows well the rules for
congruence and especially the superimposition criterion. Thus he simply cannot
accept, due to his high standards for mathematical rigor, that two non-superimposable
objects could be shape identical for this would blow up the whole original Euclidean
system of congruence. This reluctance is so strong that rises to the formulation
"incongruent counterparts"5 which implicitly means shape identity beyond rational
comprehension. For intuitive geometrical comprehension would affirm shape identity
and in actuality this is the source of Kant's and perhaps ours, for that matter,
12

conviction of the identities of shapes of A and B. Yet he needs to stress this intuitive
fact somehow and thus uses the oxymoron "completely similar". There is no such
thing in standard Euclidean Geometry as being completely similar, completely similar
would be only figures which are congruent with each other. Completely similar are
meant to be objects of same shape, and not of different sizes. Since here sizes are
taken as the same (sic!; how two sizes of two shape non-identical figures are same is
far from clear and worth looking into) obviously the similarity intended here concerns
shape. "Complete similarity" is a shy euphemism for the shape-size identical
desideratum.
The standard Euclidean way of establishing congruence is through
superimposition and Kant uses it explicitly in the formulation of his 1768 argument.6
Every superimposition is, however, a transformation of the plane, be it T, R or MR.
Kant's actual reason in the argument is that the IC are incongruent because they are
non-superimposable. Thus, the superimposability criterion serves the crucial role of
delivering the crux of the argument, namely, establishing the incongruence of the
counterparts. How are we supposed to know that? The only way is by performing a
transformation so that B is superpositioned "above" A, following Euclid's procedure,
and seeing that they do not coincide.7 What is again worth noting here is that this
transformation is tacitly presumed by Kant not to be a mirror reflection. For if it were
the ICs would have been superimposable and thus congruent. Is it geometrically
precluded in the space of ICs a mirror reflection to be performed? No, again and on
the opposite. A mirror reflection has already been allowed so that the objects`
"complete similarity" has been delivered through the definition of the IC as mirror
images. Thus, it should be equally permissible to perform the same transformation of
the plane which has been performed before. It is more natural to consider translations
as a way of superimposition, but since all three transformations are allowed and even
used in the space under consideration, a mirror reflection should be not merely the
same legitimate candidate for a superimposition transformation but also the more
natural one since this transformation in particular rendered geometrically the
"completely similar" mirror images. Under mirror reflection, however, the
translationally incongruent counterparts are superimposable. Hence, we can come up
with the following sequence of arguments, which address the problem of congruence
in the 1768 argument as well as the revealed so crux of the puzzle. One of the
arguments is historically fair for Kant since does not appeal to later discoveries from
topology. The second is modern and sheds light on the case of their alleged
incongruence from the point of view of later topology. The third steps on these two
and reveals a tacit but important assumption about the relation between purely
geometrical and physical transformations. They go as follows:
CONGRUENT COUNTERPARTS UNDER REFLECTION (1)
1.
sizes
2.
3.

There are classes of pairs of objects that allegedly have the same shapes and
The similarity is explicitly defined as deliverable through mirror reflection
They are, in virtue of shape-size similarity, defined as counterparts
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4. They are non-superimposable (following Euclid's Axiom 4)
5. By (3) they are not shape identical
6. By (4) and (5) they are incongruent
7. Mirror reflection is allowed in Kant's space (IC are results of mirror
reflection) when IC are produced (geometrically constructed)
8. Kant argues that they are non-superimposable
9. Yet, reflection is allowed in relevant space as a geometrical transformation
10. Two mirror images would be superimposable if a second reflection
transformation is performed
11. If a reflection transformation is allowed once it is allowed twice
12. Thus, by (10) and (11) the counterparts would be superimposable by reflection
13. Therefore, they are not incongruent in space where reflection is an allowed
transformation
14. Handed objects are congruent under reflection (geometrical shape and size
identity is delivered though even number of reflections), size and shape are preserved
under even number of reflection transformations, thus they are geometrical in group
theoretical sense (superimposition via rigid motion by translation or rotation also takes
more than one steps between original figure and end figure).
This argument has the valuable feature that it is historically fair to Kant since does
not appeal to results of topology. Mirror reflection is a standard Euclidean
transformation and Kant uses it specifically in his IC thought experiment; thus, it is
natural to accept that MR is at hand in the alleged incongruent counterparts space as
well and thus to address the “puzzle” using it as a way of solution. The notion of
congruence behind the original argument is again ambiguous. On the one hand Kant
uses shape-size identity as sufficient to establish congruence between geometrical (and
physical) figures (bodies) and on the other he both introduces and does not explicitly
forbid mirror reflection in the respective space. Thus, to follow the modern
geometrical lingo of group theory, where as geometrically significant properties are
taken only those which remain invariant under some set of geometrical
transformations (following Felix Klein`s etalon first exposed in his Erlangen
Program) (Klein, 19.. , p. ) 8 we could attempt to define congruence in accordance
with the geometrical transformations present as defined on a particular space. Kant
surely allows for translations as a most natural way of changing location in space but
he is also explicit about mirror reflection as operating in the space in the argument.
Thus, we can look into what properties remain invariant under both translations and
mirror reflections and if we follow, along with Euclid and Kant, the ultimate criterion
for establishing congruence, namely superimposability, we will see that although
under translations handed objects are not superimposable, that is, are not congruent,
they are so under the equally allowed mirror reflection. Thus, this relativized yet much
more informative notion of congruence has the property of being richer than the
intuitive geometrical one, where rules of congruence are the same for Euclidean space
with all three standard Euclidean transformations (T, R, MR). Within this line of
reasoning alleged incongruent counterparts are incongruent only in space with
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translations and rotations but not in space with mirror reflection. Since MR is
available in the argument we can conclude that handed objects are congruent under
MR and thus are congruent counterparts and not incongruent ones, thus effectively
eliminating the whole puzzle. The following modern argument from topology is able
to shed light on the original argument from different angle, based on the topological
property of orientability of space (surface):
CONGRUENT COUNTERPARTS IN NON-ORIENTABLE SPACE (2)
1. Handed objects in orientable space are non-superimposable via translations
and rotations
2. Handed objects are congruent under reflection in orientable space for any
position of axis of symmetry which does not intersect them because they could be
superimposed as a result of the MR transformation
3. When handed objects from orientable space are taken to non-orientable space,
(preserving original shapes and sizes) they are not necessarily rendered congruent
after reflection (depending location of axis of reflection)
4. Handed objects are superimposable under mere translation in non-orientable
space
5. Kant assumes that space of reflection has the property later identified by
topology as orientable (historically natural)
6. (6) is only a special case of space
7. Thus, by (3), is a legitimate scenario that handed objects are superimposable
(via translation) in non-orientable space
8. Due to (7) handed objects are not necessarily incongruent
9. Thus, incongruence of counterparts is a function of a non-trivial topological
property of space Kant is silent about (due to historical reasons)
10. Argument exposed as non-actual by rise of topology (since late 19th century)
"However, if one does not allow reflections, they are not congruent—that is, they
cannot be made to coincide. No collection of translations and rotations will enable one
to “match up” the two halves. The set of allowable motions determines the meaning of
the word equal. (Today we say congruent rather than equal)." (Tabak, 2011, p. 8) 9
Historically unfair as it is, to analyze Kant`s argument with the instruments of the
later formed discipline of topology, the topological property of orientability is highly
non-trivial for alleged incongruent parts cases. An interesting remark is apt here and
related with the substantivity debate about space at the time of Kant`s argument. If
space indeed has such non-metrical property, as formulated by topology, and this
property manages to affect not only geometrical objects but physical as well, then the
space, which has this property, must be causally effective and thus, substantival in
some way. It is ironic that the missing from the argument for historical reasons spatial
property manages to save the substantivity part of the claim about absolute space and
thus to affirm its existence. The irony consists in the property being also able to
dissolve the puzzle behind the incongruent counterparts case. These two arguments
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combined point towards another hidden assumption in the original formulation of the
case from 1768, namely, the assumption that there is no significant difference between
purely geometrical and physical transformations:
KANT IC ARGUMENT IS IN FACT DUE TO INCONCEIVABILITY OF
TRANSFORMATION IN PHYSICAL SPACE THAT WOULD SUPERIMPOSE
PHYSICAL IC
1. Arguments (1) and (2) allow for geometrical superimposition of alleged
incongruent counterparts (via even number of reflections in orientable space and via
translation in non-orientable one)
2. Physical transformations parallel geometrical transformations (Sic!)
3. Geometrical truths hold for physical phenomena
4. Thus, geometrically results of (1) and (2) are conceivable but physical are not
5. Thus, we are puzzled (i.e. - physical transformations are inconceivable
whereas geometrical counterparts perfectly conceivable
6. Paradox!
The puzzlement behind the original formulation of the Incongruent Counterparts
argument is not purely geometrical per se but physical. This is evident from at least
the conclusion of the argument, that is, that absolute physical space (and not absolute
geometrical space), which is the quasi Newtonian model, exists, like that of our visual
imagination, where we can geometrically construct and conceive of geometrical
objects and transformations. When Kant asks why the handed objects are not
superimposable he is explicit about physical objects and not about their geometrical
representations. Clearly, he has not trouble imagining the transformation of mirror
reflection for geometrical hand-figures. Via the same free stipulation he postulates
physical hands in physical space as mirror images as well. How physically the mirror
imagery is conceivable is not addressed as a problem. Yet, when we ask about the
simple mirror reflection of a physical hand in physical space as a physical and not as a
geometrical transformation, we will run into much awe, for we will see immediately
that this transformation is physically inconceivable for us. Now, it is natural to ask
why we should be surprised that the backward transformation is physically impossible
(the one which would have superimposed hands over each other) when the very
physical transformation we have begun our argument with was introduced as quite
possible in the first place. Logically, the physical impossibility for superimposition
sneaks into the thought experiment by fiat; naturally, we will discover it in the
conclusion of the argument if valid. Thus, a pedant physicist could reply “ The hands
are not-superimposable physically because Kant tries to parallel the geometrical
transformation of mirror reflection and this is physically inconceivable. If Kant
allows, as he does tacitly in the argument for hands to physically emerge as mirror
images, he de facto introduces the counterpart physical transformation of physical
mirror reflection (PMR). Logic should allow the responder to use this physical
transformation in reverse (hands should be backwards conceivable to be able to de16

emerge following the same half-conceived of mechanism of physically generating
handed objects) and thus to answer positively to the argument by rejecting both the
impossibility for superimposition and the incongruence of the hand for now they
would be physically congruent under PMR. A Kantian might try to avoid postulating
physical mirror reflection at the beginning of the argument but this again leaves it
unclear why should we deny this transformation as physically inconceivable relying
just on our geometric intuition when the same intuition plus the myriads of physical
measurements until the time of the argument proved that the physical space is
Euclidean and thus should allow for its most natural transformations. Thus, the puzzle
shifts towards the question how physical space could be Euclidean when allows only
for translations and rotations and not for mirror reflections as its transformations? This
question well deserves its answer and it shows that the nature of the relation between
pure geometry and physical space is quite more intricate than a simple analogy, at
least for transformations like mirror reflections of handed objects. Thus, (2) and (3)
from the third argument fail and (5) should be reformulated so that if we are not
puzzled for physical mirror reflection at the beginning of the argument we should
allow ourselves not to be puzzled about when we use it one more time in reverse. The
alternative is to simply disallow ourselves this particular sort of formulation of the
thought experiment which would make it difficult to define the counterparts as mirror
images, the very source of their “complete similarity”. Remains the question whether
PMR is indeed impossible in physical space and if so what happens with its alleged
and undisputed at the time Euclidean nature.
A final remark concerns Kant`s doctrine of physical space at the pre-critical paper
of 1768. If we see the argument as allowing the natural difference between ideal
mathematical and physical space we will feel more fair in our analysis from this postRussellian, post-Reichanbachian and post-Strawsian position. If we decide to look at
the argument Critically, from the point of view of the later doctrine of space as one of
the forms of the pure intuition, a neo-Kantian might object that Kant would not accept
the distinction between the space of pure mathematics and the one of physics and thus
the above arguments should be adjusted towards this criticism. Yet, the pre-critical
Kant from 1768 would have perhaps agreed that there is a significant difference
between geometrical space and physical one, even due to conditions of dimensionality
and ideality as well as the mentioned difference of MR transformations, if we accept
that MR is physically inconceivable and yet geometrically available.
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ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧНИ
ДИХОТОМИИ /ФРОМ, ШЛАЙЕРМАХЕР, ТИЛИХ,
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ/
НОНКА БОГОМИЛОВА

Nonka Bogomilova
PHILOSOPHICAL – ANTROPOLOGICAL DICHOTOMIES
The paper analyzes main notions, ideas and values regarding some philosophicalanthropological dichotomies, characterizing the methodological approaches of E.Fromm, F.
Schleiermacher, P.Tillich, and especially the opposition between the Intellectual and the Other
as described in the Jose Ortega Gasset’s essay “Intellectual and Other”.
Keywords: man, philosophicaI-anthropological dichotomies, intellectual, other, creative work,
pragmatic attitude.

Разглеждането на човека и човешката природа като амбивалентни, раздвоени
по различни признаци  притежанието и самоутвърждаването /Е.Фром/,
богатството и бедността /К.Маркс/, егоизма и алтруизма /Ф.Шлайермахер/, неморала и морала /И.Кант/, същността и съществуването /П.Тилих/ и др. – се
среща твърде често във философската антропология. Методологическата
евристичност на този подход има както своя широк хоризонт, така и своите
ограничения, но нейната наличност е безспорна. Макар в центъра на
изследователското ми внимание тук да е методологическата дихотомия на Хосе
Ортега-и-Гасет “Интелектуалецът” и “Другият”, разгърната в едноименното му
есе, като своеобразен подстъп и фон към нея ще щрихирам и основните акценти
в други подобни философско-антропологични деления, раздвоявания на
човешката същност, наложили се във философската традиция.
Ерих Фром /1900 – 1980/: екзистенциалните дихотомии
Ерих Фром е един от малкото философи на 20-ти век, които признават
културно-теоретичната значимост на идеята за човешката природ, характерна и
за Маркс, и Фройд: “Цялата концепция на човечността и хуманизма се основава
на идеята за една човешка природа, която е присъща на всички хора” (Фром
2002, 37).
И към етиката, както и към човека Е.Фром подхожда от гледна точка на
тяхната раздвоеност, амбивалентност – впрочем подход, характерен и за Фройд,
и въобще за психоанализата. Етиката според неговото разбиране е раздвоена на
етика на човеколюбието, хуманистична етика, и етика на властолюбието,
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авторитарна етика; човешката природа също е раздвоена, изпълнена с
екзистенциални дихотомии, като най-фундаменталното раздвоение е това между
живота и смъртта. Авторитарната съвест, прототип на Свръхаза на Фройд е
гласът на интериоризираните авторитети – родители, държава, религия,
подчинението пред които се приема като дълг. Хуманистичната съвест е израз
на нашата автономия, “гласът на нашата цялостна личност, който изразява
исканията на живота и развитието”(Фром 2005б, 61).
Противоречията, които характеризират човешката природа, според Фром,
имат както исторически характер, т.е. характеризират дадено конкретно
общество и са преодолими чрез практическите усилия за промяна на историята и
индивидите, така и са от екзистенциален тип  вечни, универсални и присъщи
въобще на човешката природа. По този въпрос Е.Фром отива “отвъд Фройд”,
поставяйки въпроса за дихотомиите на човешкото съществуване като ключов на
мястото на въпроса за либидото: “Централният проблем за човека не е
проблемът за либидото му, а проблемът за дихотомиите, които са вътрешно
присъщи на неговото съществуване...”(Фром 2005б, 67).
Разбираем е драматизмът, дори трагизмът на човешкото битие при тази
вътрешна противоречивост на човешката природа. Но Е.Фром, както и Фройд
предлага да се подхожда честно и мъжествено към този факт – не да се потискат
или компенсират във фантазията проблемите, а човекът следва “да погледне в
очите истината, да осъзнае своята изначална самота, своята захвърленост във
Вселената, която е безразлична към съдбата му, да разбере, че не съществува
такава трансцендентна сила, която би решила неговите проблеми вместо него
самия” (Фром 2005б, 62 ).
В основата на разбирането на Фром за човешката природа стои категорията
“човешки характер”. Той разделя ориентацията на човешкия характер на два
главни типа: продуктивен и непродуктивен, а ориентацията на поведението на
човека на: 1/ утвърждаващ живота синдром – прояви на любов, солидарност,
справедливост, разум, и 2/ потискащ живота синдром - деструктивност, алчност,
нарцисизъм. Утвърждаващите живота наклонности се приемат от него като
рационални, а потискащите живота се квалифицират като ирационални.
Характерът, който Фром нарича “втора природа на човека” и играе голяма роля
в неговата антропология “е относително постоянната система от всичките
неинстинктивни стремежи, чрез които човекът общува с човешкия и с
природния свят”(Фром 2005а, 251), пише той през 1973 г.
Ф.Шлайермахер /1768-1834/: двата противоположни импулса
В своята импровизирана антропология, Ф. Шлайермахер приема, че целият
свят се подчинява на два противоположни импулса, които са характерни и за
човека: “Всяка човешка душа – нейните временни действия, както и вътрешните
своеобразности на нейното битие – ни водят към това – е само продукт на два
противоположни импулса. Единият е стремежът да привлече към себе си всичко,
което я обкръжава, да го оплете в собствения си живот и по възможност изцяло
да го всмукне в своята най-съкровена същност. Другият е стремежът да
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разпростира своето собствено вътрешно Аз навън все по-далеч, да проникне с
него всичко, да съобщи за него на всички, а самата тя никога да не се изчерпи.
Първият е насочен към наслаждението......Вторият презира потреблението и
върви към все повече разрастваща и повишаваща се дейност.....той иска всичко
да проникне, да изпълни всичко с разум и свобода, а така отива направо към
безкрайното и навсякъде търси и създава свобода и взаимна връзка, сила и
закон, право и благоприличие” ( Шлайермахер 1994, 7); “На едните ненаситната
сетивност повелява да събират около себе си една все по-голяма маса от земни
неща, която те охотно откъсват от взаимната връзка на цялото, за да си ги
присвоят изцяло и сами; във вечната смяна между желание и наслаждение те
никога не стигат по-далеч от възприятията на отделните хора и винаги заети с
егоистични отношения, същността на останалото човечество остава за тях
неизвестна” (Шлайермахер 1994, 8); другите – “те витаят около празни идеали и
като отслабват и изчерпват силата си без полза, те се връщат изтощени към
началния си пункт” (Шлайермахер 1994, 8).
Така, разделяйки човечеството на два типа индивиди, ръководени от два
основни импулса, които два века по-късно Фром нарича “егоистичен” и
“алтрустичен”, Шлайермахер се пита как от тези две частични, непълни и
несъвършени части да се получи съвършенство. Според него съществуват,
макар и малко и редки, и трети тип индивиди, които съчетават и двата импулса
по плодотворен начин. Тези индивиди божеството изпраща като тълкуватели на
волята му и като посредници между двете несъвършени, разделени части на
човешкия род. Те формират свой собствен малък свят, който носи отпечатъка на
техния дух и тихичко създават и разпространяват едно благородно дело. Тяхна
задача е “след всеки излет в безкрайното” да го опредметяват в образи или
думи, да му дават външно битие, да го направят споделимо – било чрез поезия,
пророчество, ораторство, картина” (Шлайермахер 1994, 14). Според Шлайермахер това са формите на споделяне на личния, уникален религиозен опит,
който не фигурира в свещените книги и във философските трактати.
П.Тилих /1886 – 1965/: същност и съществуване
За разлика от други философи, които или не приемат разделението същностсъществуване, или приписват на същността исторически измерения – като
отминал “Златен век” или като предстоящо щастливо общество, за П.Тилих
същността и съществуването на човека се отнасят като преход от потенциалност
към актуалност, от хармония към противоречие, от “спяща невинност” към
греховност. При това съществуването завинаги е белязано с тези напрежения –
дисхармония, греховност, крайност, падналост – и спасението и изцелението
имат относителен, а не абсолютен смисъл. Как става възможен преходът от
същността към съществуването? От “невинността” като състояние преди
актуализирането, преди съществуването, преди историята към съществуването,
към актуалното битие преходът се извършва чрез употребата от страна на човека
на неговата свобода; невинността в психологически план се разбира в
сексуалното й значение. Във философски смисъл преходът от същност към
съществуване е изходен факт, който придава действителност на всеки факт и е
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универсално качество на крайното битие. То не е събитие от миналото, не е
разположено във времето, а предшества онтологически всичко, което става във
времето и пространството, проявява се във всяка отделна личност, бележи
“трагически-универсалния характер на съществуването”(Тиллих 2000, 320).
Поради този свой характер на отделеност, противопоставеност на същността,
съществуването на човека е същевременно отчуждение, отчужденост.
В отделната човешка личност, в нейните решения и действия се проявява
както нейната свобода, така и универсалната съдба. Човекът е средоточие, възел
на тези две противопоставени сили – свободата и съдбата, които в същностното
му състояние на “спяща невинност” са се намирали в хармония, а в
актуализираното съществуване на човека – в напрежение и борба. За разлика от
Кант, който приписва на човека абсолютна свобода и отговорност за своите
решения и действия, за следването или противопоставянето на нравствения
императив, П.Тилих открива в тези решения и действия и “пръста на съдбата”,
на независеща от човека външна сила. Затова човешката ситуация е двойно
обусловена: личната отговорност произтича от употребата на свободата, а
трагизмът на човешката екзистенция – от универсалността на отчуждението, от
“падналостта” на творението. Оттук следва и двойственият, нерадикален
характер на “теологичната програма” на Тилих: човек да се оценява
положително в същностната си природа, да се използват постиженията на
философите, за да се създаде реалистично учение за човека, в което да са
уравновесени етическия и трагическия елемент на съществуването му” (Тиллих
2000, 321).
Хосе Ортега-и-Гасет /1883-1955/: Интелектуалецът и Другият1
Логиката на анализа, която следва Хосе Ортега-и-Гасет в едноименното есе,
също почива върху една строга методологическа дихотомия, но тя е между
личност и общество, между индивидуално и социално и приема формата на
дихотомия между призвание и длъжност, съдба и занаят, творческа
индивидуалност и празна социална “черупка”. Не само описателно или
метафорично, но тази строга дихотомия е декларирана директно: “Всичко
социално, всичко колективно е в такъв смисъл измамно, неистинско – то е жест,
поза, титла и маска.” (Ортега-и-Гасет 1993, 184 ). Тази “титла” и “поза” може да
се заеме от човек с призвание, но може да се заеме и от “занаятчия”, от човек, за
когото да си интелектуалец е административна длъжност, възползване от
сакралния отблясък на “мястото”, създадено от хора с творчески съдби и
постепенно превърнало се в “черупка”, “калъп”, “длъжност” поради
десакрализирането му от занаятчии и измамници (Ортега-и-Гасет 1993, 184 ).

1

Този фрагмент от статията е допълнен и преструктуриран вариант на мой текст със
заглавие “Интелектуалецът и Другият”, публикуван в списание Notabene, бр. 25/ 2013 г.
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Кой е “Интелектуалецът”?
Това е основният въпрос, на който испанският философ търси отговор в
своето есе, написано през 1940 г. И това е разбираемо, тъй като различните
времена и интерпретации включват в това понятие разнообразно и разнородно
съдържание, белязано с широк ценностен и емоционален диапазон - от
възвисяване и обожествяване /да си спомним “Държавата” на Платон/, през
идеологическо инструментализиране или маргинализиране, та до физическо
унищожаване /при някои диктаторски режими/. Но желанието на автора е да се
издигне над “обществените лица”, над социалните роли и образи, които
авторите и времената привиждат зад това понятие – “писателя”, “учения”,
“професора”, “философа”. Той иска да изработи понятие за “истинския
Интелектуалец”, освободено от социалния “калъп” на професията, занаята,
длъжността, от всички онези мотиви, които наместват в този “калъп” множество
хора – “да печели пари”, “да изпъква”, “да не потъне в бурното море на
общността”.
Самият този “калъп”, тази социална роля и “длъжност” е създадена от
личности с ярка творческа съдба, с неотменимо и неизбежно личностно
интелектуално призвание, от “истински интелектуалци”. Но веднъж създадено с
личното “жертвоприношение” на хора, съдбовно посветени на интелектуалното
призвание, в този “безличен калъп”, на това обществено “място” “с измама може
да се настани всеки”. Професията, длъжността, социалният “калъп” е изпразнена
от личностно, от човешко съдържание, тя може да се практикува и без
призвание, и без съдбовна посветеност, а просто “добросъвестно”, с “немалка
полза”.
Колкото принципно и методологически издалеко да се разискват въпросите
по тази тема, често авторите /както е и в случая/ скрито или открито правят
аналогии, предизвикани са от съвременната си ситуация. В тази връзка авторът
прави два печални извода: 1/ че повечето “днешни интелектуалци, разбира се, не
са интелектуалци, а само се правят на такива…” и 2/ че засиленият интерес към
интелектуалеца, продължил на Запад през последните два века, вече не
съществува, той постепенно бива изтласкван в периферията на общественото
внимание. Тази и прогноза, и констатация, Хосе Ортега прави на основата на
предвиждането, че кормилото на историята вече не е в ръцете на елитите, още
по-малко на интелектуалния елит, а в ръцете на тълпата, на “крайно
необразована” тълпа (Ортега-и-Гасет 1993, 187 ). Разбира се, това не е нещо
ново, в подобна посока са интерпретирани и се интерпретират многократно от
различни автори съвременните социални и културни процеси. Интересното в
случая е, че тази неблагоприятна за социалния статус на интелектуалеца
ситуация, се оказва благоприятна за творческата задача на автора – да отърси, да
освободи образа на интелектуалеца от социалните му рамки и зависимости, да
потърси неговата индивидуална, личностна интелектуална “субстанция”: “ето го
Интелектуалеца вече лишен от социалното си превъзходство, крачи рамо до
рамо с другите и разчита само на себе си, като най-обикновен човек сред найобикновени хора” (Ортега-и-Гасет 1993, 187). Лишен от оковите, но и от опората
на социалното внимание и престижния социален статус, Интелектуалецът вече
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може да бъде идентифициран, разкрит, анализиран per sе, от гледна точка на
човешката му същност. Не заемащият една или друга длъжност, кичещият се с
една или друга титла или престижен професионален етикет е Интелектуалеца, а
този, който е такъв “с отчаяна истинност”, “неизбежно, по неведома и
неумолима Божия воля” /напомняне за библейската опозиция ”звани” и
“избрани”/ (Ортега-и-Гасет 1993, 186).
Макар че с тази своя воля Бог дарява малко хора, отделни личности,
Интелектуалецът не винаги ясно осъзнава своята отличеност, “избраност” и от
това следват редица затруднения в общуването му с другите. Станал част от
другите, смесил се с тях, в общуването си Интелектуалецът е наивник, който
приписва собствената си същност на всички други хора, приема я за нещо
общоразпространено и естествено.
Но авторът е бдителен, той не се оставя да бъде “подведен” от наивността на
Интелектуалеца, който приема олицетворената в него самия “същностна проява
на човешкото естество” като естествено присъща на всички хора. Оставен сам на
себе си, извън фокуса и задължаващия интерес на общественото внимание,
Интелектуалецът е “оголил” откровено своята същност пред окото на
прозорливия мислител.
Въпреки всички критични обвинения и неблагоприятни слухове, които са се
носели и се носят през годините и вековете по адрес на интелектуалеца, особено
когато е дистанциран от политиката и идеологията – че е мързелив,
високомерен, откъснат от реалностите, безполезен, дори вреден за обществото,
Хосе Ортега е на друго мнение. Но да не забравяме, че той пише за “истинския
Интелектуалец”, а не за многобройните му фалшиви “звани” двойници. Та той,
истинският Интелектуалец прекарва живота си в труд, но този труд е празник,
тъй като е нов поглед, ново пресътворяване на нещата, на събитията и хората,
интерпретирането им по нетрадиционен, оригинален, неразбираем и недоловим
от другите начин. Светът за него не е нещо веднъж завинаги установено,
естествено, банално, а обект на почуда, на възхищение, вечно обновление и
реинтерпретиране.
“Блажен”,
“хипнотизиран”,
“пиян”,
“празничен”,
“божествен” – това са някои от определенията, с които авторът описва труда и
личността на Интелектуалеца; те са извън делника и всекидневието, извън
прозата на бита и рутината, пробив са в друго измерение на света и нещата
(Ортега-и-Гасет 1993, 188).
Разбира се, тези определения на творящия човек, на твореца са давани и от
множество други философи, мислители, писатели и може би непрекъснато
повтарящите се през вековете синкопи на обществените настроения към
Интелектуалеца – от възвисяване до остри обвинения – се дължат именно на
отношението към неговия не-всекидневен, “празничен” труд: било поради
възхищение и преклонение, било поради недооценка, неразбиране, страх или
завист от страна на Другия.
Кой е “Другият”?
Интелектуалецът и Другият според Хосе Ортега са в отношение на “пълна
несъвместимост”, те имат “коренно противоположни разбирания за живота, два
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коренно противоположни начина на съществуване”, а не просто несходство на
характерите или разлика в способностите. Макар че назовава Другия с често
срещаното “ближен”, всъщност авторът използва в случая силата на парадокса:
така нареченият ближен се оказва всъщност най-далечен, противоположен на
всичко онова, което за Интелектуалеца има висша ценност – удивлението,
творенето, обновлението, преоткриването. Все понятия, които са непознати,
недооценени, непрактикувани от “ближния”, от Другия. Рано или късно
Интелектуалецът, дори и без помощта на автора на това есе, открива този
поразителен факт, открива своята заблуда на “непоправим наивник”, който
приписва своята същност на всички хора, приема всички като “ближни”. Той е
разкривал своята душа, своите мисли, своята същност като пред себеподобни,
като пред “ближни” – хора, които мислят и чувстват като него, които имат
същото удивено, празнично, поетично отношение към света: “сякаш е живял гол
пред очите на всички, но с голота много по-страшна от телесната, защото той
през целия си живот е разкривал пред всички най-съкровената си същност”
(Ортега-и-Гасет 1993, 189). От общуването с Другия той разбира, че да мислиш
“с проникновена или поетична мисъл е срамота на срамотите”, “както че си
крадец, както че си шпионин, както че си проститутка” (Ортега-и-Гасет 1993,
189).
Но за разлика от Интелектуалеца, който се опитва все пак да запази
отношението си към Другия като към ближен – отношение на разбиране, на
жалост, на затрогнатост от трудната му борба за оцеляване и изхранване,
авторът оголва до дъно не просто различията, а несъвместимостта,
противоположността на двете същности, на двете екзистенциални стратегии.
За Другия нещата, светът около него не се загадка, обект на удивление, на
преоткриване и пресътворяване, а са неизменна даденост, към която не може да
има друго отношение, освен използване, употреба, “разполагане”. Всички
разнообразни, тайнствени, загадъчни свойства на нещата, не се забелязват или
оценяват от Другия, за него нещата са това, което изглеждат, това, което
“привидно” са. В своята защитена “пещера” Другият не е удивен, предизвикан,
затрогнат, развълнуван или “хипнотизиран” от нещата, не преживява празници и
вакханалия в отношението си към тях: “Връзката му с нещата значи просто да
разполага с тях.”; за него светът е “безспорен, надежден, устойчив и установен
веднъж завинаги”. Но, както прозорливо задълбочава размишленията си понататък авторът, това не е просто и само отношение към нещата, към света,
отношение на застиналост, установеност, вкаменелост. Това отношение
определя целия вътрешен ценностен свят на Другия: свят на използването,
изгодата, егоизма: “Той е роден егоист. Единствената му грижа е да си плете
кошницата, да преуспява, да са добре той и близките му….Винаги и само
своето” (Ортега-и-Гасет 1993, 190).
В това експресивно и точно описание на образа на Другия, Хосе Ортега-иГасет сякаш гради колективния образ на неизброимите маси от хора, герои на
неговия и на днешния ден, които подхождат към света и другите утилитарнопрагматично, заинтересовани са от запазването и възпроизвеждането на
застиналия и непроменян наличен свят – чрез материалното му, политическо
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или псевдонаучно репродуциране. Всъщност с анализа и критиката на този
“образ”, макар и назоваван с различни имена и поставян в различен социален и
културен контекст, са ангажирали мислите и перото си в многобройни
произведения редица автори. Но тук, в този кратък есеистичен текст, Хосе
Ортега е постигнал този образ чрез пестелива и фина философска проза, чиято
сгъстена динамика го поставя в директна опозиция с неговия уникален контраобраз – Интелектуалеца. Тези образи са противопоставени не просто на
равнището на притежанието и самоутвърждаването /Е.Фром/, богатството и
бедността /К.Маркс/, егоизма и алтруизма /Ф.Шлайермахер/, не-морала и морала
/И.Кант/, а по най-дълбинната си същност – отношението към света като цяло,
към нещата: конформизъм и изгода, от едната страна, и творческо
преобразуване – от другата. Егоистичното, утилитарно-прагматично разполагане
с нещата, с което Хосе Ортега свързва образа на Другия, той показва като
продукт, като следствие на едно скрито първично, субстанциално отношение
към тях - приемане на тяхната видимост, наличност, завършеност, даденост
като самодостатъчна, неподлежаща на съмнение и промяна реалност. За да
можеш спокойно да “си плетеш кошницата” на интереса и изгодата, следва да си
изработил тази сигурна, твърдо установена рамка на един предвидим, застинал,
вкаменен свят.
В процеса на разгъване на есето авторът неимоверно повишава
“температурата” на опозицията между Интелектуалеца и Другия, превръща я
постепенно в борба, в дуел, на който той е ту “секундант”, ту страна –
Интелектуалеца. Ако Другият е егоист по отношение на нещата,
Интелектуалецът ги дарява с обич, ако Другият издига в култ ползуването им
“гнусно, безжалостно, кощунствено”, Интелектуалецът – тяхната същност. Ако
за Другия светът е ясен, предвидим, даден веднъж завинаги, за Интелектуалеца
той е удивителен, покрит “с було и мрак”.
Ако Другият употребява нещата, Интелектуалецът ги създава: “А нещата,
които Другият употребява и злоупотребява, с които си служи и ползва в жалкото
си съществувание, са били всички до едно измислени от Интелектуалеца.
Всички до едно. Автомобилът и аспиринът; цвете, жена и песен” (Ортега-иГасет 1993, 191).
В тази поанта на есето Хосе Ортега нанася последния удар и печели дуела не
само срещу Другия, а срещу дълговековната митология за безделието, мързела,
безполезността на Интелектуалеца. Неговият Интелектуалец е не просто
размишляващ съзерцател на света, на нещата, той е техен творец, той ги създава
чрез удивление, съмнение, разчленяване и ново сътворяване “в целия им
блясък”. Той изважда наяве от безформения и безсловесен мрак тайнственото
“нещо в себе си” и го превръща в “нещо за нас”.
Отново заемайки отстранената позиция на наблюдател, авторът размишлява
върху вътрешните отношения между Интелектуалеца и Другия като отношения
един-към-друг. И тук, в отношението си към Другия, както и към нещата,
Интелектуалецът също проявява щедрост и разбиране към една “работлива и
неуморна мравка, която падайки и ставайки сред исполинските стръкове трева,
блъскайки се тук и там, мъкне на своите близки, без излишни приказки,
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разкошното зърно, което е имала щастието да намери” (Ортега-и-Гасет 1993,
192). Той се възхищава и трогва от тези усилия, от този неуморен труд в името
на оцеляването, приема и разбира съдбата на този, който е откровено и честно
Друг, не-Интелектуалец.
Неговият истински враг, според виждането му, е Псевдоинтелектуалецът –
“Другият с маската на писател, на учен, на професор, на философ” (Ортега-иГасет 1993, 192). Но, парадоксално, оказва се, че този опасен за Интелектуалеца
“Друг” – Псевдоинтелектуалецът – е създаден от самия Интелектуалец, от това,
че постепенно той е създал една интелектуалистична култура, “култура от идеи
за самите идеи”, а не “идеи за неща, за чувства, за норми, за дела, за богове”.
Откъсването на идеите и мислите от нещата, от великата задача за тяхното
преобразуване и пресътворяване, създаването на абстрактното царство от идеи
за идеи, от мисли за мисли, от автори за други автори, изпълва света с
“фалшификации”, прави го достъпен и “достоен” за Другия с маската на
Интелектуалец, за Псевдоинтелектуалеца. Но тъй като Другият не носи със себе
си преобразуващата сила на творчеството, а чувството за установеност и
вкаменелост на света, досегът му с идеите превръща и тях във вкаменелости, в
догми. Другият, който в качеството си на “трудолюбива мравка” трогва и
възхищава Интелектуалеца, в качеството си на мислител, на работещ с идеи, е
явление твърде опасно не само за света, за идеите, но особено – за самия
Интелектуалец, заключава прозорливо Хосе Ортега: “Другият, който в
естественото си съществуване е посвоему възхитителен, когато започне да
мисли, се превръща в парен чук, който смазва идеите, а тъй като те са в главите
на интелектуалците, смазва покрай тях и главите на Интелектуалците” (Ортегаи-Гасет 1993, 193).
На тази тяхна уникална творческа специфика, нетърпяща застой и конформизъм, Хосе Ортега-и-Гасет отдава и нерадостната съдба на истинските
Интелектуалци, чийто образ той гради в есето си – да бъдат периодично
“удушавани” в историята, изтласквани в нейната периферия, смазвани с “парен
чук”, принуждавани да се гмурнат надълбоко във водите на мълчанието. На ако
тяхното присъствие е не винаги забележимо или признавано, тяхното отсъствие
е фатално, фатално и за Другия, според автора – защото тогава “животът,
включително и животът на Другия, губи прелест, устремност и плам” (Ортега-иГасет 1993, 191).
Разбира се, в есето на известния испански философ, както и в дихотомичните
подходи (Богомилова 2010) на другите автори, щрихирани, тук са изградени и
противопоставени два “идеални типа” /в смисъла на Макс Вебер/, които рядко се
срещат в реалността в такъв изчистен и теоретично-стерилен вид. Но неговият
метод дава възможност за точна ценностна и теоретична ориентация сред тези
сложни феномени, същевременно предлагайки една блестяща интелектуална
подкрепа на Интелектуалеца в трудни за него времена. Анализирайки
съвременното звучене на много от идеите на Ортега-и-Гасет, Л.Копринаров
справедливо отбелязва, че макар и поводите, на които откликват неговите
философски идеи да изглеждат “остарели”, “Ортега-и-Гасет е съумял да долови
тенденции и да оформи тези, които са сякаш с днешна дата – за двойствените
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ефекти на социалното в човешкото битие, за езика като власт и условие за
себеизявата на човека, за историческите кризи като норма и драма, за науката и
техниката като блага и беди в човешката култура и пр.” ( Копринаров 2010, 290).
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В контекста на деконструктивистката парадигма етиката на различието
представлява опит за нов прочит на женската специфика, избягващ клопките на
наложена от патриархалния модел схема. Тя се изгражда като теория на
признаването на другостта, в частност на женската другост, нова интерпретация
на нейната специфика и остойностяване на всички нейни ипостаси.
Етиката на различието е типична за второто поколение феминистки, които
издигат тезата, че изискването за социално равенство не бива да довежда до
заличаване на различията. Този диференциалистки феминизъм се изгражда като
опозиция на първия феминизъм и като един от специфичните проекти на
деконструктивизма. Безспорен теоретик на етиката на различието е Люс
Иригаре. Тя продължава започнатото от Симон дьо Бовоар и първото поколение
феминистки. Общо е убеждението им, че при патриархалния модел женското е
апроприирано или изтласкано от един изключително мъжки субект. При Бовоар
субектът на доминация е „Абсолютният“, Хегеловият субект с главна буква,
този, който има достъп до трансцендентността и осъществява свободата си. Тя
свързва този субект с активността, която, бидейки насочена към определен
проект, преодолява повторяемостта и рутината на всекидневието. В контекста на
нейната теза активността изцяло се асоциира с позитивното. В замяна на това
участта на жената се свързва с пропадането в иманентността и деградиране на
екзистенцията до „в себе-си“. Оттук и целта на Бовоаровия еманципационен
изказ – жената да получи достъп до субектността, да напусне пространството на
иманентността и не-свободата (Moser 2008; Райнова 2002).
Иригаре споделя възгледа, че всяка „теория на субекта“ винаги е била
апроприирана от мъжкото. Но тя многократно изтъква, че вече не става въпрос
за абсолютния, Хегеловия субект, а за този, който е узурпирал езика,
изтласквайки „другото лице на дискурса“. За Иригаре това е „говорещият
субект“. Освен че поставя термина „субект“ в кавички, тя предпочита да говори
не за „мъжа“, а за „мъжкото“. Следните думи изразяват в синтезиран вид
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отношението й: „Това, че вече не се заявяваш като абсолютен субект, не
променя нищо. Дъхът, който те оживява, законът или дългът, които те водят, не
са ли квинтесенцията на твоята субектност. Вече не държиш на своя „Аз“. Е да,
но твоят „Аз“ държи (на) тебе“, пише тя (Irigaray 1982: 101).
За Иригаре достъпът на женското до субектността предполага няколко
стратегии. Една от тях минава през „говоренето-жена“ и „женското писане“.
Като представителка на диференциалисткия феминизъм Иригаре разглежда
женската другост като позитивна ценност и основа на нов тип отношения.
Затова достъпът до субектността при нея не означава достъп до универсалния
субект. Напротив, целта на женското е да реализира своята другост, да впише
своята несводима опитност в символния порядък, да създаде свой собствен език
(Иригаре 2002: 60–65).
Дефинираният от Иригаре женски стил в писането не се поддава на правилата
на „маскулинизирания синтаксис“. В него образите изникват от словесни
асоциации и, натоварвайки реалния обект с въображаеми съдържания, създават
богато на вписвания поле. Той черпи изворите си от неограничено желание,
което търси реализация в друга форма на реалност, също толкова конкретна и
субстанциална като тялото. Инкорпорираното в писането желание
трансформира едно тяло в друго, текстуално тяло. Неговата форма е гъвкава,
непостоянна, флуидна и винаги подложена на дезинтеграция, защото женското
„не се подчинява на принципа на идентичността“. Вместо да отдава предимство
на погледа, този стил прави фигурите осезаеми. Негов патос е симултанността,
която ражда друг „самоизтъкаващ се смисъл“, който, сливайки се с думите,
веднага се освобождава от тях (пак там: 96–102).
Опитът на Иригаре да открие позитивните аспекти на женското, като избегне
дефинирането му като негатив, опакова страна на мъжкото, логично отвежда
авторката и до размисъл за специфичните измерения на женската духовност и
пътищата за нейното достигане. Според нея духовното, подобно на субекта, е
узурпирано от мъжкото и лишено от своите специфични женски измерения. Тук
тя прилага за пореден път подхода, който следва при деконструирането на
всевластието на мъжкия субект и установяване на нов тип отношение мъжко–
женско.
Според нея двата пола имат различно отношение към духовността, доколкото
то е свързано с наличието на различен тип опитност. Друга предпоставка в
анализа й на духовността е неприемането на факта, че по традиция телесното и
материалното се свързват с женското, а духовното се обявява за приоритет на
мъжкото. Тук следва да отбележим няколко проблемни оси.
Първата от тях е свързана с природата. У Иригаре е налице известна
спиритуализация, одухотворяване на живата природа. Нека припомним само
едни от тезисите й: този за необходимостта от връщане на екосистемите в
рамките на собствената им вътрешна логика (защото те притежавали
способности за саморегулиране за разлика от техническото пречистване,
осъществявано от човека, което всъщност е нов тип замърсяване). По-малко
вмешателство и повече ненамеса са част от опорните точки на една етика към
природата и околната среда, която продължава етиката на различието. Тук
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отново акцентът е върху другостта, но тази другост е самата природа, която
изисква уважение, грижовност и съхранение. Това е другост, която надхвърля
рамките на междуродовото и междуполовото отношение. В съответствие с
деконструктивисткия опит за преодоляване на бинарността Иригаре приема, че
култура и природа не бива да бъдат противопоставяни. Усъвършенстването на
човешкия свят не може да бъде изолирано и върви успоредно с усъвършенстването на живата природа. Погрешно е обаче да считаме, че авторката
апелира за връщане към един дотехнологичен стадий от живота на човечеството.
Подобно на тезата й за етиката на различието като съвместно господство и на
двата пола, и тук апелът й е към запазване на многообразието. Според нея
съществуват мъжки и женски подходи към природата, защото двата пола
поддържат различен тип отношение към нея (Irigaray 2008а: 6). Тези подходи
трябва да съществуват успоредно, а не единият да измести напълно другия.
Технологичният, или мъжки подход към природата се отличава с интензивност,
активна намеса и стремеж към доминация, докато женският, условно наречен
„аграрен“, се характеризира с ненамеса, усещане за единение с житейските
цикли и съпричастност към способността да даряваш живот. Единият подход е
умозрителен, докато другият има характера на сливане и съпреживяване.
Изходът е в тяхното съвместно съществуване – нещо, което ще осигури
движението на живота в неговата пълнота (Irigaray 2008б: 23).
Пътят на женското към духовното минава и през отношението към тялото.
Иригаре изтъква, че в християнската парадигма съществува граница между тяло
и дух. Така например тялото на Мария трябва да бъде девствено, неомърсено, за
да приеме в себе си и да даде живот на Божия син. Но девствеността според
Иригаре няма чисто физически измерения. Напротив, тя изразява нещо много
по-мащабно: съхраняването на целостта, на интегритета на женската
идентичност въпреки законите на наложения от мъжкия субект патриархален
свят. В него девствеността и тялото най-често са обект на извършвана от мъжки
субекти размяна. Иригаре дава на тялото статут на подстъп към духовността.
Тази духовност значи се постига не чрез изтласкване и редуциране на
свързаните с тялото опитности, а благодарение на тях и чрез тях. Така е и с
девствеността, която за пореден път Иригаре дефинира не негативно, като липса
на нещо (физически контакт) или въздържание, т.е. лишаване от нещо, а
позитивно, като наличие на собствена вътрешна специфика, незаличима
уникалност, способност за култивиране на собствената другост. Тя е от
психичен порядък и представлява път към реализацията на женското във всички
негови аспекти и обхват. „Това измерение на психичната девственост на жената,
съхранена и култивирана в любовта и желанието с мъжа, несъмнено е едно от
най-изключителните богатства на човечеството, богатство, което предстои да
бъде открито и което е отвъд ценността на майчинството, което не е нещо чисто
човешко“ (Irigaray 2008: 85–107).
Колкото и необичайно да изглежда в подобен контекст, изкушавам се да
нарека това съхраняване на женската другост отвъд законите на пазарната
размяна със странната и поетична българска дума „ненадломеност“ (Славейков
нарича героинята си Ралица „от живота ненадломена“). За разлика от
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физическата, тази парадоксална девственост-ненадломеност не е в началото, а
идва впоследствие, като резултат от продължителна инициация, и води до
преоткриване на собствената цялост и разширяване на хоризонтите на Аза отвъд
наложените от господстващия модел и рутината представи. От една страна, тя е
част от специфичните измерения на женската духовност. Но, от друга страна,
ако разгледаме нещата в по-общ план и извън феминисткия контекст, ще
установим, че тя не губи смисъла си и отлично се вписва в пространството на
позабравени, но винаги актуални посвещенски практики в рамките на връзката
ученик–духовен наставник. (Нека си спомним как дон Хуан повтаря на своя
ученик Кастанеда, че „не е цял“, че трябва да си отиде „цял“ от света, че „цял“ е
синоним на „жив“, и как възвръщането на тази цялост за всички негови ученици
– и мъже, и жени, минава през възвръщането на „девствеността“).
За Иригаре религиозното е преди всичко мост, но не към някаква отвъдна
трансцендентност, а освещава връзката с другия, със света, с природата. Затова
според нея отношението на женското към духовното не изключва тялото и
сетивния опит, а минава през тях. При него между тяло и дух няма
непреодолима граница, а тялото не е пожертвано в името на духа.
Пътят към утвърждаване на женския тип духовност минава и през
възстановяването на заличените от неутралния и универсален субект женски
генеалогии. „Премахвайки женските генеалогии и уважението към земята и към
материалната вселена, патриархалните цивилизации са изтръскали част от
социалната реалност“ (Irigaray 1990: 32–33), наложили са цензура върху
женското слово и постепенно то е станало нечуваемо. Целта е да се възстанови
връзката на женското със собствените му корени и да се издигне ролята на
жената като духовна майка. Иригаре черпи аргументация в образи от
митологичния контекст. Тя прави аналогия между мита за Деметра, богинята,
даваща плодородие на земята, дъщеря й Персефона (предадена на Хадес като
споразумение между двама мъжки богове), и патриархалната теология, където
участта на женското е същата – тази на разменна монета (Irigaray 1990: 119–
122).
Търсенето на нови пътища към духовното е едно от предизвикателствата в
съвременния свят. Люс Иригаре дава своя принос, като обосновава наличието на
различен тип (мъжка или женска) опитност при срещата с духовното. Изгражда
такава етика на различието, в която мъжко и женско не са йерархизирани, а
взаимносвързани, изграждат нов тип релационна идентичност, която има и
своите духовни измерения.
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НИЦШЕ, ИЛИ СВОЕВРЕМЕННО ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОТО
КАМЕЛИЯ ЖАБИЛОВА
Kameliya Zhabilova
NIETZSCHE, OR UNTIMELY IN TIME
The leitmotif of Nietzsche's life and thought is the theme of the antipolitical individual who
seeks self-perfection away from the modern world. So are his pro-European ideas. They are far
from being clearly defined in a purely structural sense (indeed, Nietzsche doesn't really
elaborate on what the single Europe will ultimately become, what therefore enables us to pose
such questions as: "What exactly will we get in the long run, after abolishing the nation-State
system?"), and yet he's amazingly far-seeing, advanced and daring.
Key words: Nietzsche, Europe, Nietzsche's political philosophy

„Ние, безотечествениците, като съвременни хора, сме по раса и произход
разнородни и твърде смесени, следователно много малко изкушени да участваме в
онова лъжливо преклонение пред собствената раса... С една дума – ние сме – и нека
това бъде нашата честна дума – добри европейци...”
Ницше. Веселата наука
„Благодарение на болезненота отчуждение, наложено и все още налагано на
народите в Европа от националистичното безумие, благодарение също на
недалновидните и припряни политици, които днес вследствие на него са на върха и
изобщо не подозират, че политиката на разделение, провеждана от тях, може да
бъде единствено преходна политика – благодарение на всичко това и на някои
неща, които не могат да бъдат изречени, днес се подминават или произволно и
неверно се изопачават недвусмислените признаци за това, че Европа се стреми към
обединение.”
Ницше. Отвъд доброто и злото

Обикновено основната функция на фрагментите, изведени като мото към
даден текст, би трябвало да изразят, „подскажат” или поне да съдържат в
конспективен вид проблематиката, която ще бъде в центъра на изследването. В
случая обаче така избраните откъси от Ницше са по-скоро объркващо
многозначни и в някаква степен подвеждащи, както и самото заглавие. С цел да
поясним и двете, както и за да избегнем възможните недоразумения, като начало
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ще се спрем на провокиралите ни изследвания към този малко различен прочит
на философското наследство на Ницше.
Първоначалният импулс на този текст бе зададен от статиите, публикувани в
тематичния брой „Ницше и политическото днес” на списание „Критика и
Контекст” (Kritika &Kontext, № 35, volume XII, 2007), в чийто увод, озаглавен
„Защо отново за Ницше днес?”, съставителят на изданието Бела Егед подробно
аргументира необходимостта от преосмисляне на философското наследство на
Ницше с оглед съвременното състояние на политиката и на политическата
теория.
В настоящия текст ще акцентираме върху няколко по-маргинални на пръв
поглед аспекти от политическите измерения на философията на Ницше, но
според нас достатъчно „своевременни” и „съвременни”. Употребяваме
„маргинални аспекти” в следния смисъл. Тук няма да разглеждаме въпроси
относно чисто политическите възгледи на Ницше, в това число – отговорен ли е
той за присвояването на идеите му от нацизма, как следва да се интерпретират
политическите му възгледи – отделно или паралелно с философските му идеи, и
въобще какви точно са те – либерални, консервативни, антидемократични,
радикал-аристократични и т. н., каква би била политическата позиция на Ницше
днес, тъй като тези въпроси са многократно дискутирани и на тях са посветени
множество изследвания и конференции.
Или, казано накратко, структурата на изследването ни ще бъде подчинено и
ще следва така изведените фрагменти, в които, най-общо казано, сме видели
отразен следният актуален проблем, т. е. ще бъде проследен конфликтът между
европейската идентичност и отделните национални идентичности, чрез ethos-а
на европееца, така, както той е фиксиран и донякъде провидян/предсказан в
текстовете на немския философ и по-специално в част осма „Народи и
отечества” от „Отвъд доброто и злото. Прелюдия към една философия на
бъдещето”.1
Използваме този подход, особено модерен в началото на ХХ век, изцяло
съзнавайки и отчитайки неговата „порочност”, т. е. чрез „колаж” от фрагменти,
тълкувани не само извън контекста на конкретното съчинение на Ницше, но и
извън цялостния му философски проект, което 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

1

Избираме да използваме основно именно тези фрагменти, тъй като самият Ницше в
„творческата си автобиография” – Ессе Номо, определя целта за написването на „Отвъд
доброто и злото” по следния начин: „Задачата ми за следващите години бе
предопределена възможно най-строго. След като бе решена нейната утвърждаваща част,
дойде ред и на отричащата, на отхвърлящата съставка – истинската преоценка на
всички досегашни ценности, голямата война, заговорът в деня на развръзката. (...) Тази
книга, писана в 1886 година, е по същество критика на модернизма, на модерните
науки, на модерните изкуства, също и на модерната политика...” – (Ницше 1991: 101)
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тема, така че единствено оставаме с надеждата, че не сме попаднали в
споменатия „капан на интерпретация”.
Един такъв изследователски ракурс към философското дело на Ницше не е
лишен от основание, макар че самият той няма специално политологическо
съчинение. Нещо повече. Той двусмислено-иронично декларира своята
аполитичност: „Аз съм последният аполитичен немец” (Ницше 1991: 13) –
което, разбира се, не попречи на използването на неговите текстове за различни
политически цели през ХХ век2
Този „прочит”, или по-скоро „злоупотреба”, парадоксално е предречена от
Ницше: „Аз познавам ориста си. Един ден тя ще свърже с името ми спомена за
нещо чудовищно – за една криза, каквато земята не е познавала, за найтрагичния сблъсък, с една развръзка, насочена против всичко, в което дотогава
са вярвали, което е било изискано и свещено”(Ницше 1991: 117).
Въпреки това „политическото” присъства в неговата философия, макар и в
несистематизиран вид, и на него са посветени не един и два фрагмента. За това
свидетелства и антологията „Политически съчинения на Фридрих Ницше”,
изготвена от Франк Камерън и Дон Домбовски, в която за първи път са събрани
текстове, съдържащи неговите политически възгледи, подредени при това
хронологично, с което се дава възможност да се проследи развитието на
политическата мисъл на Ницше от младежките му години до последните му
писания през 1888 г., когато приключва неговият съзнателен и съответно
творчески живот.
Според Ницше онова, което днес в Европа се нарича „нация”, в
действителност е по-скоро res facta (налично), отколкото nata (родено), и, поточно, то е res ficta et picta (нещо измислено и изрисувано, разкрасено). Но във
2

В тази връзка трябва да споменем, че употребата на Ницше от болшевизма е далеч поголяма от другата злоупотреба, обвързваща философията му с абсолютно чужди нему
идеологии, каквито са национал-социализмът и фашизмът, и в последно време
представлява изключително интересен въпрос, който все още не е проучен напълно. Тук
ще споменем само няколко труда, посветени на тази проблематика и занимаващи се с
трансформацията на Ницшевите идеи при Богданов, Троцки, Луначарски и Горки:
Nietzsche in Russia. Princeton: University Press, 1986; Данилевский, Р. Ю. Русский образ
Фридриха Ницше /предистория и начало формирования/. - В: На рубеже ХIХ и ХХ
веков. Ленинград, 1991, с. 5-43; Еткинд, А. Еросът на невъзможното. С., 2001. Още в
„Разбунтуваният човек” Камю казва следното: „В историята на човешкия разум, с
изключение на Маркс, приключението на Ницше няма равно на себе си; никога няма да
успеем да поправим несправедливостта, която му бе причинена. В историята без
съмнение са известни философии, които са били изопачавани и предавани. Но до Ницше
и национал-социализма, няма друг пример, когато една мисъл, изцяло озарена от
благородството и терзанията на една изключителна душа, да е била представяна пред
света посредством парад от лъжи и ужасяващата грамада от трупове на концлагерите.
Проповядването на свръхчовека, превърнато в методично производство на получовеци,
ето кое трябва безспорно да бъде изобличено, но също така и разтълкувано” (Камю 1994:
89).
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всички случаи е нещо създаващо се, младо, лесно променливо и затова тези
„нации” следва да се пазят от всякакво невъздържано конкуриране и
враждебност (Ницше 2000: § 251). Тук следва да отбележим кореспондентността
на тази мисъл на Ницше с част от съвременните теории за произхода на идеята
за нация и съпътстващите ги „национализми”, т. е. с факта, че както конкретни
нации, така и цели региони се „въобразяват” по сходни механизми, по които,
съгласно известната теория на Б. Андерсън, се „въобразяват” и общностите.
Следствие на това „ментално картографиране” се появяват такива конструкти
като Източна Европа, Балкани, Ориент и т. н., обстойно анализирани от Лари
Улф, Мария Тодорова, Едуард Саид и др.
Но в какво се състои „европейският проблем” и къде е неговото решение? От
една страна, Ницше го „припознава” в „националната нервна треска”, и в
„атавистичните пристъпи като патриотизъм и привързаност към парче земя”3,
проявяващи се в „европоцентризма” като цяло, и в частност – в съществуващите
вътре в Европа настроения и нагласи между отделните нации – антисемитски,
антифренски, антиславянски и т.н. (Ницше 2000: § 251). Така изведените от
Ницше основни проблеми на Европа, макар и писани през ХIХ век, освен че не
са загубили своето значение, са от особено важност за съвременния дебат
относно обединена Европа. Нещо повече. В своите писания по тази тема той не
предлага като реакция на „регионалните национализми” „създаването” на една
обща „европейска идентичност”. Напротив. Тези проблеми са необходими, но не
могат да спрат неизбежния процес, водещ към „Европа на нациите” и появата на
„добрия европеец”. Безспорно, както Ницше уточнява, този процес може да бъде
забавен от „националното чувство” или от анархизма, но именно така ще добие
по-голям замах и дълбочина. Тук следва да обърнем внимание на причините,
според Ницше, които ще забавят този процес на „претопяването на нациите” и
„създаването на една силна смесена европейска раса”. Основната пречка Ницше
вижда в „самоизолацията и консервирането” на нациите, чрез пораждане на
национални вражди; в изкуствения национализъм, защото в неговата основа не
лежи интересът на мнозинството /на народите/, както обикновено се твърди, а
предимно интересът на определени кралски династии, както и на някои
търговски и обществени класи (Ницше 1993: 150-152).
Каква е ролята на различните европейски и „не-европейски” нации в това
движение към „обединена Европа” и „възпитаването на нова, управляваща
Европа каста”? В книгата си „Що е философия?” Жил Дельоз и Феликс Гатари
определят Ницше като основател на гео-философията, тъй като той за първи
път дефинира отличителните национални белези на френската, английската и
немската философия. Или, ако трябва да продължим тяхната теза, при Ницше
може да бъде намерена „критика”, която не само съдържа и не е отправена
единствено към „историята”, но вече и към „географията на Разума”.
Изграждайки „портретите” на европейските нации, немският философ отдава
3

Като една от причините за разрива си с Вагнар, Ницше изтъква и следната: „Онова,
което не мога да простя на Вагнер е, че умишлено обърна поглед на немците към
произхода им, че се свърза с Райха”(Ницше 1991: 80).
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основните си предпочитания на Франция, тъй като тя е „седалище на найдуховната 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” (Ницше 2000: § 254). И въпреки многобройните си
нападки към Германия и „немското”, като виновни за отклонението на
политическото и икономическото обединение на Европа и създатели на „найвисшата неразумност и най-антикултурна гадост, която съществува –
национализма – оная национална невроза, от която днес боледува Европа”
(Ницше 1991: 111), той отчита и „старото доказано качество на немците” –
ролята им на „културни носители и посредници между народите” (Ницше 1993:
151), то Англия е описана като пример за „европейска пошлост и плебейство на
модерните идеи” (в лицето на Дарвин, Д. С. Мил и Х. Спенър), а англичаните са
характеризирани като „не-философска раса” (Бейкън, Хобс, Хюм и Лок), като
„стадо пияници и безпътници”, чиято „дълбока посредственост е причина за
общата депресия на европейския дух и т.н. (Ницше 2000: § 252).
Извън тези характеристики на европейските нации, може би за да спази един
от любимите си изследователски подходи – 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 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” (Ницше 1994: 20).
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
руснаците като с най-сигурните и най-вероятните фактори в голямата игра и в
борбата на силите (Ницше 2000: § 251). 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...” (Ницше 1992: 123).
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 –
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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...” (Ницше 2000: § 208).
„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 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
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” (Ницше 1993: 151 – 152).
Какъв все пак е „отговорът” на Ницше, който както винаги е „своевременнонесвоевременен”? Тук отново ще си позволим единствено да приложим неговия
„глас”: „европейският проблем, така, както го разбирам аз, се състои във
възпитаването на нова, управляваща Европа каста” (Ницше 2000: § 251).
В заключение ще обявим мотивите си за написването на тази статия.
Основната ù цел бе да провокира един коректен прочит на политическите идеи
на Ницше, която цел донякъде обяснява и многото извадки/препратки от и към
текстове на немския философ.
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БАЛКАНСКАТА РАПСОДИЯ НА ЯНКО ЯНЕВ
НИНА ДИМИТРОВА
Nina Dimitrova
THE BALKAN RHAPSODY OF YANKO YANEV
The text provides a comparative analysis between Yank Yanev’s works from his “Bulgarian”
and his “German” period (after 1935). The attention is focused on the relationship between
the spirit of the Balkans and the German North, as well as on the fantastic Balkan
peculiarities imagined by the Bulgarian author.
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В средата на 30-те години българският философ Янко Янев е поканен да
чете курс от лекции върху българската култура към университета в Берлин. В
Германия той има активна книжовна и обществена дейност, която издадените
там негови монографии обобщават. В творчеството му от периода, прекаран в
Германия (до смъртта му през 1943 г.), откриваме множество мотиви и цели
пасажи от предишни негови съчинения. В представите на българския философ
тази негова „културно-просветителска“ (за пред немска публика) дейност има
отношение не толкова до науката, колкото е според него част от митологията
на Европа (вж. Janeff 1943: 81). Основният изследователски ракурс е определян
от него като метафизичен, като в случая това означава и несъвпадение или
дори разминаване с географските, историческите и политическите реалии, със
специфичен акцент върху народностното (völkisch).
В издадените в Германия съчинения Янев определя Балканите като
средищно място между Европа и Азия – между света на вината и света на
невинността (Janeff 1939: 27). Югоизточна Европа не е нито Изтокът, нито
останките на Византия – това е именно същинска Европа, смята философът
(Janeff 1943: 294). Духът на Балкана е все още недостатъчно изразен. И точно
поради това нему принадлежи бъдещето, което ще прогони фалша на
цивилизована Европа и ще открие действителния ù лик, запазен непокътнат
тъкмо на Балканите: „Ние, балканците, сме нови хора, ние ще покажем, че сме
европейци в най-прасъщностния смисъл на думата. Възможно е в един век,
възможно е и по-сетне. Обаче едно е сигурно: когато европейският Запад бъде
съвършено вкочанен и повече неспособен да прави история, когато пресъхнат
всичките струи на неговата кръв, ще текне балканската кръв. И колкото повече
се развива техниката и индустрията, химическите фабрики и атомни чудеса в
цивилизования Запад, толкова по-голямо и дълготрайно ще бъде значението на
резервоара на селски сили, който все още толкова отчуждено и безумно трябва
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да се нарича Балкан“ ( Янев 1997). Защото средните Балкани са обусловени не
от civilitas, а от gentilitas – примитивни, но автентични (Janeff 1943: 265).
Мотивът за примитивната автентичност е добре познат от предишните
съчинения на българския философ; това е и един от характерните „аргументи“
на част от междувоенната хуманитаристика у нас в големия дебат Изток –
Запад, родно – чуждо, изразяван сега по специфичния за Янев маниер.
За него балканската народностна душа (а като всяка такава душа тя е
пулсация на Абсолюта) е обусловена от расата битие, което не може да се
обхване в понятия или да се опише. Както твърди той в „Съпротива срещу
Европа“, най-добре може да бъде разбран един народ чрез неговия Мит, в
който е кристализирано парченце от вечността. От такава именно гледна точка
Балканите не са това, което политическата история и домогванията на големите
държави са ги направили, а конструкт, в чието създаване са мобилизирани
романтичната нагласа и въображение на българския мислител. Неговият
Балкан е типична „въобразена реалност“, ако си послужим с популярния израз
на Б. Андерсън. Но Янев и не отрича това; за него не феноменологията на
балканското е важната; той е ориентиран към търсенето на прасъщности, които
все още не са изявени. Балканската душа, казва той, остава затворена в себе си
като монада без прозорец към света (Janeff, 1937a: 262). Достъп до нея ни дава
единствено нейният Мит. И първото произведение, публикувано на немски
език, носи заглавието „Митът на Балкана“, 1936.
Метафизичният облик на Балканите (или по-често – литературният облик на
Балканите), създаден от българския философ, носи специфичните белези на
една консервативна утопия: апология на селската субстанция, апология на
труда и усилието и т.н. (вж. Еленков 1997). Балканският регион, в противоречие с азиатския принцип, е царство на селячеството, на горите и скалите,
които създават един съвсем различен дух, духа на героизма. В тази
антиурбанистична утопия непрекъснато е изтъкван Митът като същинската
субстанция на народностното – непокътнато и девствено, намиращо се в зората
на своето развитие, противопоставено на уморената и залязваща цивилизация.
Значението на Балканите за Европа е именно в това – че балканският край пази
Мита (същинския европейски мит), той е неговото главно и останало
недокоснато от цивилизацията обиталище. Балканецът е човек на Началото, не
на Края. Или, ако го изкажем с думите на самия Янев: „… идвам от усамотеността на един свят, вкоренен в мита за съдбата и най-дълго носен и закрилян
от старите богове“; „Европа е там, където се разкрива титаничното, макар и
усамотено и едва доловимо“ (Янев 1997).
Балканът е резервоар на селски сили – апотеозът на селското е постоянно в
употреба в текстовете на българския автор. (Неговите виждания са типични за
авторитарния националистически дискурс от междувоенния период; родството
им с възгледи като тези на друг автор от същия мисловен поток – Стефан
Йовев („Бедните, първобитни селски народи на Балкана са днес един оазис,
свежи гнезда на народностни непокътнати елементи и жизнена сила“ (Йовев
1941: 20), е очевидно).
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Идиличният селски живот е откриван (подобно на славянофилските утопии)
не само назад в миналото, но е представян и в качеството му на алтернативата
на тогавашната европейска цивилизация. Янев визира едно бъдеще на селска
Европа, което несъмнено ще настъпи след края на войната: „Чиновничеството,
университетите и важните места на духовния живот трябва да преминат в
ръцете на селските хора. Един селянин може да изрази много по-дълбоки
познания за света и неговата същност и бъдеще, отколкото образованият от
абстрактния късен град“ <…> „В бъдеще животът ще се устроява като селски,
наивен, сраснат с природата. След тътнещия епос на войната ще започне
царствието на смълчаната вечност. <…> Земята ще бъде отново свещена,
селското стопанство ще бъде благословена професия, овчарските огньове ще
придобият отново митическата си сила“ (Янев, 1997). Разбираемо е и
отношението към техниката – доминиращата нагласа на романтизъм у Янев
винаги е протестирала срещу технологичната експанзия (доколкото техниката
не е свързана с култа към съдбата, нейният героизъм е илюзорен (Janeff 1939, S.
249)), а обвързаността на техниката с християнството я прави още понеприемлива.
Целта на настоящия текст е да открои новите моменти, появили се в това
(само)представяне на балканската автентичност от страна на българския
философ от периода на неговия престой в Германия. Янко Янев се озовава в
социално-политически контекст, припознат от романтичната му нагласа като
свой. Промените, които наблюдаваме в публикациите му след 1935 г., нанасят
нови щрихи към облика на този наш автор, усърдно преоткриван в родната ни
книжнина от две десетилетия насам.
И така, запознавайки немската публика с духа на родните Балкани, Янев не
само компилира от дотогавашните си текстове, превеждайки ги на немски, но
обосновава нуждата от тези свои немски публикации с близостта между
балканската и северната, германската душевност – близост, утвърждавана от
него с жар и настървение. Още в първото „немско” съчинение на Янев –
„Митът на Балкана“, 1936, е лансирана и представата за единната балкансконемска митология.
Като за немски възпитаник, защитил докторат при Х. Рикерт, афинитетът
към немската култура е разбираем – у нас Янев е автор на проникновени
изследвания върху Ницше, Хегел, Гьоте, Хьолдерлин, Новалис, Шопенхауер и
т.н. Обяснимо е и желанието българската национална култура да е разглеждана
като свързана с такава мощна чужда култура, каквато е немската.
Възможността за хвърляне на мост между тях българският философ намира
главно в творчеството на Пенчо Славейков и д-р Кръстев. (Особено валидно е
това за Пенчо Славейков, оприличен от философа на „ястреб, слязъл между
хората“ (Янев 1932).) През 1930 г. Янев отпечатва една статия в списание
Hochschule und Ausland (Berlin, 1930) със заглавието „България и немският
дух“, части от които (отнасящи се именно до Славейков и Кръстев) са
препечатани във в-к Пряпорец (1931, № 4). Значението на тези изтъкнати
българи за сближаването на националния ни дух с немския („чрез Кръстев и
Славейков се извърши обручението на немския и българския дух“ (Янев 1931))
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е изтъквано многократно и в последвалите трудове на немски език, за които
става тук дума, но тази връзка далеч не е единственият сигурен белег на
търсената близост. Тъй като са настъпили важни промени в общественополитическата реалност – „германският Райх сега граничи с Балканите“ (Janeff
1937: 82), това очевидно го окрилява да „открива“ нови и нови сродства и
подобия, да единява балканския и немския дух, да изтъква общата им арийска
прасъщност – сега вече главно в душевните нагласи, народното творчество –
песните, митовете, легендите, сагите и пр.; в поведенческите модели –
аналогията между двата свята като светове на героичното; в езическите
пантеони („Валхали“). (Според българския философ балканското пространство
е служело като „последната голяма крепост на индогерманските народи, които
са дошли от север на юг или които вече са се били установили тук. Това е найважното значение и първото определение на Балканите и на Югоизточна
Европа въобще в световната история (Janeff 1943: 20). Изводът е, че няма други
народи така свързани с германския Север, както балканските; че същински
народностният (völkisch) среден Балкан, царството на сръбското и българското
хайдутство, е северно и германски обсебен (вж. Janeff 1937a: 261, 265).
Въпреки че Балканите не може да се схващат като един „втори“ Север, те са
много по-близки до тази германска област, отколкото до Изтока. Те са
неразгадаеми и самотни в своите предания като Севера и не познават източното
търсене на универсалността; като Севера и те са скромни, напевни и извечни,
твърди Янев (Janeff 1943: 28). Специално посветена на темата за намереното
необичайно родство между Балканите и германския дух е част от книгата
„Съпротива срещу Европа“ („Aufstand gegen Europa“, 1937), в която с
мистерията на кръвта се обяснява необясненото, както и другата негова
книга, чието заглавие е достатъчно красноречиво – „Югоизточна Европа и
немският дух“ („Südosteuropa und der deutsche Geist“, 1943).
Освен това представянето на родното (дори и в разширения му вариант като
балканско) е, разбираемо с оглед на целите, така изместило предишните
акценти, че дори дивотията и безкултурието да се тълкуват като запазване на
автентичността, като отстояване на себе си. Ако малко по-рано, все още в
България, Янко Янев си позволява да изказва и доста горчиви мисли именно по
повод на българския народностен дух – от сорта, че сме чужди „на световните
и исторически перспективи, че нямаме никакво месиянско чувство и стоим
усамотени в някакъв полуостров, като нищожен отпадък от планетните
системи“ (Янев 1931а), като лектор по история на българската култура в
университета в Берлин той поставя нови (и щадящи ни) акценти в подобни
разсъждения.
Другата специфична новост, появила се именно в немските публикации на
нашия философ от 1936 г. натам, е, че всички многобройни характеристики,
изработвани от Янев в продължение на повече от десетилетие занимания с
философия на родното, сега са приписвани не само на българското, но и на
балканското като цяло. Ако направим едно сравнение с Найден Шейтанов,
който винаги е спрягал двете категории заедно, лансирайки един балканобългарски светоглед, то за Янко Янев това не е било валидно за годините на
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творчески труд у нас. В центъра на интересите му винаги е било само
българското – българската историческа съдба, българското езическо слово,
българският трагичен народ и т.н. По-нататък обаче, по времето на престоя му
в Германия, философската и културологична рефлексия се простира вече върху
балканското, като преносът на чувства и нагласи от предишните към
последвалите разсъждения е ясно доловим. Само като пример – за родината си,
схващана в метафизичен, а не географски, исторически или политически
смисъл, българският философ у нас е казвал, че е пространство, преживяно
като съдба“ (Янев 1994: 355). Но същото е и определението му, давано сега на
Балкана (следва да отбележим, че Янко Янев навсякъде говори за Балкан, а не
за Балкани) – и той не е географско понятие, а пространство, превърнало се в
съдба (Janeff 1936: 7). При българския автор метафизиката винаги е преобладавала като гледна точка над географията и историята, но тук забележителното е фактическата идентификация на българско с балканско. Наистина,
говорейки за балканци, Янев има предвид само българи, сърби и черногорци,
явно близки до неразличимост в своето хайдутство (твърде важен общ белег),
историческа участ и т.н. (Според налаганото от Янев мнение „румънците са
извън същинския балкански регион, както гърците и турците. Сърбите и
българите са владетелите на Балканите, а черногорците – бранителите им”
(Janeff 1943: 30).) Това ограничение на обхвата на понятието балканец,
наложено от българския автор, е изненадващо и дискусионно, особено пък ако
припомним конкретния контекст на балканските взаимоотношения между
войните, разгорещения дебат за „интегрална Югославия“ и т.н. Янев се
различава чувствително в това отношение от Найден Шейтанов, за когото
българско и балканско често са взаимозаменяеми. Шейтанов е апологет на
балканското и като понятие, обхващащо множество и различни етнически
компоненти, сред които, разбира се, най-важен е българският (“Великобългарската идеология винаги е дигала и дига знамето на могъща Балкания,
която да е изградена от България – като централна исторична сила на
полуострова – заедно с народностните цялости на Сърбия, Хърватия, Словения,
на Румъния, Турция, Гърция и Албания“ (Шейтанов 2006, с. 184).) Обратно,
Янев от своя български период, лансира чисто национален проект за българската култура. В едно свое изследване Диана Мишкова отбелязва, че „в
периода между двете световни войни се наблюдава двойственост на, от една
страна, автархични национални проекти в хуманитарните и социалните науки,
и, от друга, опити за прокарване на транс-национален и сравнителен
изследователски дневен ред“ (Мишкова 2010: 145). Янко Яневият проект,
доколкото е бил лансиран у нас, не е бил компаративистки. Напротив, смятайки
делото си за месиянско, той го вижда като вписано в един процес на
досътворяване на българската народностна митология, фиксирайки се
единствено върху нея. В годините от времето, прекарано в Германия, той
„разширява“ обхвата на своя обект, който е прицелен да популяризира, с
другите два (според него) принадлежащи му компонента. Така например,
когато говори за осъществената между Балканите и германския свят среща,
освен обичайната фигура на Пенчо Славейков, постоянно призовавана в
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текстовете на Янко Янев да олицетворява българо-немската взаимност, в
годините от немския период българският философ въвежда и друг посредник,
вече от сръбски произход – Вук Караджич, разяснявайки подробно връзките му
с Якоб Грим, Гьоте и т.н. Сега Янев представя на немската публика един
обобщен балкански дух, но който и в разширения си състав всъщност
представлява синтез само от три национални типа – българи, сърби и донякъде
черногорци.
От Янко Яневия конструкт за Балкана са отпаднали културни напластявания
като византийството (оказало пагубен ефект върху идентичността на балканеца
– несъмнено е сходството с известните настроения на П. Мутафчиев), както и
вековното отоманско влияние. Балканите са били сполетявани от множество
чужди инвазии, обяснява българският философ, но независимо от това нито
византийското, нито ислямското влияние са могли да пробият бронята на
балканеца и да нарушат неговата автентичност. Балканците не са и славяни –
това за Янев е руска инсинуация. Тук непременно следва да отбележим и този
нов момент в схващанията на философа. Променената политическа конюнктура, която Янев следва, налага не само да отхвърля славянския
компонент у българина (на което е настоявал и в предишни години), но да
промени и отношението си към самото славянство като културно-исторически
фактор, като „расов принцип“. От края на двайсетте и началото на трийсетте
Янев пише у нас различни текстове, в които е обговарял българското като
различно от славянското, но отношението му към славянския свят е отношение
на симпатия и разбиране. Симптоматични са следните редове, взети от една помалко известна статия на философа: „Само славянството е останало вярно на
идеята за човека. Само то не си е служило с изкуствени схеми и програми, за да
начертае пътя на историята и културата. Славянството е живяло повече,
отколкото е разсъждавало. Затова то има истинска философия на човека…“
(Янев 1932). Предвид антропологичната нагласа на философстване на Янев,
комплиментът несъмнено е сериозен. В немския период такава оценка е
немислима. Докато руското славянство експандира и съответно губи образа си,
Балканите като Севера живеят в собствената си земя на кръвта и подлежат на
закона на естествения растеж. („В еднообразието на своите обичаи Балканите
са по-сурови от Севера, но представляват едно затворено и единно цяло, докато
руският Изток е отворен и враждебен спрямо народа си“ (Janeff 1943: 29).)
Отношението му е категорично друго, а отричането на славянската същност
става валидно и за останалите компоненти на балканеца – така, както е
разбиран последният от философа.
Религията на балканците е езическа, твърди Янев (В края на 20-те години
обаче той е твърдял, че „За езическо слово можем да говорим само ние –
българите. Само нашето слово има езически ритъм. Буйно, динамично, то носи
в себе си тъмните сили на нашия дух, нещо от земята и мъката ни“ (Янев 1929).
Няколко години по-късно към езическия ареал са включени не само българите.)
Доколкото балканецът е главно селянин, то „религията на кръста“ почти не го е
докоснала – мотивът за същностното езичество на българския дух е отново и
отново повтарян и в немските публикации. Християнството, „семитското
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близкоизточно учение“ (Janeff 1943a: 8–9) – несвойствена за балканеца
религия, не е оставило дълбоки следи в духовния живот на селянина; то е
докоснало само повърхността на неговата душевност, но не е достигнало
сърцевината (Janeff 1943a: 227–228). Богослужението на югоизточна Европа
Янев нарича „литургия на хаоса“, нейния „Христос“ – хайдушки тракийскодионистичен (Janeff 1943: 24). Боговете на Балкана, така, както са разположени
между Сава и Родопите, са лишени от блясъка на източната символика, и те
като хората са природни създания, величествени и непобедими, казва Янев:
„Тук не могат да се прилагат понятията на християнското мислене. Боговете не
са свръхчовеци, не са и герои, които запълват пропастта между земното и
небесното, не са посредници между времето и вечността. Тези богове са
озарени от друго слънце, което не изгрява на изток и което познават само
планинските котловини и плата на Балкана. Както пейзажът, така и боговете не
са нито „класически“, нито „романтични“. Чужди са им всеки сантиментален
смисъл и всяко идилично бягство от изконното и съдбоносното. За Балкана
особено важи истината, че учението за пространството е и учение за боговете“
(Janeff 1943: 26 – 27).
Балканецът е скит – тази теза, отнасяща се до българското, също е
проигравана у нас, и то не само от Янев, но и от други автори от междувоенния
период (веднага се сещаме например за статията на Ботьо Савов „Скитско и
славянско в българската литература“ от 1924 г., но и за други подобни мнения).
От средата на 30-те години нататък тя е предназначена да покрие по-широк
периметър, включвайки и сърби и черногорци. Янев казва следното: „Наричам
народното царство на Балканите скитско, за да го свържа с израза на езическа
радост в епохата на разруха на римската култура. <…> Скитството е основна
форма на житейски светоглед. То се корени в селския тайнствен свят и затова е
непреходно и земно. Скитът е човек на простотата и на естествения цветови
разкош, той не познава щастие, което е непостижимо…“ (Янев 1997: 146–147).
Друга важна обща за балканците характеристика е планинският релеф на
обитаваните места, обусловили ги като свят на героичното и митичното.
Планините са мястото, където се крие духът; те пазят чистотата на племето и
съхраняват древните порядки непокътнати – това е светът на автентичния
живот, на тайнството и трагедията, свят на безизкусен и топъл живот, изпълнен
с прозрения и мечти (Janeff 1943a: 78).
Основните сили на Балканите са противопоставени на Изтока и
формираната от степта съдба. Планина и равнина са противопоставяни от Янев
като метафизични начала. Равнинното, степното е близко асоциирано със
славянското и руското.
Още в есетата си в Пряпорец Янев твърди как „Ние обичаме повече урвите и
раздолите, отколкото равните пътища“ (Янев 1929а). Ницше, любимият
философ, е назоваван като планинска душа. В последвалия период планините
на Балканите (и главно Хемус и Родопите) стават постоянен обект на почит и
възхвала от страна на философа в предназначените за немска публика негови
съчинения; в „Съпротива срещу Европа“ той оприличава тези наши (и
балкански) планини на иранското плато – свещената планинска верига, за
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която се говори в Зендавеста, а оттук и изводът за балканските планини като
пространство на арийския дух (Janeff 1937: 265). Същото посочва и в
„Югоизточна Европа и немският дух“: „Това недостъпно и мълчаливо
пространство е вплетено в същинския пейзаж на арийския дух, който е свързан
с големите световни планини. Затова Родопите или Хемус са за Балканите това,
което иранските планински области, свещените планински вериги, за които се
говори в Зендавеста, са били за първите арийски пастири. Както всяко
планинско пространство, Балканът пази човека. Не го праща навън по широкия
свят. Държи го здраво сред скалните си зидове, вързва го, не се отказва от него,
не го предава. В това се състои мощта на планината – тя защитава същността
на живота и я пази от греха на освобождението. Планинците не са като хората
от равнината или от степта, изпълнени с печал скитници, които не могат да
останат в себе си, не са хора, които имат нужда от опора“ (Janeff 1943, S. 25).
Чертаейки едно фантастично бъдеще за Европа, в което Балканите,
родствени на германския Север, най-сетне ще играят важна роля, ще са
изразител на извечния ù дух, Янев се опитва да внесе собствен принос в
националсоциалистическата романтика. Убеден, че се вписва напълно в
социално-политическата конюнктура, той докрай не осъзнава фактическото си
разминаване с нейната реалност, създавайки си и оставайки верен на някакъв
химеричен неин образ. Това е, впрочем, типично и за голяма част от
творчеството му изобщо. Остава да се питаме, както го формулира Кейт
Хичинс, „дали, ако беше оцелял, Янко Янев, идеалист, какъвто е бил, е щял да
осъди тази своя заплененост от Германската революция“ (Hitchins 2012: 90).
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КОНЦЕПЦИЯТА НА ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ
ЗА ОБХВАТА И НАСОКИТЕ НА
ЕТНОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
ЦВЕТАНКА ГОРАНОВА
Tzvetanka Goranova
VAKARELSKY`S CONCEPTION FOR THE ETHNOGRAPHIC STUDIES
The study presents Christo Vakarelski as a successor of the scholarly theoretical work of Ivan
Shishmanov in the field of subjectology of Bulglarology. Continuity with the Hristo Vakarelski
interdisciplinary concept on the scope and directions of ethnographic research is achieved
through the understanding of the object comprehensiveness and central position of
ethnography as a separate discipline within the Bulgarian “Nation studies” (Narodouka)
system. According to the scientist, the overall picture of a particular nation culture is exactly
ensured by ethnography as a synthetic science, which concentrates the the efforts of all others
that appear auxiliary for the ethnographic research purposes.
Keywords: interdisciplinary concept, the object comprehensiveness of ethnography, synthetic
science, the overall picture of a particular nation

Приносът на Христо Вакарелски за прецизиране на Шишмановия модел на
комплексното българознание (народоука) е в посока на теоретичното
предметологично и методологично осмисляне специфичния етнографски
предметен ъгъл в рамките на народоуката. Обикновено Вакарелски е определян
като теренист и събирач на етнографски материали (Тодоров 1980: 148), а не
като кабинетен учен теоретик. По ред причини университетската катедра и
централните академични издания са оставали недостъпни за него. Теоретичните
му виждания са разпръснати в различни издания, в научни и популярни
публикации, посветени на най-разнородни теми от изучаването на народната
култура и бит. По-значими сред тях за теорията на етнографията са: “Език и
фолклор”, “Етнографията като възпитателно средство”, “Етнографски и
археоложки наблюдения”, “Езикът като предмет на етнографията”, “Насоки за
събиране на етнографски материали” и др. Въпреки това, Вакарелски трябва да
се разглежда не само като практически изпълнител на един от замислите на
Иван Д. Шишманов, но и като продължител на неговото научно-теоретично дело
в областта на предметологията на българознанието, като неговата
интердисциплинна концепция е разрабтена основно между 1929 г. и 1946 г.
Приемствеността от Учителя Шишманов в концепцията на Вакарелски за
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обхвата и насоките на етнографското изследване се реализира по линия на
разбирането за обекната всеобхватност и средищното положение на
етнографията като самостойна дисциплина в системата на народоуката.
Вакарелски определя предметния обхват на етнографията чрез различията й
спрямо сродните дисциплини. Това са предимно фолклористика, езикознание,
история, география, археология, антропология и др. От нейния предметен ъгъл
“има видимост” към целия обект на народоуката, към народния живот във
всичките му аспекти и измерения, доколкото са достъпни със средствата за
изследване на хуманитарното познание. Етнографията е наука за цялостната
народна култура, докато езикознанието, антропогеографията и др. по начало не
си поставят задача да “покрият” всички аспекти и проявления на етничното.
Цялостната картина на културата на определен народ, според Вакарелски, се
осигурява именно от етнографията като синтетична наука, кооперираща
усилията на всички останали, явяващи се помощни науки за целите на
етнографското изследване. Пояснявайки значението на думата етнография като
“описание на народ”, Вакарелски подчертава, че тя трябва да се разбира “..поспециално като описание на живота на народа, на неговата култура” (Вакарелски
1936: 1272). Етнографският поглед, следователно, трябва да улови всички
аспекти, да обхване всички компоненти на народния традиционен живот.
Данните не само за бита, но и за фолклора, за езика, за историята, за географията
и пр. на дадена общност, трябва да бъдат привлечени от етнографа за целите на
една всеобхватна реконструкция (Вакарелски 1945: 2). Етнографията в
разбиранията на Вакарелски, в известен смисъл, се припокрива с цялата
народоука1. Етнографията обаче, не поглъща и не подчинява останалите
народоучни дисциплини, имащи свои предметни ниши, поради методологичното
и концептуално-понятийно им “захранване” с ресурси от други големи
дисциплинни области, взаимодействащи с народоуката като цяло. Предметната
всеобхватност на етнографията не изключва нейната паралелност и симбиоза
с фолклористиката като другия, втори дисциплинен стълб на народоуката.
Концепцията за единната и всеобхватна етнография като културноисторическа наука, Вакарелски отстоява и по-късно включително в своята
“Етнография на България” (1974), за което Арнаудов пише в своите “Очерци”
следното: «Хр. Вакарелски, напротив, предпочита да включи фолклористиката в
рамките на по-широкото понятие етнография, което обхваща на еднакви начала
материалната, духовната, социалната и художествената култура на народа.
Земеделският и занаятчийският бит е тук толкова съществен дял, колкото цялата
интелектуална осведоменост на простия човек (естествознание, магия,
демонология, медицина), неговото обществено устройство (обичаи и обреди,
правни понятия, обреди годишни и семейни) и неговата самостойна поетикохудожествена култура (песни, приказки, пословици, гатанки, танци, музикални
инструменти, тъкачно и шевно изкуство, керамика и т.н.). Следвайки повече
1

“А етнографията или народоуката, както покойният професор Шишманов я наричаше,
се занимава с фолклора, т.е. всичко онова, което народът знае или вярва за себе си, за
ближните си, за природата която го заобикаля” (Вакарелски 1945: 2)
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разбиранията на полските етнографи, без да пренебрегва интереса си към
народната поезия, той държи за единство на знанието ни за народа и за
равномерното проучване на всичко, което характеризира разнообразните
жизнени интереси и творчески прояви на масите отвъд градските нрави и
културата на образованите среди” (Арнаудов 1968: 69-70). Все пак, независимо
от разбирането си за предметната всеобхватност на етнографията,
Вакарелски не стига до крайна “етнографизация” на народоуката, защото никога
не подценява самостойността на фолклористиката. Фолклористиката може да
се разглежда и като особен клон на народоуката, който има с етнографията
пресечно общо поле – духовната култура. Вакарелски недвусмислено и
многократно подчертава принадлежността на всяко народно творчество към
предметната област на етнографията. Но заедно с това изрично посочва
самостойността на фолклористиката (Вакарелски 1929-30: 117). Тя се обяснява с
това, че фолклорът остава обект и за литературната наука, в частност за
поетиката, за езикознанието и музикознанието. Внасяйки специфичните си
методи и понятиен апарат, безотносително към изследването на материалната
култура, те допринасят за конституирането на духовната култура като предмет,
освен на етнографията, също и на фолклористиката, поддържаща специфичния
ъгъл на техния интерес към народното творчество. От погледа на Вакарелски не
убягва взаимното проникване и постоянна съотнесеност на етнографски и
фолклористичен подход към цялата народна култура. Така той определя
етнографията като изучаваща фолклора, доколкото и тя цели “духа” като главен
елемент на народната култура. В центъра на интересите и на двете дисциплини е
народът творец, но посоката на изследване е различна, т.е. при етнографията
е към изясняване на външните обстоятелства и овеществените прояви на
творчеството, докато при фолклористиката – към разкриване на вътрешните
закономерности2 на опоетизирания космос на народния светоглед3. Затова за
2

Основанията за обособяване на самостойността на фолклористиката М. Арнаудов
намира в тезата си за “вътрешния бит” като система на образно-поетичното и
митологичното световъзприемане, притежаващо своя специфична логика, генезис и
относителна самостоятелност по отношение на “външния”, материален бит. Като наука,
фолклористиката представлява морфология и история на специфично фолклорни
феномени като сюжети, мотиви, образно-поетични средства. (Горанова 2008: 238) За
обяснение на спецификата на т.нар. от него «вътрешен бит» показателни са думите му:
«С етнографията, или “народописа”, фолклористиката има също тъй най-тесни допирни
точки, ако дори не се смесва в някои случаи с нея. Но докато етнографията е предимно
описателна наука за външния, материалния бит на народите, и то във връзка с
историческа съдба, географски условия и разни племенни особености, фолклористиката
се интересува от тоя бит само дотолкова, доколкото той насочва към разбиране на
вътрешния бит, на духовното. Няма съмнение, че външен и вътрешен бит, начин на
живеене и начин на мислене, племенни различия в облекло, препитание и т.н. и
нравствен образ или вярвания, обичаи и творчество – стоят в органическа връзка
помежду си, като две страни на едно всестранно “народоведение”, така че етнографският
момент е неизбежен спътник и контрола на фолклорното наблюдение. Как можем
например да делим сватбения обред, календарните празници или народната медицина –
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Вакарелски е очевидно, че етнографското изследване може да премине във
фолклористично и обратното. В българската народоука етнографът по
правило е и фолклорист, както М. Арнаудов формулира методологическия
принцип на “взаимната контрола” (Аранудов 1996: 88-89). И Вакарелски
неведнъж говори за задачите на фолклориста като такъв и посвещава рубриката
“Наши събирачи на фолклор”4 на историята както на етнографските, така и
преди всичко на фолклорните проучвания. Сам той дава ценни приноси за
българската фолклористика5. Основна особеност на дисциплинните взаимодействия на етнографията е тясната й преплетеност, дори в дейността на един
отделен учен, с фолклористиката и широкото използване на езиковедски
подходи и ресурси за подпомагане на собствено етнографските обяснителни
схеми.
Етнографията, според схващанията на Вакарелски, е конституирана на
границата между фолклористика и езикознание, от една страна и история и
география, от друга. Българският учен подчертава, че тя е наука за отделните
народи, акцентираща в изследването им върху сътвореното от народа, а не
толкова върху оформящата етносите среда. Народът се разглежда преди всичко
като творец, субект, колективен дух и в по-малка степен като обект, подложен
като фолклор – от стопанския живот, свещените или символическо-магическите неща и
целебни средства, за които представа може да ни даде един етнографски музей със
своите костюми, занаятчийски уреди, изделия, билки и т.н.?.» (Аранаудов 1996: 88-89)
3
Например Вакарелски прави тънкото различаване на етнографски и фолклористичен
подход към словесните народни произведения. Фолклорът е предмет и на етнографията
с оглед на отразеността в него на бита и социалната среда, както и на
фолклористиката, която го изучава като система със своя вътрешна-невидима форма,
структура и функция – “...изучването на езика като белег на средата, в която се създава
даден вид или дадена разновидност, условията на съществуването му е задача и цел вече
на етнографията. Тази задача намира в случая такава широка област, че по необходимост
се е създала известна специализация, що се отнася до тия чисто словесни народни
произведения, като случаите на езиковото творчество, свързани с веществените
произведения, се оставят под означението “веществена култура”, а словесните се
подвеждат под названието “фолклор”. Тия два дяла от народното творчество (без да
става дума за сполучливостта на така означените понятия) се обединяват от науката
“етнография”, като научните занимания с фолклора образуват т.н. “фолклористика”.
Затова широките задачи на фолклористиката се състоят в туй: да установяват или да
разясняват формалното, идеологичното или функционалното начало, както и различните
етапи в развоя на всяко произведение от посочените видове” (Вакарелски 1946: 16).
4
Вж годишните на сп. Родна Реч от 1938 до 1943 г. включително, както и в някои
отделни книжки на сп. “Отец Паисий” и “Известия на народния етнографски музей”.
5
Важно е да се отбележи, че освен в полето на фолклористиката, Вакарелски се развива
и изявява като изследовател не само на битовите технологии, но заедно със С. Л. Костов
и Е. Петева и като форематолог (наука за народните носии), като специалист в
народното пластично изкуство и народната архитектура. Ето защо интересите му в
областта на фолклористиката, диалектологията, народната етимология, антропогеографията на селищата, етномузеологията, етнопедагогиката, също са повече или помалко приносни (Вакарелски 1941; 1934-35; 1934; 1930; 1929, Ковачева 1996: 24).
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на въздействия, продукт на взаимодействието на социалноисторически и
природни фактори. Във философията на етноса, споделяна от Вакарелски, както
и преди него от Шишманов и Арнаудов, “народ” е преди всичко духовна,
културна категория, а не социалноикономическа. В тяхната етнография
етносът се разглежда през призмата на творчеството, а не през призмата на
естественоисторическите процеси. Историзмът на “народоуците” е в руслото на
културноисторическата, психологическата и духовноисторическата школи в
историята на културата6.
Вакарелски дава изчерпателно определение на етнографията като наука,
преди всичко в статиите си “Етнографията като възпитателно средство” и на
“Етнографски и археоложки наблюдения”. Тук той разглежда съотношението на
етнография и история, и на описателно и на теоретично равнище в самата
етнография. По начало Вакарелски не отрича историзма на етнографията. Тя
винаги е история на бита, история на традиционно предаваните и изнамирани
техники (“сръчности” по думите на Вакарелски), т.е. историческа етнография.
Съвместяването на диахронен и синхронен подход, на история и география е
необходимо за прилагането на ключовия – сравнителен метод, който прави от
етнографията аналитична, “изяснителна” наука (Вакарелски 1940: 292).
Етнографията не е само моментна снимка на съвременното състояние на
отживяващия времето си традиционен бит, тя е и археология на бита. От
етнографското изследване се изисква постоянно съотнасяне на съвременност
и предистория при разглеждането на даден културен факт, бил той вещ,
технология, установена практика, социално отношение или роля. Необходимо е
балансиране между етнографията като история на поредица от състояния на
народната култура и етнографията като реконструкция на народната картина на
света с нейното отсъствие на чувството за линейна еволюция и с нейната
космична образцовост и подреденост. Ученият етнограф задължително гледа на
света и през “очите на самия народ”, освобождавайки се временно от нагласите
на цивилизования и школуван ум. Етнографията е, според Вакарелски
“..описание, както в един, да кажем най-близък до нас момент, така, доколкото е
възможно въз основа на паметници, и в миналото. В първия случай ще имаме
съвременна етнография, в втория – историческа етнография. Отношенията
между тия две положения не е постоянно, тъй като всяко описание на
6

Показателна е представата на Хр. Вакарелски за етнографията като за културноисторическа, а не толкова етногенетическа наука заради курса от лекции «Славянска
етнография» в университета, четени от Ст. Романски (Вакарелски 2002: 30), за която
представа свидетелстват неговите думи: “Разликата в науката като от Шам до Багдад – у
нас сухо предъвкване на исторически истини, тук – открития на душевност! Нова наука
– етнография! Търсиш и виждаш човека като общественост, човека – колектив, колективния творец, създател на културата от векове до днес. Та как да не се увлечеш и как да
не забравиш всичката омраза към науката, навеяна ти от обикновени преподаватели,
които изсушават до бездушност чуждите гениални трудове.” (Вакарелска 1984: 71-72;
Колев 1996: 13).
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съвременната култура, с течение на времето става историческо, защото отива в
миналото” (Вакарелски 1936: 1272). Заедно с признаването на необходимия за
етнографията историзъм, Вакарелски фиксира и разминаването на крайните
цели на етнографа и историка7. Етнографът се интересува от друг “вид
история”, според израза на Вакарелски, история на ежедневната опитност. Става
дума за история в друг мащаб, проследяващ масови и анонимни състояния и
влияния. Влиянието, а не събитието като изследвана обектна единица, задава
равнището на етнографския историзъм. Положението на етнографията спрямо
историята е обяснено обстойно от Вакарелски в следния цитат: “..от такъв
един системен културен преглед на историята на даден народ: почти за всеки
народ ще се види, че не са само войните, които той е водил през
съществуванието си, и за които най-вече говори политическата история. Ще се
види при това, че периодите на мирни съществувания, мирни прониквания,
мирни културни влияния са много, са широки и продължителни. А подробната
битова картина на тогавашния живот, което ще бъде в задачите на
етнографската история, ще посочи лостовете, които са крепели и запазили
народностния лик на съответния народ” (Вакарелски 1936: 1274). Не събитията,
а установеното битие на народа, типично за един мирен, несмущаван от
драматични събития период, трябва да се изобрази в търсената картина на
“народния лик”. Етнографията се стреми да реконструира преди всичко
трайното, установеното в етнокултурната система. Възгледите на Вакарелски за
междудисциплинните връзки на етнографията с историята показва следването на
една трайно установена в подхода му на първ поглед консервативна парадигма
на запазването на традиционното в и чрез модерното, но тя е пряко свързана
със Шишмановия замисъл за целенасочено издигане на културното равнище на
българите чрез себепознание, т.е. съзнателно обръщане на образоващия се
български народ към собствения си опит и мъдрост, означено от Шишманов с
особената дума “народоука”.
Внимателното вглеждане в текстовете на Вакарелски показва, че той не
7

Етнографията, доколкото е историческа наука, също има за задача “проследяване и
проучване историята на народа.”, но както подчертава ученият историзмът на
етноложкото познание трябва да се осмисля с оглед на целта на изследването, защото
“..това проучване при етнографията ще става не заради самата история, не с оглед към
политическите фактори и последици, а – за да се узнаят пътищата, по които народът е
минал, и народите, с които е бил по-кратко или по-продължително в културни
отношения през всичкото свое историческо съществуване. При това, тази история ще
разгръща повече страниците на битовото минало, отколкото на политическо-военното.
Тази страна на историята е необходима вече сама за себе си, като ни разкрива по
възможност по-пълно или по-откъслечно картини от бита на народа през миналите
векове, а, от друга страна, ни дава възможност да съдим за влиянията, които са оказали
едни или други съседи върху тогавашния бит, което ни помага да обясним
съществуването или несъществуването на едни или други елементи в народната култура
и в днешно време. Този вид история ни дава възможност, при това, да съдим и за
влиянията, които нашият народ е отразил върху своите съседи в дадени времена от
историята му” (Вакарелски 1936: 1274).
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включва в предметния сектор на чистата етнография разглеждането на етноса
от биогенетична страна. Като популационна и кръвнородствена категория,
етносът занимава етнографа само косвено, във връзка с народната култура като
основен обект и затова приносът на антропологията има помощно значение за
етнографското изследване. Етнографът определя предметния й прицел по
следния начин: “Човекът, неговата физика взета индивидуално, принципно и
масово, без оглед на времето е достояние на антропологията” (Вакарелски 1940:
290). Етнографията се отделя от антропологията въз основа на своята
културноисторическа профилираност, защото тя е наука за културата на един
народ, а не за расата. Биоантропологичните и биогенетични данни в
етнографията се привличат само като средство, “само като източник за справки,
но не и като цел” (Вакарелски 1946: 14).
Етнографията в разбирането на Вакарелски предполага не толкова “мислене
от етнос”, разглеждан като биоантропологично понятие, колкото мислене от
духовни характеристики на етноса, от етнична култура, от следи на народния
дух. Прецизирано тази разлика проличава в определението на етнографията от
1940 г. като “народопис, т.е. описание или характеризуване на известен народ,
на една народностна група, на група от човеци. Естествено тази характеристика
може да бъде направена по чисто външните антроположки белези, но може да се
отнася и до духовните качества на дадена група. В същото време това описание
може да засяга и особеностите на веществената култура, на нравите и обичаите.”
(Вакарелски 1940: 287).
Етнографията си взаимодейства и с археологията, както по линията на
разкриването на етническата идентичност на творците на дадена култура, така и
специално в интереса към веществените форми. Познанието на веществения
културен свят е предметен участък на особено тясно дисциплинно взаимодействие и дори срастване между двете науки. Докато “мисленето от вещ”
сродява археология и етнография, търсенето на народност и масовост до
известна степен специфицира етнографския поглед спрямо археоложкия.
Изобщо определени понятия – цели играят ролята на основания за дисциплинно
сближаване или раздалечаване. Една дисциплина е слята с друга от гледна точка
на интереса към “вещественото” например, но изглежда ясно отграничена от нея
при гледане през призмата на други целеви понятия. В тях са закрепени
отличителни белези на етнографския предметен поглед, изисквания към
собствено етнографския обект като простонародност, масовост и колективност и т. н. Чрез тези “гранични стълбове”, Вакарелски маркира линиите на
дисциплинните взаимодействия. Те са опорните точки на концепцията му за
мястото на етнографията в системата на науката. Пресечното поле на
археология и етнография се определя от учения като съвкупност на
обикновените предмети за масова употреба, т.е. “археологически материали от
някогашна народна култура”. Към етнографията принадлежат всички ония
данни от миналото, които засягат тъкмо тази култура. Колкото повече даден
предмет от миналото е предмет обикновен, често явление, и по всичко личи, че е
произведение на масата, на човек без специална школовка, толкова той е
народно творчество и толкова повече спада към областта на етнографията. И
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този предмет може в същото време да бъде археологическа находка, но това не
пречи тази именно археологичност в случая да има само относително значение”
(Вакарелски 1940: 291). Принципът на дисциплинната относителност при
разглеждането на един и същ обект, формулиран от Арнаудов8, тук е
илюстриран и от Вакарелски. Когато един веществен паметник се разглежда с
оглед на неговата “простонародност”, той се оказва етнографски обект, а когато
се търси датировката и принадлежността му към определена култура, той спада
към компетенцията на археологията. Преходът от една дисциплина към друга
при изучаването на даден “народен културен факт” представлява само промяна
на гледната точка и прилагане на други методи при разглеждането на този
факт. За разграничаването на етнографско от археоложко виждане в подходите
към едни и същи находки, според Вакарелски, е важно и отчитането на
противоположността между високата елитарна култура и народната култура:
“Така разбирайки нещата, ако обърнем внимание на оня археоложки дял, в
който висша култура в смисъл на цивилизация не може да има, каквито са
предисторическите находки, спадат напълно в рамките на етнографията”
(Вакарелски 1940: 291). Ученият откроява етнографския и археологическия
ракурс в единната народоучна работа чрез методически дистинкции: “Разликата
е само в методите на събирането и на описването на тия материали; докато за
съвременните културни обекти са необходими прости наблюдения върху живота
на народните среди, за предисторическите трябва прилагане на археоложки
методи на разкопаване, издирване и проучване.” (Вакарелски 1940: 291-292).
Взаимодействието с археологията е особено необходимо за етнографа, защото
“винаги и при ограничено етнографски и при основни етноложки проучвания,
археологическите данни са необходими. И който етнограф оставя тия данни без
внимание рискува да бъде недостатъчен, неизчерпателен” (Вакарелски 1940:
292-293). Вакарелски достига до извода, че “при така разяснените области и
граници на етнографията и археологията, лесно е за всеки да определи, един
предмет дали е етнографски, дали археоложки или пък не е нито от едната, нито
от другата област.” (Вакарелски 1940: 295).
Взаимодействието между двете науки за веществената култура – археологията и етнографията, е толкова тясно, че “всичко това показва, колко
етнография и археология в известни случаи са неделими науки, като втората се
оказва само доставчица на сведения за миналото състояние на народните
култури, така както пък от датираните си материали, с надписите и с висшите си
художествени и градивни паметници се явява като помощна наука на
политическата история и историята на изкуствата” (Вакарелски 1940: 292).
8

В своя фундаментален труд “Очерци по български фолклор” Арнаудов изтъква: “Всеки
предмет има белези и свойства, от които отделната наука си прави избор съобразно със
своите интереси и своя начин на познания” (Арнаудов 1996: 96); При сравнение се
установява, че същият цитат е без промени в първото издание от 1934 г., озаглавен:
“Очерки по българския фолклоръ” и основополагащата студия съответно - “Фолклоръ.
Изъ историята и теорията на народоучните изследвания” (Арнаудов 1934).
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Наред с общия интерес към проучване на вещественото, двете дисциплини се
родеят и чрез своята роля в реконструкцията на културноисторическия процес,
като доставящи доказателства за тезите на политическата, културната и
етническата история9.
Като съществен признак, отличаващ предметно етнографията и включен в
нейното определение, Вакарелски откроява съвременността на изследваните
форми и отношения. Етнографията не е само наука за миналото, тя е наука за
съвременната, жива все още традиционна култура. Това е неин отличителен
признак, най-вече в методологически план, тъй като работата с творците и
пазителите на живата старина предполага и особени методи, различни от
използваните от историята и археологията. Вакарелски обръща внимание върху
разрушителната сила на времето, водеща до безвъзвратно отмиране на
“народните културни факти”, на “фолклорите”, свързани с определени
поколения. Усилията на етнографа са насочени към спасяване на все още живото
и съпоставянето му с вече отживялото, запазено например във веществени
паметници. Затова етнографията, според Вакарелски, се стреми също и да
изпревари момента на умирането на дадена културна форма и да я изследва,
докато все още тя е функционално включена в действаща социокултурна
система. Така методологически етнографията се оказва между археология и
история, от една страна, и социология и изобщо социалните науки – от друга.
Освен това тя се захранва и от връзката си с езикознанието. Вакарелски
грижливо обръща внимание на методите на етнографската анкета, на
психологическия усет и подготвеност на изследователя (Вакарелски 1945: 15-16;
1946: 3-161; 1941: 8-10). По този начин той изгражда етоса на етнографа, който
винаги си остава антрополог и психолог в широкия смисъл.
Анализът на редица статии на Вакарелски от 30-40 години на ХХ век показва
неговия стремеж към последователно разкриване на междудсициплинните
връзки на етнографията с редицата родствени в предметно и методологическо
отношение науки като фолклористика, езикознание, археология, история,
социология, антропология и т.н. Целта на учения е да определи особеното и
самостойно място на етнографията сред науките за духа, към които тя според
него несъмнено се числи. В своите изследвания той прилага, така да се каже,
контрастен дефинитивен похват при очертаването на предметното поле на
9

В тази връзка Вакарелски предлага своето разбиране за пътищата на дисциплинно
взаимодействие между двете дисциплини, концентрирано в няколко пункта: “Така
разглеждани, границите и задачите на етнографията и археологията дават възможност да
се обхване и значението на тия две науки. 1. Именно, те имат преди всичко научнодоказателствено значение, защото установяват и характеризуват културата на днешните
народни слоеве, доколкото тя не е плод на училища, на книжни или на други модерни
средства и въздействия. 2. Установяват завещаните в форма на недоразрушени
веществени паметници култури през миналите векове по дадени земи (в случая нашите). 3. Чрез сравнително и критическо проучване на тия култури – днешна и минали
– установяват миналия живот на идеи и творчество по дадените краища и между
съответните народи” (Вакарелски 1940: 293).
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етнографията, изтъквайки преди всичко родствата и отликите й с други
дисциплини. Това е типично “определение през взаимодействие”, разглеждане
на дисциплината през призмата на близките и далечните “предметни съседства”.
По този начин етнографията изглежда като особен баланс на присъствия в нея
на спектъра от обкръжаващите я дисциплини, и дори като особено
съотношение на такива присъствия, организирано около няколко централни
специфично-предметни понятия за нея.
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МАСЛОУ ЗА БИТИЙНОТО ПОЗНАНИЕ
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА

Emilia Ilieva Petrova
MASLOW ON BEING – COGNITION
The subject is cognition that most immediately serves the living (being) in its entirety, mostly
that of the separate individual, which is thereby both experience and action. The interaction
and specifics of its subject and object are reviewed in detail. It is pointed out that the aim of
this cognition is the implementation of the subject’s life as an entirety and value per se and that
it is possible if he understands and implements his “inherent” program placed in him in his
capacity of an entity, which means that he should become aware of himself as a specific
manifestation of the essence of the world, of the whole. This is also the way to implement his
identity, to “actualize” himself. It is also emphasized that the interaction between the subject
and the object, hence with the other subjects, is in fact “projection” and “introjection”
between them, as well as peculiar isomorphism (i.e. they carry the common essence in a
specific form).
Key words: being - cognition, entirety, essence, identity, part, whole, “actualization,”
projection, introjection, isomorphism

Анализът на битийното познание днес е не просто важен, но и остро
необходим. Най-общо, защото животът на човечеството е в сериозна
деструкция, с нарушена цялост и хармония между и на атрибутивни негови
състояния, аспекти и съставки. Ще маркирам някои по-конкретни черти на тази
криза, за да покажа значимостта на проблемa.
Понастоящем, в прехода между две епохи едва ли не навсякъде и при всички
се появи феноменът на обезсмисления живот, на духовната пустота, изразяваща
се в липсата на „образци”, хоризонти, идеали, окуражаващи обяснения и т.н.,
според които и към които хората да съществуват и да се стремят. Доскорошната
ценностна система, която интегрираше и импулсираше тяхната активност, вече
„не работи”. Общата представа и принципи за добро, красиво, правилно,
справедливо, разумно и т.н. престанаха да бъдат екзистенциални ориентири и
хармонизиращи балансьори спрямо отделния човек, а и спрямо обществото –
отделните нации, в отношенията между държавите и в планетарен мащаб.
Наруши се дълбинно цялостността и хармоничността на живота. Пред
човечеството възникнаха фундаментални, отнасящи се до всички атрибутивни
страни на неговото битие, остри проблеми. Например екологичните, касаещи
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възможността на по-нататъшния му биологичен живот изобщо, резултат от
неговото антиприродно, т.е. непълноценно органично съществуване.
Но ключов проблем (опосредстващ другите проблеми) и сериозна
екзистенциална спънка се оказа традиционната постановка, че духовните
ценности са определими от конвенцията (в широкия смисъл) между групите. В
резултат от естествения ход на самия живот стана очевидно, че отделният човек
трябва да има свободата да разбере сам себе си, своите ценности и място в
обществото. Не груповото мнение и решение налага екзистенциалния смисъл,
„програма” на индивида, а обратното – всеки субект в крайна сметка е своя
причина и резултат и би трябвало да комуникира според своята природа,
себеусещане и себепреценка. Субектите са равнопоставени от гледна точка на
техните биологически и психически (емоционални, съзнателни и
себесъзнателни) потенции и императиви на съществуване. Ето защо
отношенията между тях трябва да бъдат отношения на взаимно преливане,
идентифициране, синхронност. На преден план функционира отделното,
„самостта”, частта, а то в същото време е процес на цялото. Това е напълно
закономерна ситуация, поддържана вследствие категоричната необходимост от
хармония, равновесие в общото (в това число и общопланетарното) съществуване. Т.е. без преливане и изравняване в развитието на отделностите общото
ниво не би могло „да дръпне” нагоре. Иначе се подрива целостността на цялото,
подготвя се неговият катаклизъм, то би могло да рухне.
Но, ако така стои въпросът с ценностите на човечеството и на човека днес, то
се налага преразглеждане на този въпрос, което означава погледът да се обърне
отново към отделния субект, към неговото битие. Това е необходимо, тъй като,
както доказва Маслоу (създател на хуманистичната психология), ценностите и
истините за живота се съдържат във и се излъчват от самия него и най-висшата
между тях е неговата (на субекта) жизнена реализация (актуализация). Ето защо
важна е характеристиката на битийното познание, на познанието, което, поради
това, че съпътства и „обслужва” непосредствено битието в целостта му (преди
всичко – на отделния човек) винаги в същото време е и съответно преживяване,
и съответно действие.
Рефлексиите на Маслоу по този въпрос* са изключително ценни в
методологическо отношение и предизвикателство за по-нататъшни философски
изследвания. Затова те са едновременно предмет на моето внимание и база за
излагане на собствени съображения, търсещи философския и съвременния
контекст на проблема. Битийното познание има различни и немалко параметри.
Но в центъра на анализа трябва да бъдат преди всичко структуроопределящите
го. Тук аз ще се насоча към два от тях – неговите субект и обект.

*

Те са развити по-специално в труда му “Toward a Psychology of Being“(Litton Education,
Inc., 1968), който в руския му превод (Психология бытия. М., Изд. „Рефл-бук”, 1997), е и
обект на моето внимание тук.
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* * *
Битийното познание в интерпретацията на Маслоу е и преживяване, и
реализация или бих казала накратко – познание-живот(живеене). Чрез него
субектът постига тъждественост със себе си, със своята „неповторимост”,
самоидентификация (Маслоу 1997 : 139). То е „откритие” и „източник на
„чиста” информация” за самия него. (Маслоу 1997 : 139)
По време на това състояние (едновременно преживяване, познание и
реализация) човек става цялостност, всичките му сили се събират в „едно”,
„излиза” от своето его и сякаш се слива със света, става негов проводник.
Чрез битийното познание-преживяване той постига своята „самоактуализация”
(терминът е на Маслоу), която едновременно е и инициация (оформяне като
отделност, индивидуация), и трансцендентна идентификация.
Това означава, че отделният субект, долавяйки своята иманентна същност
(„изначална програма” според Маслоу), значи цялостност, се схваща и като
иманентна част на света, живееща с неговите закони и функциониране. Или от
мига, в който се е усетил като цялостност, той вече се е слял, идентифицирал със
същността на света. Това не означава, че излиза от реалния свят, от земните
проблеми и изпада в нирванично състояние. Напротив, постигането на
идентичност или самоактуализация е най-ефикасният начин субектът да разбере
и преодолее проблемите, тъй като е доловил оптималния вариант на живота си и
преоценил съобразно него своите екзистенциални трудности. Оттук – и изводът,
който според мен е напълно в духа на холистичната интерпретация и в духа на
съвремието ни, че едва след идентифицирането си като част от Цялото (от
същността на общите процеси), той започва и автентичния си живот на
отделност. Само чрез напълно съзнателно взаимопроникване с Цялото, той
поема своя житейски курс на уникална част, при това най-пълноценно
съобразена със закономерните „изисквания” на Цялото (на човечеството, на
света).
Битийното познание според учения е „самоценно” (Маслоу 1997 : 111), цел
само по себе си, а не средство. Обяснението е, че, бидейки заедно с това
самоидентификация на субекта (като същностна структура и функциониране,
потенциални възможности и т.н.), то е и преживяване, едновременно е процес на
самонаблюдение и себеусещане. Ето защо битийното познание не е пътят към
цялостния (пълноценния) живот, а самият цялостен живот като неразделно
единство на познание, преживяване и действие, на познание и практика. То е
познание-живот и следователно цялостно, както и животът.
При него субектът се идентифицира с обекта (в широкия смисъл), „разтваря
се” в него, разграничава се от и се издига над своето его. Това е така, защото



Маслоу има предвид отделния човек, но отбелязаното важи напълно и за всяка
органична общност – народ, нация, човечество.

П.Сорокин също говори за такова отъждествяване, наподобяващо емпатията, т.е.
сливането им в по-висша цялостност, „в свръхорганизирана система” 5 ( Sorokin 1950 :
47, 53).
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неговата самоактуализация е и съответен специфичен отклик и „ритъм” на
общата, трансцендентната същност на света. De facto идентичността на субекта
според концепцията на Маслоу е неговата функционираща „изначална” и
субстанциална природа** (съвкупност от генетически предзададени му жизнени
потенции), която, развивайки и усъвършенствайки се, „снема” специфично тази
обща същност. Така, намирайки чрез битие-познанието себе си – своята същност
и предназначение, той констатира нейната взаимна снетост с тази на обекта и
изобщо на света. Следователно отделностите субект и обект се сливат в една
обща, трансубектно-обектна същност.
От тези постановки следват важни изводи. Първо, че битийното (цялостното)
познание не е егоцентрично за разлика от традиционното познание (Маслоу
1997 : 110; Шпенглер 1995 : 156, 152, 153). При него субектът възприема света,
сякаш разтваряйки се в него. (Бергсон 1994 : 5). Обектът или светът не се
схващат като проекция на субектните интереси, с оглед на определена полза
(Бергсон 1996 : 274 – 275 ; Маслоу 1997 : 108, 115). То не е формално-логическо
(в традиционния аристотелов смисъл) или подчиняващо се на класификационна
схема. (Маслоу 1997 : 128, 106, 131).
Вторият извод е, че това познание не е осъждащо или поощряващо,
контролиращо или подреждащо обекта и света по-общо. То е мигновено и, така
да се каже, всеразбиращо, пулсацията на самия живот на субекта, при която той
информационно се слива със света и светът – с него. Това означава (и го смятам
за акцент на втория извод), че функционирането на света е процес на взаимно
идентифициране между субектите и обектите, значи – и между субектите. При
въпросното взаимно идентифициране става „преливане” или трансформиране на
една част в друга, на една индивидуация (отделност) в друга, на една форма в
друга, но в същото време – категорично осъществяване на обща или идентична
за всички трансцендентна същност (на света) и с това – на всеобщата връзка и
единство. Значи субектите и обектите са такива и различни помежду си само на
нивото на тяхната отделност, налична форма, но се сливат в едно, в обща
същност,тъждествени са като трансцендентни идентичности.
Трето, отъждествяването на субекта с обекта, със света предполага съвсем
определени качества на самия субект. Битие-познание-преживяването може да
се осъществи от субект в състояние на максимална себеидентификация. Това
означава той да е преди всичко цялостен, интегриран вътре в себе си (в това
число – съзнание, подсъзнание, бесъзнателно, свръхсъзнание; рационалност,
удоволствие и реалност и т.н.) (Маслоу 1997 : 131), да няма вътрешни
противоречия или по-точно бързо да ги трансформира в градивни, да се
самовъзприема като цяло, да се себенасочва тотално, а не от отделните процеси
в него, тикащи го в една или друга посока. Той трябва да се е усетил и усеща
като конкретна форма, изява на своята, както е според терминологията на
Маслоу, „изначална” същност, „природа”, на центъра в себе си (Маслоу 1997 :

**

Маслоу я нарича още вродена (Маслоу 1997 : 231 – 232).
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143). Необходимо е да долавя какво се изисква да прави с оглед на общите
закономерности и равновесие.
Целостността на субекта води до очевидни резултати и преди всичко в
неговото поведение. Първо, той е максимално съобразéн със своята и
трансцендентната същност, т.е. максимално близко е до изискванията на своите
закони и тези на света. Второ, действа почти автоматично, спонтанно или
дори „инстинктивно”, но тук вече се касае за една себеосъзната и себеосъзнаваща се инстинктивност (Bergson 1914 : 192 ; Бергсон 1996 : 172). Трето,
осъществява действията си хармонично, без отклонения, без колебания,
естествено, без усилия. Нещата му се подреждат спонтанно, сякаш от само себе
си, в съответствие с всичко, липсва противоборство, значи няма затормозяващи
трудности. Компонентите, етапите сякаш се подпомагат взаимно, сработени са
(Маслоу 1997 : 142, 143). Четвърто, субектът е освободен от комплексите и
задръжките на негативните размишления и преживявания и защитен от
деструктуриращи го вътрешни и външни познавателни и емоционални
въздействия. Това е така, защото е разбрал и усетил целостността си, схванал е и
своята уникалност и оттук значимост като такъв, какъвто е сам по себе си, без да
се коригира, модифицира според чужди изисквания, критерии. В резултат от
това, и то е петото следствие, той е стабилен, субект, който е намерил вътрешна
опора или център и, нещо повече, става опора и на другите. Шесто, същият е и
творец или новатор в истинския смисъл на думата, защото следва динамиката
на своята цялостност, идентичност (която, както се подчерта, е едновременно
индивидуална и трансцендентна, своя и на цялото). Това означава, че е и в много
по-слаба степен вписващ се в схеми – идеологически, методологически,
логически, класификационни и т.н. Този субект е новатор, винаги нов и именно
поради това – впечатляващо устойчив, жизнен, хармоничен. Традиционализмът
е нещо чуждо за него, не живее с инерцията на навиците и на рутинното. Не е
също така илюзорен. Съществува с мига и е перфектно адекватен като актуална
и конкретна изява на своята „изначална” природа, същност, закономерни
потенции в конкретно-времевия момент. Следователно той не е обременен нито
от миналото, нито от бъдещето ( Bergson 1914 : 219, 369, 18; Бергсон 1997 : 190,
303, 43, 164), но и именно поради това подготвя и най-адекватното бъдеще.
В анализите на Маслоу се съдържа идеята (застъпена после в трансперсоналната психология), че в битийното познание са налице и прояви на изоморфизъм
между вътрешния и външния свят на субекта (Маслоу 1997 : 210), т.е. между
неговата психика и света (Лоский 1995 : 352, 353). Това обяснява и
възможността за тяхното „сливане”. Тук връзката е, така да се каже, на принципа на „скачените съдове”, двустранен процес, своеобразно отъждествяване,
изравняване между тях. То означава, че субектът при своята идентификация
със света (обекта) и отдава от себе си, освен че се отъждествява с него, т.е. това
е едновременно интериоризация на външното в субекта и екстериоризация на
субекта в обекта, негова „проекция и интроекция” по терминологията на
трансперсоналните психолози (Зеличенко 1996 : 71, 72). Тяхното взаимодействие е миг-състояние на уеднаквяване и, както е според Сорокин, на
образуване на някаква нова, по-висша органична система, обща същност, на
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нещо цяло спрямо тях. Това означава също, че по-доброто от едната страна
преминава в другата и съответно се повдига нивото на по-несъвършената, че поактивната страна е по-цялостната и по-интегрираната.
* * *
Разбирането на Маслоу за взаимоотношението между субекта и обекта на
битийното познание-преживяване-актуализация тук се третира само най-общо и
принципно. Теорията му обхваща и още ред обяснения, свързани както с
обичайното ни схващане за познание изобщо, така и касаещи го като
преживяване и дейностна реализация. И това е логично налагащо се, защото
въпросното познание не е просто и само познание, а познание в движение,
познание-живеене, живото-познание. Т.е. касае се за цялостния живот, който е и
познание, и чувстване, и преобразуване едновременно, тъй като те са само
различни негови състояния и аспекти. По този начин със своите тези, анализи и
обобщения, с цялото си творчество Маслоу създава не просто една битийна
психология (психология на битието), а философия, която той самият нарича
ортофилософия (Маслоу 1997 : 104, 105, 225) – философия на здравия
(правилния, позитивния) живот.
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ОБЩЕСТВОТО КАТО КУЛТУРНА СИСТЕМА
И СХВАЩАНЕТО НА ФЛОРИАН ЗНАНЙЕЦКИ
ЗА АКСИОНОРМАТИВНИЯ ПОРЯДЪК
ВЕСЕЛИН БОСАКОВ

Veselin Bosakov
SOCIETY AS A CULTURAL SYSTEM AND FLORIAN ZNANIECKI’S CONCEPTION OF
AXIO-NORMATIVE ORDER
The article highlights Florian Znaniecki’s efforts to outline and ground a kind of fundamental
characteristic of social ontology. Using the concept of “social relationship” and “social
action”, the Polish scholar views the participants in social interaction as conscious subjects
that possess an object-subject characteristic. The study of social action reveals two basic
configurations of order: an order consisting in the correspondence of action to cultural
patterns, and an order of functional dependency that unites conformist actions into systems.
Both orders are axio-normative and are designated under the term “social order”.
Key words: society, culture, system, inter-human relationships, social action, social order

1. Общество и култура
Когато Конт въвежда понятието „социология” и обозначава с него една нова
наука, която използва същия подход и същите методи като всички по-стари
науки, й запазва определено място в своята класификация на науките.
Социологията е представена като шеста последна позитивна наука – след
биологията, а тя от своя страна е след химията. Както съществуването на живите
организми като сложни системи, несводими до химичните си съставки, е
причина за функционирането на биологията като отделна наука, така причина за
потребността от обособяването на социологията е наличието на обществата като
най-сложни системи, които не могат да бъдат редуцирани до връзките между
отделните човешки организми.
Представата на Конт за обществото има своите корени в прастарата
политическа теория за държавата като интегрално цяло, което обхваща без
остатък хората, населяващи определена територия и подчиняващи се на една
власт. Под влиянието на историците, икономистите и философите на културата
от XVIII век, Конт доразвива тази концепция, като включва в нея и културата,
която евентуално се смята, че е дело на участниците в държавния организъм. По
този начин за Конт обществото е културна система, поддържана от запазващото
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биологичната си непрекъснатост население, което заема определен географски
район. Хората, които принадлежат към него не са свързани природно, а
посредством културата: общ политически строй, обичаи, техника, икономическа
организация, език, религия, знание, изкуство. Тези различни видове културна
дейност са отделни, но взаимозависими функции на обществото, поради което
социологията като пълна наука за обществото едновременно с това е и пълна
наука за културата, а всички специализирани клонове на хуманистиката са
нейни съставки.
Подобна концепция не е резултат от обективни изследвания на
взаимовръзката между културните явления в рамките на отделните общества;
неин източник е опитът на Конт да обедини новата наука с теорията за трите
настъпващи един след друг стадии на историческото развитие на цивилизацията.
Приобщаването на тази теория към социологията под наименованието
„социална динамика” води до продължително смесване на социологията с
философията на историята.
Определението на социологията като наука за обществото предопределя
подхода на съгласните с това определение социолози към културните явления.
Всички тези социолози са единни в схващането си, че обществата са отделни
цялости, заемащи определена територия и обхващащи, от една страна, биологическите човешки организми, а от друга – културата. Също така, представата на
всички за културата на обществото е свързана с убеждението, че последната е
система.
Много важна е и развитата от Спенсър социологическа теория на културата,
понеже неговата обща еволюционистка философия му позволява да третира
социалната еволюция като продължение на органичната еволюция, но без да
свежда първата до последната. Щом социалната еволюция става еволюция на
институциите, обобщенията относно нея във все по-малка степен се опират
върху заключенията на биологията и биологическата психология и във все поголяма степен – върху културния материал, който Спенсър черпи от етнологията
и историята. Обществото остава единственото звено, свързващо биологията на
човека с теорията на културата. Както за Конт, така и за Спенсър обществото е
единствената система, стояща над индивидуалните организми. Също така
всички свързани с културата явления се разглеждат от Спенсър като интегрални
съставки на обществото. Социологията като наука за обществото се явява като
обща наука за културата.
Все пак подходът на Спенсър се различава от този на Конт, понеже в своята
теория за институциите Спенсър прави опит да установи определена връзка
между социалната организация като такава и своеобразните културни явления.
Институцията е преди всичко част от целостта на социалната организация.
Някои институции обаче служат да поддържат и развиват определени културни
явления. Така например религията е поддържана и развивана от църковните
институции, т.е. от организираните религиозни дружества, ръководени преди
всичко от духовенството; музиката, изкуството, литературата, медицината и
науката са поддържани и развивани от съответните професионални институции.
Ако свържем това разбиране за институцията с основната предпоставка на
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Спенсър, съгласно която основна черта на обществото като система е
сътрудничеството, както и с неговата етическа теория, ще стигнем до извода, че
първо условие за всяка културна еволюция е развитието на морално регулирано
взаимодействие между индивидите, влизащи в състава на сътрудничещите си
групи. За съжаление Спенсър не прилага последователно своята концепция.
Социолозите след него, които боравят с термина „институция”, му придават
малко по-друго значение. Прилагат по-скоро този термин към религията,
отколкото към организираните религиозни групи и обхващат с него изкуството и
науката вместо професионалните функции на творците и учените1.
Френските социолози, които в по-малка или по-голяма степен признават
Дюркем за свой водещ учител, приемат в основни линии концепцията за
обществото като локализирана в пространството общност от човешки същества
с обща интегрирана култура, но не развиват систематично обща теория на
обществото, а единствено общ методически подход към своеобразните културни
явления. Този подход е независим от биологически предпоставки, ако не се
вземе под внимание обяснението на разделението на труда с растящата гъстота
на населението – обяснение, характерно за младия Дюркем (по-късно почти
изцяло изоставено от изследователите на Дюркем и от него самия) и още – ако
не се вземе под внимание определено надценяване на биогеографските фактори
в социалната морфология. Единството на обществото се основава върху
съзнателната солидарност на неговите членове. Организацията на обществото се
крепи върху приети и поддържани от общността норми, които регулират не само
действията, но и опита и представите на нейните членове. От тази гледна точка
всички културни събития са социални явления, понеже всички те се подчиняват
на наложени от общността принципи.
Понеже във всички области на културата своеобразните представи и действия
са регулирани от общността, последната трябва да се изследва социологически.
Социологическата концепция за религията, създадена от Дюркем, води до
неговата известна теория, според която религията като такава не е отделен
културен продукт. Противопоставянето на sacrum и profanum е налице във
всички религии и може да бъде сведено до противопоставянето на опита и
дейността на групата като цяло на опита и дейността на индивидите; боговете са
само символи на групата. Тази теория вече не е така силна, но зависимостта на
религията от социалната организация – зависимост, предпоставена вече от
Спенсър – се оказва, че е факт2. Най-оригинално и исторически най-значимо е
1

В своята евристична теория на „институционалната структура” на обществото Толкът
Парсънз систематизира строго социална концепция за „институциите”, началото на
която е сложено от Спенсър (Parsons, 1948:156-164).
2
Социологията на религията още от самото начало е един от клоновете на социологията,
от които Дюркем и неговите ученици най-много се интересуват. Когато обаче
преглеждаме съдържанието на раздела Sociologie religieuse от новата серия “Année
Sociologique” (започваща от 1925 г.) се оказва, че този раздел обхваща преглед на всички
публикации, които се отнасят до религията. В тези рецензии има малко неща, които биха
могли да обяснят разликата между социологията на религията и историческите и

67

прилагането на социологически подход към знанието, понеже подобен подход
разкрива, че социални продукти са не само отделните теории, но също и
основните логически принципи и категории.
Американската социология тръгва от експлицитно или имплицитно приемане
на теорията на обществото, чието начало е сложено от Конт и развито от
Спенсър, но не прибягва до органицистки аналогии. Обществото е разглеждано
като териториално и демографски определена общност, притежаваща компактна
култура. Повечето от социолозите схващат културната интеграция като система
от нюансирани, но взаимозависими колективни функции на институцията, всяка
от които удовлетворява определени основни потребности или интереси на
хората, принадлежащи към обществото. Общите социологически теории
всъщност са теории на така разбираното общество.
Бързото развитие на индуктивните социологически изследвания обаче не
само прибавя нови доказателства за валидността на общите теории на
обществото като разгърната културна система, но дори води до постепенно
ограничаване на обхвата на социологията. Не е възможно да се намери единединствен източник на тази тенденция в социологическата теория. Ясна
програма за социологията като специална наука за първи път е формулирана и
частично въведена от Зимел (Simmel, 1908), а по-късно наново представена с
някои изменения и по-широко приложена от фон Визе (Von Wiese, 1924). Тези
автори решително изключват от полезрението на социологията явления, които
други изследователи на културата са проучвали до този момент. Според Зимел и
фон Визе първа задача на социологията е изследването на отношенията между
индивидите като елементарни социални явления, а след това – преминаване към
изследването на по-сложни социални системи. Зимел не отива по-далеч от
сравнително изследване на ограничени социални групи, състоящи се от
индивиди, които взаимно си въздействат и които взаимно съзнават своето
съществуване. Фон Визе прекрачва тази граница и изследва онова, което нарича
„абстрактни общности”, състоящи се от редица по-малки групи (например
държава, църква)3. Независимо от споменатите автори подобен подход се среща
и у Кули (Cooley, 1902), който започва да изследва личните отношения между
индивидите, а след това анализира структурите на тези отношения в първичните
групи и прави опит да включи в социологията проучвания върху по-големи
групи.
Също така и няколко други социологически теории постепенно ограничават
обобщенията си до тази категория явления. Социолозите, принадлежащи към
това течение, дори и да използват термина „общество”, му придават ново
значение4. Те не само дават определение на обществото по-скоро в светлината
етнологичните изследвания върху религията. Единствено в някои обобщаващи трудове
се използва оригинален социологически подход (Hubert, Mauss, 1902-1903).
3
Тук трябва да споменем и за Макс Вебер, който поставя пред социологията специално
изискване, а именно – да изследва социалните действия.
4
Така например според МакАйвър „Обществото (…) означава цялостна сложна система
от социални отношения (…), в която и чрез която живеем (…) Нейната структура
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на своеобразните явления, наречени „социални отношения” или „междучовешки
отношения”, вместо да ги разглеждат като система, която обхваща всички
видове културни явления, но също така признават необходимостта от
индуктивни изследвания с цел да се открие как са организирани отделните
общества, вместо да се твърди, че организацията на всички общества в основни
линии е една и съща и че нейните основни принципи вече са известни. С други
думи, разбирането за обществото се превръща в евристично разбиране, което
трябва да води към бъдещи открития5.
2. Понятието „междучовешки отношения”
Ще започна с кратък преглед на значението на термина „междучовешки
отношения”, който е по-разпространен от термина „социални отношения”, ако е
позволено за това да се съди по количеството публикации, които съдържат в
заглавието си термина “human relations”.
Срещат се две различни концепции за междучовешките отношения. Тези
отношения могат да бъдат и често са разбирани като отношения между
„човешки същества” в тяхното биопсихическо съществуване. Изразяват се
посредством множество прости и съставни процеси, протичащи между
„човешки същества” и пряко или косвено оказващи влияние върху техните
биологически функции и психологически процеси. Междучовешките отношения
обхващат между другото онези явления, които изследва екологията на човека,
следвайки примера на екологията на растенията и животните, и които Джеймс
Куин определя като „пространствени и времеви отношения между човешките
същества, подчиняващи се на въздействието на селективни, дистрибутивни и
акомодативни сили на средата” (Quinn, 1940:212). Според тази концепция не е
задължително човешките същества, между които се реализира отношение,
взаимно да съзнават своето съществуване. Животът на нюйоркчани, които ядат
портокали, отгледани във Флорида и Калифорния, или пият внесен от Цейлон
чай попада в известна степен под въздействието на отглеждащите и берящите
портокали или листа за чая, но огромното мнозинство жители на Ню Йорк знае
за тях извънредно малко, не познава никого от тях лично и обратното. По време
на кризи животът на милиони хора зависи от промените в живота на милиони
други хора, които са им непознати.

непрекъснато се изменя.” (MacIver, 1931:9, 56). Според Хилър: „Предмет на
социологията са отношенията между хората. Тези отношения са социални, понеже се
състоят от взаимно ориентирани поведения и нагласи. Познанието на социалните
отношения се осъществява посредством изследване на принципите, образците и
обичаите, регулиращи взаимните постъпки на лицата едно спрямо друго (…) Всички
регулативни механизми от този вид (…) са част от културата на дадено общество.”
(Hiller, 1947: 2).
5
Чудесен систематичен преглед на тази и други тенденции в социологията, предложение
за организиране на социологическата теория в светлината на нейните основни понятия
прави Е. Eubank (Eubank, 1932).
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Второто разбиране, посочвано с помощта на термина „междучовешки
отношения”, е значително по-тясно и по-специално. В основни линии обхваща
онези явления, които се фокусират в използваното от социолозите понятие
„социални отношения”. Преглеждайки някои изследвания на т.нар.
междучовешки отношения, например на тема human relations в промишлеността,
се убеждавам, че значението на този термин е почти идентично със значението
на термина „социални отношения”, така както той се среща в социологическите
разработки. И понеже, както изглежда, няма причина да се съхранява това
терминологично раздвояване, ще отхвърля термина „междучовешки отношения”
и ще огранича своя анализ до социалните отношения.
Най-простото и елементарно явление, което някои социолози (например
Зимел, фон Визе, Хилър) фиксират чрез този термин, е процесът на съзнателно
взаимно въздействие между два индивида, въздействие, оказващо влияние върху
тях. Първо основно условие за протичането на този процес е и двата индивида
взаимно да съзнават своето съществуване. Ако някой от тях не съзнава, че
другият съществува, не може да осъществи никакво съзнателно отношение
между тях. Ако само единият индивид съзнава съществуването на другия,
например ако А вижда Б да ходи по улицата, без Б да вижда А, това може да
окаже влияние върху някои нагласи или стремления на А, но за социално
отношение и дума не може да става, след като Б не е подложен на никакво
въздействие от страна на А. Дори тогава, когато и двата индивида взаимно
съзнават своето наличие, това само по себе си не е достатъчно, за да се прояви
социално отношение между тях. По улица, по която се движат тълпи от хора,
много индивиди взаимно се виждат, но обикновено не се случва нищо, което да
породи у тях съзнание за влиянието , което взаимно си оказват.
Съзнание за такова влияние се появява единствено тогава, когато единият от
тях, А, извърши действие, засягащо индивида Б, което е за Б факт на
възприемане – например, когато А се опитва да отстрани Б от пътя си или
съзнателно проправя през тълпата път за Б, или когато А пита Б за
местонахождението на някаква улица или сграда, или когато А се старае за
завърже приятелски разговор с Б. От гледна точка на Б действието на А създава
ситуация, чиято съставка е А като възприеман факт от Б. Обикновено в тази
ситуация Б се опитва нещо да направи и каквото и да прави, двата индивида
съзнават, че индивид А е извършил нещо, което има значение за индивид Б и че
на практика за А е важно какво ще е поведението на Б под влиянието на
извършеното от А действие, или накратко казано, как ще реагира на това
действие.
Когато простото, елементарно явление, наричано от някои социолози
„социално отношение”, се изследва от позицията на двамата участващи в него
индивиди, а не от позицията на наблюдател, и се анализира като свързване на
техния опит и творчески стремления, се забелязва, че в действителност не става
дума за отношение между двойка индивиди като такива, а за отношение между
техните действия. Във връзка с това за предпочитане е да се говори за
„взаимодействие”,а не за отношение, понеже в разговорния език думата
„отношение” означава постоянна взаимозависимост.
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Следващите редове са конспект на позицията на Знанйецки относно
използването на термина „социално отношение” (Znaniecki, 1952:647-670).
Полският учен ограничава използването на този термин до достатъчно стабилни
аксионормативни системи, състоящи се от множество действия, извършвани от
два въздействащи върху себе си субекти, от които всеки един е постоянна
позитивна ценност за другия (например майка и дете, мъж и жена).
Въпреки това – твърди Знанйецки – всяко взето поотделно явление на
взаимно действие без съмнение е социално явление, понеже негова главна
съставка е социалното действие, чийто предмет е индивид, възприеман от друг
индивид и стараещ се да окаже влияние върху него, да предизвика реакция от
негова страна. Тази реакция също може да е социално действие и то тогава,
когато въпросният втори индивид дава изискващата се от него информация или
отговаря положително на инициативата за започване на разговор. Реакцията
може да е и техническо действие, например когато вторият индивид поеме пътя,
посочен му от първия, без да се опитва да оказва въздействие върху него, но
дори и в този случай това действие е социално обусловено, понеже индивидът
осъзнава, че друг индивид иска да го накара да извърши това действие.
Щом социологията е наука за междучовешките отношения, респ. за
социалните отношения, възприемани от участващите в тях индивиди, основното
явление, което социолозите трябва да изследват е социалното действие, така
както основните явления, изследвани от религиоведите, проучвателите на
материалната техника, икономистите и теоретиците на изкуството са
религиозните, техническите, икономическите и художествените действия.
На повечето от историците, етнолозите и социолозите им е добре известно, че
социалните действия, подобно на други видове действия, са аксионормативно
структурирани дотолкова, доколкото кореспондират с определени културни
образци и доколкото позволяват да бъдат клисифицирани съгласно тези образци.
Приликите и разликите между социалните действия зависят преди всичко от
образците, съгласно които са определяни и оценявани главните им обекти, както
и от нормите, които трябва да се спазват при извършването на тези действия.
Разбира се, както и във всички други области на културата, действия, които не
кореспондират с образците и нормите, са причина за възникването на отделни
блокови проблеми.
Функционално взаимозависимите социални действия на разнообразните
индивиди или групи се свързват в аксионормативно организирани системи от
различна големина, сложност, обхват и времетраене. Относително прости са
системите на взаимозависими действия между два индивида, които на основата
на приети от тях образци се оценяват положително и които във взаимното си
въздействие се придържат към определени норми. Да вземем като пример
приятелския разговор, воден от двама познати съгласно определени принципи
на етикецията, или пък функционално взаимозависимите сексуални действия
между мъж и жена, когато всеки един се старае в максимална степен да
удовлетвори партньора си и сам да се радва на такова удовлетворение. Подобна
краткотрайна система може да бъде част от дълготрайна система – например
част от продължаващо цял живот приятелство или взаимна любов.
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Социолозите и етнолозите са изследвали редица дълготрайни системи,
подчиняващи се на културните образци на взаимодействие между два индивида.
Написани са много трудове за брака и брачните отношения, флиртовете,
отношенията между родители и деца, въобще за отношенията на кръвно
родство, отношенията на взаимопомощ и сътрудничество, отношенията между
владетел и подчинен, работодател и работник, ученик и учител, лидер и
привърженик и пр.
Немалко внимание е отделено и на изключително сложните системи от
взаимозависими социални действия, извършвани от много индивиди, които
образуват организирана социална група. Една категория такива групи –
военните групи е подложена на основно изследване още в класическата
древност (Ксенофонт, Тукидит, Цезар и особено Полибий). Оттогава са
изследвани множество други своеобразни социални групи – законодателни
групи, административни групи, политически партии, занаятчийски групи,
професионални групи, религиозни групи, родови съюзи, както и различни помалки и привидно по-влиятелни обединения6.
Значително по-малко внимание се посвещава на социалните системи, които
представляват аксионормативно структурирани системи от социални отношения
между индивид и определено количество други индивиди – например
отношенията между лекаря и неговите пациенти, между учителката и нейните
ученици и пр. Историците са изследвали редица такива системи – като
отношенията между свещеник и вярващи, командир и войници, философ и
ученици, творец и неговите меценати и обожатели, политически водач и
неговите привърженици, домакиня и гости. Но социолозите прилагат към тях
общото понятие „социална роля”, дори и досега няма единомислие по
отношение на евристичната стойност на това понятие.
Колкото и да са методологически съмнителни и творчески ялови някои
резултати от проведени специализирани социологически изследвания, няма
съмнение, че много социолози, които изследват социалните действия – в
приетото от нас разбиране – срещат и ще продължават да срещат в областта на
своите изследвания същите две основни конфигурации на порядък, които други
изследователи на културата откриват в своите полета: порядък на съответствие
на действията с културните образци и порядък на функционална зависимост,
обединяващ конформистките действия в системи. И двата порядъка са
аксионормативни, и двата съществуват благодарение на това, че индивидите
възприемат и практически прилагат идеологически модели: в природния свят не
съществува нито един аксионормативен порядък, ето защо социологията като
наука за социалните действия е хуманитарна, а не природна наука.
За обозначаване на аксионормативния порядък сред явленията, наричани
„социални”, всеобщо се използва терминът социален ред. Кули и други
6

Много социолози твърдят, че сравнителното изследване на социалните групи е
първопланова задача на социологията. „Най-важният факт за съвременната социология е
по-скоро конкретната група, отколкото абстрактното общество” (Ellwood, 1925: VI).
„Групата е ключово понятие за социологическата теория” (Eubank, 1932: 164).
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социолози
го използват в обективното му научно значение. За много
изследователи обаче това понятие е по-скоро етично, отколкото научно.
Например известният психолог Edward L.Thorndike въобще не дефинира
социалния ред и счита за разбиращо се от само себе си, че този термин
обозначава икономическата и правната организация, която трябва да бъде
изследвана не с помощта на научни методи, а от гледна точка на това, кое е
добро за човека (Thorndike, 1940). Някои френски теоретици придават на
термина „социален ред” моралистко значение, което кара Гурвич да изисква
изключването на този термин от социологическата теория (Gurvitch, 1945: 267296).
Подобно объркване не е без причина. Ако социалният ред означава
единствено аксионормативен порядък, с това социалните явления, които не
съответстват на утвърдените
образци и норми не притежават никаква
повторяемост, която би позволила на учените да ги обобщават: накратко казано,
такива явления спадат към общата категория на непорядъка като
противоположност на порядъка. Това е като да се ограничат биологичните
изследвания на природния порядък до анатомичните структури и
физиологическите функции на организмите и да се подминава търсенето на
причини за връзката между органичните промени и влиянието на средата или
търсенето на закономерности при появата на нови видове. Все пак терминът
„социален ред” трябва да бъде запазен в своето обективно, неоценъчно
значение, понеже помага в отличаването на социологията от другите науки. Но
неговият обем трябва да се разшири по такъв начин, че да бъдат обхванати както
онези закономерности на промените в действията и социалните системи, които
създават възможност за обобщения относно причините, така и закономерностите
на възникване на нови образци и системи, които могат да доведат до обобщения
относно развитието. С други думи, социолозите трябва да предпоставят
наличието на определен вид порядък сред всички социални явления и да
отхвърлят понятието „непорядък” и другите аналогични понятия.
Всъщност редица социолози, специализиращи се в изследването на
аксионормативно организираните социални действия и аксионормативно
организираните системи от такива действия, търсят в социалната промяна
причинен порядък. Така че немалко опити са правени за създаването на
обобщения относно причините за промените в социалните действия, настъпващи
в процеса на тяхното извършване. Осъществяват се и множество изследвания
върху промените на различни видове системи от социални действия (подредени
на скала в зависимост от големина и сложност) – от брачни отношения до
държавни организации. В резултат на това се раждат хипотези за причините на
тези промени. Всичко това ни убеждава, че социолозите скоро ще престанат да
отделят изследванията на социалната промяна от изследванията на социалния
ред.
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ПРИНЦИПЪТ НА САМООРГАНИЗАЦИЯТА В
ТЕОРИИТЕ НА РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ДЖЕЙМС
ЛАВЛОК
ДЕЯН ПЕНЧЕВ
Deyan Penchev
THE SELF-ORGANIZATION PRINCIPLE IN THE THEORIES OF RUDOLF STEINER
AND JAMES LOVELOCK
This article discusses the principle of self-organization as an important philosophical and
scientific problem in the views of Rudolf Steiner and James Lovelock. The Gaia hypothesis,
raised by Lovelock, assumes that the Earth is a living organism and its author argues that in a
scientific manner. Steiner has defended the same idea years before that and has been
developing it by means of philosophical metaphysics. His conceptions are used in a number of
international organizations and cultural movements, showing in practice the relevance of
theory.

Увод
Произходът на живота и развитието на човека са теми, които вълнуват
умовете на хората отдавна. С нарастване на икономическия и научния прогрес
през XIX и XX в. светът започва да изпитва все по-голяма необходимост от едно
по-съзнателно обръщане към природата и изследване нейната значимост за
целокупното съществуване на живите организми на планетата. Различните
теории на учените и философите по тези въпроси оформят разностранни
дискусии, които предизвикват вниманието на интелектуалците и до днес. Една
такава теория е тази на британския учен Джеймс Лавлок1, който я нарича
хипотезата Гея. Въпреки, че дълги години големите научни списания не са й
обръщали внимание, тя става популярна и все още продължава да повдига някои
основни въпроси.
Главната хипотеза, която Лавлок издига е, че Земята е жив организъм,
самоорганизиращ се във времето и пространството. В предговора към книгата си
Гея: Нов поглед върху живота на Земята (1979) той отбелязва, че тази идея
съществува от древни времена и че научно пръв я е изразил големия британски
1

Джеймс Лавлок е британски учен и изобретател, роден през 1919 г., доктор по
биофизика и медицина. Участва в програмите на НАСА за търсене на живот на Марс.
Притежател на над 40 патента за научни изобретения и открития, един от които е за
детектор за прихващане на електрони. Лауреат на редица престижни научни награди.
Член на Британското кралско дружество.
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геолог Джеймс Хътън през 1785 г. (Лавлок 1996: 9). Лавлок реабилитира това
схващане за Земята и с помощта на съвременни научни аргументи показва
неговата адекватност. Във философските среди хипотезата също е
пренебрегвана и малцина са тези, които я подкрепят открито. Идеи, близки до
тези на Лавлок, все пак можем да намерим в история на философията и такива са
идеите на австрийския философ Рудолф Щайнер2.
Лавлок и Щайнер живеят и творят в различно време и по различен начин, но
това, което ги обединява, е концептуалното им приемане, че съществува
принцип на самоорганизация, който може да се открие в живота. Двамата имат
общо разбиране за това, че планетата Земя е живо същество, но и определени
различия в своите теоретични концепции.
Принципът на самоорганизация
Щайнер и Лавлок не постулират точна дефиниция за принципа на самоорганизацията, но се придържат към една определена смислова формула за него,
която може да се изрази по следния начин. Самоорганизацията е съвкупност от
действия на жив организъм, които се обособяват в система със свои принципи
и закони, по такъв начин, че поддържат неговото съществуване, запазване и
развитие.
Хипотезата Гея и метафизиката на Щайнер
В своята хипотеза Гея Лавлок следва този принцип и според него Гея, т.е.
планетата Земя, е „сложно създание, включващо биосферата, атмосферата,
океаните и почвата” (Лавлок 1996: 27). Като такова тя е „кибернетична
система, която се стреми към оптимална физична и химична среда за живот”
(Пак там: 28). „Най-важното свойство на Гея – казва Лавлок – е склонността
й да поддържа постоянни условия за целия земен живот” (Пак там: 146).
Основните характеристики на теорията на Лавлок са следните:
- Земята е жив организъм;
- Земята е самоорганизираща се система. Биосистемите на Земята се
самоорганизират, саморегулират и самозапазват;
- Земята не може да бъде застрашена от унищожение.
Лавлок е категоричен в твърденията си, че Земята е жив организъм. Дори
често пъти я нарича същество и създание. В книгите си той защитава това
схващане с помощта на аргументи за нейната биосфера, атмосфера, хидросфера
и геосфера.
2

Рудолф Щайнер (1861–1925) е австрийски философ, драматург, архитект и полимат,
доктор по философия. Автор на 28 оригинални труда и няколко хиляди лекции, събрани
общо в 354 тома. Изследовател, издател и систематизатор на творчеството на Гьоте.
Основател на антропософията, антропософската медицина, биодинамичното земеделие,
Валдорфската педагогика и на нови направления в архитектурата, социалното
устройство и сценичните изкуства.

76

Щайнер също приема, че Земята е жив и самоорганизиращ се организъм, но
за разлика от Лавлок не смята, че това е достатъчно. Той се придържа към
старото метафизическо правило, идващо още, главно, от Платон и Аристотел, че
живото същество е такова същество, което притежава душа. Според
Щайнер планетата не само е жива – тя е одушевена (Щайнер 2007: 9). Това обаче
не откриваме при Лавлок, освен съвсем бегло загатнато на едно място (Лавлок
1996: 36). Той никъде не казва, че след като е жива Земята, от това следва, че е
одушевен организъм; той никъде не проблематизира живото като принадлежаща
характеристика на организма. Вероятно според него това не е занимание на
науката, която представлява, а на философията, и може би е прав. Въпреки това,
би могло да се заключи, че след като не се осмелява да потвърди, че Земята е
жива, защото е одушевена, Лавлок всъщност излага една теория, която признава
само това, че Земята се държи като живо същество, но не и че è, в истински
смисъл, жива, защото той не определя какво означава това. От неговите
изследвания можем само да преценим, че според него живото е такова поради
самоорганизацията и самозапазването си, което виждаме в него. Той го приема
като даденост, предпоставя го в своите изследвания и извежда от това
заключенията си.
Константното положение на Земята
Поради факта, че не признава открито одушевеността, Лавлок стига до
схващанията, че Земята се стреми да бъде винаги в определена константа на
своите проявления, т.е. че тя поддържа сравнително еднакво равновесно
състояние през вековете, независимо от постоянните и различни промени в себе
си. Той аргументира това с помощта на примери и изследвания от областта на
науката, като например тези за константното съдържание на кислорода в
природата, което е изчислено на 21 %. Само 1 % над тази граница, ще увеличи
със 70 % опасността от пожари (Лавлок: 89). Лавлок се придържа към тази
теория, развита от учени като Руби, Холанд и Бльокер, и казва, че „регулирането
на кислорода има времева константа, измерима в продължение на хиляди
години” (Пак там: 147). Изводът, по собствените му думи, е, че „биосферата
активно поддържа и контролира състава на въздуха около нас, за да осигури
оптимална среда за земния живот” (Пак там: 87). Климатът на Земята също е
бил постоянен, в постоянни граници, през изминалите 3,5 милиарда години (Пак
там: 36).
Принципът на самоорганизацията обаче за Щайнер се корени именно в
душата. Според него в днешната модерна епоха науката разглежда Земята като
една съвкупност от физически характеристики, като един образ само на
сетивната действителност, без да позволява присъствието на духовното в нея,
т.е. без да взима предвид живота на душата. Той твърди, че претенцията на
науката да бъде самодостатъчна в своите постулати е партикуларно познание, и
то в рамките на самата наука. Затова и той приема, че: „Ние не трябва да
изхождаме от частните закони на гравитацията, от законите на
растителната вегетация, от законите на животинските инстинкти, от
законите на логиката, защото всеки частен закон, попаднал в човешката
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глава, бързо прераства във фалшиви обобщения” (Щайнер 1997: 170-171).
Щайнер заявява, че ако се тръгва само от една научна област и чрез нея се
постулират всеобщи принципи за цялата Земя или за Вселената, това може да
доведе само до объркване в науката. Едно истинско обяснение трябва да
съдържа в себе си максимално повече данни от областите на науките,
синтезирани заедно, за да има претенцията, че обхваща в цялост предмета на
изследване. Едва тогава пред нас може да изпъкне същността на
самоорганизацията като реален, онтологичен факт.
Границите на самоорганизацията
Освен по различието в приемането на одушевената Земя, Щайнер се отличава
от Лавлок и по разбирането си за границите на самоорганизацията. Според
хипотезата Гея Земята е един завършен в себе си организъм, който се
самоподдържа и самосъхранява. Така тя е затворена система, херметизирана във
времето и пространството от собствените си закони. Според Лавлок тя не
допуска влияния от планетите, Слънцето и Луната, нито от собствената си
вътрешност, дотолкова, че те да могат да навредят на нейната цялост и
продължение на живота. В този смисъл, той вижда Земята като обособено
космическо тяло, със свои закони, движещо се по определена орбита в Космоса,
но генерално независимо от каквито и да е цялостни влияния от други планети
или от себе си, понеже тя винаги успява да регулира, да трансформира и
организира тези влияния в положителна степен за себе си и да се запази в
равновесния си, константен вид (Лавлок 1996: 147).
За Щайнер обаче принципът на самоорганизация не прави от Земята една
самодостатъчна, затворена система, а тя е в пряка връзка с останалите планети
от Слънчевата система – отвън и с организмите в себе си – отвътре (Щайнер
2011: 50). Той дава един астрофизичен пример за това с елемента силиций,
който изгражда Земята и останалите планети (Пак там: 50-53). За него това, че
нашата планета може да се самоподдържа, е поглед само към планетата, взета
отделно от цялата система, докато всъщност тя е в неразривна връзка с
останалите небесни тела. Всъщност самият факт, че Земята получава влияния от
Слънцето и Луната, че те поддържат нейния живот в определена стабилност, е
показател за това, че тя е зависима от тях, а не независима, както би искал
Лавлок. В този смисъл, планетата самà организира, трансформира и разпределя
тези влияния, т.е. самоорганизира се – не получава организацията си отвън, а тя
произлиза от нея, като одушевено живо същество, т.е. като субект, но не се
самоопределя, т.е. не дава насоки на собствената си деятелност в абсолютни
размери, защото е част от един цялостно организиран кръг (спирала), обхващащ
нашата Слънчева система.
Грижата за природата
Едно друго различие между Щайнер и Лавлок е отношението им към
замърсяването и унищожаването на природата. Малко известно е, че Щайнер е
един от първите, които повдигат този въпрос и които сигнализират, че трябва да
се обърне сериозно внимание на човешките действия спрямо природата и
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живота на планетата. Лавлок, въпреки че е загрижен по тази тема, сякаш се
успокоява със схващанията си за самоорганизиращата се Земя, която не може да
бъде извадена от собственото си равновесие по никакъв начин: нито по волята
на човека, нито по волята на боговете. Той открито заявява, че дори и
човечеството да загине, Земята ще продължи да съществува, и че не може така
лесно да се погуби или надхитри нейната организация (Лавлок 1996: 126-141). За
Щайнер обаче загрижеността за природата е първостепенна по важност и той
смята, че човекът има главна роля в стопанисването на тази природа, още
повече, че той неслучайно има свободна воля и разум, с помощта на които
разбира своята роля в света, т.е. не може да се разграничи природата от човека,
както несъзнателно прави това Лавлок.
Щайнер предупреждава, че неразумното стопанисване на земята може да
доведе до сериозни затруднения за човека. Главните опасности са
безконтролното изсичане на горите и употребата на изкуствени торове върху
почвата. За последните Щайнер отбелязва: „Минералните, химическите торове
са нещо, което с течение на времето съвсем ще трябва да престане да се
прилага. Тъй като всеки химически тор действа така, че след известно време
всичко произведено от полята, наторени с химикали, губи от хранителната си
стойност. Това е напълно общ принцип, от него няма никакви изключения”
(Щайнер 2011: 211). Той подчертава още, че: „живата земя не трябва да бъде
проникната от вещество, лишено от живот, каквото представляват
минералните торове” (Пак там: 212).
По отношение на горските насаждения, Щайнер твърде, че, ако се засаждат
или изсичат определени дървесни площи, в точно време, съобразено с ритмите
на природата, това за хората и природата ще има голяма полза. „Има области на
Земята – казва той, – богато обрасли с гори без заслугата на човека – тъй като
в известни неща природата все още е по-умна от човека – и в този случай
трябва да се приеме, че щом като в дадена местност има естествена гора, тя
е полезна за прилежащото земеделско стопанство, за съседната ниска
растителност. Трябва да се проумее, че в такива местности горите не бива да
се изкореняват, а за тях трябва да се полагат грижи да се поддържат. И
понеже поради климатични и космични влияния Земята малко по малко се
променя, когато види, че растенията линеят, човек трябва да има сърце не
само да прави разни експерименти върху полето и за полето, а да увеличи
горските насаждения в близките площи. И когато забележи, че растенията
избуяват, а не образуват достатъчно семена, трябва да пристъпи към
изсичане на част от гората, за да се открият горски поляни” (Пак там: 224).
Заедно с това трябва да се поддържа и наличието на летящи птици и насекоми в
близост до стопанството, защото те спомагат за неговото развитие. Това може да
стане, като не се изсичат дърветата. „Ако земята нямаше дървета – отбелязва
Щайнер, – на Земята изобщо нямаше да има насекоми. Дърветата създават
възможност за съществуването на насекомите. Облитащите надземната
част на дърветата насекоми живеят поради това, че има гора и техните
ларви също живеят поради това, че съществува гора” (Пак там: 221). „При
управлението на селското стопанство трябва да се осигури в достатъчно
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количество облитането му от птици и насекоми” (Пак там: 223). По същия
начин и бозайниците са привлечени от ниската растителност във вид на храсти и
треви, а ако се засеят гъби в близост до стопанството, те ще привличат към себе
си различни бактерии и паразити, като по този начин ще спасяват растенията,
засети от човека (Пак там: 227). По тази въпрос Щайнер казва: „Както
иглолистната гора има интимно отношение към птиците, както храстите
имат близко отношение към бозайниците, така всички видове гъби имат
вътрешно отношение към света на нисшите животни, към бактериите и
подобните на тях, именно към вредните паразити. Вредните паразити са
свързани с гъбите, живеят в симбиоза с тях, развиват се там, където се въдят
и размножават гъбите” (Пак там).
За Щайнер едно абстрактно приемане, че Земята може сама, без намесата на
човека, да се грижи за себе си, е невалидно, особено щом се познават връзките и
взаимодействията между организмите и системите на планетата. Затова и той
твърди, че „растенията, животните, също паразитите по растенията, взети
поотделно и изолирано, сами по себе си, наистина не могат да бъдат разбрани”
(Пак там: 202). Един общ живот делят всички същества и са свързани в едно
цяло. „Човек не може да храни едно животно правилно, без да се съобразява с
истинската връзка на растението с животното. […] Да, сега разглеждат
животното по определен начин, сецират го, правят му дисекция, при което се
разкрива костния скелет, на чиито форми човек може да се радва, които може
да изучава, както посочих. Без съмнение изучава се мускулната и нервната
система, обаче какво са в действителност животните като част от
стопанството на природата, такива сведения не могат да се получат по този
начин. Такива данни се получават само когато се вникне в това, с което
животното постига едно непосредствено вътрешно взаимодействие със
заобикалящата го среда” (Пак там: 228-229). „Виждате в заключение, че
горите, овощните градини и храстите по Земята по определен начин са
регулатори, за да може развитието на растенията да протича по правилен
начин. Под земята също има подобен регулатор, който действа заедно с
варовика. Това са ларвите, червеите и подобните на тях животинки. Ето как
човек би трябвало да разгледа отношението между полевъдството,
овощарството и животновъдството и тогава въз основа на това да навлезе в
практиката” (Пак там: 232-233).
Самоорганизацията на Земята, според вижданията на Щайнер, съвсем не
изключва човешката намеса и дори я предполага, защото човекът е част от
самата тази Земя. Човекът е деятел и участник в самоорганизацията на
планетата. Не може да има самоорганизация без човешко присъствие. В този
аспект, за Щайнер не може да има и съществуване на планетата, без
съществуване на човека по някакъв начин.
Приложение на принципа на самоорганизацията от Щайнер
Загрижеността за природата и развиването на селското стопанство показват
приложението на принципа на самоорганизацията, което Щайнер предлага.
Известно е, че първото биоземеделие в Европа е започнало с поредица лекции за
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стопанството, които Щайнер изнася пред земеделци, градинари и агрономи, по
покана на граф Кайзерлинг в неговото имение в Германия през юни 1924 г. Така
се полагат основите на биодинамичното земеделие3. Щайнер казва, че „всяко
земеделско стопанство трябва да се доближи до състоянието да бъде
затворена в себе си индивидуалност. […] Едно здраво земеделско стопанство
трябва да може само да произвежда всичко, от което има нужда” (Пак там:
60-61). И още: „Съществува съотношението, че когато в едно стопанство има
правилно количество крави, коне и други животни, тези животни заедно дават
толкова тор, колкото е необходимо на стопанството. […] Нещата са
свързани: животните изяждат правилното количество от това, което им
идва от растителността, защото изяждат точно това, което може да им
даде земята с отглежданите от тях растения. По тази причина чрез своите
органични процеси те отделят толкова тор, колкото е нужно отново да се
даде на земята” (Пак там: 80-81). „В стопанството действително имаме
затворен кръговрат; то трябва да се поддържа от само себе си. Би трябвало
всичко така да се организира, че да може да се поддържа от само себе си”
(Пак там: 243).
Според Щайнер принципът на самоорганизация може да се намери в някаква
форма не само по отношение на Земята, природата и земеделието, но и в други
сфери на човешкия живот, като например социалното устройство и
педагогиката.
Самоорганизираща се за Щайнер трябва да бъде и социалната система, която
той нарича социален организъм. „Социалният организъм – твърди той – е също
диференциран, както и този на природата. И както природният организъм
осъществява мисленето чрез главата, а не чрез белите дробове, така и при
социалния организъм е необходима неговата вътрешна диференциация под
формата на три отделни системи, при което нито една от тях не може да
поема задачите на другите две, но е в състояние да работи съвместно с тях
при пълното обезпечаване на своята автономност” (Щайнер 1993: 150). В
своите книги и лекции върху социалното устройство, Щайнер разяснява
3

Биодинамичното земеделие е форма на управление на селското стопанство, която се
придържа към циклите и закономерностите на природния организъм. В основата му
лежат лекциите от селскостопанския курс, изнесен от Рудолф Щайнер в имението на
граф Кайзерлинг в Кобервиц, Германия, през юни 1924 г., публикувани в цикъла
Биодинамично земеделие (Събр. съч. 327). Присъстващите земеделци прилагат съветите
от курса в собствените си стопанства и поощрени от добрите резултати, се обединяват в
по-мащабни работни организации. Биодинамичното движение бързо се разпространява в
Швейцария, Холандия, Англия, Скандинавските страни, Франция и САЩ, а по-късно и в
Южна Америка, Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия. Появяват се изследователски земеделско-градинарски общества, които правят свои опити и наблюдения,
резултатите от които са представяни в множество семинари и курсове по света. През
1924 г. е създадена и биохимическа лаборатория в Дорнах, Швейцария, а през 1928 г.
„Demeter” – организация за продуктите на биодинамичното земеделие, съществуваща и
до днес, разпространена в Германия и по света в стотици биодинамични селски
стопанства (Вж. Щайнер 2011: 291-292, 304).
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вижданията си относно тези три отделни системи: икономическият, правният и
културният живот4.
В областта на педагогиката той смята, че училището трябва да се обособява
като независима от държавата структура. То трябва да функционира като едно
единно цяло чрез собствено самоуправление, като неговата автономност следва
да бъде гарантирана. Педагогическите дейности трябва да се осъществяват без
пирамидална структура, т.е. учителският колегиум трябва да взима решения за
възпитателните процеси – нещо, което виждаме развито в съвременната
Валдорфска педагогика5.
Теодор Швенк и самоорганизиращите се водни ресурси
Интересна връзка между Щайнер и Лавлок намираме в личността на немския
инженер Теодор Швенк (1910–1986). Пионер в изследването на водата и водните
ресурси, той е най-известен с книгата си Сензитивният хаос от 1965 г., в която
обобщава своите дългогодишни проучвания за действието и разпространението
на водата в човека и Земята. Той открил, че водата в потоците, реките и моретата
се движи по едни и същи общи принципи и закони, валидни и за движението на
водата в растенията, и кръвта на животните и човека. Швенк е изследовател на
идеите на Щайнер и създава редица подобрения и нови методи в медицината и
земеделието. В превод на английски книгата му излиза с положителни
коментари Джеймс Лавлок, Катлийн Рейн и предговор от Жак-Ив Кусто. Идеите
му повлияват върху работата на Ралф Ейбрахам, един от пионерите в теорията
на хаоса, и архитектите сър Норман Фостър, Ренцо Пиано и Хърбърт Драйсайтл.
Заключение
Принципът на самоорганизация е значим философски и научен въпрос.
Рудолф Щайнер и Джеймс Лавлок са единни в основната си концепция, че
Земята е жив организъм, но се различават в по-задълбоченото характеризиране
на тази идея. Щайнер подхожда към въпроса с философско разбиране, идващо
от метафизиката на древността, изследвано и приложено на практика от него, а
Лавлок извежда заключенията си с помощта и постиженията на съвременната
наука. Както самият Лавлок потвърждава, научната хипотеза, която предлага
4

Троичният социален организъм е идея за социално устройство на Щайнер, която той
развива в над 100 лекции, събрани в повече от 10 книги. Основно негово съчинение в
тази област е Същност на социалния въпрос от 1919 г. Той предлага нова форма на
социално организиране в икономическата, правовата и културно-духовната област на
държавата, наблюдавайки нарастващата социална криза в Средна Европа след края на
Първата световна война. Възгледите си той представя пред някои висши държавници и
въпреки, че получава добри отзиви от Daily News и Neue Zürcher Zeitung, идеите му са
пренебрегнати.
5
Валдорфската педагогика е реформаторско движение в педагогиката, развито от
Щайнер, след молбата на немския индустриалец Емил Молт за създаване на ново
училище в Германия през 1919 г. Идеите си Щайнер развива още от 1884 г., като държи
над 200 публични лекции, събрани в 20 книги. Първото Валдорфско училище е открито
през 1919 г. в Щутгарт, а днес по света има над 1000 такива учебни заведения.
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той, съвсем не е нова и в известен смисъл ревизира по съвременен научен начин
древните схващания за Земята и Вселената. Остава открит въпросът доколко
науката в бъдеще ще прозре изцяло резултатите на древната философия и
религия, и как ще съумее да интегрира новите постижения на различни от
официалната научност мислители като Рудолф Щайнер и Джеймс Лавлок.
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МАСКИТЕ И РОЛИТЕ НА ЧОВЕКА
(НИЦШЕ: „ТЪЙ РЕЧЕ ЗАРАТУСТРА”)
ИВАНКА СТЪПОВА

Ivanka Stapova
THE MASKS AND THE ROLES OF THE HUMAN BEING
(NIETZSCHE: THUS SPOKE ZARATHUSTRA)
The Paper is about the Masks and the Images of the Human Being in Nietzsche's Work.
Key words: value, evaluation, masks, zarathustra.

Покрили пространствата на многоликата човешка духовност, ценностите и
оценките като че ли есенциално са изведени в станалите афоризми мисли на
големите философи: “Човек е мярка на всички неща – на съществуващите, че
съществуват, и на несъществуващите, че не съществуват.” Протагоровият човек
като мярка на нещата обхваща гледната точка на избиращия човек на
оценяващия човек – този, който може да преценява себе си, света, който го
заобикаля, другите хора като обекти на атакуващия битийния смисъл ценностен
избор. Такава гледна точка утвърждава правото на лично предпочитание сред
многообразието. Изборът, предпочитанието, желанието, искането, одобрението,
неодобрението са синоними на оценката, пролегомена към света на ценностите.
Той е наследен от “класическите ценности” – истина, добро, красота и техните
антиподи. Защото истината е разбираема, когато се сравни с неистината,
доброто се доказва в сравнението със злото, красотата изпъква до своята
противоположност. Двойките антиномии са особени профили на цялостната
представа на определено конкретно-историческо време за същността на
ценностите и неценностите. Това не са статични късове имагинерност, а са
утвърдени от времето схеми с постоянно сменящ се пълнеж. Той е различен,
защото е различен субектът на ценностите – човекът-мярка на всички неща.
В книгата-философия, в позицията-проповед “Тъй рече Заратустра” (18831885), където Ницше представя “лично изстраданите си идеи”, той акцентира на
тази своя теза, която доказва свободата на избора на човека, неговото право на
творчество и саморазвитие. Ценността не връхлита незнайно откъде и не изчезва
неизвестно къде. Тя съществува, доклокото съществува човекът. “Наистина
людете сами си дадоха всичко добро и зло. Наистина те не го знаеха, не го
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намериха, то не им падна като глас от небето.”1 И доброто, и злото като
класическа двойка антиномия, която е в основата на глобалната ценностна
проблематика, и моралното и неморалното, не са ценности по волята на висша
воля и разум. Само в ставането на самия човек, в осъзнаването му като такъв и
самосъздаването му като хомо сапиенс е възможно възникването на света на
ценностите. В една от притчите си “За хилядата и една цели” Ницше-Заратустра
говори за съществуващите представи на много народи за доброто и злото.
Особеностите на един народ се определят в голяма степен от това, дали може
“предварително да прецени”, и то по такъв начин, че да се различава от
преценките на съседа. Различни “неща на едни места се наричат “лоши”, докато
другите хора, на други места “ги окичваха с пурпурни почести”. Така Ницше
води читателя към способностите на субективното съзнание – определянето на
ценностите, които чакат своя създател и оценките, които са синоним на
многопосочния създател. Едно без друго те са немислими. Те са значими и
самоценни, доколкото се самопредполагат и предполагат едно друго. Ценността
се открива в оценката, но тя, от своя страна, осветява значимия субект, способен
да оценява. Различието на ценностите за отделните народи, ги дефинира и като
различаващи се оценяващи субекти. “Най-напред човекът вложи ценности в
нещата, за да запази себе си – най-напред той създаде смисъла на нещата,
човешки смисъл! Затова се нарича той и “човек” – сиреч: оценител.”2 Ницшевата
представа за човека-оценител е синоним на създател, творец и човек спасител.
Чрез ценностите и оценките човек създава себе си, влага в аморфната си
същност идентифицираща го детерминанта. В същото време човек се
самосъздава, като се спасява от неценността. В този смисъл ценностният свят е
не просто синоним на човешкото, той е равносилен на оцеляването на вида хомо
сапиенс. Изнесени пред скоби, ценностите и оценките
определят
хомоцентричните хоризонти на всяка човешка дейност: историята се е
променяла, вплетена в тъканта на актуалните ценности и оценки, редуването на
една епоха с друга изразява и отразява и поредицата от променящите се
ценности в най-същностните сфери на живота: политика, икономика, религия,
наука, изкуство, етика, естетика. Само човек е способен да влага ценност и да
търси ценност в “нещата”, само той може да влага смисъл и да търси смисъл.
Ценностите и оценките маркират координатите на човешкото. Човекът оцелява,
запазвайки смисловостта на своя свят. Вложеният смисъл моделира новия свят,
новият свят и новият смисъл моделират човечността. Те стимулират желанията,
предпочитанията, избора, свободата да решиш какво, как и защо искаш
определено нещо или кои са причините, поради които не го приемаш. Човекът
оценител е тъждествен на себе си, той е човекът –значимост. Той е
едновременно своя цел и свое средство – да се самоизгради означава да изгради
и свят за себе си, който да го удовлетворява. Ценностният свят е синоним на
легитимацията на човека пред себе си и пред останалите хора. Знанието за
своята идентичност се получава в познаването на мотивиращия свят на
ценностите. Точно затова човекът-ценност и човекът-оценител са единното цяло
на човека не-друго същество. Човекът-оценител е синоним на човека-активност
и значимост и антипод на човека-анонимност. Той не се разлива в еднообразието
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и безименността на масата, човекът-оценител е значимостта на творящия. Той
може да избира своя свят, защото може да избира себе си като най-съществена
ценност. Тази, която е извън скоби и дефинира всичко останало.
При Ницше настъпването на ерата на единичното, на индивида означава
властването на оценяващия, на оценката и превръщането й в ценност сама по
себе си. За да схване другите неща като ценности, за да вложи в пасивното нещо
ценност, той трябва да е разбрал себе си като ценност. Тази първоначална
ценност е инспирирала и своя ценностен свят.
“Оценяване значи създаване: чуйте, вие, о, създатели!
Самата оценка е съкровище и скъпоценност на всички оценени неща.
Едва чрез оценката изниква понятието ценност: без оценката орехът на
битието би бил кух. Чуйте това вие, о, създатели.”3
Творението, създаването на ценността чрез оценката не е само акт на разкриване на друга вещ като ценност за човека. Това е и акт на разкриване на
самоценността на самия човек. Индивидът като основна ценност свързва в
цялост творението и оценката. Човек влага ценност, за да намери ценност.
Намира я, за да я оцени. “И изобщо произтичащите от воля и желания ценност и
оценка Ницше схваща преди всичко като творчество и творение, като съзиждане
и съзидание – при това както навън, в света, така и навътре, в самия творец, при
което той самият става истински свободен. Така според Ницше желанието,
оценката и творението се свързват в една могъща триада, зад която може да се
види истинската същност на човека като създаващ и самосъздаващ.”4 Не Бог
създава, според философията на живота, в чиято традиция се развива и Ницше, а
човекът. Той е творецът на реалните и възможните значимости. Дори изправен
пред пропастта, той си остава човекът – вечният посредник между звяра и
свръхчовека.
“Човекът е въже, опнато между звяра и свръхчовека – въже над пропаст.
Едно опасно отвъд, едно опасно сред път, едно опасно поглеждане назад,
един опасен трепет и заковаване на едно място.”5 Създаващият и оценяващият
човек, макар и сред път, не е вече при звяра и не е още при свръхчовека.
Човекът-посредник гледа към своя свят – сегашния, актуалния, ценностния.
Тъкмо затова човекът може да преодолее себе си и своя свят. Ограничеността
може да бъде превъзмогната. Само чрез отричане може да се постигне истинската стойност на човека: свръхчовека като “смисъл на земята”. Човешките
ценности са преходни, те идват и си отиват в унисон с присъствието на човека в
съответното време.
“Промяната на ценностите е промяна на създателите. Винаги унищожава,
който трябва да стане създател.”6
Ценностите следват човешката природа, защото изразяват и носят нейната
същност. Те въплъщават нейните промени – възходи и спадове. Те отразяват
мобилните психични компоненти – желания, пристрастия, избор, любов, омраза,
добро и зло като ценностно-оценъчни модули. Тъкмо и затова в притчите си
Ницше е уловил и набляга на едновременността на двата компонента: създаване
и унищожаване, унищожаване и създаван. Създава се, за да бъде унищожено,
унищожава се, за да бъде създадено. Нищо не е трайно, защото всичко е
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преходно. Всичко е преходно, защото е преходен човекът-оценител. Всеки нов
човек, всеки нов исторически отрязък от време настъпва не въпреки своята
ценностна система, а именно поради нея. Старият ценностен свят трябва да
отстъпи пред присъствието на новия човек-оценител.
“Истина, истина ви казвам: добро и зло, което да бъде непреходно – такова
нещо няма! От само небе си то трябва все отново да се превъзмогва.”7
Ницше ни е посочил възможните водещи компоненти за ценностите: те са
динамични образувания, релевантни на смяната на променящия се субект. Няма
статични и постоянни ценности. За едно време и едни индивиди антиномията
добро-зло може да означава едно, а в друго време, когато идват други субекти,
тази антиномия ще бъде запълнена с ново съдържание. Дори в рамките на един
конкретен отрязък от време ценностите антиномии имат различно значение в
зависимост от стратификационните схеми на самото общество: богатият и
бедният имат различни гледни точки за водещите ценности, образованият и
необразованият по различен начин приемат духовния живот на обществото, за
болния и здравия ценностите имат своя конкретна натовареност и пр. Замяната
на една ценност с друга означава както смяна на субекта или ценностната
ориентация на единичния субект, така и смяна на актуалната ценност. Затова
промяната винаги е свързана с рушене, унищожаване, отричане, забравяне – с
една дума преоценка. На мястото на отживялото, на отминалите ценности,
застават нови ценностни светове.
“И който трябва да бъде творец в добро и зло, наистина, той трябва да бъде
по-напред рушител и да разбива ценности.
Така върховното зло принадлежи към върховната добрина: а тя е творческо
начало.”8
Представата на Ницше за ценностите се покрива с представата му за
нестатична позиция на променящия се човек. Нищо не е постоянно, защото
всичко е непостоянно. Пътят на промяната не води към храма – там, където се
изисква и примирение, и потискане на активността, на жизненото начало на
човека-оценител. Този път води към възможното съвършенство: колкото
непостижимо, толкова и желано. Ценностният свят дава шанс на всяка нова
личност.
“Искането освобождава: това е истинското учение за волята и свободата – на
него ви учи Заратустра.
Да-не-искаш-вече и да-не-цениш-вече, и да-не-твориш-вече, ах, дано тази
голяма умора да остане завинаги далече от мене!”9
Позицията на Ницше е значим щрих в защита на света на ценностите.
Осъзнаването на самоценността на човека чрез процеса на оценката означава и
осъзнаване на правото на съществуване на ценностната проблематика в свои
измерения и много въпроси. Разбирането на твърдите позиции на ценностите и
оценките е симптом както на теоретична зрялост на всички определено
ценностни сфери (и преди всичко на субектите, които ги мотивират), така и на
осмислената практическа значимост на ценностната проблематика. Философията на живота има заслугата и за това, че осветявайки битието на човека, го
превръща във водещата ценност – есенцията и привлекателността на областта на
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ценностите и оценките. Мислители като Ницше й вдъхнаха увереност и
осигуриха онази фасада, която дава шанс на мисленето в ценностни опозиции.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРАВИЛНОТО
МИСЛЕНЕ
ПРАВДА СПАСОВА
Pravda Spasova
THE CHALLENGES OF THE CORRECT THINKING
This short essay is a warning against the attitude, which pretends to be in charge of the truth –
in philosophy, politics, public relations. It claims for cautious pluralism.
Key words: pluralism, utopia

В това кратичко есе няма място за цитати. То обаче е повлияно от наскоро
излезлите в български превод статии на Лешек Колаковски, писани през
миналия век, които се оказаха болезнено актуални в България през 2013 година.
Понятието „правилно мислене” като че не предизвиква никакво двоумение,
обикновено в спор се стараем да убедим останалите в правилността на
аргументацията си. Все пак, в името на прецизността, нека преди всичко да си
изясним какво имаме предвид, когато говорим за „правилно мислене”.
Ако го въведем в уикипедията на български език, ще намерим предимно
отговори от областта на алтернативната медицина, обясняващи колко важно за
здравето на тялото и за „безопасността на душата” е правилното мислене –
наред с правилното дишане и хранене. Затова пък, ако пуснем словосъчетанието
на английски, определението на “right thinking” гласи: „да имаш разумни и
приемливи възгледи” и общо взето се свежда до мислене в съгласие с
приемливото, възприетото, докато другият възможен превод на „правилно” –
„correct thinking” се свързва предимно със законите на логиката и формалната
верифицируемост на заключенията. От своя страна, съществителното
„коректност” често се употребява в комбинация с „политическа” и демонстрира
желанието на развитите съвременни общества последователно и целенасочено
да коригират проявите на дискриминация спрямо „другостта” на някаква
етническа, расова или сексуална малцинствена група.
Напоследък много се говори за правилност в поне два от изброените по-горе
смисъла. Съвременното общество отделя голямо внимание на „правилното”
здравословно хранене и на последиците от неумелата користолюбива човешка
намеса в природата. Колкото до изискванията за политическа коректност, в
цивилизованите държави те се спазват така стриктно, че вече предизвикаха
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усещане за цензура и дори доведоха до някои противоположни на желаните
реакции.
Последното е един от симптомите на проблема, върху който ми се иска да
поразсъждавам: какво означава „правилното” мислене, разбрано в значение, пошироко от простата логичност и нежеланите ефекти от убедеността, че
притежаваш правилното мислене.
Ако приемем, че онова, което отличава философията е боравенето с пределно
общи въпроси (поставянето им е характерно за класическото „метафизично”
философстване) и търсенето на истината в различните им посоки: познанието,
смисъла на човешкото съществуване, отношението между език и мислене и т.н.,
то определя и базисната й специфика – липсата на еднозначни отговори.
Съществена за философичността е нагласата да се разсъждава върху такива
проблеми, съчетана с осъзнаването на практическата невъзможност да се стигне
до крайни, категорични, сиреч до „правилни” изводи. Мисля, че именно
двойствеността на философските занимания, които хем са познание, хем са
демонстрация за ограничеността на познанието е тяхната уникалност и
интелектуална привлекателност. Когато това не се осъзнава, теорията има
тенденцията да се превърне в утопия или целенасочено търсена идеология.
Абсурдът, свързан с усилията на човешкото познание, понякога се припознава като абсурд на самото битие. По-често просто поражда интелектуален
дискомфорт, определян по различен начин от философията на ХХ век:
„пропукване в битието”, „съзнание на нищостта”, „трепет и тревога”,
„метафизическо чувство”.
Интелектуалният дискомфорт заради неудовлетвореността от липсата на
каквито и да е категорични факти, позволяващи решението на вековните
антиномии, е колкото градивен, толкова и потискащ – не е лесно за „венеца на
творението” да признае, че познавателните му способности са силно
ограничени. Изучаването на историята на философията би могло да е
утешително – не с отговори, но поне със съзнанието, че споделяме
неспособността си с поредица прочути философи да достигнем до крайни
истини. Понякога философията претендира, че е успяла да стигне до някакви
„чисти” структури на мисленето, до интелигибелни същности или до изконно, та
дори „предпредикатно” познание за първичното. Ако това се превърне в
претенция за монопол върху истината, философстването губи своята специфика
и от „метафизически трепет”, се превръща в новоговор, защото как да изразиш с
разбираеми понятия предпредикатни съждения? Все пак, това е за предпочитане
пред „метафизическата дрямка”, в която блажено се потапя утопичното мислене,
от която може да го събуди само някаква благотворна интелектуална
разколебаност. Или да не го събуди, тогава дрямката преминава във
вцепенеността на идеологическото доктринерство.
В историята на философията има доста примери и в тази посока. В самото
начало на Новото време, когато картезианското съмнение се превръща в
убеденост, че е открит начален принцип с аксиоматична валидност, градивният
скептицизъм на Декарт се превръща в утопична вяра. През двадесетия век
феноменологическата традиция усилено се опитва да достигне до някакви
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първични, априорни структури, но в крайна сметка, предпазливо се отказва от
опитите за „пълна” редукция, посредством която да се отстрани социалното и да
се улови конструирането на „чистия” смисъл. Но най-близо до българската
философска традиция е дълготрайната настойчива претенция за абсолютизиране
ролята именно на социалното, каквито са различните варианти на марксистката
философия.
Някой би казал – за какво сега да възкресяваме теоретически вкаменелости?
Работата е там, че напоследък в България отново се чуват призиви, смислово
повтарящи лозунги, характерни дори не за социалистическата, а за ранноболшевишката идеология, които внушават, че единственият начин страната да
бъде справедливо управлявана е посредством някакви обществени съвети,
съставени не от политици, а от експерти и граждани, легитимирани с призната
от останалите почтеност. Всичко това ме кара да си припомня ленинските
постулати за властта: за това, че цялата тя трябва да е в ръцете на „съветите” (
„вся власть Советом”), както и препоръката всяка готвачка да е способна да
управлява държавата, че изискването за специална експертност е буржоазен
предразсъдък (мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление государством. […] Но мы […] требуем
немедленного разрыва с тем предрассудком).
Вероятно вече сме малцина, които си спомнят, затова са склонни към
подобни аналогии, но те са необходими и потенциално здравословни. Едва ли
днешните площадни радетели за социална справедливост си дават сметка, че
преповтарят лозунгите на една утопия, чийто опит за практическа реализация се
оказа най-дълго просъществувалият авторитарен режим, погазил всички
основни човешки права, бетониран с цената на политически убийства и
репресии, където може би привидно беше повдигнато самочувствието на
черноработниците и готвачките с цената на последователното потискане и
унизяване на интелигенцията. Въдворяването на идеологията на ленинизма,
припозната като нов социалистически строй след Втората световна война в
редица страни от източна и средна Европа, все пак не успя да ги унифицира,
оприличавайки ги напълно на „Великия Съюз на Съветите”. Социализмът, макар
и в началото навсякъде установяван с изцяло недемократични средства –
налагане на марионетни правителства чрез подправени изборни процедури,
директен външен военен натиск, скалъпени политически процеси и т.н. – не
навсякъде имаше един и същ облик. Границите на свободата бяха различни,
критериите за това бяха цензурирането на творчеството, достъпът до
информация, възможностите за пътуване. Това определяше и отношението към
интелигенцията: полските или унгарските ни колеги бяха далеч по-начетени от
нас – в България новите тенденции в хуманитаристиката и в изкуствата идваха с
десетилетно закъснение, ако изобщо биваха допуснати, защото цензурата се
простираше и върху преводите, и върху попълненията на книгохранилищата. и
върху филмотеката. (Впрочем трябва да се отбележи, че у нас официална
институция на цензурата не съществуваше, за разлика от, например
социалистическа Полша. Именно това обаче изостряше още повече нашенските
забрани. Там, където съществуваха утвърдени рестрикции, чиновниците,
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ангажирани в цензурата трябваше да ги спазват, те биха могли на свой риск или
по невнимание да ги пропуснат, но нямаха властта да ги увеличават. В България
всеки главен редактор, началник на отдел или чиновник в съответното
министерство упражняваше цензура по свое усмотрение. Така, поради страх и
презастраховане, у нас не се допускаха много книги, филми или информация за
събития, които дори в страната на Съветите не подлежаха на забрана.
Трябва да помним и напомняне онази интелектуална атмосфера в България
по времето на реалния социализъм, защото тогавашните различия рефлектират
върху днешната уникалната политическа ситуация у нас. Изглежда,
дългогодишната дезинформираност, превърнала се в съзнанието, че онези
отгоре са по-сведущи, този синдром за безпрекословна правоверност е заседнал
дълбоко в психиката на българина и той все още разчита на политически
обещания, претендиращи за монопол върху истината, същевременно се отнася с
подозрение към скептицизма на интелигенцията, призоваваща го към размисъл.
Още от времето на Сократ е известна неохотата на масовия човек към
призивите за самостоятелно мислене, за недоверие към общопризнатите истини,
за внимателен анализ на популярните постулати. Известни са и последиците за
„досадните като мухи” интелектуалци, които се стремят да събудят обществото
от летаргията на вярата в правилността на нечия доктрина, която обещава
осъществяване на общите стремежи в повече или по-малко далечното бъдеще.
Все пак, в повечето европейски държави, узрели за автентичната демократична система, където разделението на властите не се размива от корупцията,
като че характерното за интелигенцията съмнение в безпрекословната правилност на една или друга политическа платформа постепенно се превръща в
обща нагласа. У нас явно все още преобладава неохотата към трудоемкото
усилие на скептицизма, характерната за профанираното идеологическо мислене.
Мисли се желаното и това се привижда като единствено правилното. Тази
често срещана в ежедневието подмяна е пагубна, когато стане основа на
теоретична или политическа концепция.
Все пак, българският социум не успя да се превърне в илюстрация на
ленинските лозунги. По ирония не заради интелектуалната съпротива, а заради
високомерието на управляващата в момента политическа каста, която очевадно
демонстрира своята олигархична обвързаност и с това взриви недоволство, пошироко и упорито от очакваното. Дали това разклащане на доверието в
правотата на управленските решения най-после ще изведе и България на пътя на
държавите, способни да правят цивилизовани избори, чиито резултати не биват
оспорвани поради основателни съмнения за контролираност и корупция? Може
би трябва непрекъснато да си спомняме за истинската, а не носталгично
захаросаната реалност на реалния социализъм с неговите претенции за
правилност.
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ВЪЗВИШЕНОТО В КОНТЕКСТА НА
ТЕОЛОГИЧНАТА ЕСТЕТИКА
ГАЛИН ПЕНЕВ

Galin Penev
THE SUBLIME IN THE CONTEX OF THE THEOLOGICAL ESTETICS
The article considers the modification of the aesthetic category of the „sublime“ in the context
of Manoussakis`s project for a theological aesthetics. The influence of phenomenology on
theology constitutes a foundation of the theological aesthetics. On one hand, for religious
consciousness, the sublime is not only a physical object but also а divine image (hypostasis).
This implies an interruption of the moral autonomy known to characterize the sublime. On the
other hand, the sublime is a phenomenon saturated with transcendental light.
Keywords: sublime, theological aesthetics, Manoussakis, phenomenology, moral autonomy,
hypostasis.

В. Татаркевич намира наченки за определяне на естетическия феномен на
възвишеното в историко-естетически план още в Платоновите „Закони“. В
„Закони“ Платон различава величествено от умерено изкуство и отделя
красотата на сериозността от тази на развлекателността. Това различие според
Татаркевич е предпоставка за бъдещото разграничение на красивото от
възвишеното (Татаркевич 1977: 102). Класическият трактат на елинистичната
естетика и поетика „За възвишеното“ на Псевдо-Лонгин е първото и поцялостно изследване на възвишеното като естетическа категория. В този трактат
е разкрит базовият естетически смисъл на възвишеното: необхватността на
възвишения предмет от сетивата ни, т. е. проблематизира се крайността на
сетивността ни и способността за из(въ)образяване. Критерият, който Аристотел
приписва на красивото: свойството на красивия предмет да бъде съразмерно
обхванат (‘ωρισμένον) от сетивата ни, има значение за това определение на
възвишеното у Псевдо-Лонгин, но това е само негативно значение.
Най-значимото изследване на естетическата идея за възвишеното през новото
време принадлежи на Е. Бърк. За него естетическото преживяване на
възвишеното се основава на две предпоставки. От една страна, условие за
преживяване на възвишеното е наличието на застрашаващ ни със своята
големина или сила обект, а другото условие е съзерцанието на този обект да е от
дистанция, осигуряваща оцеляването ни като сетивни същества, или „въплътени
субекти“ по израза на Мерло-Понти. И, разбира се, нововремското изследване на
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възвишеното се увенчава с Кантовата „Аналитика на възвишеното“. Опирайки
се на Бърк, Кант утвърждава нашата интелигибилна свобода като морални
субекти пред превишаващия ни по сила и големина физически обект или
произшествие. Достигането на предела на сетивното ни същество и на
способността ни за изобразяване открива в нас интелигибилната основа на
нашето същество. Във феномена на възвишеното разумът идва в пълните си
правомощия. От друга страна, при Кант чрез отрицанието на сетивността във
възвишеното се утвърждава автономията на свръхсетивното (интелигибилната
основа) и става ясна дихотомията на сетивно и разумно.
В съвременността Кантовата „Аналитика на възвишеното“ служи на Лиотар
за обосноваване на неговите твърдения относно постмодерната ситуация и в
частност на авангардното изкуство. Според Лиотар аналитиката на възвишеното
у Кант прави осезаема бездната между въображението и разума и става
проводника, който води цялото мислене към неговите предели (Lyotard 1994:
147–156). Тези предели на мисленето, според Лиотар, са засвидетелствани от
авангардното изкуство, в този смисъл то става въплъщение на възвишеното
чувство. Според Пол Крутър основното у Лиотар е анализът на постмодерната
чувствителност като „сублимна екстатичност“ следствие от въздействието на
новата, технонаучната медия, върху изкуството (Crowter 1993: 166).
Задачата на този доклад е след краткия историко-естетически преглед на
проблема за възвишеното да се покаже модификацията на възвишеното в
съвременните предизвикателства пред една теологична естетика, и по-точно в
изследването на Йоан Манусакис „Бог след метафизиката. Една теологична
естетика“ (Manoussakis 2007). В своя проект за теологическа естетика той
изхожда, от една страна, от феноменологическия анализ на религиозното
съзнание и някои постановки във феноменологическата естетика, а от друга, се
опитва да съхрани разбирането за мистически опит в преданието на източните
отци на Църквата. В определението на естетиката Манусакис до голяма степен
следва мисълта на Хайдегер, че началото на естетиката като рефлексия върху
естетическия опит е всъщност край на изкуството, тъй като е свеждане на
предрефлективната, митическа тъкан на изкуството до отрефлектиран опит. И
съответно цитира „Възникването на художествента творба“, където Хайдегер
пише, че „опитът е елементът, в който изкуството умира“ (Manoussakis 2007: 3),
тъй като красивото вече се схваща като обект на естетическия опит. От начин за
откриване на света изкуството се превръща в нагледност от втори порядък, т. е.
схваща се в непосредственост дадена чрез рефлексията върху нагледа.
Какво е значението на естетиката в проекта за естетическа теология?
Манусакис предпочита античното разбиране за aesthesis в двойното му значение
на „екстаз, създаващ възможността за изразяване, и изразяване, водещо до
екстаз“ (ibid.: 3). Това разбиране той предпочита пред модерното схващане на
aesthesis като обект в естетически смисъл.
В рамките на съвременната континентална философия теологичната естетика
е една от вариациите на постметафизичното мислене. Естетиката в тази ситуация е превилигирована дисциплина на предрефлексивната форма на познание
(чрез акцент върху естезис, кинестезис) и алтернатива на дискурсивното и
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обектно познание. Догматическо основание за съгласуването на естетическо и
теологическо Манусакис намира в Боговъплъщението. За Словото станало плът,
евангелистът Йоан Богослов казва: „което сме чули и видели (-бел. м.) ви
възвестяваме за да имате и вие общение с нас“ (Нов Завет 1993: 1: 3). И преди
това: „което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали“ (пак там: 1: 1).
Оттук Манусакис извежда основните три глави на своето изследване:
виждането, чуването и докосването – като три сетивновъзприемаеми начина на
богопознание.
Новото в изследването на Манусакис не е толкова самата постановка за
теологическа естетика. Такава намираме в крупното изследване на съвременния
католически теолог Ханс Урс фон Балтазар с титул „Славата Божия“ и
идентично подзаглавие „Теологическа естетика“. Основната мисъл в
теологическата естетика на Балтазар е, че католическата теология не може да
продължава да следва интелектулистичната, неосхоластическа традиция. Затова
и той предлага своеобразна критика на езика на теологията (a la Хайдегер), като
в тази връзка прави опит за реконструкция на символното богословие на
Ареопагид2. Ново в труда на Манусакис (спрямо работите на Балтазар) е
разработването на теологична естетика от православни позиции.
Основната характеристика на теологическия тип естетическа рецептивност
Манусакис фиксира в езика чрез акузатива: гледан съм, срещнат съм, познат съм
(Manoussakis 2007: 23). С такъв подход той характеризира начина на възприятие
на лика на иконата. По аналогия на обърнатата перспектива в иконописта, която
не привилегирова субекта, а го въвлича в своето есхатологично време,
Манусакис въвежда понятието „обърната интенционалност“ (ibid.: 22). Чрез този
тип интенционалност той анализира отношението към Другия, както по
хоризонталата човек–човек, така и по вертикалата човек–Бог. Когато другият ме
гледа аз съм видян от едно лице, а не от абстрактно alter ego. Само едно лице
може да ни срещне, защото другият ме среща не като идеален образ даден чрез
аналогизиращата аперцепция на Хусерл, а по начина, по който ме среща ликът
на иконата.
В термините на Хусерловото разбиране за интенционално съзнание Богоявлението (или йерофанията) е възможно само в рамките на трансценденталното
въображение като модификация на сетивата, следствие от спонтанното
въздействие върху тях на разсъдъка и самото въображение. Доколкото се схваща
в трансцендентално-феноменологическите термини на интенционалността,
йерофанията следва да е своеобразно естетическо преживяване. С понятието за
обърната интенционалност Манусакис обяснява, че „да съм видян” е акт на
изстъпление и пробив в интенционалния ми хоризонт само, чрез който имаме
реална среща3. Когато отношението с Другия е по вертикалата човек–Бог да
2

В „За Божествените Имена“ на Ареопагид се намира първото богословско тълкуване на
красотата като светлина.
3
Прави впечатление изтънчеността на описанието на екстатичното съзнание при
съзерцанието на несътворената светлина в „Триадите“ на св. Григорий Палама.
Описание, което не отстъпва на феноменологическите дескрипции. „Сетивността“ на
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видиш Бога, означава да бъдеш видян от Него, защото едва погледът на другия
реализира срещата. Тогава, когато съзнавам, че съм видян, съм и срещнат.
Въпреки моментите на сближаване с възгледите на Левинас, за Манусакис найсъществена е не асиметрията в отношението Аз–другия, а реципрочността на
виждането. Само в такава взаимност или рециопрочност на виждането според
него е възможно както съзерцанието на иконата, така и йерофанията.
Каква е модификацията на възвишеното в контекста на тези общи постановки
на теологичната естетика? Естетическото събитие на възвишеното не може да се
обясни в контекста на теологическата естетика, без да се въведе фигурата на
Другия, тъй като възвишеният предмет за религиозното съзнание не е просто
големината или силата на физическия предмет, а Лице или Божествен ипостас.
Това въвежда някои модификации във феномена на възвишеното. Във
възвишеното се открива една етико-естетическа сфера (поне от Бърк до Шилер),
защото пред безмерно превишаващия ни физически обект сме застрашени като
сетивни, но не и като морално автономни същества. Нещо повече, възвишеното
в техните прочити е свидетелство именно за моралната автономност. За
религиозното съзнание обаче преживяването на възвишеното съществено променя това положение, тъй като моралната автономия е изправена пред нравствено възвишеното на изкупителната жертва. Моралната автономна воля не е
разколебана в смисъл, че моралните постъпки не се основават на свободната
воля, а в смисъл че тази разумна воля не е толкова законодател на самата себе
си, колкото е отговорна пред Другия (по вертикала), който дарява самата
свобода.
Тази линия на осмисляне на възвишеното между теологическото и
естетическото е набелязана още в немския романтизъм и по-специално у Шилер
– в студията му „За възвишеното“. „Божеството, представено в своето всезнание,
което осветява всички гънки на човешкото сърце, в своята святост, която не
търпи някаква нечиста подбуда, и в своята мощ, която владее над нашата
физическа съдба, е страшна представа и поради това може да стане възвишена
представа“ (Шилер 1981: 364). Към това той добавя, че само религията, а не
моралът дава „успокоителни основания на сетивността ни“, доколкото пред
застрашаващата ни като сетивни същества физическа сила намираме убежище в
идеята за неразрушимостта на нашето интелигибилно същество.
Общо взето теологическата модификация на възвишеното се състои според
мен, от една страна, в своеобразнo подчиняване на автономията на морала a la
Киркегор чрез персонификация на възвишения предмет като Божествен
Ипостас. От друга страна, Ипостасът на Словото става достъпен за зрението и
слуха под формата на Слава в светлината на Преображението4. Феноменологически, йерофанията на религиозно възвишения предмет е феномен,
Богоявлението св. Г. Палама описва като изстъпление от ума и собствено човешката
сетивност. Това е „сетивност“, която е осветена от несътворената светлина.
4
В „Допълнения към Диалектика на мита“ (виж сборника „Личность и Абсолют“, М.
1993) Лосев представя Славата като своеобразна естетико-онтологическа категория в
богословието на св. Г. Палама.
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просмукан от трансцендентната на съзнанието светлина. В тази версия на
теологическата естетика възвишеното се явява в порядъка на феноменалност,
разбрана като осветеност на съзнанието от външен източник.
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КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
ПЕТЯ ПЕНЕВА

Petya Peneva
CULTURAL ASPECTS OF THE GLOBALIZATION
The paper deals with the outlook for globalization in a monopolar world and its consequences
on mass culture. This article considers the main characteristic of globalization as American
way of life. That leads to abasement of cultural standards and destruction of the authentic
local cultures.
Keywords. Globalization, mass culture, local cultures, L. Friedman, americanism

Последиците от глобализационните процеси, които протичат в сферата на
културата вече отдавна са факт, всъщност те са артефакт на субкултурата.
Зараждането на културната глобализация започва на Запад откъм средата на
миналия век, а след 1989 година, този феномен набира сили и на Изток. Така
постепенно, но в същото време и съвсем тенденциозно „в съвременния свят
започва да господства една всеобхватна култура на релаксацията” (Янакиев
2009: 167), която не е привична за никоя друга епоха. Тук е уместно да се каже,
че релаксацията не може да бъде отъждествявана с почивката, защото няма
нищо по-естествено от това човек да си почине след тежък работен ден.
Почивката не е каприз, тя е необходимост. Културата на релаксацията не бива да
бъде подценявана. Тя е именно каприз, разпуснатост и в частност консуматорство. Консумиране на все новите и нови начини за релаксиране-разпускане.
Тя (културата на релаксацията) може да бъде представена като един от
съвременните митове, защото освен потребяване на стоки и услуги от такова
естество, тя е най-вече специфичен начин на преживяване. Преживяване, което
има претенцията да играе ролята на метод, средство за лечение на най-различни
заболявания на съвременното общество, най-вече депресивни или нервни.
Когато този тип преживяване се превърне в начин на живот, той води
единствено и само до потребление, безпаметно, неистово, но за сметка на това
оправдано в себе си потребление. Това потребление, разбира се, е свързано от
своя страна с маркетинг, пазари, производство на „потребности”. В този смисъл
културата на релаксацията директно обслужва и работи за огромните
корпоративни интереси на големите компании, които произвеждат или
предлагат съответно въпросните стоки или услуги.
Така неизбежно стигаме до другия аспект на културната глобализация –
обвързването й с икономическата глобализация. По същество полето на
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икономиката и това на културата в тесен смисъл се изключват взаимно,
доколкото стоката и художествената творба се изключват. За съжаление един от
абсурдите на съвременната социо-културна доминанта доказва точно обратното.
Това се отнася преди всичко към все по-осезаемото реализиране на
“американизацията”, която натрапва своите псевдоуниверсални ценности.
Културата е жива, “органична”, обвързана с определена територия. Тя е
“резултат главно от локални процеси…, в този смисъл всяко общество” или
нация “притежава своя, различна от другите култура ”(Бек 2002: 110). Друго
схващане за културата, което стига по-далеч е “културата, като принадлежност
на цялото човечество” (Бек 2002: 110), това схващане се отнася “по
необходимост до културите в множествено число” (Бек 2002: 110). Според У.
Бек двете понятия за култура са напълно съвместими едно с друго. Културите в
множествено число са посредници на културата.
Културата не трябва да бъде припознавана с цивилизационното състояние, в
което навлиза, според Шпенглер, в края на културния цикъл човечеството.
Американският запад се опитва да представи механистичната си цивилизация за
култура, или да подмени автентичния смисъл на култура с различни сурогати.
Истинската американска култура (или това, което е останало от нея) е затворена
в резервати, за да има все пак какво да се показва на любопитните туристи.
Културната глобализация е процес произтичащ от всеобщия глобализационен
поток. Глобалната „култура” в своята същност на масова култура: поп арт, кино,
музика е американска. Може да се каже, че тя е плод на Новото време на
американското общество, което е съставено предимно от имигранти, които са
географски и социално разнородни елементни на едно общество, единството, на
което се крепи на американската конституция.
Налагането на една обща, унифицираща „култура” под знака на американския запад, заплашва по-скоро с унищожаване на културните ценности в
световен план, тъй като предлага „общи за потребление”, осреднени ценности.
Осъществена по едностранчиво доминиращ начин, културната глобализация е
по-скоро заличаване на местните или локални култури, което подготвя почвата
за недоразумения, вместо съвместно съществуване и диалог. Тази перспектива
не бива да ни изненадва, много местни култури дори започват открита
съпротива срещу американската субкултура.
Следствие от силната подкрепа на икономическата глобализация (световния
пазар), субкултурата хомогенизира идентичността и другостта. Въпреки
претенцията да се съхраняват местните култури на американска почва, по-скоро
става дума за асимилация, отколкото за симбиоза. Според мен е по-подходящо
да се говори за „интегриране”, а именно интеграция-асимилацията е своеобразно
изопачаване на локалните култури. Субкултурата също отчасти е резултат от
такава асимилация. В субкултурата икономиката и техниката не се
противопоставят като другото на културата, дори те не стоят редом до нея, те са
тази „култура”. Най-страшното е, че тази масова „култура” има за цел да се
превърне в глобална, като претопи автентичните култури. Доколко е уместно
изобщо понятието култура да се използва в такъв вулгарен контекст?
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Културата пределно общо е нещо създадено от човека, като такава тя е
артефакт, култивиран, преработен, очовечен свят. Феноменологически самото
разбиране за свят е вече разбиране(култура)-за-свят. Културата е осмисленото
битие и съществуване на човека. В дълбинната си същност тя трябва да
възпитава, да изгражда, а не да разрушава и развращава. В този смисъл съвременната глобална, масова „култура”, акумулирана от световния „културен
обмен”, е една преобладаващо развлекателна или обща за потребление
„култура”. Последната “поглъща” останалите и се разширява лавинообразно,
заплашвайки да унищожи всичко постигнато досега от човечеството.
Днес модерният американски свят налага нови “ценности”, които обаче не
могат да осмислят живота ни, защото социалната среда отново се свежда до
потребителските отношения. Злободневието и битовизмът, превърнати в
основен предмет на медиите, ограбват и подменят стойностите. Лозунгът на
“американизма” е “да се живее, за да се консумира”, а смисълът на живота е да
се печелят пари и то все по-големи количества от тях. Тук един културен човек
би попитал какво общо има това с културата? Труизъм е, че нарастването на
символния смисъл на парите е един от факторите, спомагащ най-много за
отдалечаване от културата. Културата е Традиция, История, Ценност, Смисъл,
но не и пари. Следователно, по този признак американската западна култура е
не-култура по две причини. 1) Тя разочарова света, като свежда смисъла до
проста пазарна функция и в стремежа за неограничено трупане на пари, приема
средствата за цел. 2) Тя е „етноубийствена или културоцидна”, убива или
разрушава всичко, което й оказва съпротива. Така този културен империализъм
успява да замени предишното смислово богатство само с нихилистична
празнота1.
В съвременната “постмодерна история”, в лоното на псевдоуниверсалното
тържествува релативизирането на културните устои. Пошлото, аморалното, се
натрапва отвсякъде, като успява (донякъде) да наложи себе си като постмодерна
„култура”. Тук можем да се съгласим с Л. Фридман, че светът, в който живеем, е
завладян от една обща за всички „култура” (Фридман 2002: 40-47). Това, че се
пеят едни и същи песни и се гледат еднакви филми обаче е твърде несериозен
аргумент за преимуществата на американската квазикултура.
Ако в миналото културното богатство се е разпространявало и съхранявало
чрез фолклора, предавано от уста на уста, увековечавано в исторически
паметници, хроники и записки, то днес масовата „култура” се разпространява
главно чрез TV приемниците. По този повод Нийл Постман не без основание
отбелязва, че писаното слово се измества все повече от телевизията. Тя създава
илюзията, че води зрителя по посока на знанието, а всъщност е точно обратното.
Пъстра, не-ангажираща, в много случаи дори зрелищна, телевизията внушава
образи, но често без идеи (Фридман 2002: 34). Тя може да показва различни
места по света, но не може да създаде място за човека и човешкото.
Според Л. Фридман „културата” на “хоризонталното общество” съдържа
четири основни аспекта: 1) Възприемането на самата промяна. Населението в
повечето случаи има очаквания от управляващите и настоява за тяхното
оправдаване. Днес нищо не изглежда невъзможно (разходка на Луната, събиране
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на камъни от Марс, лекуване на СПИН и пр.); 2) Технологията създава
глобалната „култура”. Тя се разделя на висока и ниска – към високата спадат
виртуалните общества, а към ниската Макдоналдс, продукти на Дисниленд и
пр.; 3) Глобалната „култура” създава така наречената ”култура на знаменитостите”, а тя от своя страна създава държавата на общественото мнение; 4)
Вездесъщата камера налага необходимост от граници за защита на личността от
всепроникващия й поглед (Фридман 2002: 35-37).
Третият аспект, посочен от Л. Фридман – “културата на знаменитостите”, в
качеството си на популярна „култура”, обхваща в себе си останалите. С
напредването на глобализационните процеси тази “култура” се разпространява
по целия свят, т. е. тя се опитва да наложи себе си като начин на живот по
американски образец. Ако американската “култура” се изразява в кокаколонизацията, макдонализацията, масовото обуване на дънки, не е ясно къде тук е
културата. В съвременното общество се смесва или по-скоро се подменя
културата с потреблението. В тази глобална “култура” “съществуват множество достойни за съжаление неща – вулгарност, глупост, празен комформизъм, понякога чиста грозота” (Фридман 2002: 40-42). Тя обслужва освен
гражданите на “хоризонталното общество”, и глобализираните, икономически
обезпечените. Тя е техен продукт и се консумира от тях. Локалните, които
гладуват не играят видеоигри, не пият кока кола и не се хранят с пица. Тази
глобална “култура” никога повече няма да сътвори духовни исторически
паметници – пирамидите, огромни храмове (будистки, индуски, християнски,
мюсюлмански и пр.), театрални сгради и др. Тя прави увеселителни паркове,
молове, вериги за бързо хранене, бързи автомобили, като предимно се набляга
на “бързото” естетизация на бързането (hectic life) на прагматизма и празния
егоизъм .
Усредненият, едноизмерен човек е представен именно от униформиращата
западна американска “култура”, особено като “култура на знаменитостите”.
Знаменитостта е “личност”, която е известна, защото е добре позната, т. е.
просто често показваното лице. Тук Л. Фридман очертава разликата между
известни и знаменити хора – има такива известни личности, които никога не се
виждат (императора на Япония), и други, които са знаменитости, защото се
натрапват постоянно в медийното пространство (кралицата на Англия и
семейството й). Колкото и странно да звучи, днес всеки е потенциална
знаменитост, стига да заплати достатъчно за собственото си рекламиране или да
участва в поредното реалити шоу, обслужващо корпоративния медиен интерес,
или да извърши чудовищно престъпление. Това също е прийом, познат още от
Римската империя – тълпата се нуждае от хляб и зрелища. Глобалните
“културни” граждани на “хоризонталното общество”, след като имат хляб, какво
друго им остава? В този смисъл друг тревожен аспект на този тип глобализация
е изгубената способност за удивление, изненада, учудване. Днес хората като че
не се изненадват от нищо – убийства, всякакви насилия, грабежи, значими
културни постижения и пр. Впечатление прави, че тази своеобразна апатия
обхваща предимно същите тези глобални, “културни” персони. Нещата не стоят
така в тези кръгове от западния и не-западния свят, където се оформят
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антиглобализационни настроения. Там се надига силна вълна на негодувание и
неприязън, която говори за сериозно разбуждане на духовете, говори също за реакция.
Когато става дума за масова „култура”, трябва да се има предвид, че тя може
да се разглежда в два аспекта. “Масовото” може да се отнася до обикновени
граждани, а също така и до голяма група, физически присъстващи на едно място
хора. Масова култура в първия случай не означава непременно същото, както
във втория (Фридман 2002: 45).
Модерността и консуматорската цивилизация може да са възникнали на
Запад, но влиянието им се разпространява по целия свят. Това не означава, че те
няма да имат или вече нямат алтернатива. Глобална „култура” не би могла да се
гради върху руините на традицията, без памет бъдещето няма смисъл, защото
смисълът се таи именно в паметта. Несъгласие относно едностранчивото
мислене и глобалния “културоцид” вече съществува. Силен отпор в това
отношение дава ЕС, Русия, Япония, страните от ислямския свят. На съвременния
етап историята достига своя предел в културно отношение. Повече от всякога,
точно сега има нужда от плурализъм и толерантност между различните култури.
За един многополярен свят трябва да се работи, като се избягват крайните
националистически движения и в същото време да се запази диалога. Тук едно
от основните различия е на религиозна основа, с което злоупотребяват предимно
политиците. В същността си религията е тази, която стои в основата на всяка
култура. Още Шелинг в Историко-критическото си въведение във философия
на митологията забелязва, че всички древни народи са естествено потопени в
религиозни представи (Шеллинг 1989: 312). Поради това в съвременното
постмодерно общество повече от всякога трябва да се наблегне на значението на
религиозното и на верската търпимост. Към днешна дата, ако в една част от
света властва атеизмът или някаква светска религиозност, то в другата се
наблюдава мощно възраждане на една чиста религиозност. Религията на Запада
са индивидуализмът и прагматизмът. С. Хънтингтън пише, че не-западните
общества мразят американците, не заради някоя конкретна религия, а заради непринадлежността им към никаква религия (Хънтингтън 2005: 112).
В последно време една от постмодернистките моди е намесата на науката в
религията. Учените, занимаващи се с това, или са изчерпали обичайните си
дисциплинарни области и изследователски парадигми, или са крайно
любознателни, защото вече сме свидетели на “разумни”, научно обосновани
теоретични разработки на религиозна тематика. Те явно не са наясно с
фундаменталния смисъл на човешкото, залегнал в лоното на сакралното. Това,
че профанизират религията с емпирични изследвания, изобщо не им прави
впечатление, защото са твърде отдалечени от всяко смислово различие между
профанно и сакрално. Да се съди за религията от позициите на разсъдъка е
допустимо само според „експертната” култура на специалистите-по.
Относно религиозните основи на културата в Русия, А. Дугин защитава една
силна позиция за мястото й като средина между европейската и азиатската
култура – като евразийска култура. Тя е съвършено особена култура, притежаваща не по-малка самоценност и не по-малко историческо значение.
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Предшествениците на тази тенденция са Савицки и Трубецкой, които защитават
тезата, че културата не е съвкупност от различни елементи, тя е жив организъм и
тази форма съществува като симфонична личност. Културната личност се ражда
в определена културна среда или включва в себе си отломки от нея, както и от
различни култури, но съхранява и своя самобитна ценност. Така именно, ни
увещава Дугин, евразийската култура би служила на потребностите на всички
народи на Русия – Евразия, без да стеснява тяхното национално своеобразие.
(Дугин 2004: 370-381). Това, според него, изразява накратко теоретичния модел
на многополярната глобализационна културна политика.
Свидетелство за дълбоките пробиви и разриви в човешкото в представения
по-горе еднополярен модел на глобализацията основно са инфлацията на
словото и дефицитът на смисъла. Алтернативната глобализация разчита на
погледа към традициите за избягването от тази кризисна ситуация. От друга
страна, многополюсната културна глобализация е възможна, само когато
човечеството осъзнае, че светът на глобалната култура трябва да престане да се
ограничава (доколкото е възможно) до меркантилизирането и политизирането на
културните ценности.
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ВЕЛИКИТЕ КОМБИНАТОРИ СТАЛИН И ОСТАП
(И пак за „бащите и децата”)
ОРЛИН СТЕФАНОВ

Orlin Stefanov
THE GREAT COMBINERS STALIN AND OSTAP
The novels of Ilya Ilf and Evgeny Petrov - extremely popular books, but with "complicated
destiny", have numerous interpretations by various researchers. The characters were linked to
different prototypes, many analogies and allusions were made. However, the basic prototype to
whom we could address The Great Combiner Ostap Suleiman-Bertha-Marie Bender-Bey is
another combiner, the chief-commander of Soviet Russia Iosif Vissarionovich-DjugashvilliKoba-Stalin-Landlord.
Kew words: Ostap, Stalin

В руската литература от ХХ век едва ли има по-известна творба от дилогията
на Иля Илф и Евгений Петров „Дванайсетте стола” и „Златният телец”. Но
колкото и да е парадоксално, романите, в които главно действащо лице е
„синът” на лейтенант Шмит Остап Сюлейман-Берта-Мария-Бендер-Бей, си
остават неразгадани.
Като доказателство за задънената улица в която се е оказала русистиката по
отношение на дилогията за Остап Бендер, ще се позова на анотация за
спецсеминар в най-престижния Московски Държавен Университет (МГУ)
„Ломоносов”. При мое посещение за научна конференция на филологическия
факултет през 2011 г. ми попадна поканата на доцент Ш. Г. Умеров от катедрата
по руска литература на 20 век към слушатели от втори-четвърти курс. Разбира
се, заглавието е атрактивно: „Homo sovetikus” в литературата и в живота” с
изброени четирийсет и трима писатели. Но ги няма знаменитите съавтори Иля
Илф и Евгений Петров, чиито романи се знаят буквално наизуст и са безспорна
емблема за времето, в което са написани!
Разбира се, обикновено авторите са хвалени за хумористичната стихия в
техните романи, но не се минава без резерви: „…У читателя остава усещането за
някаква празнота”. Подхвърлят се упреци, че смехът бил самоцелен,
подценяващо e „умозаключението”: „социалният обект – някакъв еснафавантюрист – е нищожен, чужд на нашето време”. (I,925) 1/ Претенции има
Луначарски, който настоява, че сарказмът, гневът и презрението в „Дванайсетте
стола” били „твърде малко”. (I,930)
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В днешно време надделява друга тенденция. Откриваме я у мастития критик
Бенедикт Сарнов, който във встъпителната статия „Живи класици” към
представителен двутомник с творби на Илф и Петров, се е захванал да
амнистира комбинатора Бендер. Ето какво ни се внушава:
„Остап не е алчен скъперник. Той е творец. Главното за него не са парите, не
е резултатът на тази луда надпревара, а самият процес”. Покрай тази
апологетика се прокарва противопоставяне между светлата душа на командора,
който изпитва „мимолетния порив” да върне милиона на държавната банка и
„тъмната душа на Александър Иванович Корейко”.
Възниква усещането, че Сарнов ни предлага да изпаднем в умиление колко
обаятелни са днешните олигарси, които най-сетне могат да „получат ледена бира
в горещия летен ден, (… ) лека кола от марката, която човек си пожелае”. (I,17)
Със своята силогистика Сарнов загърбва волята на Илф и Петров, и залага на
”умното”, сиреч на „академичното” угодничене пред „новите руснаци”.
Преценете сами:
Някои оценки спират до художественото съвършенство, без да се посочват
каквито и да било политически аналогии. Така, близо трийсет години след
написването на първия роман, Владимир Набоков хвали авторите за
талантливото им хрумване: „Показвайки своя „негодяй и авантюрист” като
главен герой, каквото и да пишат за неговите приключения, претенциите от
политическо естество вече са невъзможни. (…) Под такова прикритие,
осигурило им пълна независимост, Илф и Петров, Зошченко и Олеша са успели
да публикуват някои първокласни творби, тъй като такива герои, сюжети и теми
е нямало как да бъдат интерпретирани в политически план”. (І, 934)
Фактът, че тези произведения са първокласни, е вън от съмнение, но Набоков
се заблуждава в оценката за независимост. Особено докато твърди, че романите
са стерилни в политическо отношение. Достатъчно е да видим Постановлението
на Секретариата на Съюза на Съветските писатели от 15 ноември 1948 г. Два
дни след като е прието, генералният секретар А. Фадеев предава на Сталин и
Маленков документ с надпис „Секретно”, който завършва със следното
решение:
„Да се възложи на В. В. Ермилов да напише за „Литературная газета” статия,
в която се разкрива клеветническият характер на книгите на Илф и Петров”. (ІІ,
948)
Затова е прав тъкмо Осип Манделщам, като за „Дванайсетте стола” посочва
още през 1929 г. във вестник „Вечерен Киев”: „Съвсем позорния и комичен
пример с „незабелязването на тази значителната книга”. Особено ценно е
неговото предвиждане: „Ще се доберат, разбира се, и до нея, и -както му е редът
- ще я обръснат на сухо”. (I, 925-926)
Поет с изключителен усет за иронията, Манделщам съзнава, че в своята
дебютна книга авторите не угодничат пред управниците. Че тяхната
проницателност не се спира до забавното и комичното. Да, до време те
заобикалят идеологическите клопки, изричат истини, които други не си
позволяват дори да помислят. Езоповския си език те са избрали напълно
съзнателно, а това личи от следните реплики в бележника на Илф:
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„Т[олстой]. Не мога да мълча.
Г[орки]. Не мога да говоря”. (I, 738)
Струва си да разберем как във време, когато са разрешени единствено
дитирамбите, гениалните писатели избягват „неговоренето”. За желанието да се
надмогне кухата официозност можем да съдим и по друга саркастична бележка
на Иля Илф: „Речта на Сталин преработи в стихове”. (I, 802)
В привидно „смешната” проза са представени герои, сюжети и теми, които
предлагат възможност и за политическо тълкуване. Няма смисъл да се
прехласваме от таланта на Илф и Петров, ако ще им се приписва лекомислено
шегобийство. Или ако се твърди, че те неволно са възхвалявали, сравнително
честното „артистично” отнемане на чуждите пари.
В отделни реплики, сцени, епизоди се откриват многобройни аналогии.
Досущ като Остап „заседава” и Сталин, и за двамата е важно да „командват
парада”. Дори в христоматийно известната реплика на Бендер: „Бензинът е ваш,
идеите – наши” има пряко съответствие. Нали чрез идеологията цели
обществени прослойки си осигуряват завидно благополучие.
Ето как в епизода с краставицата от Шеста глава на „Златния телец” зад
фасадата на смешното е посочена опасната демагогия от онази епоха:
„Остап бързо я грабна от ръцете на Паниковски с думите:
– Не правете от яденето култ.
След което изяде краставицата сам”. (II,82)
Сценката пародира профила на човека, чийто култ е трябвало да се
утвърждава и от послушното писателско съсловие. Съответно, под прицела на
този сарказъм попадат и „инженерите на човешката душа”.
За двойния стандарт при разпределянето на благата и услугите се досещаме и
когато „концесионерите” Воробянинов и Остап пътешестват в търсене на
диамантите по Военно-Грузинския път. Мошеникът разпределя оскъдния
хранителен запас в своя полза и се оправдава със следното „право”:
„В Балта Остап отпусна на Иполит Матвеевич парченце салам, а той самият
изяде две парчета, като каза:
– Семейството издържам аз – полага ми се двойна дажба”. (I,405)
Обаче за този пасаж смехът не е дал желания ефект, и цензурата го е
изрязала.
Великият комбинатор Остап не пътешества в страни на великани или
лилипути като Гъливер на Джонатан Суифт. Неговите „подвизи” се разгръщат в
обширната държава, в която обитатели на политическия Олимп са идейните
„синове” на Владимир Улянов Ленин. Имената и прозвищата на великия вожд са
общоизвестни: Йосиф Висарионович-Джугашвили-Коба-Сталин-Хазяин. В
дилогията, а и в цялото им творчество не е споменава нито едно от тях. Само в
бележниците открих вече посоченото споменаване на Сталин във връзка със
съмнителния „поет”, а също така и съвсем краткото „Сов. Йосиф” (I,726) Дали
това „отсъствие” ни позволява да заключим, че макар съавторите-сатирици да са
чувствителни наблюдатели на заобикалящата ги действителност, те по никой
начин не са забелязвали онзи свой „съвременник”, чието име вече е огласяло не
само съветска Русия, а и целия свят?
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Откъдето и да се погледне, това не е възможно, което означава, че щом името
на вожда не се споменава, то неговата фигура ще личи навсякъде като в „скрита
картинка”. По същия начин прототип за ролята на Хинкел във филма на Чарлз
Чаплин е фюрерът Хитлер – т.е. – нацисткият лидер, с когото пролетарският
вожд е бил в необявена надпревара за величие и обожествяване. Илф и Петров
създават върху руски материал и под носа на могъщите репресивни органи
пародията си за възвеличилия се в Русия пришълец от Кавказ цяло десетилетие
преди знаменитата кино-пародия за дошлия от Австрия кумир на немците.
Ако сверим имената и прозвищата при героя на Илф и Петров? Както при
Сталин, така и при Остап техният брой е шест. В края на редиците са
нарицателните синоними хазяин-бей. В заглавието на студията чрез курсив
посочвам, че в основните имена на тези сякаш толкова различни хора, за които
еднакво важни са: „уважението, почестите, славата, властта” (I, 726) се съдържат
буквите „СТА”. Насочваща е възможността да бъдат назовани с едно и също
умилително име – Ося – както Йосиф, така и Остап.
Дори в наглед забавната особеност, че пишещата машина „Адлер” за
кантората на Остап „Рога и копита” е без буква „е” има ценна аналогия. Понеже
мекият звук заменят с твърдото „э” и документите придобиват „турски акцент”,
а „свободният планински орел-лешояд” (II,181) Остап се превръща в началник
на „отдэлэниэ” (II,180). Точно с такъв акцент говори на руски и Сталин.
Предишният планинец (при Манделщам - кремлёвский горец) се е превърнал
във върховен началник (вожд и учител).
За аргумент срещу упрека, че фантазирам - цитат от бележника на И. Илф, в
който ефектът е наречен без заобикалки:
„В машината липсва „е”. Заменят я с „э”. И деловите книжа придобиват
кавказки акцент”. (I,743)
Нужно ли е по-голямо доказателство, че когато Илф и Петров наричат Остап
Бендер, „син на турски поданик”, те загатват: техният Бей е от Кавказ, родно
място на върховния Хазяин. Веднага след бележката с „кавказкия акцент”, в
тефтерчето е записано и саркастичното наблюдение за пропагандните прийоми
на неговото управление, когато вместо реални блага се предлагат
„художествени” изпълнения:
„По фасадите на новите сгради: козунаци от хоросан”.
В Дванайсетте стола” има „предупреждение”: „МЕСОТО Е ВРЕДНО”. (I,102)
Мисля, че вече пролича същността на новия прочит:
Великите писатели Илф и Петров са създали художествен аналог на
партийния и държавен вожд, разкрили са особеностите ва личността му,
характера и съмнителните резултати на неговото управление!
Предвиждам следното, на пръв поглед солидно, възражение: след като се
изкачва на политическия връх, този разяждан от комплекси осетинец и бивш
семинарист се е превърнал в жесток тиранин. Докато синът на турския поданик
(и на „лейтенант Шмит”) е много обаятелен, от него струи прекрасно
настроение, а блестящите му импровизации не пресекват. Затуй го обичат
милиони читатели както в Русия, тъй и извън нейните предели. Забележително е,
че „Златният телец” излиза като самостоятелна книга най-напред в Америка с
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предговор на самия Луначарски! Образът на Бендер буди възхищението не само
на четящата публика, но и на критици, кинотворци, художници и скулптори. На
естрадния подиум или в танц върху леда също виждаме да се „въплътява”
облика на командора. Представители на новия хайлайф демонстрират в
надпревара своето преклонение пред предтечата и поръчват бронзови
монументи със своя кумир. С гордост носят името на Остап Бендер ресторанти и
клубове, фестивали за постиженията на артистичната бохема.
Да, това е модно увлечение, но защо да не се противопоставим, като
допуснем „от обратното” прилика между СТА-лин и О-СТА-п. Мрачният
комбинатор от политическата върхушка е диаметрално противоположен на
веселия „артист” само на пръв поглед. Уви, когато се говори за прославените
съавтори и за техните творби, неточността е истинско бедствие. Пример за тази
приблизителност намираме в столицата на Калмикия Елиста. Начело на
републиката дълго време бе Кирсан Илюмджинов – голям поклонник на
шахматната игра, въведена и в училищната програма. Сякаш се осъществява
утопичният проект, обрисуван от авантюриста Остап Бендер за Нови Васюки!
Тъкмо в Елиста бе проведен турнира, на който българският гросмайстор
Веселин Топалов загуби шахматната си корона. Та на тамошния централен
площад се извисява в цял ръст Остап Бендер. Под мишницата на монумента има
кутия за шах, а с лявата си ръка „гросмайсторът” издига нависоко фигурата на
конче…
Как ли биха се смели великите автори, които черно на бяло са написали, че в
градчето на десния бряг на Волга великият комбинатор играе шах за втори път в
живота си. Това е като да изобразим Иван Фьодоров – първият печатар в Русия с
шлем, ризница и щит, а десницата му да стиска меч.
Възражението за обаятелния Остап възниква от разсъдъчното масово
съзнание. За мнозина до днес Сталин си остава любим деец в историята на
Русия, а неговите кървави „комбинации” ги смятат за победни, гениални. Те се
прекланят пред бащата на народите, биха целунали „силната” му ръка, но нали и
Остап е възприеман като „баща”:
„Васюкинските шахматисти слушаха Остап със синовна любов. Остап се
разпали. Той почувства прилив на нови сили и шахматни идеи.
– Вие не можете да си представите, – казваше той, – колко силно се разви
шахматната мисъл. Известно ли ви е как Ласкер си позволява всевъзможни
пошлости, с него вече е невъзможно да се играе…”. (I, 361)
Преди да се спука сапуненият мехур с гастрола на „гросмайстора”, Бендер
промива мозъците на шахматистите с вицове, измислици, пъстроцветни
картинки и проекти. Дори отсича: кобилата ще бъде обявена за жребец чрез
специално постановление… В тези сладки приказки няма никаква шахматна
мисъл, но пък колко приятно е за слушателите да се прехласват от очертаните
„перспективи”.
„Цялата организация, нека го повторя, е моя грижа” (I, 367), обещава Остап,
докато прибира „за телеграми” последните двайсет рубли, с които разполагат
любителите. Малко по-сетне един от тях ще усети колко тежка е ръката на
Остап!...
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Добре де, но Остап не пролива кръвта на своите противници. Нали специално
подчертава, че уважава Наказателния кодекс, че никого не е убивал. Всичко при
него е така очарователно, блести от фантазия, обсипано е с изрази, които
постоянно изричаме с радост. А нима Сталин не си служи с крилати фрази? Не
по зле от Остап той се измъква от сложните положения, обявява се за победител
след всевъзможните провали в политиката. Вождът умело прехвърля върху
другите собствената вина, чрез риторически похвати утвърждава едноличната си
власт.
Внимателният прочит разкрива, че Бендер-Бей често проявява стоманена
твърдост както към своите сподвижници, така и към противниците си. Доста си
пати от „помощта” на бандита някогашният дворянин Воробянинов. Разяреният
комбинатор предизвиква у отец Фьодор такъв ужас, че конкурентът мигновено
се изкатерва на недостъпна скала, от която после няма как да се спусне. Чак след
десет дни умопобъркалият се свещеник е смъкнат от пожарникари, които го
откарват в лудница
В пълна мяра съответства за Сталин и репликата на Остап, когато „изнасят
тялото” на Паниковски от изпълкома: „Аз съм завистлив човек, но в случая няма
за какво да завиждам”. (II, 34)
Ето какво казва за самия себе си пред Шура Балаганов:
„Остап Бендер никого не е убивал. Него са го убивали, имаше такъв случай.
Но аз самият съм чист пред закона. Разбира се, не съм херувим. Не са ми
пораснали крилца, обаче уважавам Наказателния кодекс. Това е моята слабост”.
(II, 44)
По-нататък той отново варира:
„Аз почитам Наказателния кодекс. Не съм грабител, а съм идеен борец за
парични знаци. Сред моите четиристотин честни начина за отнемане на пари
грабежът не съществува.” (II, 167)
Понякога Бендер нарича прословутите си начини сравнително честни и тук
не бива да забравяме, че и Сталин е придавал на своите действия за отнемане на
чуждите пари формата на борба за справедлива кауза.
Много показателно е с какви обещания Остап приобщава шофьора на
Антилопа-гну в групата по отнемане парите на Корейко. Той нямало какво да
изгуби, освен резервните вериги:
„Той разгърна пред смутения шофьор удивителни простори и тутакси ги
оцвети с лазур и в розово”. (ІІ,57)
Ясно е, че не са назовани веригите на капиталистическото робство, нито се
обсъжда светлото комунистическо бъдеще, но след като е загатната
официалната риторика, значи са пародирани пропагандните лозунги.
Връщайки се към суровостта на Бендер, да си спомним кое кара Балаганов и
Паниковски дълго време да премълчават, че Козлевич е попаднал във властта на
католическите свещеници: „те се бояха от гнева на командора”… Следва
описание, което потвърждава: предлаганото тук ново виждане за Сталин и
Остап не е екстравагантна приумица:
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„Великият комбинатор не обичаше ксендзовете. Също така той се отнасяше
отрицателно към равините, далай-ламите, поповете, муджахедините, шаманите и
всевъзможните служители на култа”. (ІІ,200)
Написано е за главния герой на „Златния телец”, но напълно съответства за
другия „комбинатор” – Сталин. Защото и великият вожд, командващ целия
СССР е непримирим към служителите на който и да било традиционен култ.
Срещу разните религии се е водила настойчива борба, за да бъде обожествяван
генералният секретар. Разпоредено е храмът на Христос Спасителя да бъде
взривен
…Веднага след изредените служители при различните вероизповедания, за
които е отказана любовта както на „великия” Остап, така и на „великия” Сталин,
четем следното признание на „сина на турския поданик”:
„Аз самият имам склонност към измамата и шантажа, в момента, например,
съм се заловил да измъкна значителна сума от един упорит гражданин. Но аз не
използвам в тези свои съмнителни действия нито някакви си песнопения или
бученето на орган, нито глупави заклинания на латински или на
църковнославянски. И поначало аз предпочитам да се работи без тамян и без
астрологични дрънкулки”.
Именно с помощта на измами и чрез шантажиране е постигал своите цели и
Сталин. Притискайки противниците с доноси и с всевъзможни досиета за
действителни или за изсмукани от пръстите грехове, той е унищожавал
изтъкнатите хора във всички слоеве на политическия, военния, техническия,
художествения елит. На „отнемане” са били подложени техните пари и
имущество, фамилни реликви и скъпоценности, измъквани са признания за
сметките в чуждестранни банки. Търсенето от концесионерите на съкровището
съответства на това как официалните власти издирват укрити пари и
скъпоценности. За подобни действия дори бе заснет филм със съответно
заглавие: „Диаманти за диктатурата на пролетариата”. Виж, по отношение на
песнопенията нещата при диктатора са поставени по-изтънко. Чрез тържествени
химни, гръмки оратории и „звуково оформление” от този тип, бива нагнетявано
екзалтираното покорство пред съветската власт. Въведен е дори особеният жанр
„песенна опера”. На нечувани атаки подлагат Дмитрий Шостакович: Андрей
Жданов приравнява отклонението от тези канони към идеологическа диверсия…
Във времето, когато Илф и Петров съчиняват знаменитите си романи,
властите изкореняват свободната мисъл и насаждат административна
праволинейност. Действителност, която може да бъде описана с трагична
палитра, и много талантливи хора създават своите произведения тъкмо в мрачни
„багри”. Върху творци като Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Борис Пилняк,
Зощенко, Ахматова, Цветаева, Майерхолд, Михоелс се стоварва гневът на
литературното началство и на официозната критика. След прогонването им от
социалистическия едем, за изпадналите в немилост личности се отрежда тежко
съществуване, някои ги сполетява ужасяваща смърт.
На такъв фон животът на Иля Илф и Евгений Петров наистина е
благополучен и по този признак писателският тандем набързо бива причислен
сред лоялните към режима, приписва му се обслужване на официалните
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институции. Както стана дума, резервите на Надежда Манделщам са с трагични
подбуди, но редно ли е грехът на приблизителното, на неточното отношение да
се допуска от критиците и литературоведите? Трябва ли в теоретичните студии
или пък в актьорските интерпретации на сцената и в киното всичко да се свежда
до бравурната веселост? Студията на Бенедикт Сарнов, например, коментира
предимно езиковата стихия, издирени са първоизточниците на комичния ефект.
Но ако спрем до констатацията, че: „С весела закачливост авторите пародирали
всичко, което им попадне пред очите”, (І,10) значи да поставим Илф и Петров в
групата на клоуните и палячовците. Голяма част от неговата статия е отделена
на успоредици с пословиците, останали от Грибоедов, с това, което Достоевски
бил написал на жена си, на асоциациите към Толстой и към народника Н. К.
Михайловски.
Б. Сарнов е проследил също, че заради пародията на Остап уставната фраза
на военните получава нова редакция и предишният израз от церемониала:
„Парада ще командвам аз!” е трансформиран в: „Да командвам парада е
заповядано на мен”.
Но „нововъведението” едва ли има литературни подбуди. То показва
ревността на Сталин към всеки, който би командвал парада. Дори във военния
ритуал командващият изпълнява НЕГОВА заповед. Корекцията е добре известна
на Сарнов и ние я научаваме от статията му, но не е отгатнат замисъла на уж
похвалените от него писатели. И се получава, че изреждането на всевъзможните
крилати фрази е „стреляне във въздуха”, без от този словесен фойерверк да
произтичат някакви особени последствия. Няма съмнение, че „главното
художествено откритие”, както и (ще простим ли тази тавтология?) „главното
художествено постижение” е тъкмо Остап Бендер. Ала от това съвсем не следва,
че:
„Създавайки своя Остап, Илф и Петров отчасти погасяват отдавнашния грях
на старата руска литература, в която идеята за предприемчивостта ни се показва
в образа на мошеника Чичиков, или чрез бледия, художествено неубедителен
Штолц на Гончаров.”(І, 16)
Уви, такъв е прицелът на Сарнов: щом трябва да се похвалят днешните нрави
и удобни „правила”, то онуй, което са си „въобразявали” Илф и Петров, е
ненужно. Според критика, Остап се е освободил от авторската опека до такава
степен, че изцяло опровергава предварителните им намерения. И се е оформило
нежеланото за съветските власти възхваляване на предприемчивостта, сиреч, на
капитализма:
„Шеговитата епитафия, която съчинява за себе си Остап („Той обичаше и
страдаше. Обичаше парите и страдаше от тяхната липса…”), в действителност
не е вярна. Остап не е сребролюбец. Той е творец. За него главното не са парите,
не е резултатът от това бясно преследване, а самият процес”. (І,17)
Гениалните писатели нямат възможност да се защитят от подобни упреци в
плиткоумие. Но нека преценим сами: мислимо ли е тези необикновено
интелигентни хора да са си въобразявали нещо свое, а пък да са стигнали до
противоположно внушение. Според мен, всевъзможни „познавачи” ги напъхват
в съмнителните си схеми. Убеден съм, че трябва да отхвърлим онова, което с
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такава настойчивост прокарва Сарнов. Няма защо да се впечатляваме от
ласкателството към новобогаташите, за които е добре да възприемаме Остап
като някакъв симпатяга. С подобно тълкуване той се превръща в алиби за
тяхното собствено забогатяване. Затуй „предприемачите” залагат на своя
„монументална пропаганда” и чрез всевъзможните паметници на Остап
заявяват: ето, и ние не сме сребролюбци, а сме свободни творци. В
интерпретацията на Сарнов, създаденият от „живите класици” Бендер не е
някакъв там прекланящ се пред златния телец мошеник. Сиреч, единствено
Корейко е жрец на езическия идол. Но ако е така, щеше ли централната втора
част на „Златния телец” да се казва: „Двамата комбинатори”. Разбира се,
измежду тях по-„велик” е нашият Бей, щом като съумява да притисне
нелегалния магнат и отмъква милиона, за да осъществява „кристалната си
мечта”.
А какво да кажем за „констатацията” на критика, че уж „за днешния читател
Остап далеч не е такъв, какъвто са го виждали съвременниците на Илф и
Петров, все още вярващи в социализма”. (І,18) Да се натикат всички членове на
обществото, всички писатели в тълпа от вярващи, е напълно некоректно. Дали
вярва инженер Талмудовски, когото секретарят на изпълкома упреква в
печалбарство. Или началникът на „Херкулес” Полихаев, всевъзможните
скумбриевичи, бомзе, кукушкинди, драйфуси? Може да погледнем и към
фейлетоните на Илф и Петров с апокалиптични картини на разпасаност, хаос,
егоизъм, мошеничества на дребно и едро, идеологически спекулации и т.н. и т.н.
С други думи, двамата съавтори не виждат света през розови очила.
Според Виктор Ардов, книгите на Илф и Петров са смятани за вредни не
само в Съветска Русия. Тях са ги изгаряли на кладите в хитлерова Германия,
Франко ги е забранил, а папата ги е прокълнал. (ІІ, 941-942)
Ако тези авантюрни сюжети осмиваха единствено битовите неуредици,
злостно загърбвайки трудовия героизъм, то всяка пропагандна машина срещу
СССР би трябвало горещо да ги препоръчва. За политическия прагматизъм
щеше да е желана подобна литературна „диверсия”. Но няма нищо подобно,
тоест, посланието е далеч по-дълбоко. Нетърпимостта на тоталитарните
режими към творчеството на Илф и Петров е сигурен знак, че великите
комбинатори-диктатори си приличат, колкото и „локални” да са върху
историческия подиум съответните декори, костюми и грим! Нека си представим,
как продаденият на Ухудшански комплект с банални фрази и думички, би могъл
да ползва официозната патетичност и в Райха, при дучето в Италия или при
каудильо в Испания. И при тези тоталитарни режими скулптори, архитекти и
всевъзможни занаятчии в сферата на изкуствата и словесността, пъргавите
журналистически асове, придворните музиканти са уреждали личния си
комфорт чрез кухата риторика.
През призмата на новия прочит заслужава да обсъдим и неголемия „Разказ за
нещастната любов”, който е вмъкнат в „Дванайсетте стола”. На пръв поглед в
него се осмива занаятчийският подход в изкуството. Но е добре да сме нащрек,
тъй като фрагментът е бил съкратен. За „опасната” история разбираме едва от
изданието през 2007-ма година.
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И тъй, обикновена девойка се влюбва в някакъв скулптор. Ала нейният Вася
не показва над чии бюстове се труди така усърдно. Веднъж тя вижда филм, в
който жената на прочут ваятел натрошава незавършената му творба. После
предлага да въплъти във вечен материал нейната собствена красота. Така бива
създаден ненадминат шедьовър. След прожекцията момичето се втурва при
любимия:
„Той си бе в ателието. Извайваше своя дивен бюст – човека с дълги мустаци,
облечен в толстовка. Скулптираше го по снимка”. (I, 307)
В подражание на героинята от филма, изделието бива унищожено, но за
разлика от своя „колега”, Вася не понечва да се беси. И любимото същество не
замества мустакатата фотография: „Нормалният занаятчия средна ръка” отново
„придаваше на скулптурата последен гланц”.
Кой би отрекъл, че от двуизмерната картичката придобива обемни форми
лицето на Сталин? Нищо, че Вася изрича следните думи: „Скулптирам бюста на
завеждащия кооперативната сергия № 28”. (I, 308) Длъжността е преднамерено
„понижена”, но толкова повече трябва да се досетим, кой може да бъде извайван
серийно. Нали именно Хазяинът Коба е завеждащ… огромната страна и,
съответно, за неговите бюстове има гарантирано търсене! Ясно е защо цензорите
са съкратили от романа сюжета за нещастната любов с опасно „двойно дъно”.
Зад мечтите на Остап също „наднича” фигурата на Сталин: „Неговите
планове бяха грандиозни: да се прегради с бент Синият Нил, или да се открие
игрален дом в Рига с филиали във всички съседни лимитрофи”. (I, 414)
Защото това са геополитически домогвания! По времето, когато Илф и
Петров пишат дилогията, Рига е столица на независимата държава Латвия, а
гръцката дума „лимитрофи” означава съседните страни. И няколко години покъсно Сталин наистина ще включи Латвия, Литва, Естония в имперските си
игри. Военната авантюра във Финландия ще бъде катастрофална, но след
Втората световна война влиянието на Сталин се разпространява върху огромни
територии на Източна Европа чак до Германия. Колкото до Синия Нил,
наследниците на Хазяина откриват знаменития Асуански язовир в Египет. Значи
и тук не се минава без аналогии между героя в двата романа и командора на
социалистическата империя. За пореден път се потвърждава: първата сричка от
името на диктатора СТА-лин е зашифрована при художествения образ О-СТА-п!
В светлината на новия прочит на дилогията за Остап Бендер проличава
съответствие и с реалния исторически процес. А основният девиз на времето е
„Последният ще стане първи”. Слугите сменят господарите, господата се
превръщат в прислужници. Предводителят на дворянството Иполит Матвеевич
получава прозвището Киса, наричат го „момче” и го карат да се преправя ту на
важна персона, ту на просяк. А да „командва парада” се залавя дошлият
незнайно откъде измамник и авантюрист.
Точно по същия начин Ленин и неговите сподвижници издигат „чудесния
грузинец” Сталин. Партийните аристократи и ораторстващи велможи решават,
че докато те се борят за властта, за техническата работа може да бъде привлечен
Йосиф Джугашвили. Щом се наложи, ще го отстранят…
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И още Ленин с Крупская разбират горчивата неотвратимост на тази илюзия.
Остават без последствие както несъмненото отдръпване от предишния фаворит,
така и предсмъртното настояване на Илич Сталин да бъде отстранен от поста
генерален секретар. Вече нищо не може да върне „човека с желязната (или
стоманената?) ръка” в руслото на подчинението и изпълнителството.
Покушението срещу Остап от Воробянинов е напълно символично, а
„възкресяването” му в „Златния телец” потвърждава колко жилави са този тип
комбинатори. Сталин ще надживее много и много хора и събития, дори сам ще
се превърне в „мумия в Музея на изящните изкуства”.
Иля Илф и Евгений Петров не стават свидетели на това как приключва
животът на великия вожд-комбинатор, „командвал парада” в цялата страна чак
до 53-та година. Но като изключителни творци те са разкрили по каква логика
протичат взаимоотношенията в подобна среда. Разяжданият от параноя бивш
„слуга” и пълновластен Хазяин отстъпва мястото на други „бандити”. Така се
появява „чудесният” украинец Никита Хрушчов, който дотогава е бил в ролята
на танцуващ хопак слуга…
Уви, докато комбинаторите - в наши дни тях ги величаят като играчите дочакват богатствата, славата и властта, трагикомедиите няма да пресекнат!

1/

Произведенията на Иля Илф и Евгений Петров, както и критическите
текстове, спомените и постановленията, са цитирани според двутомното издание
от 2007 г., издателство „Эксмо” в серията „Антология на Сатирата и Хумора на
Русия през ХХ век”. В скоби се посочват само томът и страницата.
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РЕИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИИ
МИРА МАКСИМОВА

Mira Maksimova
REINTERPRETATION OF ART BY MULTIMEDIA
This paper deal with the problem of reinterpretation of art by multimedia
Kew words: art, interpretation, multimedia

Трудно ще посочим област в дейността на съвременния човек, която да се
развива така бурно, и да поражда толкова голямо разнообразие от подходи,
каквито предлагат информатизацията и компютърните технологии. Тъй като
дигиталните технологии са навлезли във всички сфери на обществения живот, то
и културата на „общуването” с компютъра заема своето място в общата култура
на човека.
Развитието на новите технологии за предаване на знания и информация влияе
на образованието и води до значителни промени в методите на обучение.
Сякаш от само себе си, информационно-техническите средства навлязоха в
учебния процес на нашия Институт за чуждестранна филология и регионознание
в Северо-източния Федерален Университет „М.К. Амосов”. Как да бъдат
приобщени студентите към четене на класическата литература, как да се
разкрият творческите им способности и те да придобият висока култура на
общуването, да възприемат толерантно отношение към хората? Възпитанието и
обучението винаги е изисквало да се влагат съответни усилия, и за да може
процесът да не е натрапчив и е доста трудна задача постигането на
привлекателност. Отвсякъде чуваме, че младото поколение не чете достатъчно,
или ако все пак посяга към книгите, те далеч не са най-подходящите. Как да бъде
променена тази нагласа е постоянен въпрос, който се изостри покрай въведената
бакалавърска степен и съответно броят на часовете за «История на световната
литература» бе съкратен, списъкът на задължителните заглавия се сви двойно.
При някои специалности «История на литературата» се преподава само един
семестър в първи курс. А за светогледното развитие на младите хора е
необходимо да се насърчи интересът им към четене на класическата литература,
умението да се вглъбят в световното наследство по вътрешна потребност.
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За тази цел съставих електронни антологии по: «История на античната
литература», «История на литературата от Средновековието и Възраждането»,
«История на световната литература от 17-18 векове», като включвам предишния
пълен вариант. Според рейтинговата система за насърчаване на студентите са
предвидени занимания, определени като творчески. Възможно е да е участие в
поетичен или в драматичен конкурс, съставяне на презентации и други изяви по
чуждестранна литература с Power Point, видеоклипове на Windows Movie Maker,
Adobe Premiere.
Струва ми се, че заслужава да се спра на опита на нашия научен кръжок
«Светът на чуждестранната литература». Посещават го 24 студенти от първи
до четвърти курс, а нашите занимания започнаха през февруари 2010-та година.
Основните задачи, които си поставяме в нашата дейност е изучаване на
литературното наследство, разпространяване на новостите в тази област на
знанието и, разбира се, популяризация на четенето и на самообразованието,
участие в различни проекти, конкурси, конференции, форуми.
Ползата от нашия кръжок и нашите проекти е в привличането на студентите
към четене и използването на мултимедийни технологии при създаване на
образователни пособия.
Новостта е в разработването на оригинални проекти и продукти, в
творческата дейност в хода на учебния процес и при използването на
информационно-техническите средства.
Чрез нашия кръжок се проведоха доста инициативи: поетически конкурси
сред първокурсниците: «Рицарски турнир» (2010), «Декамерон» в стил Бокачо»
(2011), «Хептамерон» в стил Маргарита Наварска» (2012); Вечер на френската
поезия (2010 и 2011); поетичен конкурс «Френска поезия» (2012); семинар за
студентите от първи и втори курс «Използване на информационните технологии
за научни изследвания».
Но основното събитие, което се организира от кръжока, е Седмицата на
чуждестранната литература «Младежта и класическата литература».
Основните мероприятия на седмицата са научно-практическата конференция на
студенти от първи до четвърти курс («Героят в огледалото на времето» 2009,
«Отражение на литературния стил в художественото произведение» 2010,
«Правилата на трите единства в художественото произведение» 2011, «Образът
на природата в художественото произведение» 2012). Друга форма е
декламаторският конкурс за студенти от горните курсове и вечер на Античната
драма, на която първокурсници от Института на чуждестранна филология и
регионознание (ИЧФР) се състезават със свои постановки на сцената.
Ново явление за 2011-та година бе Международния научен семинар по
междудисциплинарни хуманитарни изследвания (съвместна инициатива на
Катедрата по философия, Института на чуждестранна филология и
регионознание и на Филологическия факултет). Гост бе Орлин Стефанов от
София, България, доктор по филология. Своя цикъл от 25 лекции «Философия
на душата и наследството: от античността до съвремието» той проведе от 21-ви
до 30-ти ноември 2011 г. В семинара участваха студенти, аспиранти,
преподаватели в Института по чуждестранна филология и регионознание, от
116

филологическия факултет и от катедрата по философии на Северо Източния
Федерален Университет. През 2012-та година поканихме на Кръгла маса
възпитаници на нашия факултет, писатели и журналисти.
Студентските презентации се събират и систематизират от кръжочниците в
«Електронен образователен ресурс от студентски разработки» по История на
чуждестранната литература. Проектът включва мултимедийни представяния на
студенти от различни курсове по литература за изучавания от тях период.
Темите са: «Антична литература», «Средни векове и Възраждане»,
«Чуждестранна литература от 17 и 18 век». Нагледният материал, може да се
използва в учебния процес.
Друга форма е Семинарът за студенти от първи и втори курс на ИЧФиР
«Използване на информационните технологии в научните изследвания», при
който участниците в кръжока представят свои доклади и споделят своите навици
и знания по прилагане на различните програми и организиране на научноизследователската работа. През пролетта на 2012-та година в семинара бяха
разгледани следните теми: «Блогът на кръжока mirzarlit.wordpress.com»,
«Програмата Windows Movie Maker и микрофилмите», «Видео-презентации с
анимация», «Карикатурата като начин да се онагледява презентацията», «Видео
презентации на текста на художественото произведение», «Създаване и
редактиране на електронни антологии и христоматии», «Студентският сборник
"Светът на чуждестранната литература": трудности и допускани грешки»,
«Оформяне на портфолио», «Оформяне на списъка с използваната литература».
 Няколко думи за нашия блог: mirzarlit.wikidot.com. В него по хронология
се поместват информации и статии за организираните събития, намират място
студентски разработки, информации за работата на кръжока.
Интересен опит придобиваме чрез мултимедийните приложения и видео
презентациите по художественните произведения, които са дело на членовете на
нашия кръжок. Това са своеобразни комикси, мини-филми, които илюстрират
основния текст и пробуждат интереса на студентите към четене на отделните
творби, дават подтик за създаване на медийни илюстрации.
Все по-голям е интересът към онези разработки, в които преобладава
изследователското начало. На всички студенти бе възложено:
1. Да се спрат на дадено художествено произведение. Текстът не трябва да е
прекалено голям, а да е лаконичен, удобен за изчитане. Той не се съкращава или
интерпретира, а се запазва версията на автора;
2. Следва да се намерят в Интернет съответстващи на повествуванието
изображения, разбира се, би могло сюжетът да се нарисува специално за
презентацията;
3. Да се подбере музикално оформление;
4. В критическата литература трябва да се намерят данни за творчеството на
автора и за основните събития в неговата биография;
5. Да се подготвят сентенции, цитати, крилати фрази на автора;
6. По възможност да се открие оригинала на произведението на езика на
автора.
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7. След което се пристъпва към работа с програмите Power Point, Windows
Movie Maker, Adobe Premiere.
Съвременните изследователи сочат колко е необходимо да бъде
популяризирано културното наследство чрез новите масови и популярни
жанрове, които ще са съответни на съвременните изисквания чрез визуалното
въздействие да се предава също толкова важен смисъл, колкото и със самия
текст. За целта може да се използва така нареченият «адаптивен превод» или
културната
реинтерпретация.
РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯТА
представлява
уточняване и променяне на смисъла и значението на първоначално получената
информации.
Когато реконструираме процеса на влияние при вече съществуващите
текстове на съвременен автор, се получава своеобразното, по израза на
Александр Лурия, «вливане на смисли» в нов художествен феномен. Колкото и
разнообразни да са различните методи, наред с интерпретацията, трябва да не
пропускаме метода за реинтерпретация. При него се постига преминаването на
по-разбираем език, като текстът запазва своята цялост, макар че, чрез
«уточняване и изменение на смисъла и значенията в първоначално
интерпретираната информации”, реинтерпретацията неизбежно поражда нова
художествена цялост. Ясно е, че в новото произведение основният текст
понякога присъства само като елемент на системата.
В дадения контекст реинтерпретацията е вече следващата спрямо
интерпретацията, степен при усвояването на първоначалната структура. Това
ново разбиране нерядко придобива критическа насока, още повече че между
послужилият за изходна точка в работата на изпълнителя базов текст и неговото
реинтерпретиране са изтекли десетки и понякога стотици години. Нещо повече:
първоначалният текст и текстът, който е породен чрез метода на
реинтерпретацията, са свързани с различни култури, а техните автори са от
различни континенти и всеки носи своите културни особености.
Съответно, в историческа перспектива, както реинтерпретацията идва след
някогашното интерпретиране, така и възникналият чрез реинтерпретиране нов
художествен текст нерядко бива подложен на допълнителни изменения…
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КЪМ НОВА НАУЧНА КАРТИНА НА СВЕТА И
НОВА ФОРМА НА ФИЛОСОФИЯТА
ПЕТКО ГАНЧЕВ

Petko Ganchev
TO NEW SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD AND NEW FORM OF THE
PHILOSOPHY
The Report of the Foundation of the Discovery of postclassical Science in latest ten Years to
come to know fundamental Principles of the Universal Evolution made the Experience to
outline to characterize of the new Science Image of the World. To propose interdiscipline
Approach permit to come to know the foundation Principles for one new Form of the
Philosophy and her fundamental Method.
Keywords: Big Explosion, Science Image of the World, Universal Evolution, fundamental
Principles, new Form of the Philosophy.

В статията върху основата на откритията на постнекласическата наука през
последните десет години се разкриват фундаменталните принципи на
Универсалната Еволюция и се прави опит да се очертае новата научна картина
на света. Предложеният интердисциплинарен подход ни позволява да
предложим фундаменталните принципи на нова форма на философията и нейния
основен метод.
Темата Предизвикателствата пред съвременната философия е своеобразно
въведение към към огромния и сложен проблем за нова, съвременна научна
картина на света и нова форма на философията. Мисля, че това е най-голямото
предизвикателство, от отговора на което ще зависят в голяма степен и
решенията, и опасностите, които стоят пред човечеството на този етап от
неговата еволюция/история. Тук ще се опитам да изложа накратко редица от
принципите, обосновавани от съвременното научно знание, както и тяхната
диалектическа взаимосвързаност, които откриват възможност при цялостен,
интердисциплинарен, системен диалектически анализ да се очертае евентуалната структура на съвременната научна картина на света, която пък на свой
ред дава основания да се изгради нова форма на философията.
Известно е, че научната картина на света за всяка епоха се определя не само и
просто от откритията на учените в съответното време, но и от потребностите на
обществената практика, която ги включва в системата на материалната и
духовната култура на обществото, което е родило тези открития. В този смисъл
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научната картина на определен период не е достояние само на учените в тази
епоха, но става достояние на обществената духовна атмосфера и задава тон
както в нейното рефлексиране, така и в разработваните и прилаганите
технически средства и технологии на материалната култура. Това пък вече на
свой ред създава условията да се изгради нова форма на философията. Известно
е, че ако древната философия, току-що излязла от пелените на митологиите и
религиите и опряна на стихийно емпирично знание, се е проявявала като
стихиен материализъм и идеализъм, а през Средновековието при пълната
доминация на новите монотеистични религии на Християнството и Исляма е
Религиозна философия, то през Новото време, върху основата на постиженията
на физиката, математиката, астрономията, химията и биологията тя вече приема
формата на механистична философия. Разработването през ХІХ век на теориите
за еволюцията на света, на Земята, на биологичните видове и човешката история
изведе напред еволюционна и диалектическа картина на света и съответната
форма на философията. Откритията, на които се опряха релативистките теории,
дадоха импулс и на философските учения на ХХ век, но, за съжаление, не беше
създадена нито цялостна научна картина на света, нито пък цялостна нова форма
на философията до края на ХХ век. Причините за това са много, но вероятно на
първо място трябва да посочим все по-сложните научни открития, които е много
трудно да бъдат обхванати и осмислени в система от енциклопедично мислещи
учени и философи.
Това не означава, че усилията в тази посока трябва да секнат и безпомощно
да вдигаме ръце пред невероятната и ускоряваща се диференциация на научното
знание, която на свой ред изправя обществото пред неспособността да
контролира създаваните технически средства и използваните технологии, а с
това да увеличава рисковете пред своето бъдещо развитие. Затова, наред с
лавината на все по-профилираното знание в отделните науки и в самата
философия, в световната наука виждаме и усилия чрез интердисциплинарен
подход да се създадат по-цялостни представи за отделни сфери на битието или
на Универсума като цяло. Опитите на световната водеща философска мисъл, за
съжаление, бяха насочени към контрапродуктивни посоки да се модернизцират
еклектично съществуващите философски системи от втората половина на ХХ
век във формите на постмодернизма.
От своя страна българската фундаментална наука е изтикана в ъгъла на
държавния и публичен интерес, както поради финансови причини, така и поради
неразбиране значимостта на такъв тип изследване. Философията пък десетилетия беше насочена към обслужване на политически и идеологически интереси
в единия от мощните центрове на българската философска мисъл, а в другия тя
се спасяваше в зоната на медиавистиката и религиозната философия. По такъв
начин, вместо да се движи в авангарда на световната философска мисъл и да
търси отговор на предизвикателствата, тя катастрофално изостваше. Първото
десетилетие на започналия ХХІ век обаче дава надежди за активизиране на
усилията да се излезе от координатата на миналото и на псевдомодерността.
Още в тези начални редове следва да се подчертае, че успешното изграждане
на нова научна картина на света и нова форма на философията предполага не
120

само овладяване и осмисляне на върховите постижения на съвременната наука и
философия, но и нов прочит на историята на научното развитие, смяната на
научните картини на света в различните епохи, както и осмисляне на дълбоките
тенденции на философската мисъл, изпаднали до днес от вниманието на
философите поради налагането на едни или други парадигми като „единствено
правилните“ за дадена епоха.
Анализът на факторите, на предпоставките за създаване на една нова Единна,
Цялостна научна картина на света логически трябва да започне с факта на
възникването на Вселената, в която живеем и имаме предпоставени от
Универсалната Еволюция способности да я познаваме и във формите на
културата и историята да я продължаваме и развиваме.
Фактът на „Големия взрив“, посочен в науката през 1952 г. от Георгий
(Джордж) Гамов, Ханс Бете и Ралф Алфър (The Creation of the Universe), станал
преди 13,300–14 млрд години, постави окончателно край на Нютоновата
механистична представа за Вселената и потвърди с предшестващи и последващи
други открития експериментално верността на Релативистката картина на
Макросвета. Приемането на Началото на света като безспорен факт, нейното
Раждане и раждането на Времето и Пространството в духа на Релативистката
обща и специална теория логически отвеждаше науката към идеята за
Сингулярността и Универсалната еволюция. Признаването на този факт позволи
да се разбере ролята на слабото, електромагнитното, силното и гравитационното
взаимодействия на нивото на микро- и макросвета.
Но до 90-те години на ХХ век физическите теории, които предлагаха
научната картина на Вселената като изотропна, затворена в себе си,
следователно безкрайна като пространство, допълнена от хипотезата за
разширяване с ускоряваща се динамика, след което ще последва евентуално
свиване и колапс, не разрешаваха противоречието между научната картина на
микросвета, основана на принципите на квантовата механика и конкретно
постоянната на Планк с Релативистката картина на макросвета. Те не можеха да
обяснят също и потвърдения факт на наличието в Универсума на 1–3% светла
материя, 3–7% тъмна сянка и 90% тъмна материя, т.е. анизотропността на
Вселената и съхраняването в хода на нейната Еволюция на различни форми.
Върху основата на тези теории не можеше да бъде обяснена и химическата
природа на вакуума.
Последните две десетилетия дадоха на научната общност теориите за
суперструните/супермембраните и логически свързаните с тях идеи за суперсиметрия, супергравитация. От тези положения логически и математически се
извеждаше твърдението, че известните днес на науката 12 основни „тухлички на
света“ (микрочастици) – 6 кварки и 6 лептони (фермони) са имали в началото –
(първите секунди на „Големия взрив“) масивни двойници – суперпартньори –
Хигс бозони (частицата, доказана логически през 1960 г. от Питър Хигс,
доказана и експериментално през 2010 г. – б.м. П.Г.). Известно е на широката
общественост, че учените от Церн вече няколко години с помощта на Големия
адронен колайдер се опитват да открият тайната на „хигс бозона“ („Божествената частица“).
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Макар че „тайната“ на хигс бозона не е разгадана докрай, хипотезата за
ролята на тази частица ни дава възможност да разберем защо след първите
секунди на „Големия взрив“ и образуването на т.нар. „Гореща Вселена“ е имало
толкова много хелий, който непрекъснато се е превръщал в други елементи, и по
такъв начин се потвърждава прочутата формула на А. Айнщайн за E = m.c 2, т.е.
превръщането на енергията/светлина в материя, който процес е протичал със
скоростта на светлината на квадрат. Този процес е протичал на големи импулси,
продължаващи вероятно милиони години. Това на свой ред е водело до спадане
на температурата до няколко хиляди градуса, при която електроните и ядрата не
са имали вече енергия да преодоляват електромагнитното привличане и са
започнали процесите на тяхното свързване в атоми. Първоначалната
симетрия/суперсиметрия на движение във всички направления обаче се е
нарушавала и са възниквали области с по-ниска плътност, при което процесът на
разширяването се е забавял от допълнително гравитационно привличане. Това
логично е водело до нов колапс на тези области. Така виждаме как теорията на
суперструните ни позволява да видим още изначално заложен принципа на
пулсиращата, анизотропна, т.е. неравномерно разпределена Вселена и „пропаданията“ на много области от веществото й, което най-вероятно „изгражда“
нейната „тъмна материя“. При колапсите гравитационното привличане е
закономерно намалявало, но това пък на свой ред е водело до усилване на
въртенето на първичните галактически мъглявини, състоящи се от хелий и
водород. Така се образуват т.нар. „дисковидни“ галактики. При свиването
температурата отново е нараствала, което е водело до ново усилване на
процесите на синтеза, при които водородът се превръща в хелий. Това фотонно
излъчване на свой ред е задържало свиването на тези облачни масиви и е
предизвикало не само образуването на звезди с различна маса, но и излъчването
на топлина и светлина в продължение на милиони и милиарди години. Логично
е, че по-големите звезди са имали по-голямо налягане, което е водело на свой
ред до по-бързото изгаряне на тяхното „гориво“, което пък е довело тяхното
свиване, при което хелият се превръща в по-тежки елементи като кислород и
въглерод. А това са елементите, които в най-голяма степен предопределят
възникването на живота. В някои случаи колапсирането води до превръщането
на тези звезди, според Стивън Хокигнг, до неутронни или „черни дупки“. Други
външни външните области „избухват“ в „свърхнова“звезда , която блести поярко от „старите“. Така виждаме, че още на този етап на образуването на
Вселената се проявяват процесите на нейното „взривоподобно“ пулсиране.
В реда на казаното по-горе е удивително, че във Вселената на всеки 10 на 8
степен фотони се пада само един протон. Засега няма приемливо научно
обяснение на този факт. Но ако се разгледа това съотношение в плана на цялата
последвала еволюция на Вселената до възникването на живота, става ясно, че
при само незначително отклонение на тези частици в една или друга пропорция
във Вселената, никога не би възникнал животът. Без кондензация на фотонния
газ не биха възникнали галактиките, звездите и планетите въз основа на тежките
елементи. Този факт ни дава пълно основание да потвърдим още веднъж не
просто еволюцията на Вселената, но нейната „целенасочена“, „управляема“
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Еволюция в съответствие с Биоцентричния принцип – възникването на живота, а
ако продължим тази логика и в съответствие с Антропния принцип –
възникването на разума, на Разумния човек (Homo sapiens), на културата и
човешката история.
Теориите на суперструните ни позволяват да разберем, че още в началните
етапи на раждането на Вселената се формират различните „материи“ – „светла“,
„тъмна сянка“ и „тъмна“, създва се и вакуума, като първичен хаос, но заедно с
това удивително се залагат рамките на Универсалната Еволюция в определена
посока. Тези теории ни позволяват да разберем Вселената като огромна
анизотропна, пулсираща система, която има своя център /Атрактор/ в
предполагаемия епицентър на „Големия взрив“. Върху основата на тези теории
можем да разберем ядрено-сателитния характер на макро- и микросвета, на
света на биосферата и ноосферата – културяата.. На свой ред пренасянето на
структурите от физическата в химическата, а от нея в биологическата форма на
движение на материята и всички те, преобразувани в технически средства и
технологии в социалната форма на движение – човешкото общество, където
движението е в зависимост от активността на човешкия разум да взима решения
и да управлява тези процеси в съответствие с тяхната логическа структура и
възможности, даде достатъчно основания на редица учени да интерпретират
известната в близкото минало на марксистките философи Теория на отражението като Теория за информационното управление на света, т.е. за
определената насоченост на Еволюцията. Нещо повече, теориите на
суперструните ни дават достатъчно аргументи да обясним и самия характер на
Еволюцията не просто като постепенно постъпателно изменение и приспособяване на определени форми на материята към променените параметри на
„средата“, а като „взривове“, „мутации“, които се осъществяват в 9–10 степен на
свобода, съхранявайки обаче своите „кодове“ в продължение на целия период на
съществуването на дадения вид. В същото време се наблюдава, че колкото повисша и високоорганизирана е дадена форма, толкова е по-ограничена нейната
маса, нейното относително тегло по отношение на останалите форми.
По такъв начин в съответствие с посочените няколко принципа на
Еволюцията и структурната организация на Вселената можем да разглеждаме
Вселената като една йерархично построена пирамида, или както я сравни един
руски учен, като една „матрьошка“, в чиято най-външна форма, фундамента –
мегагалактиките включват все нови и нови форми, които, намалявайки своя
обем, се вместват една в друга и в съответствие с информационно-фазовото
взаимодействие оказват въздействие както върху „външната“, по-нисшата
форма, така и върху „вътрешната“, по-висшата форма, запазвайки обаче своите
логически структури до определени периоди, когато се натрупат достатъчно
предпоставки за нов еволюционен взрив. При това, както посочихме по-горе,
всеки взрив на една определена форма се разгръща в множеството варианти на
новата форма, в зависимост от степените им на свобода.
Насочеността, управляемостта на Еволюцията, включително и на звездните
системи, в това число и на Слънчевата система и Геоеволюцията в определени
параметри, логически води до възникването на живота като качествена нова
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форма на материята на Вселената. Известна е хипотезата на руския учен А. И.
Опарин, който през 1924 г. очерта най-вероятната трансформация на неживото
вещество на планетата преди около 4,5 млрд години, когато при съчетанието на
множество химически и физически фактори на атмосферата и на земните океани
се формират първите протоклетки-кооцервати на живото вещество. През 1955 г.
американският учен С. Милър, възпроизвеждайки в лабораторни условия чрез
пропускане на мощни
електрически заряди през газове и пари, т.е.
предполагаемите условия на средата, в която възниква животът, успя да получи
хипотетичните кооцервати – урина, най-прости мастни киселини, мравешка
киселина и др. Най-важният резултат от тези и продължаващи до днес опити да
се възпроизведе раждането на живота беше доказването на факта на
възпроизводството на структурите на нуклеиновите киселини и белтъка като
основен строителен материал на живите клетки.
От момента на превръщането на Земята в „люлка на живота“ еволюцията
протича в удивителни температурни рамки от – до + , както и промяна на
състава на атмосферата с все по-високо присъствие на кислород, които
съхраняват живота от най-простите му форми до най-сложните, какъвто е
човешкият организъм. Движейки се в амплитудата на „гореща“ и „студена“
планета, без да стига до крайностите, които са характерни за Венера и Марс,
нашата планета не само успява да съхрани досега живота – биосферата, като
важен елемент на нейната физическа и химическа маса, но и да променя
условията така че да предизвиква нови и нови мутации, в резултат от които
възникват нови биологични видове, господстващи цели епохи, и по такъв начин
тласка еволюцията напред, потвърждавайки нейния Универсален характер. Той
не се поставя под съмнение дори от хипотезите на немския учен Г. Рихтер за
космозоите (космическите зачатъци), издигната през 1865 г. и перманентно
актуализирана под различни форми до днес, а също така хипотезата на шведския
учен Св. Арениус за панспермията – зародишите на живота, които са разпръснати из цялата Вселена, издигната през 1907 г., защото при всички случаи
ще възниква въпросът за Началото на живота, както и за Началото на
Еволюцията.
Без да се спираме подробно на характера и ролята на РНК и ДНК за живота,
не би трябвало да подминем факта, че именно ролята на молекулите на РНК
(Рибонуклеиновата киселина) ни обяснява до голяма степен как е станал
преходът от абиотичното състояние на веществото към биотичното и
способността му да се размножава, а на свой ред структурите на ДНК
/Дзирибонуклеинова киселина) ни обясняват тайната на самото възпроизводство
на живота, както и възможните мутации в съответствие с принципите на
конвергентната генетика. Именно във формите на живота и неговата еволюция
виждаме да действат с пълна сила принципите, както на микро, така и на
макрониво на света, на Вселената в нейните физически и химически форми.
Именно откритията на генетиката, на наследствеността и разбирането на
биосферата не като сбор от различни живи организми, биологични видове, които
са се изменяли за големи периоди от геологични епохи, чието възникване или
гибел са били резултат от катастрофични явления, свързани с драстични
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промени на климата на Земята, а като популации, като непрекъснат процес, в
последна сметка доведе до обогатяване на Еволюционната теория и създаването
на Синтетичната и Универсалната теория на еволюцията. Целият ХХ век и
особено последните десетилетия са показателни за откритията в биологията и
генетиката, които разкриха огромния потенциал на живото вещество. Всъщност
и тук, както в цялата наука, се извършваше поредният преход от принципите на
„класическата наука“ към „некласическата“ и „постнекласическата“ с нейните
релативистки, диалектически принципи, разглеждащи действителността и
конкретните „отрязъци“, „пластове“, „форми“ от нея в динамика, като процеси, а
не като застинали структури.
В цялата Вселена по степента на усложняване на формите на съществуващото се наблюдава действието и на друг универсален принцип – те да
стават по-подвижни, по-лабилни, в по-голяма степен уязвими, но заедно с това и
по-високо организирани, по-способни към адаптация и промяна, развитие в
съответствие с променените условия на средата. Това също е момент от целенасочения, управляем характер на Универсалната еволюция. Няма съмнение, че
той достига най-високите си степени в биоеволюцията, във възникването на
хоминидите и хуманоидите, във възникването на Човека, който именно във
формите на културната си еволюция и история извежда този универсален
принцип като принцип на своята дейност. Всъщност това е Антропният
принцип, който преди няколко десетилетия австралийският учен Брендън
Картър изведе като главен принцип на биоеволюцията. Но нарастващата
организираност на системите на материята в различните й форми, погледнато от
позициите на информационно-фазовото взаимодействие, ни дава основание в
съгласие с белгийския учен от руски произход Иля Пригожин да говорим за
Закон за нарастване на негентропията, който като закон на Универсалната
еволюция влиза в радикално противоречие с Втория закон на термодинамиката
за „топлинната смърт“ на Вселената.
В синхрон с усилията на други руски и световни учени във „Философията на
универсалната история като фундаментална философия“ отчитам действието на
Антропния принцип в цялата Универсална еволюция на Вселената, от мига на
нейното начало до днешната човешка история, като Главен, Системообразуващ
принцип на Универсалната еволюция.
Трябва да се отбележи, че идеите за целенасочения характер на Геоеволюцията, на Биоеволюцията и на Човешката история се издигат през 30-те
години на ХІХ в. от Чарлз Лайел, а през 1859 г. едновременно Ч. Дарвин и К.
Маркс публикуват своите фундаментални трудове „Произходът на видовете“ и
„Към критиката на политическата икономия“. Десетилетия преди това Г. Хегел е
показал движението на цялата Вселена, Живота, Историята, Правото, Религията,
Философията и Логиката като движение на Духа от простите към все посложните форми на битието. Т.е. това са десетилетия на интензивни научни
открития и изводи, които оформят цялостната конструкция на Теорията на
еволюцията/историята. Именно през тези десетилетия /1838 г./ американският
учен Даниел Дана публикува своята теория за „цефализацията“ като закономерност, която се наблюдава на протежение на цялата еволюция от първите
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примитивни организми до млекопитаещите и птиците, до хоминидите и човека.
Върху тази идея и идеите на Тейяр де Шарден руският учен Вл. И. Вернадски
разви своята Теория за ноосферата в края на ХІХ век. По такъв начин виждаме,
че с различните свои клонове научното знание се движи към изграждане на нова
цялостна научна картина на света. В предлаганите теории има много диалектика,
преходи, трансформации. Заедно с това обаче те не са напълно освободени от
механистичните представи за постепенния, линеен характер на еволюцията.
Това го откриваме и в теорията на Ч. Дарвин, официализирана в учебниците
(особено за произхода и еволюцията на човека), както и в теорията на К. Маркс,
официализирана в комунистическата доктрина за обществено-икономическите
формации. Всъщност всичко е много по-сложно, защото както биоеволюцията,
така и социалната история, се развиват не само постепенно, но и чрез
„взривове“, „скокове“, „мутации“, при това от един вид, една форма се раждат
множество варианти, които влизат в конкуренция помежду си и непрекъснато
създават напрежение в хабитатите на биовидовете или пространствата на
човешките общества.
Преди да посочим предпоставките, които ще подготвят раждането на
хуманоидите и конкретно на човека – Homo sapiens’a, главният субект на
културата и историята като форми на по-нататъшната еволюция е необходимо
да посочим още един принцип на Универсалната еволюция, чието действие се
проявява на всичките й етапи и форми. Става въпрос за принципа на
„пестеливостта“ в условията на многообразие, т.е. за използване на готови
програми и матрици от една степен и форми, от един вид в други по-висши
степени, форми и видове. Така физическите елементи са „строителен материал“
не само на химическите молекули, но и на биологическите клетки, а самите
химически молекули също са основен „строителен материал“ на биоорганизмите, на техните наследствени структури в лицето на РНК и ДНК.
Белтъчните клетки на такива нисши животни като кокошката, крокодила и
свинята са най-близки до белтъчните клетки на човека. Необходимо ли е да
напомняме, че всички технически средства и технологии на човечеството от
най-древни времена до днес в лицето на информационните, комуникационните,
био- и генните технологии са основани именно на природния материал,
организиран културно така, че да служи на човека.
Разбира се, че самото „раждане“ на човека не е просто резултат на
механистичния, постепенен еволюционен процес, който вече десетилетия се
представя в официализирания възглед на Ч. Дарвин. Има достатъчно
доказателства, натрупани от археологическата наука, описани в книгата на
Майкъл Кремо и Ричард Томсън „Забранена Археология“ или „Неизвестната
история на човечеството“, а също на множество открития през последното
десетилетие, които говорят, че Homo sapiens’a не се появява след Homo habilis,
Homo erectus, Homo haidelbergens, Homo neandertalis, а навярно едновременно
или почти едновременно, за което говорят фактите на дългото съвместно
съществуване и съперничество между Homo neandertalis и Homo sapiens, почти
100 хиляди години, а също неотдавна откритите Homo Florentines и Homo
avstralopitecus setuba, живели тук, на планетата Земя, само допреди не повече от
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10 хиляди години, т.е. в епохата, когато Homo sapiens’a провежда своята
неолитическа революция и създава предпоставките и факторите на цивилизацията.
Във всички тези варианти на хуманоиди, от които най-успешен ще бъде
Homo sapiens’a, има в различна степен вложени предпоставки, които качествено
ги отличават от останалите хоминиди – човекоподобни същества – предци на
днешните маймуни. Откритията на американските и канадските учени Ч.
Ламсдън, Г. Фолмър, Е. Уотсън, Р. Спери, М. Роуз, Р. Де Соса, Д. Смайли и др.
за „генно-културните кодове“, които задават „епигенетичните правила“ на
развитието на човека в неговите социални общности, ни обясняват до голяма
степен както изначалната способност на човека да прави култура , така и да се
труди системно за изпълнение на някаква цел, която излиза извън кръга на
програмата на неговите биологически инстинкти и която дейност качествено се
различава от културоподобната дейност, развивана от някои животни. Тези
открития потвърждават тезата на Г. Лайбниц, че в човека има изначално
заложени предпоставки, способности, а така също и предположението на
съвременника на Ч. Дарвин – американския учен биолог, подтикнал Ч. Дарвин
да развие своята еволюционна теория, – А. Р. Уолес, който върху базата на
изследванията на първите наскални рисунки от преди 40 хиляди години в
пещерите на Северна Испания и Южна Франция констатира три фундаментални
способности на първите разумни хора, а именно: способността да познават,
способността да творят в съответствие с представите си за красота и удобство и
способността да избират в съответствие с представите си за доброто и злото, т.е.
да бъдат свободни. Но всичко това са способности и принципи, които се
проследяват в процеса на цялата Универсална еволюция, движейки я към все повисоки форми на организираност, за да стигне до появата на Разума на Homo
sapiens’a, който започва да прави култура, чиито форми и дух да въплъщава в
своята история като продължение на естествената Еволюция.
Но трябва категорично да посочим, че проявите на принципите на Универсалната еволюция на нивото на физическата и химическата форма на организация на микро- и макро-Универсума съвсем не ни дават право да разглеждаме живота, биоеволюцията като своеобразно редуциране на принципите
на физическата и химическата организация на Универсума. По същия начин
нямаме никакви основания да разглеждаме човешката, социалната, културната
форма на организация в различни по мащаб и с различни функционални
възможности и роля социални общности като редуциране на организации и
общности на биологично ниво, т.е да интерпретираме социологията като
социобиология или биосоциология. Тук, както потвърждава цялата история на
човешката цивилизация възникват качествено нови степени в организация на
социалната материя. Тук, най-общо казано материята функционира, еволюира,
трансформира се в нови и нови форми и степени „привеждана“ в движение от
Разума на човека.
Именно във формите на културата и нейния дух в историческите епохи
виждаме с пълна сила реализацията на Антропния принцип, принц ипа на
действащия Разум. В историята той се проявява като Принцип на Свободата,
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който пък от своя страна извиква на живот Принципа на Дълга, с който са в
диалектическо единство. В хода на историята Разумът постига все по-пълно не
само своето начало, но и Дълга си да съхрани основите на живота като главно
условие да продължи своята Еволюция/История във Вечността като продължение на Еволюцията на Универсума.
Историята на човечеството като продължение на Универсалната еволюция в
други форми ни покзава как от възможностите на Разума да опознае и
пресътвори в технически средства и технологии се определят и мащабите на
неговото овладяване на геопространството и организацията на неговия социален
живот в различни форми, тръгвайки от родовете и племената, за да стигне до
съвременните държави и общества.
В началото на цивилизацията естествено липсва реалното усещане за
универсалност, за което наивно са говорели древните индийци, гърци,
китайци… То просветва като фикс идея в съзнанието на гениални пълководци
като Александър Македонски и постепенно ще узрее като трансценденталната
универсалност на Бога от монотеистичните религии на юдаизма, християнството
и исляма. Хилядолетието на Средновековието ще премине в приемането само на
тази трансцендентална Универсалност. Откритията на астрономията, математиката и физиката, на Н. Коперник, Г. Галилей, Й. Кеплер и И. Нютон ще дадат
на човечеството картината на Универсалната Механистична Вселена и ще родят
на Земята нациите и абсолютистките държави с тяхната строга механистична
йерархия. Теориите на еволюцията и особено релативистката наука постепенно
ще разрушават механистичната картина на света и на организацията на човечеството и ще му подготвят раждането на некласическата и постнекласическата
картина на света и в съответствие със създаваните на тази основа технически
средства и технологии човечеството ще овладява своето земно и околоземно
пространство и ще постига своята реална универсалност в глобалните
информационни, комуникационни, финансови, икономически, политически,
социални и военни мрежи. Разбира се, при тези преходи и мутации ще има
много напрежение, много конфликти, но процесът е открит – Историята, а
следователно Универсалната еволюция продължава.
Но проследяването в най-общи форми в хода на Универсалната Еволюция
показва категорично и действието на друг принцип, констатиран по отношение
на човешката история още през 60-те години на ХХ век, а именно –
ускоряването на нейния ход, който в историята след възникването на първите
древни цивилизации прилича на шеметен бяг. Логично е мнозина изследователи
на Универсалната история да търсят и крайната точка на сингулярността на
историята. Съвременната криза на материалната и духовната култура на
технологично водещите общества не е ли признак за изчерпване на потенциала
на тези форми на историята, чийто край, ако не настъпи катастрофа и гибел на
цивилизацията, вероятно би открил ново начало?
Изложените най-общо тезиси, които очертават принципите и параметрите на
Нова научна картина на света, ни дават достатъчно основания да говорим и за
необходимостта и възможността да се създаде в най-общи измерения Нова
форма на философията. Идеята за такава форма на философията бях издигнал
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още преди близо десетилетие, но, за съжаление, малко са опитите в тази посока
от водещата философска мисъл в света.
Факт е, че тази нова форма на философията трябва да се опре на основните
принципи на Новата научна картина на света, а също на характера на духовната
култура, технологии и водещи идеи на политическата и икономическата теория
за бъдещата форма на цивилизацията като глобална система. Факт е също така,
че тази Нова форма на философията трябва да отчете универсалния ход на
Еволюцията на Вселената и ролята на човешката цивилизация за продължение
на тази Еволюция в нейната Културна История и нейната Отговорност/Дълг за
съхраняването на основите на живота като главно условие за продължението на
тази Еволюция/История. Факт е също така, че тази Нова форма на философията
трябва да отчете универсалната взаимосвързаност на всичко във Вселената и
йерархията на зависимостите на различните образувания от непосредствените и
по-фундаментални форми и степени на Вселената. Логично е тази Нова форма
на философията да разглежда Разума не просто като земно явление, а като
космическо явление. Главната идея на тази Нова форма на философията
естествено е Хуманизмът, но разбиран не само като земно явление на човешката
култура, а като Космическо явление.
Основният метод на тази Нова форма на философията може и следва да бъде
Цялостният, системен, диалектически плуралистически монизъм при анализа на
всеки процес и явление тук, на Земята, и навсякъде във Вселената. Това означава
да се отчита при всеки познавателен и обяснителен процес въздействието на
всички фактори с водещата в определен момент, етап, период роля на един или
друг фактор, който отключва динамиката на системата на цивилизацията или на
Универсума и я насочва в определена посока.
И най-накрая, отчитайки наличието на всички посочени в краткия анализ
принципи на Универсалната Еволюция на Вселената, тази Нова форма на
философията снема, сваля т.нар. Основен философски въпрос за отношението
между Материята и Разума/Духа, натрапени на историята на световната
философия от гръко-римската и европейската традиция, защото те са
диалектическо Единство, което изгражда Универсума, интуитивно уловено още
от древноиндийската и древнокитайската философия.
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РЕЛИГИЯ И ОРТОДОКСАЛНОСТ В НАУКАТА И
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.
ОРТОДОКСАЛНОСТТА НА ЮДЕОХРИСТИЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СВОЕТО ДРУГО
СТЕФАН ПЕНОВ
Stefan Penov
RELIGION AND ORTHODOX IN SCIENCE AND CIVILIZATION.
THE ORTHODOX JUDAIC - CHRISTIAN CIVILIZATION IN ITS OWN OTHER
The fundamental dialectical philosophy can unite creationism, dirigisme, pantheism,
panentheism and theology with final causes. Then we have to consider Plato, Filonus from
Alexandria, Solomon Gabirol, Moshe Maimonides, St. Thomas, Leibnitz, Hegel and
Whitehead. Nevertheless we have to reconstruct the Proofs of Gods Being and Supreme
Existence. The contemporary science is also an object of investigation. We conclude that the
dialectic of orthodox, science and civilization is the leading principle of nowadays Judaic Christian and Greece-Roman Europe.
Key words: dialectical philosophy, creationism, dirigisme, pantheism,
theology, final causes; Proofs of Gods Being and Supreme Existence.

panentheism,

Сериозната диалектическа философия може да синтезира креационизма с диригизъм, панентеизъм, телеология и финализъм. Самите идеи за процеси на ставане и развитие, единството на иманентна и трансцендентна детерминация напълно отхвърлят фиксизма. Платон казва: “Първо трябва да разграничим две неща - какво е вечно и несътворено битие и какво е вечно сътворяваното, но никога несъществуващо” (Тимей, 28 а). Светът е “създаден от Демиурга”, има душа и тяло, цикли на прогрес и регрес, но вечно съществуват само “образците” в
Божия Ум (Платон, Хегел, Уайтхед). В “Монадология” ( § 39, 47, 78, 79, 89)
Лайбниц ясно подчертава, че чрез принципа на “предустановената хармония”
Бог е сътворил света като съвършен механизъм, при което “Богът-строител
напълно удовлетворява Бога-законодател”. Несъвършенствата, които трябва да
се коригират и контролират, идват от свободната воля и постоянното взаимодействие на сътворението. Монадите в сътворения свят са йерархично разположени единици с душа и тяло, като душата има различна степен на развита менталност. “Предустановената хармония” в “най-добрия от всички възможни светове” се отнася до липсата на пряко причинно извеждане и взаимодействие между духовно и телесно. Именно психофизичната конституция и индивидуалността
на монадите са предопределени от Бога. Същевременно Лайбниц доразвива кон131

цепции на Августин, чрез които показва, че постоянно се изгражда “Градът
Божий” или “Вселенската монархия”. При това положение на нещата Бог е едновременно в един и същ субект, макар в различно отношение, иманентен и
трансцендентен, като участва в делата на сътвореното. Хегел справедливо пише,
че “космологичното доказателство се опира върху онтологичното, което по-рано
не е искало да признае”. Битието е не само крайно, но и безкрайно, а това показва, че безкрайното, единното, абсолютното не е “вещ” или “предмет”, нито конкретен (в смисъл сетивен набор от свойства) обект от наличното битие на света.
То не може да се констатира с простата сетивна увереност (Гегель,Философия
религии - с. 403 - 405, 417).
Съвременният смисъл на онтологичното доказателство за съществуването
на Бога може да има само следния смисъл: Преди всичко, ако акцентираме върху
битието на Бога, няма да достигнем до доказателство и извеждане на субстанция-субект, защото битието е предикат, който показва една споделена или несподелена универсалия. Онтологичното доказателство за свръхбитието на Бога
се превръща в цялостна система на Универсума като едно сътворено, претворявано, сътворяващо и самото то творящо живо и все още тайнствено създание творец. Онтологичното включва в себе си групата на космологичните доказателства: случайното битие няма собствена истина извън необходимото битие на
Бога. Дори безкрайната сума от единични и ограничени битиета не може да бъде
причина за самата себе си или Първопричина, нито има онтологично основание
и единство. Към онтологичното се включва като частен случай и телеологичното с многобройните му интерпретации. Многоплановите ценности са организирани. Дори противоречащите си на пръв поглед цели и индивиди са субординирани и съподчинени на Плана на Провидението. Бог е източник на порядъка и
крайна цел на всичко съществуващо. Дори нещо повече: “Бог е създателят на
всички тела и на несъществуващите природи”,пише и св.Тома ( с. 54). А в
действителност социално-историческите, психологическите, моралните и прочие доказателства са също частен случай на онтологичното било пряко, било
посредством космологичните или телеологичните (Пенов,2000, с. 32, 81, 101,
192-193).
Телеологичното доказателство изхожда от Божественото ръководство, направляването на нещата и крайната цел във вселената “Ex gubernatione rerum, ex
ordine et ex fine”, както ги нарича Тома Аквински. Цялостното телеологично доказателство условно се разделя на две. Те се свеждат до порядъка и до финалността във Вселената. Ако “естествените тела” по някакъв начин насочено достигат целта си, както една стрела в мишената, когато е направлявана от ръката
на стрелеца, то съществува Едно целеполагащо начало. В цялата вселена съществува порядък като в един добре “благоустроен дом”. Това говори за Разумния
Разпоредител, т.е. Бог. Казано иначе, уредбата и действията на нещата са насочени към възможно най-добрия за тях изход, дори когато те не осъзнават това.
Вариантът на Тома Аквински продължава една много стара традиция, а същевременно е вдъхновявал авторите след него: Нравствената субстанция на Сократ,
числата (Питагор), Умът (Анаксагор), Единното като върховно благо и най-висш
образец за подражание, крайна цел за душата (Платон), целевата причина на
132

Аристотел, християнската патристика с учението за “най-висшето блаженство”
или единението с Бога като цел и “благодат”, надхвърляща “естествения порядък” (Августин).
Телеологията според Лайбниц е “предустановена хармония” от самия Бог. Тя
води към теодицея. За Волф това е външна божествена цел, за разлика от аристотеловата иманентна телеология. Шелинг я разглежда като принадлежност към
световната душа. Според самия Хегел светът е така запрограмиран, че неговата
организация и целта му, дори истинността на нещата, зависят от съответствието
им с абсолютната логика на Бога и със степента на развитост и осъзнаване на божествените понятия. Целенасоченото развитие, като иманентна телеология (Бог
като Абсолют е сътворил тенденция към усъвършенствуване на света и човека)
се разпространява не само върху човека, но и върху цялата действителност.
“Истинното познание на Бога - пише Хегел започва със знанието на това, че нещата в тяхното непосредствено битие не обладават истина”. “Абсолютното
битие поради своята доброта” разрешава на единичните неща “да се наслаждават” на своето конкретно и индивидуално битие и “тази наслада ги гони обратно
към единение с абсолютното” (§ 112, 42, 365, 205-212). Според един добър познавач на Хегел - Мърей Грийн, човекът с неговия субективен дух се намира
между природата и вечния свят. Той произхожда от “Създателя”, от първия от
всички светове, саморазвива се в една разумна и божествено сътворена природа.
Но предназначението на хората, крайната им “цел и съдба” отново е свързана с
вечния свят (Green. M.,1978 - с. VIII).
Може да се твърди, че само космологичните, телеологичните и вариациите
на онтологичното доказателство за битието/свръх-съществуване на Бога са играли и играят основна роля в човешката култура. Всички останали могат да се
сведат до техен частен случай. Според Хегел онтологичното доказателство е
не само водещо. То суборнира останалите, включва някои, а другите имат основание само чрез него. Онтологичното доказателство се формира във възгледите
на Платон, прецизно се формулира от Анселм, арх. Кентърбърийски, защитава
се от Декарт, Малбранш, Лайбниц, Хегел и Уайтхед. Според Хегел то “изхожда
от понятието за Бога и преминава към битието му”, доколкото самото понятие се
обективира в битието (Гегель, 1977, с. 485, 494). “Умът”, смята Платон, е найвисшето в човешката духовна реалност, той е истинското битие на човека. Това
е реалност, неотделима от нашето “Аз”. Има действена природа. Без да се променя от промените на тялото, от знанията, навиците, ситуациите, духовното
“Аз” остава същото от детство до старост, а и след смъртта на тялото. Освен това адекватно управлява душата и тялото. Проявява се като инструмент за проникване в “действително биващото”. А по определение реално е това, което е
несводимо към друго, неизводимо от друго и може пряко или косвено да действа
( Пирът, 207-208; Федон - 70, 73, 78, 93, 99).
Хегел не само е съгласен с тази позиция. Той я доразвива. Въвежда принципа
за единство, даже тъждество на битие и мислене. Ако битието като най-абстрактната категория, показваща аспект от реалността на субекта, без да прибавя друго съдържание или предикат, се приписва дори на случайни неща, възможно ли
е то да не се припише и на човешкия дух? Последният активно познава и дейст133

ва, има собствени предикати. Като отделен и реален субект,духът не е затворена,
а отворена монада, която несъмнено притежава битие. Само той при своята идеалност осъществява абсолютното единство на “понятие и реалност”. И тъкмо
чрез него (при прехода от сетивна увереност през разсъждение към нестандартно, спекулативно-диалектическо и систематизирано понятийно мислене) се прониква в извън-опитната сфера на действителността. Това е интелектуално-интуитивен акт, който изисква от душата “много труд”. Хегел, оценявайки високо само Платон, категорично отхвърля варианта на Анселм за онтологично доказателство: Бог е съвкупност от всички реалности, а битието е една от тях. Нашето
понятие за битие на Бога възниква по необходимост и следователно би трябвало
да има реално съдържание. За това още св. Тома справедливо е възразявал, че
тази истина “не е самоочевидна” (сравни: Hegel § 20, 86, 386, 169-170).
Еврейската религиозна философия, която е предшественик на Тома на
Аквински, напр. неоаристотелизмът на Моше Маймонид, развива концепция за
космологичните доказателствата. Синкретичната философия на Филон
Александрийски и неоплатонизмът на Соломон Габирол пък развиват
тоалността на онтологичното доказателство.Тук, обаче, авайя е всяко битие, но
само на иврит битието и Божието Име=Ха-Шем са акроними, при което с „йод“
започва „юдим“ и с „йод-хе“придобитата, но и дарена най-висша духовност.
Цялата хегелова система се превръща в разгърнато (Логика-Природа-Дух;
Изкуство-Религия-Философия) онтологично доказателство за Бога. Абсолютна неразделност на понятие и битие има само Бог. За него може да се мисли само като съществуващ, защото нямаме логическо и онто-гносеологично право да разглеждаме висшето нито само като абстракция (каквито са нашите понятия), нито като нещо конкретно с единични характеристики (какъвто се явява субективния дух във феномените на съзнанието). Хегел интерпретира Платон така:
“Бог е безсмъртно живо същество, тялото и душата му се полагат в едно цяло”.
Божествените понятия се обективират в света като абсолютна логика в действие
и стават реалности, прибавя Хегел. Божественият план започва реализация в наличното битие на природата като същност на съществуващото. Духът трябва да
може да се прояви дори в “несамостоятелното материално”, което е пасивна “екстензия” без самостоятелно развитие. И тъкмо в този смисъл всичко е реализация
на Промисъла: “тялото може да се нарече реалност на душата, правото - реалност на свободата, или цялата вселена въобще - реалност на божественото понятие” (Хегел § 91, 50-51; 1977 с. 481-495).Аналогия за човека може да се направи
с Т.Пенелхам( 1980,Оживяване и безтелесно съществуване).
За да не ограничаваме себе си чрез ограничаване съществуването на Бога с
емпиричното, единичното и случайното, за да не придадем на сетивната увереност статута на всеобщо, необходимо, закон или принцип и да изчистим понятието от индуктивното, представата, аналогиите и релациите, е необходимо да
реконструираме цялостната логико-онтологична система на универсума. Тази
система е вложена при сътворението му, променя се чрез проявяващата се духовна същност на човека, при социокултурната му дейност. Ето защо теоретичната система не е хронология на Сътворението, а движение на мисълта от теоретичните абстракции към мисловно-конкретното чрез дедукция и синтез на поня134

тия. При създаване на философска система за Бога, света и човека с помощта на
собственото съдържание на понятията като информация в чист вид, както тя битува във вътрешния свят на духа, мисълта ни трябва да се движи дисциплинирано съобразно обективно-субективната логика. Но трябва да се започне не с истината, а с доказателството на абсолютната идея на Твореца.
Хегел се оказа прав, че “противоречието в действителност движи света” / §
119/ и противоречия има във всички неща. Това се отнася както за такива
класически случаи като: реалното движение в пространството, което не е сума
от състояния на покой; преминаването на един плод от зелен в зрял; прехода
между живот и смърт; така и даже за съвременната космогония при теориите за
прехода от първоначалната сингуларност на Вселената към Големия взрив. Що
се отнася до модерната синергетика - без диалектическа логика на нея и’ липсва
не само цялостна детерминационна картина, но тя би останала само
констативно, а не обясняващо и предсказващо истинно познание. Също такива
примери са: противоречивостта между интегралното и диференциално смятане.
Ако интегралът е безкрайна сума от безкрайно малки, то все пак ние условно
приемаме процеса за завършен, а при всичко това резултатите от изчисленията
ни се оказват и теоретично, и практически верни. Противоречиво е, че можем да
прекараме безброй много прави през точка, ограничена по площ геометрична
фигура и през безкрайна равнина. При изчислението на корен квадратен от 2 ние
условно приемаме, че процесът е завършен или можем само да предполагаме, че
ще намерим или няма да намерим 5 единици или двойки по ред. Без да се
спираме върху актуалната и потенциална безкрайност, ще трябва и да
отбележим, че законите на крайните множества не следва да се пренасят върху
безкрайните. Въпреки това, още не е завършила дискусията върху: антиномията на Кантор за множеството на всички множества и по-голямата мощност
на множеството на всички негови подмножества.Т. нар.”парадокси на Ръсел” за
множества, които съдържат и себе си като елемент, са парадокси само за
формално-логическото мислене. Същото важи и за: множествата съставени от
натурални числа или множеството на всички абстрактни понятия /такива са
всички философски категории и в определен смисъл научните термини/, за
които може да се спори дали съдържат самите себе си в качеството на елемент.
Влиянието на ортодоксалността се откроява, колкото при Г. Хегел (Гегель,
Хегел, Hegel ) и А.Н. Уайтхед ( 1926, 1955, 1958,), толкова и при частни учени
като И. Нютон, М. Борн (5), В. Хайзенберг (1953, 1963), който посвети специална публикация върху темата “Естествено-научната и религиозната истина”.
Според М. Борн и В. Хайзенберг има много фактори, които карат “физика да се
сблъсква с абсолютните граници, зад които престават да са валидни точните
причинни връзки”. “И в сферата на живата материя и още повече в процесите,
свързани със съзнанието и волята, ще се достигнат непреодолими бариери, зад
които механистическото (материалистично) обяснение... ще стане напълно безсмислено” (1972, с. 80, 386). Хайзенберг е още по-категоричен, твърдейки, че
материята се обвързва с част от реалността, като по този начин “остава място
за такива понятия като Бог, човешка душа, живот”. “Прагматичният, емпиричен материализъм и догматизъм трябва да бъде разрушен”, защото съвременната
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му наука не съответства на “наивно-реалистичния начин на мислене” (1965, с.
168-172). Дори Айнщайн самостоятелно (1965) и в съвместната си книга с
Инфелд (1968) ясно подчертава, че в новата физика не може да има равноправно
място за полето и материята, тъй като “полето е единствената реалност”, а понятията “пространство”, “време”, “материален обект (... твърдо тяло) ... науката е
заимствала от донаучната мисъл” ( с. 131), ( с. 187). Сред явните креационисти
можем да изброим имената на: Е. Милн (1952), А. Едингтън (1928), Ч.
Шерингтън (1969), А.Едингтън ( 1928) , Дж. Икълз (1977,1978,1980) , М. Мюниц
(1965), Е. Маркес, Льометър (по Пенов,1996 ). Измежду по-съвременните представители на космологията и философията особено силно изпъкват Ст. Хоукинг,
де Нунес, Яки / Пенов,1996/. Видният англо-американски философ от първата
половина на века А.Н. Уайтхед (1926), който удачно съчетава ерудиция в областта на теорията на относителността, космологията, логиката, философията и
историята на културата, има съществен принос за разбиране на единството между философията, частните науки и религиозните доктрини. Той е почти единственият, който през ХХ век успя да съчетае креационизма на св.Тома с идеята за
постоянното участие на устойчивите форми в универсума, Абсо-лютното
Свръх-битие като единство от същност и съществуване на Бога и с идеите на
Хегел (Енциклопедия) за устойчивост в промяната на света и развитие, въпреки неотменимото субстанциално единство.
Ако направим опит за епистемологично систематизиране според юдеохристиянската традиция на шестте творчески епохи от книгата “Битие” (в романските езици - “Genesis ” или произход, на иврит: Берешит- Началото) – ще
установим, че това са странстващи сюжети и доста разпространени психологически архетипове / от шумерската цивилизация до съвременна Африка/ :
Шестте “дни” / יּ וּ ם- йом = ден, времетраене, период/ на Сътворението на света
от Бога могат да се представят като шест творчески, онто-хронологични епохи.
Чрез тях, както пише Хегел, Бог се реализира като Творец, при все че, и без света Бог е достатъчно определен (Гегель,1977, с. 355- 376). Не трябва, обаче, да се
смесват философски категории с естесвено-научни понятия и религозни образи.
Сътворението на човека “по Наш образ, и по Наша прилика”, със съответната
психофизична конституция, дава възможност да се защитават тезите на Т.
Аквински и Хегел. Както пише св. Тома “благодарение на съобразяването с Бога
и подчинението на благодатта” вярващият и сътворен човек е:
1.Capax Dei /Съсъд Божий/, способен на съюз с Всевишния и Него-вите
медиатори -ангели; 2. Образ на Светата Троица, като някой, който знае и обича Бога ( I, Q 93, a 4-5). От една страна това може да се тълкува в смисъл, че Св.
Троица присъства в самата душа като ефект на познание и любов. От друга страна, може да се приеме, че човекът като сътворен по образа и приликата на Бога и
небесното войнство, несъмнено е отражение на своя Творец. Разбира се, тази
прилика може да бъде само аналогична, а не еднозначна. Това дава достатъчно
основание неотомизмът да приеме, че човекът е трисъставен като единство от
органично тяло, душа (психичната личност на равнище съзнателно, подсъзнателно и безсъзнателно и задължително енергийно-полевите носители, които нямат физичен и биологичен характер) и дух като изконна монада, индивидуално
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сътворена от Бога, разгръщаща около себе си ментално поле и с единство на съзнателно “Аз”, самосъзнание, “съзнаващ себе си” дух като тоталност на личността ( Eccles, 1977, 178).
Израз на остатъчен сциентизъм, психична ригидност и религиозна
ортодоксалност е и космологичното доказателство за съществуването на Бога.
То не е прост аргумент, а представлява полива-риантна съвкупност от концепции, включващи логика, онтология, естествознание, теология и архетипове.
Може да се приеме, че тук се включват “доказателството от движение”, “действащата причина”, “възможното и необходимото” и “степените на съвършенство”
или равнището на онтична пълнота. Тъй като тази тема е развита в друго изследване (Пенов 2000, гл. II. 2), ще се задоволя само със следното. Неоспорим
факт е, че Т. Аквински в “Теологичния сборник” –( I Q 2 а 3, I Q 44 а 1, I Q 103 а
1) най-прецизно разработва тази система от 4 основни направления на доказателството. Общата логика, съгласно томизма на ХХ век / Макар, Гредт
,Райнщадтлер , Уипъл, по: Пенов 1996, гл.2 /, на която е подчинено изследването, е следната: Мисленето трябва да съблюдава принципите за непротиворечие,
тъждество и достатъчно основание под формата на причинно-следствена
връзка. “Невъзможно е утвърждението и отрицанието да са едновременни истини”. Освен това “Бог не би предизвикал... съществуване на противоположности”
при все, че за Него и това е възможно (Тома,1992, с. 47). И така, всеки краен и
ограничен субект, всяко отделно нещо трябва да има устойчива същност, която
да гарантира себеидентичността или тъждеството му. В противен случай субектите и нещата губят своята “каквина”. Материалните неща са структурирани, делими до безкрайност и всяка структура има своя структура и т.н. Могат ли тогава някакви вътрешни противоречия не само да движат, но и да “саморазвиват”
от низше към висше тези системи? Ако противоречията надделяват над тъждеството, тогава нещата по-скоро се разрушават, но не се развиват. Ако противоречията са “по-слаби”, тогава те няма да променят каквината на нещото и саморазвитие е невъзможно. Нека допуснем, че съществуват външни противоречия, но
по тази логика следва: Ако “А” е причина на “В”, “В” е причина на “С” и т.н., то:
Коя е причината на“А”? Нека това бъде “Ах”, но причинно-следствената връзка
продължава и стига до т.нар. “лоша безкрайност”, която не обяснява механизмите на детерминацията и не задоволява понятието на логико-онтична цялостност
и завършеност. Освен това Тома Аквински пише: “изначално и по природа на
дадено нещо е присъщо това, което се съдържа в самото него, и едва после онова, което то получава от друго. А творението има битието си от друго (т.е. Бог)...
без това друго то е нищо... природата му е такава, че бъде ли изоставено, творението ще бъде нищо” (1992, с. 52). Цялата томистка традиция поддържа тезата,
че следствието не може да превъзхожда своята причина, защото в противен случай следва логическия абсурд новото да се детерминира от небитието или нищото, което намира и хегелианска интерпретация (Hegel, § 389, § 50, 51, 161).
Само че, освен непротиворечието, ние сме принудени да не спазваме и закона
за изключеното трето. Напр.: корпускулярно-вълновия дуализъм в квантовата
механика, хипотезата на Гел Ман за кварките, принципите на Бор и Хайзенберг,
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както и дилемите около стационарна, разширяваща се или свиваща се Вселена
(в зависимост от това дали коефициентът “К” при разликата от абсолютните
стойности на Е/к и Е/р е 0, “-1” или “+1”) са може би решими поне според
учени като Инфелд, Едингтън, Хайзенберг, или Патрик Мак-Гиър, Дж. Икълз и
Маргенау, само чрез нещо трето: напр. единната теория на полето, като за
някои от тях - Милн и Мюниц, третото над двете е само Бог (1965- 171, 1952174). Не по-различно е отношението на фундаменталните науки и към антиномиите, които можем да формулираме от обективно противоречиви единства
като: белтъчни макромолекули –нуклеинови киселини, или психика и
неврофизиология – психо-физиологичния, респективно психофзичния проблем.
По този повод нобеловия лауреат Икълз издигна и хипотеза за ”детекторната
зона на мозъка”(Popper- Eccles, 1977 - 148, 169).
Голяма част от езотериците и сциентистите не спазват нито един от
принципите на диалектическата логика и нарушават повечето познавателни и
изследователски процедури. А познавателните методи и техническите средства
трябва да съответстват на поне предполагаемата природа на изследваното, т.е.
субектът трябва, запазвайки себе си като дух и саморазвивайки се, да се отдаде
във властта на изследваното и на обективно въплътената Логика. “Ние не трябва
да разбираме това движение напред така, като че ли благодарение на него към
логическата идея се прибавя отвън чуждо съдържание” пише Хегел. Ето защо,
когато се интересуваме от синтеза на логика и хронология на сътворението, тогава епистемологията се замества с физика, а не с метафизика: “... именно собствената дейност на логическата идея определя себе си по-нататък и се развива в
природа и дух” (Гегель, §43, 50, 159).
“Абсолютната идея” се определя от Хегел като “разумно понятие”.
Философската категория като понятие е “душа” и, колкото и да е обективно
понятието, то не “изключва единичността”, но в познанието я обвързва
с”всеобщност”..Единството „свобода” - “личност” изисква изход от “непроницаемата, атом/ар/на субективност” и взаимодействие със”своята собствена обективност”.“Всичко останало”, пише Хегел, ”е заблуда, смъртност,
мнение, стремеж, произвол и преходност; единствено абсолютната идея е битие, непреходен живот, знаеща себе си истина и е всяка истина, цялата
истина”(Хегел, Логика,1967 ,с. 347- 348 ).
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ И ЕТИЧЕСКИ
ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРЕХА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА
Elena Petrova
RELIGIOUS – PHILOSOPHICAL AND ETHICAL DIMENTIONS OF THE SIN
The article explores the essence of sin from the religious and philosophical perspectives. Sin is
viewed as a basis of many religious theories of salvation. The author focuses attention on the
major role played by the concept of Christian salvation in the development of philosophy.
Key words: sin, fear of death, moral law, salvation, theoretical competition

В преломни, кризисни и рискови за обществата периоди се засилва
интересът към моралните прегрешения и нарушения и към съвестта като
вътрешен регулатор на човека престъпил нормативните граници и изпитващ
чувство на вина за стореното. Тогава в индивидуалното и в масовото съзнание
настъпва нарастващо търсене на отговори на значими за отделните хора
въпроси, отнасящи се до: греха, смисъла и кратковременността на човешкото
съществуване, отговорността и достойнството, с които хората трябва да го
изживеят. Симптоматично е, че в теоретическото и в практическото мислене
социално-икономическите и политически кризи все по-често се разглеждат като
следствие от действието на два основни субективни фактора: 1) неспособността
на властовите елити да управляват компетентно вътрешната и външна политика
на отделните държави или транснационални съюзи като ЕС и 2) моралната
деградация на обществата, обхващаща голяма част от техните общности, групи
и индивиди, която улеснява: преминаването на допустимите от морала граници
на човешкото поведение и дейност; заобикалянето и неприлагането на юридическите закони и тяхната лобистка промяна: неоправданото декриминализиране на престъпленията и корумпирането на правната система.
Деградацията, която се проявява във формите на девиация, инверсия и
релативизъм в ценностната система на обществото е един от факторите, който
води до стесняване на пространствения обхват и функции на правото, чиято
фундаментална нормативна база е моралът. Неговата криза неизбежно отслабва
и намалява ефективността на правната система.
Крайният резултат от отслабения нормативен контрол в обществото и
държавата е отказ от прилагането на наказателни санкции спрямо нарушителите
на морала и правото. Тогава в масовото съзнание този отказ започва все по-често
да поражда сред хората компенсаторната нагласа самите те да поемат ролята на
140

тези два института и да изпълнят санкциониращо-наказателните им функции.
Формите, в които санкционирането се извършва, са най-разнообразни, но според
нас най-често срещаните и едновременно с това най-ефективни са тези, които се
опират на религиозния морал за извършения грях – нарушение на универсалния
морален закон и на личното или груповото отмъщение (вендета) на хората,
станали жертви или близки на жертвите на различни престъпления, при които са
нарушени светският морал и юридическите закони.
В теоретичен план при интерпретирането на греха преобладава
религиозната гледна точка, която може да се срещне в различни религии като
юдаизма, индуизма, будизма и гръцкия пантеизъм. В тях грехът най-често се
разглежда като нарушение на универсално-трансцендентния закон, включващ
моралните заповеди, предписания и изисквания на Бога за добродетелно
поведение и действия на хората
Религиозно-етическите измерения на греха в юдаизма, индуизма и
християнството
Преди да пристъпим към разглеждането на феномена грях, ще го
разграничим от порока. Грехът, както се отбелязва в хилядолетната история на
неговото интерпретиране, е нарушение на универсалния морален закон, а всеки
порок е проява на отрицателно качество на личността – на нейния характер и
воля (НРМЕ 2006: 244–45). При пороците властват желанията, страстите и
емоциите. Те са израз на слабата воля на индивидите. Пороците нанасят вреда не
само на отделните хора, но и на обществото. Доминирането им в начина на
живот води до отказ от преследването на по-висши духовни цели и ограничаване
на човешкото съществуване само в рамките на настоящето, в което могат да
бъдат задоволени желанията, удовлетворени страстите и консумирани благата.
Пороци като лакомия, скъперничество, пристрастеност към алкохол, наркотици,
порнография, хазарт, гуляйджийски и развратен начин на живот, могат да се
разглеждат като образ-индикатор за настъпващата морална разруха и
опустошеност в отделни общества и хора.
Генеалогично понятието грях в юдаизма произлиза от т.н. „първороден
грях“ на Адам и Ева, които са нарушили заповедта на Бога да не откъсват плод
от дървото на познанието, даващо знание както за доброто, така и за злото.
Митичните родоначалници на човешкия род до този момент не са знаели за
съществуването на злото. Дяволът, приел образа на Змията, ги изкушава и
тласка към грехопадение с твърдението, че в деня, в който вкусят от забранения
плод, не само че няма да умрат, но ще им „се отворят очите“, ще станат „като
богове“, знаещи добро и зло“ (Битие, 3: 1–5). Изкушението поражда: първо,
съмнение в божествените заповеди и, второ, подтиква Адам и Ева към
практическо действие – неподчинение, с което те искат да установят тяхната
основателност. Това действие води едновременно до: девиантна промяна в
характера на отношението им с Бога, дължаща се на откриването на елементи на
неистинност и фалшивост в него; отвръщане на вярата им в Бог; отказ от
изпълнението на дълга си към Бог; отдалечаване от Бога и излизане извън
„обсега на божествената му закрила“; промяна в насоката на човешкото
съществуване – вместо нагоре към божественото пространство, то става
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насочено надолу – към земното; изхвърлянето им от царството божие и
превръщането им в смъртни, нещастни, страдащи и живеещи в страх и отчаяние
човешки същества (ERЕ 1987, 13: 328; Фери 2010: 18–19). Цената, която те
трябва да заплатят за този свободен акт на проявена воля, е изгонването им от
Рая, където са живели без страх щастлив и хармоничен природен живот.
Непокорството, което безбройните изследователи на греха определят не само
като непослушание, но и като бунт срещу изискванията на универсалния
космически и морален закон на трансцендентния Бог, им дава възможност да
„прогледнат“, т.е. да станат равнопоставени на техния създател в познанието и
да видят, че съществуването на земята е под формата на противоположности,
при която на духа (светлото) противостои материята (тъмното), на доброто –
злото, на ада – раят. При човека противоположностите се проявяват като
единство на дух и тяло, разум и страсти.
Грехопадението, като избор и проява на свободната воля на човека, което
Августин Блажени интерпретира в труда си за „Свободната воля“ (De libero
arbitrio), по своята същност е трансгресия – преминаване отвъд границите на
доброто, очертани в моралните заповеди и забрани на Бога, в пространството на
злото (Дявола), което в Посланието на ап. Павел до Римляните е определено
като заливащо света (Рим. 5:12). Бог наказва прегрешилите не само с
изгонването им от Рая и с превръщането им в обикновени, смъртни хора, но и с
наследяването на греха от техните бъдещи поколения, независимо от моралния
или неморален характер на начина на живот, който те ще водят. Грехът става
нещо като втора природа на хората, на които много трудно ще бъде отново да
извършват добро, след като са свикнали да вършат зло (Иер. 13: 23).
Отбелязаното в Библията поведенческо закрепване на нагласата за
неподчинение и непослушание води, както съвременната психология би
определила, до трудно променима във времето установка. Затова Бог
предупреждава хората: че „ако не ме слушате и не изпълнявате всички тия
заповеди, ако презрете Моите наредби, и ако душата ви се погнуси от Моите
закони, тъй, че не изпълнявате всичките Ми заповеди, като нарушите завета ми
(…)“ (Левит 26:14–16) то и „ (...) Аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви
накажа седемкратно за греховете ви (...), градовете ви ще обърна на пустиня (...)
ще опустуша земята ви (…) ще ви разпилея между народите (...) и.. ще вселя
страх в сърцата (...) и ще загинете между народите (...), а останалите ще изтлеят
поради беззаконията си в земите на вашите врагове и поради беззаконията на
бащите си ще изчезнат“ (пак там: 28–40). Градираната суровост на наказанието
на трансцендентния Бог срещу беззаконията и престъпленията на хората, чрез
които се нарушава интегритетът, пълнотата и хармоничността в космоса и
изоморфизма на съществуващия ред в космоса и на земята, има своя предел.
Господ декларира, че никога няма да стигне дотам да ги презре и да се погнуси
от тях, а още по-малко да забрави земята и завета с техните прадеди (пак там: 42,
44). Нарастването на наказанието е релевантно на възможностите, които Господ
предоставя на хората, за да спрат да нарушават моралния закон и произтичащите
от него заповеди и задължения. Преди да ги накаже с наследяването на греха,
при което настъпва заличаване между греха и субекта на греха. Той иска от тях
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грехът да престане да бъде актуален и най-вече да не води до смърт, до желание
да се убие Божия син или да се убие човек (ЕRЕ 1987, 13: 328). Бог е справедлив
при раздаването на наказанията, понеже за него човешката душа е прозрачна и
отворена и Той, за разлика от хората, може да види кога дадено убийство е
извършено без умисъл и кога с умисъл. Когато то е без умисъл, а по невнимание
или при самозащита, тогава човекът се изпраща в изгнание, а не се наказва с
отнемане на живота му ( Числа 35:11–15). В Стария и Новия завет са отбелязани
множество форми на грях – от състрадание, всезнание, завист и омраза.
В християнството, за разлика от юдаизма, причините за греха като
непокорност и непослушание, не са външни, а вътрешни, дълбоко вкоренени в
човешкото сърце. В евангелие от Матея се казва, че „Онова, което що излиза из
устата, иде от сърцето: то именно осквернява човека; защото от сърцето излизат
зли помисли, убийства, прелюбодеяние, блудства, кражби, лъжесвидетелства и
хули: това осквернява човека“ (Мат.15: 18–20). Тук освобождаването от греха е
работа на Бог, който жертва своя син за да покаже на хората, че „умирането за
закона“ ще става вече чрез тялото Христово, чиито край е вечен живот (Рим 6:
22–23).
Със саможертвата на Христос, която е израз на божия любов, милост и
снизхождение към човека, се слага край на наследяването на греха и се поставя
началото на религиозно-ритуализираното освобождаване от него и началото на
освобождаването му чрез възкресението от страха пред смъртта като израз на
крайността и необратимостта на човешкото съществуване. Всичко това на свой
ред поставя началото на нова ера в отношението, вече опосредено от уникалната
личност на Божия син, на човека с Бога и на вярата в него. Божественото
престава да се възприема само като безличностна, невидима реалност и логос,
тъждествена с универсалния закон и ред, а като личностна и видима, чиято
любов към хората, по-силна от страха пред смъртта, ги спасява като личности.
Сродна и близка, но не и идентична, до интерпретацията на греха в юдеохристиянството и неговите основни форми на проявление, е неговата
интерпретация в ранния и по-късния индуизъм.
В Риг веда за първи път се среща понятието грях като нарушение на
универсалния космически и морален закон рта (рита), който поддържа
хармонията и реда във Вселената и земното общество и цикличността и
равновесието в природния свят.
В по-късните Веди, а след това в Брахманите, Упанишадите и в различните
школи на късния индуизъм космическият нравствен закон вече се конотира с
понятието дхарма като закон за моралния ред в обществото и отношенията му с
живата и неживата природа, космоса и населяващите го разумни същества
(Петрова 1998:70). Дхарма след това преминава и в будизма, където има същия
статус и значение на закон, поддържащ моралния ред в космоса и земното
общество.
Наследяването на греха се среща в ранния индуизъм в Атхарваведа, където
то се свързва с неизпълнението на дълга както от страна на разкайващите и
молещите се за опрощение хора, така и с греха, извършен от техните предципитри. Греховните действия, които те извършват срещу Главния бог Брахма,
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другите богове и хората – близки и чужди, са резултат основно от невежество,
заблуда и незнание и имат не само локално и глобално, но и космическо
измерение. Те водят до: нарушаване на хармонията в тези пространства;
пренебрегване и подценяване на познанието; неосъзнаване на божествената си
природа и до загуба на добродетелността. В Аюрведа 20 се отбелязва, „че всяка
мирска дейност е предназначена за благополучието на всички живи същества“.
При грешниците дхарма като добродетел е заменена от адхарма – недобродетел.
Тази морална конверсия в Законите на Ману е представена по следния начин:
„Недобродетелта (адхарма), извършена в този свят, не дава веднага плод като
земята, но постепенно увеличавайки се, тя подрезва корените на този, който я
извършва. Ако наказанието не застига самия престъпник, то неговите синове;
ако не са синовете – то внуците му; но съвършената добродетел (дхарма) не
оставя без последствия за извършителя й“ (Законы Ману: 4. 173–174) .
Наказанието за греха все някога ще застигне своя извършител, чиято душа,
според „Падма Пурана“, преминава 8 милиона и 400 хиляди прераждания, 400
хиляди от които в човешки вид. Само човешката форма предоставя на душата
„възможност да постигне себепознание и да се освободи от цикъла на самсара“
(превъплъщенията) (Госвама, С. даса 1994:49). Затова грешниците са отправяли
горещи молби за опрощение на греха към Бог Варуна, чиято основна функция е
била да следи за спазването на моралния закон.
Опрости ни греховете на нашите предци, и тези,които ние сме извършили
с телата си поради заблуждения. (Атхарваведа : ІV, 3).
Тук откриваме, също както при юдаизма, липсата на разграничение между
греха като деяние и неговия реален извършител. Нарушението на закона също
ще бъде санкционирано в бъдеще, макар че Бог го улавя в настоящето, в мига на
извършването. Но на императивите-заповеди и предписания на универсалния
морален закон са придавали едновременно и деонтичен смисъл и те са се
възприемали като задължение и изпълнение на дълга към висшия Бог–Брахма,
заемащ централно място в триадата управляващи богове (тримурти), в
ксенотеистичния индуизъм и към предците и паралелно с това аретичен смисъл
– като изисквания за добродетелен живот на хората и останалите богове,
действащи на земята.
В индуизма интерпретацията за онаследяването и наказанието за греха в
миналото – до възникването на съвременната биоетика и по-специално на
генното инженерство, най-често се е свързвала със закона за кармата. Но още
преди да бъде оформена тя, като теория за причинно-следствената обусловеност
на индивидуалното поведение, в Ригведа е отразено възмущението на хората
срещу несправедливо наказване за чужд грях, в което се казва „не допускай , о
царю, аз да страдам за греховете на другите хора“ (Ригведа ІІ. 28.9).
Основното различие между религиите на юдаизма и индуизма при
разглеждането на греха е в начина на освобождаването от него. Индуизмът дава
възможност на хората сами да се очистят от греха по няколко различни начина:
1) разкаяния, молитви и жертвоприношения; 2) добродетелни действия, чрез
които контролират поведението и отношенията си с Бога; 3) чрез размишления
върху злото, което са извършили с мисли, думи и дела; 4) прехвърляне на греха
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върху свещените крави, които се отвеждат на специално място, за да се
освободят от него – метод, ползван от брахмани (Ригведа ІV, 23.8) и 5) чрез
механизма на прераждане на човешката душа. Когато хората не се възползват от
първите четири начина за очистване от греха и омилостивяване на боговете, то
бог Варуна, отговарящ за функционалното приложение и изпълнение на
моралния закон, ги „хваща в мрежите си“ и ги наказва (Атхарваведа: ІV, 16.1.3).
Идентична символна форма за залавянето на грешниците чрез „мрежите на
Бог“се среща и в юдаизма (Плач Иер. 1:13).
При юдаизма преобладават първите три начина за освобождаване от греха, а
при християнството доминиращо става ритуализираното освобождение от
смъртта чрез възкресението на Христос, при което възкръсва не само душата, но
и тялото. Днес обикновеният християнин може да намали чувството си за вина
за извършения грях в настоящето по два начина: 1) с изповед, молитви и
разкаяние и 2) с добри дела в полза на другите хора.
И в индуизма, и в християнството се обръща голямо внимание на
ритуалното очистването на тялото като средство за овладяване на страстите и
като част от подготовката на човека за преминаване в божественото
пространство. В Аюрведа са поставени основите на съвременната етика на
храненето, а в Санкхя йога се акцентира върху медитирането и дишането като
фактори за удължаването на човешкия живот и като средство за навлизане в
универсалното информационно пространство, даващо на човека достъп до
информация, която той не може да получи чрез своя разум.
За най-тежък грях в юдаизма, а по-късно и в християнството, се определя
нарушението на десетте Божии заповеди. Тук на първо място стои
богохулството срещу Светия Дух ( Мат. 12: 31–31), след това словоблудството
(Мат.12:36–37, а на трето място убийството на човек. Някои съвременни
изследователи като Стефан Пенов акцентират върху „7 язви или смъртни
грехове, които поразяват и разяждат и съвременното човечество (...) Те са:
Синдромите на Каин, Вавилонската Кула, Атеизмът, Златният телец, Новият
Вавилон, Синдромите Понтиус Пилат-Каияфа (...)“ (Пенов 2013: 136).
В индуизма, в Аюрведа 22 също са отбелязани 10 греха. Там се казва:
„Следва да се избягват десет греха, отнасящи се до тялото, речта и ума: насилие
(химса), кражба (сейа), прелюбодеяние (анятха кама), осъждане (паишуня),
сквернословие, неправилна реч (анрита вачана), сплетни (самбхина алапа),
разрушение (ъяпадар), завист (абхидя), възприемането на другите като
противници (дригвипарьяя)“ (цит. по Б. Мартинов 2010: 350).
Персоналното наказание или въздеянието в юдео-християнството е според
делата в условията на земния живот и след смъртта при т.н. Страшен съд (
Иисуса, син Сирахов 11: 26; Мат. 16: 27), същото важи и за наказанието на
народите ( Мат. 25:31-32; Йоан 5: 24), което е особено тежко за онези, които са
приели Антихриста.
В индуизма грехът лежи в основата на страха от: наказание, най-страшното
от които е това, което след смъртта не позволява на човека да отиде в света на
предците, страдание и от прераждане в най-отвратителни и низши животни. Той
е следствие от неморалните помисли, намерения, постъпки, действия и думи на
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отделните хора. Почти идентични са неговите измерения и при религията на
махаяна в будизма (Радхакришнан 1996: 158). При будизма доброто – кушала, се
разглежда като непривързаност, добронамереност и разбиране; а злото
(акушала) – като завист (рага), омраза (двеша) и заблуда (моха) (Кьун 2007: 23).
И при индуизма, и при будизма характерът на действията на човека – добри
или лоши, е в зависимост от намеренията и от личния избор на човека, имащ
свободна воля, т.е. свободата сам да промени кармата (съдбата) си. Кармата
може да се разглежда като проекция на етичните последици от поведенческото
неспазване на закона – дхарма-кая, разглеждан от Хинаяна и Махаяна като
всепроникващ духовен принцип и първооснова на цялото съществуване.
Правилните, съзвучни на дхарма действия, мислене и реч са предпоставка за
добродетелен начин на живот и за добра карма. И тук мотивацията остава
непрозрачна за хората, но не и за хилядоокия Бог. Нарушението на морала може
да доведе човека до множество престъпления спрямо другите хора, включително
и до тежки, нехуманни прояви като грабежи, различни видове насилия и
убийство, които го превръщат в грешник и престъпник.
Тълкуването на нарушението на универсания морален закон като
престъпление в древността произтича от липсата на оформено правно съзнание
и регулация, които възникват по-късно в класовото/кастовото общество.
Някои изследователи считат, че в морален план дхарма е проявление на
кармата, но според нас, ако се спазва дхарма, то тогава процесът на
преражданията-самсара може да се прекрати, защото се прекъсва причинноследствената връзка, при която нарушението на закона поражда наказание под
формата на прераждане в нисши или по-висши форми на живот. При Хинаяна
моралът е (според Радхакришнан) „като цяло отрицателен процес на
пречистване на душата от светското желание и злото“, а спасението от тях е
достъпно за малцина и най-вече за онези, които имат силата да се откажат от
„собствените нравствени заслуги в името на спасението на другите“
(Радхакришнан 1996: 65). При Махаяна до спасение може да достигне всеки,
независимо от произхода си, само ако спазва закона, предан е на Бог, и да
премине многобройни небесни съществувания, позволяващи му да достигне до
свободата на душата, т.е. до свободата от прераждане.
Животът, съобразен с моралния закон, е щастлив, добродетелен, позволяващ
постигане до висшето благо – „царството небесно“ и до окончателно спасение от
земния, смъртен начин на съществуване. Общата морална основа на този живот
са основните морални принципи, ценности и добродетели на религиите,
залегнали в Моралните им кодекси, които, от своя страна, стават база на
Кодексите на християнските братства и ордени и на индуиските и будистките
Кодекси на ашрамите и сангхите. Днес една видоизменена част от тях е
залегнала в основата на гражданските и професионални кодекси и в законите на
гражданското общество, в които хората са търсили баланс между нормите
задължения, забрани и санкции, за да не бъдат несправедливо осъждани и
отхвърляни нарушителите им от обществата и общностите.
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Философската интерпретация на спасението
В нашето изследване ще акцентираме върху философските измерения на
понятието грях, което лежи в основата на „фундаментално нефилософското,
дори антифилософско“ (по определението на Люк Фери) християнско учение за
спасението и неговата роля в разграничаването на философията от религията и в
развитието на философията и етиката.
В древността различните религии и философии са разглеждали спасението
като начин за преодоляване на страха от крайността-смъртността на човешкото
съществуване. Страхът е предизвикан главно от приемането на смъртността като
израз на „необратимостта в човешкия живот“, която принадлежи на миналото, а
носталгията по него непрекъснато поддържа в паметта спомена в настоящето
съществуване, като не позволява на хората да бъдат щастливи. Религията е
вярвала, че този страх може да се преодолее чрез вярата в един отдалечен
трансцендентен и любящ Бог или в неговия син- богочовек Христос-спасител,
който „бързо е въздигнат високо над човешкото съществуване и завинаги остава
там“ (Удхед 2007: 63) и чрез подчинението и смирението пред неговия закон. Тя
е завладяла хората с надеждата, че ще ги спаси от смъртта, като ги дари чрез
възкресението с безсмъртен живот. Философията, от своя страна, е смятала и
продължава да смята и до днес, че превъзмогването на смъртността на човека е
било и трябва да бъде работа на самия човек, на неговия разум, воля,
способности и практически умения, които се явяват основен инструмент за
опознаване на света, другите и себе си и ни позволяват да проявим критичен дух
и да преодолеем страховете си. Или както синтетично отбелязва Л. Фери, „ако
религиите определят себе си като учения за спасението чрез Друг, чрез Бог,
големите философии, могат да се определят като учения за спасението чрез
самите нас без помощта на Бог (Фери 2010: 16). В основата на самоспасението
философията поставя трезвомислието и мъдростта, позволяващи ни да стигнем
до разкриването на същността на нещата и до откриването на отговора на
въпроса: Как се постига щастлив, свободен и добър живот в условията на
крайното ни земно съществуване?
Но от ІI век християнското учение за спасението като нова религиозна
теория влиза в ожесточена конкуренция с гръцката философия, а след това и с
последващите философски учения, които до Възраждането успява успешно да
измести от умовете на хората и като цяло да превърне философията в нейна
„слугиня“. Люк Фери, който изследва тази промяна в статуса на философията,
обвързва успеха на християнското религиозно учение за спасението със
способността му да:
1) „си присвои философския речник, като придаде на термините нови
значения, религиозни, и на свой ред (...) предложи нов отговор на въпроса за
отношението ни към смъртта и към времето”, което ще му позволи да измести за
векове наред отговорите на философията (Фери 2010: 59);
2) остави място за „упражняване на разума“ върху евангелските текстове и
върху природата като божие творение;
3) направи компетентна съпоставка между религията и философията, за да
разберат хората по-добре същността на християнството;
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4) предложи нови морални идеи, които са възприети дори от модерната
философия и атеистите(пак там: 59–60).
Промяната в сферата на теорията се свежда до замяната на: отъждествяването на божественото с безличния космически ред от отъждествяването му с
уникалната божествена личност и съответно на логоса с този на личността на
Христос: разума като познавателен инструмент с вярата, при което достигането
на истината ще става не по пътя на „упражняването на човешкия разум“
характерен за философията, а по пътя на вярата, доверието в Божия син,
базирани на смирението; собственото мислене с мисленето чрез друг и
превръщането на философията в „схоластична школска дисциплина, а не
мъдрост, ръководство за живеене“ (Фери 2010: 61–71).
Християнството предлага нова теория за морала, чиито нови идеи се оказват
революционни и крайно модерни. В основата на християнската етика се
поставят понятията за: за свободната воля като условие за свободата на избора и
добродетелта; първенството на моралния дух-съвестта пред буквата на закона;
всеобщия универсалистки морал, базиран на достойнството на всички хора в
едно ново общество, в което те са равнопоставени и свободни да изберат как да
действат и живеят (пак там: 72–78).
Превръщането на философията в схоластична дисциплина се дължи главно
на „теоретичната революция“, която извършва християнството чрез своето
учение за спасението. В нея, както отбелязахме вече, се преминава от
космическо към личностно схващане на логоса, довело до промяна в характера
на спасението, което става лично с патерналистки оттенък. Съдбата на човека
вече е в ръцете на божествена и обичаща личност. Любовта у Бога е по-силна от
смъртта, а любовта на човека към него е на безгранична привързаност и вяра в
неговите възможности да го избави от страха пред смъртта и го направи
безсмъртно същество.
Обръщането на философията към анализа на религиозните учения и
свързаните с тях понятия има значение както за по-пълното осветляване на
историческото развитие на самата философия, така и за разбирането на приноса
на религиозните теории в развитието на модерната философия и етика.
Познаването им позволява да се даде аргументиран теоретичен отговор за
настъпващия ренесанс на някои религиозни идеи в „неочаквани моменти“ от
живота на съвременното секуларизирано общество.
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“ВЪТРЕШНО”-РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ
НЕДЯЛКО ТАШЕВ

Nedjalko Tashev
THE INNER RELIGIOUS TOLERANCE
The Integration as a human interaction is a mechanism for their mutual understanding and
acceptance. It is a product of the tolerance .The tolerance strengthened by the knowledge,
the openness, the communication and the freedom of the thoughts, by the conscience and the
beliefs. The tolerance is the harmony in the differences. It is not only a moral duty but also a
political and legal requirement.
Key words: Integration, Tolerance, Harmony in difference, Culture of War, Culture of Peace;

Ясно за всеки е, че без етническа, верска и конфесионална толерантност не би
могло да бъде осъществен процесът на интеграция на различните малцинствени
общности/религиозни малцинства в зараждащото се (вече) гражданското
общество в Р България, в ЕС и съвременното „Глобално село”. Но самата
интеграция не би могла да се осъществи, ако няма разбиране на концепцията за
нацията като социокултурна (гражданска, политическа, духовна) общност.
Известно е, че инерцията, свързана с разбирането на нацията като етнокултурна
(етноцентрична, кръвнородствена, племенна, конфесионална) форма, е
причинила и продължава да причинява много грешки и несполуки в процеса на
националната ни консолидация.
Интеграцията като взаимодействие между хората и механизъм за тяхното
взаимно опознаване и възприемане е преди всичко толерантност. През ноември
1995 г. на ХХVІІІ-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж
е приета Декларация за принципите на толерантността. В чл. I, ал. I се казва:
"Толерантността означава зачитане, приемане и правилно оценяване на богатото
многообразие от култури в нашия свят и на всички форми и начини за проява на
човешката същност. Толерантността укрепва чрез знанията, откритостта,
общуването и свободата на мисълта, на съвестта и на убежденията.
Толерантността е хармония в различието. Тя е не само морален дълг, но и
политическа и правна потребност. Толерантността като добродетел, която прави
мира възможен, спомага за замяната на "културата на войната" с "културата на
мира" и ал. ІV-та: "Постоянството по отношение зачитането на човешките права
като проява на толерантност не означава толерантност към социалната
несправедливост, нито отказ от своите или отстъпчивост към чуждите
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убеждения; то означава, че всеки е свободен да се придържа към собствените си
убеждения и признава това право и на останалите хора; то означава признаване
на факта, че хората, различаващи се по естествен начин по своите
антропоморфни белези, социално положение, реч, поведение и ценности, имат
правото да живеят в съгласие и едновременно с това да запазят своята
индивидуалност; то също така означава, че възгледите на един човек не могат да
бъдат налагани на другите хора." (Декларация за принципите на
толерантността’ 1995 год.).
Нетолерантността е нетърпимост към всички различия, отричане на всяко
чуждо мнение или истина. Историята показва, че принципите на толерантността
по отношение на другите хора, култури и религии трябва да бъдат изстрадани за
да бъдат достигнати. Те не се появават като рафинирани достижения на
хуманитарни щения или конференции, а изживяват агонията си във времето.
Културата на толерантността, в социален, общностен план е следствие от
политика за възпитаване на индивидите в приемане на различното. Това
противостоене на многовековната практика на насаждане на отричането на
другостта, на крайното й дискредитиране е достижение, появило се, в историчен
план, не толкова отдавна. Имам предвид, че въпреки „уроците”, налични и в
далечното, и в близкото минало, и в настоящето, продължаваме да срещаме явни
премери за незачитане, неприемане на Другото. На това Друго, с което може да
живеем от двете страни на една улица поколения наред и да не го забелязваме.
Редно е да бъдат различавани смислите на понятията „толерантност” и
„търпимост”. Въпреки явната смислова близост съществува и определена
разлика. Ако толерантността, като такава, предполага разбиране, уважение към
различното, неговото приемане на база на това, че съществуването на
определеното като ерест или чуждата религия е единствено според волята на
Бога; че Другият е също раб Божий; то често търпимостта е извинение за
налична дистанция. Дистанцията, „незабелязването” на другостта често е
обусловена от неразбиране, необразоване, непознаване и, основно, нежеланието
за това. Полярността „мое - чуждо” е иманентна не само за индивидите, но и за
социумите. Първенстваща роля има принадлежността към семейство, род, етнос,
държава, вяра и т.н. Другото, различното не се приема. Търпи се, съжителства се
с него, но дори не се правят опити за проумяването му. По-високите култури и
цивилизации поглъщат, но често и се интегрират с по-нисшите. Разбира се,
определянето на степени на културна или социална висота са почти винаги
некоректни от гледна точка на пристрастността и отричането на духовното и
културното за сметка на социално-политическото. Критериите за оценка са
ангажирани с териториални придобивки, а не с духовни такива.
По определение монотеизмът е вяра в Бог, който е олицетворение на
Абсолюта. Той е толкова велик, че няма как да привнасяме за него положителни
понятия и предикати. Можем единствено, за да спазим коректността при
отсъствието на обективна представа за него, да изказваме какво Той не е.
Същевременно това е Бог, с когото не се спори. Той е толкова всевластващ и
всеобхватен, че всичко в човешкия живот и свят е Негово творение. Посланията
на Бог към хората са регламенирани каузално. Те са конституирани постулати,
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които залягат в основата на религията и вярата и не подлежат на разглеждане от
„човешка гледна точка”.
Основен фундамент на монотеизма, на трите т.н. „авраамастични” религии
или религиите на книгата, е заповедта „Да нямаш други богове освен Мене!”
(Изход, 20:3). Често тази Божа заповед се приема дословно и се интерпретира
като повод за верска и религиозна нетърпимост, а често и като повод за насилие
и войни – едни от най-кръвопролитните и античовешки войни в историята са
започнати по религиозни причини. Всяка война е античовешка. Без изключения.
Проблемът е когато повод за това са разлики в ортодоксията или ортопраксията.
Нетолерантност в религиозния си вариант се наблюдава основно при трите
основни монотеизтични религии: юдаизъм, християнство и ислям. Не мисля да
обсъждам кръстоносните походи, джихад или холокост. (Като пример за
противоположност, в това отношение, е Изтока. В религиозните философии на
Изтока няма религиозна нетърпимост, няма религиозни войни) Срам за
човечеството е съществуването им въобще; въпреки (често) „религиозната” им
обосновка. Когато хора унищожават други хора физически няма прави и неправи, носители на истината или на лъжата. Няма „истинен” Бог. Бог е един.
„Бог” е едно от имената на Бога. Известни са крайни интерпретации на
разликите в бого-славенето и в самото християнство. Католическата църква през
вековете не веднъж е проявявала крайно неодобрението си към православието,
да не говорим за протестантството. Историята на Европа, по същество –
християнска Европа (като наследник на гръко-римската цивилизация) е ярка
демонстрация на липсата на толерантност.
Толерантността е признаване на правото и свободата на другите да бъдат
такива, каквито са, да изглеждат различно, да мислят, говорят, живеят свободно
по собствените им представи и културни традиции. Главното е да се зачита
тяхната идентичност. Именно приемането на идентичността на другия човек или
другата вяра са в основата на толерантността.
Толерантността означава мнение, желание, начин на живот, ценностна
ориентация. Тя е по необходимост условие за свободно съществуване на
различните религиозни идеи, ценности, личности, независимост на духа от
всякакви форми на предразсъдъци и насилие. Формулата на толерантността
означава способността да се приема чуждото светоусещане, да се осмисля, да
бъде критикувано, но и анализирано. Приемането на чуждия начин на
богославене не произтича по никакви външни причини или църковни
разпоредби (дори често сме свидетели на обратното). Джон Лок казва, че няма
морално оправдание за насилието над инаковереца, тъй като изповядването на
друга вяра само по себе си не е порок. Също така както и изповядването на
своята вяра само по себе си не е добродетел (Лок, 1995). Разбира се, такова
осмисляне е диаметрално противоположно на разбирането и стандартните
интерпретации на „Да нямаш други богове освен Мене!”, но е напълно в унисон
с идеите на емпиризма и „естественото право”.
Същевременно, толерантността не е безкрайна поносимост и търпимост и
има своите съществени граници. В своите „Пет морални есета” Умберто Еко
пише: "Ние трябва да определим границите на толерантността и за да направим
152

това, ние първо трябва да знаем какво не може да бъде толерирано." (Еко У.,
1999). Осмислянето на границите на толерантността се откриват по начина, по
който определяме Бога. За да очертаем границите й е по-удачно първо да
определим кое не е толерантно.
Съществуващото многообразие от възгледи за същността и границите на
толерантността, подпомага да се приеме, че тя е ценностно-нормативна
концепция, обосноваваща необходимостта от признаване на разнообразието в
обществото и изискваща проявяване на търпимост от и към различните
социални субекти. Такова разбиране на толерантността дава основание да се
смята, че тя е присъща само в общества, изискващи плурализъм и признаващи
равнопоставеността на изграждащите ги граждани, социални и политически
сили, институции, неправителствени организации и религиозни конфесии. Ето
защо, въпреки мненията, приемащи съществуването в историчен план на
„различни модели" на толерантни общества (Уолзнър, 2007.), би могло да се
приеме, че толерантността и толерирането стават възможни едва с
утвърждаването на обществата на либералната демокрация - след ХVІІ-ХVІІІ
век в определени държави в Западна Европа и в Северна Америка. Ако се има
предвид разбирането на границите в обществото не като линия, а като
наличност, като нещо подвижно и променящо се, става очевидно, че е възможно
границите на толерантността да бъдат определяни (и те са определяни) в
изключително широк периметър - от позицията „разрешено е определеното от
върховната власт", характерна за разглеждането на толерантността като
присъща на всяко политически организирано общество, стига в него да има
„мирно съвместно съществуване" на изграждащите го индивиди и групи,
осъществявано под ръководството (включително диктатурата) на някаква
абсолютна централна власт (в това число и светска и религиозна), до позицията
„всичко е позволено", свързана с постмодерни схващания на толерантността
като абсолютно толериране на действията на хората в съвременното глобално
село, където всичко вече е на над-национална, над-етническа, над-религиозна
или някаква друга идентичност, а обществото е изградено от поливалентни
отворени общности (субкултури), в които „всички са чужденци", т.е. никой не е
различен, не е чужденец. Явно е, че и двете крайни позиции водят към
достигането на своеобразен „парадокс” на толерантността, подобен на парадокса
на свободата с неговите две страни - едната, свързана с възгледите на Русо за
общата воля - който откаже да бъде свободен, ще бъде принуден да бъде
свободен (разбирай толерантен), а втората - с либертарианските абсолютизации
на свободата и толерантността, водещи до диктатура на „свободността", т. е. до
унищожение на толерантността като такава. (вж. Манов, Б. Граници на
толерантността, сп. Nota Bene)
В съвременното мислене все повече се налага възгледът, че основната
предпоставка на толерантността е идеята за универсалния характер на
човешката същност. Два са принципите, върху които се основава философията
на толерантността: принципът на равенството на всички човешки същества и
принципът на свободата в развитието на човешката същност. Приема се за
толерантността, че не е само търпимост и поносимост към различието, а е и
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необходимо различие и другост за собствена свобода на развитие, обогатяване и
легитимиране в условията на задължителна взаимна зависимост...
Всяка култура е динамична система, тя едновременно изпитва и оказва
влияние на други култури. Няма културна ситуация, която да е статична и
неизменна. Принципът за оцеляването в един мултикултурен, мултиетносен и
мултиконфесионален свят не се състои в това да мислиш, чувстваш и действаш
като другия, за да се реализира сътрудничеството, а във взаимното зачитане,
приемане и правилно оценяване на богатото многообразие от религиозни
парадигми и философеми.
И най-силно детерминиращата индивидите власт (Държава) не може да
определи поведението на хората и да им наложи насила да проявяват
възхищение или уважение към "чуждата" субкултура или религиозна форма, но
забраната на всякаква форма на дискриминация по отношение на другите
култури е изключителна правителствена компетенция.
Разбира се, възможността за разбирането на „Другото”, за осъзнаването на
неговата перспектива категорично не предполага отхвърлянето на своите
възгледи, догми, форми на бого-славене. Приемането на ценности на другата
вяра или конфесия е мост, а не демострация на слабост или съмнение в
традиционния за индивида ортопраксис. Религиозната толерантност е начин за
диалог както между конфесиите на една религия, така и между религиите.
Насилието винаги култивира омраза, болка, смърт.
Възпитането в толерантност позволява да се възприемаме един други такива,
каквито сме по вяра и произход, и заедно да работим за развитието на
толерантно общество. По-нататъшното демократизиране на обществото ни е
иманентно свързано с хуманизацията на обществените отношения, с
утвърждаване на по-богати, освободени от предразсъдъци и догми форми на
общуване. Те би следвало да обхванат всички групи и слоеве от населението на
страната, които независимо от различията в етническото си съзнание,
вероизповедание и различна степен на културно-битово развитие защото: „Няма
вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски;
защото всички вие едно сте в Христа Иисуса. (Галатяни, 3:28)
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ИДЕЯТА ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО НА
ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН С ЕВОЛЮЦИЯТА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

Teodora Dimitrova
IDEA OF RECONCILING INTELLIGENT DESIGN WITH EVOLUTION
The well-known philosopher Nicholas Resher considers an extravagant idea in his
monograph “Productive Evolution: On Reconciling with Intelligent Design”. Insufficient
attention paid so far on this problem due to the irreconcilable positions of both parties on
the same issues: chemical theories for the origin of life; scientific status of evolution and
dominant theories of evolution in biology – Darwinism and neo-Darwinism; occurrence of
new information in cosmology and astrobiology and so on. In the context of the view that
it is unlikely to be achieved such coordination between the two theories, is indicated
Thomas Nagel's position on the status of evolutionism today.
Key words: Nicholas Resher, Thomas Nagel, Darwinism, neo-Darwinism, chemical
theories for origins of life, intelligent design, naturalism, reductionism.

Известният философ Никълъс Решер обсъжда една екстравагантна идея в
своя труд „Продуктивната еволюция: Относно съгласуването на
еволюцията с интелигентния дизайн”. Недостатъчното внимание, отделяно
досега на този проблем, се дължи на непримиримите позиции на двете
страни по едни и същи въпроси: химическите теории за възникване на
живото, научния статут на еволюцията и господстващите в миналото и
понастоящем еволюционни теории в биологията – дарвинизъм и неодарвинизъм, възникване на нова информация в космологията и астробиологията
и т.н.
Идеята за съгласуването на интелигентния дизайн с еволюцията е
обсъждана, макар и не на подобно академично равнище, и преди Решер.
Заслужава внимание твърдението, че „най-значимият проблем с интелигентния дизайн ... е, че той не може да бъде подкрепен с научни данни, т.к.
науката няма способност да докаже или отхвърли съществуването на
висше същество. Обаче само защото методологията, използвана в
подкрепа на еволюцията, не може да бъде приложена за доказване на
интелигентния дизайн не означава, че не е възможно да се примирят двете
теории” [Zimerman 2005]. Ортoдоксалните еволюционисти имат диаметрално противоположен възглед по този проблем. С лекота почти всички те
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свързват представителите на интелигентния дизайн с креационизма,
предотвратявайки по този начин евентуални възможности за дебати.
Еволюционистката теза включва Дарвиновия принцип за естествен отбор
при водещо място на преживяване на най-приспособените в борбата за
съществуване и ролята на случайните мутации в еволюционния процес. За
обясняване на възникването на живото са предложени редица химически
теории, като почти задължително във всяка от тях имплицитно е заложена
дарвиновата еволюционна схема. Не са правени опити за обяснение защо
именно тя е използвана, а не примерно ламарковата еволюционна теория за
ролята на факторите на средата или някакъв друг обяснителен механизъм.
Едно категорично разсъждeние, касаещо тази проблематика, е следното:
„Биологичната еволюция е несъмнено дарвинова, с телеологичен сляп
естествен отбор, който действа по отношение на телеологични слепи
случайни мутации. От друга страна, културната еволюция е като цяло
тейарова, управлявана от рационално провеждан отбор между
целенасочени мутационни изменения” [Resher 2011 a]. В бележка 2 Решер
пояснява: „Различни аспекти на културната еволюция са по интересен
начин засегнати в ... Техните обсъждания показват, че културната
еволюция не е само аналог на биологичната еволюция, а че двете са
вариантни форми на един стуктурно еднакъв процес” [Resher 2011b]. При
съпоставяне на двата цитата се вижда, че Никълъс Решер взема становище
да търси различни обяснителни механизми на биологичната и културната
еволюция - нещо, което не е в синхрон със съвременната господстваща
неодарвинистка теза, представена по-горе в бележката.
Теорията за интелигентния дизайн е предложена от своите свъздатели
като алтернатива на следните философски концепции в еволюционизма:
материализъм, редукционизъм и естественонаучен натурализъм. Относно
началото на еволюционния процес те се придържат към постановка,
аналогична на нютоновата, за ролята на „началния тласък”. Това дава повод
in facto теорията им да бъде подложена на сериозна критика от страна на
еволюционистите, придружена с обвинения в креационизъм, въпреки
категоричното отдиференциране на теоретиците на интелигентния дизайн от
креационизма. За да се разграничат и от обичайната еволюционистка схема,
двама от най-известните представители на интелигентния дизайн – Майкъл
Бийхи и Уилям Дембски – използват създадените от тях специфични
концепции за биологичната комплексност – съответно за нередуцируема и за
специфизирана комплексност. Теоретиците на интелигентния дизайн не
приемат за достоверни обичайните химически теории за възникване на
живото, т.к. според тях още в началните етапи на това възникване
съществена роля играят информационните процеси.
От това синоптично представяне на двете теории – за еволюцията и за
интелигентния дизайн – следва, че контроверсиите помежду им не засягат
вторични признаци, а са дълбоко същностни. Но не такова е мнението на
Никълъс Решер, за когото е напълно възможна средна, еклектична линия на
разглеждане на „учението за интелигентния дизайн чрез еволюция” /вж.
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Preface/. По-конкретно той настоява за натурализиране на интелигентния
дизайн, т.к. последният, според него, е резултат на природни еволюционни
процеси.
В своя анализ Решер разглежда еволюцията като значително покомплицирано явление в сравнение с традиционните представи за нея:
„Общо еволюцията е сложен процес на развитие, който се е развивал в
последователни етапи, всеки от които продължава да функционира,
когато възниква следващия етап. И това е процес, който се разкрива в хода
на много различни области от явления – космическа, биологична и
културна” [Resher 2011c]. Съвременното еволюционно знание е толкова
усложнено, че за да се даде подобна холистична дефиниция на еволюцията,
предполага сериозни познания в тези области. Обичайна практика в
разглежданията на теоретиците на еволюцията и интелигентния дизайн е да
се обсъждат значително по-конкретни механизми, за да могат да се правят
адекватни съпоставки и достоверни изводи. Решер описва биологичната
еволюция като състояща се от два функционални компонента: унаследяемо
разнообразие и естествен отбор. Именно по този пункт двете теории
застъпват алтернативни схващания, което не предполага реална възможност
за реализиране на подобен концептуален синтез.
Въпреки че призовава към „примирение”, Решер заема следната позиция
относно естеството на еволюцията: „По-специално трябва да се подчертае,
че еволюцията чрез естествен отбор е изцяло природен процес, обясняващ
състоянието на нещата въз основа на законите на природата. Няма
призоваване тук към намеренията на интелигентен агент и същество,
интелигентно проектирано, е просто дескриптивно за начина, по който
нещо функционира.Тук нищо не се твърди за същество, проектирано ОТ
интелект. Цялата идея за целево произвеждане от интелигентен агент
отсъства от еволюционната картина.” [Resher 2011d] От тази негова
категорична позиция не остава впечатлението, че той предлага някакво
реално примирение между двете теории, защото всъщност непоклатимите
възгледи относно еволюцията не са променени. Единственият полезен ход
при такава логика на разсъждение е да се „включи” интелигентния дизайн
към тази естественонаучна картина, както всъщност е направил Решер. Но
теоретиците на интелигентния дизайн, строго погледнато, не възразяват
срещу самата еволюция, колкото и неопределено да е понякога това понятие.
Те имат категорични несъгласия с използването на ортодоксалните
дарвинистки и неодарвинистки идеи, както и химическите теории за
възникване на живото като обяснителни механизми на еволюционните
процеси. Докато Решер се придържа тъкмо към дарвинистката постановка,
говорейки за „еволюцията чрез естествен отбор”.
Най-често еволюционистката критика срещу теорията за интелигентния
дизайн е свързана с обвинения в креационизъм. Представителите на
интелигентния дизайн в своите разглеждания изрично настояват за
принадлежността си към полето на науката. Те твърдят, че проблемът за
естеството на „първичния тласък” не е обект на техните обсъждания. В този
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контекст Никълъс Решер
прави, очевидно, сериозен реверанс към
теоретиците на интелигентния дизайн: „Да бъде [нещо] интелигентно
проектирано значи да бъде изградено по начин, по който БИ го подредило
интелигентно същество. За тази цел без съмнение не е нужно да се твърди,
че интелигентно същество Е НАПРАВИЛО това. Да бъде [нещо]
интелигентно проектирано не изисква в по-голяма степен интелигентен
дизайнер, отколкото същество, проектирано непохватно, изисква
непохватен такъв. Интелигентно проектирано същество е дескриптивна
характеристика на продукта, не твърдение за производителя относно
начина на произвеждане”. [Resher 2011 e] Има като че ли нещо имплицитно
заложено в теорията на интелигентния дизайн. Това е възможността за
съвместимостта й с теологията. Неслучайно е твърдението на Решер за това,
че интелигентният дизайн не предполага непременно теология, но не я
изключва.
Някои от концепциите, застъпени във връзка с примиряването на
еволюцията и интелигентния дизайн, като редукционизма и емерджентизма,
по-скоро не стимулират възможността за подобен синтез. Решеровият
редукционизъм не е еднозначно дефиниран – по-низшите равнища
детерминират екзистенциално и онтологично по-висшите, но без да има
реална възможност да могат да ги обяснят херменевтично и функционално.
[Resher 2011f] Никълъс Решер приема емерджентизма като обяснителна
процедура, т.е. че еволюционният процес е съпътстван от качествено нови
явления. С тази своя теза на практика той взема страна в едно фундаментално противопоставяне между еволюционистите и представителите на
интелигентния дизайн. За последните емерджентизмът е концептуален трик
за преодоляване на сложния проблем, пред който са изправени еволюционистите: за нарастване на сложността при прехода между отделните
етапи в еволюционния процес. Всеки неизяснен биологичен механизъм, пред
който се изправят еволюционистите, бива решаван от тях по конвенционален начин, твърдят представителите на интелигентния дизайн - чрез
намесване на „мистифицираната” емерджентност. Оттук произтича изводът,
че Решер недооценява сложността и непреодолимостта на тези проблеми.
Той сякаш имплицитно допуска, че те – двете страни – при някакви
обстоятелства биха могли да достигнат до конвенционализъм. В рамките на
неговия прагматичен идеализъм изглежда такава постановка на въпроса е
напълно възможна. Логиката на научното развитие обаче по-скоро
противоречи на подобно виждане.
Никълъс Решер дава мнение и по един силно дискутиран въпрос относно
възможността теорията за интелигентния дизайн да бъде включена като
елемент на преподаване в училищата. Ортодоксалните еволюционисти
изключват всякаква необходимост от това. Някои не толкова ревностни
поддръжници на еволюционната теория обаче, както и представители на
хуманитаристиката, допускат възможността интелигентният дизайн да бъде
включен в преподаването за целите на критическото мислене. Решер
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подкрепя последната теза, което е безспорно свидетелство за неговата
философска толерантност към теорията за интелигентния дизайн.
В контекста на тезата, че освен ненужно, е и малко вероятно да бъде
реализирано подобно съгласуване между двете теории, се посочва позицията
на Томас Нагел относно статута на еволюционизма понастоящем. В известната си книга „Съзнание и космос: Защо материалистката неодарвинова
концепция за природата е почти сигурно неправилна” философът възразява
срещу доминиращата форма на натурализма – редуктивния материализъм,
който „... претендира да е обхванал живото и съзнанието чрез неговото
неодарвиново разширение ... аз намирам този възглед априорно невероятен
– героичен триумф на идеологическата теория над разумa”. [Nagel 2012a]
Очевидно е, че за философи с подобен тип мислене, със сигурност не е
необходимо да се търсят възможности за съгласуване на еволюционизма с
теорията за интелигентния дизайн. Нагел изключва дарвинизма и
неодарвинизма като възможни обяснителни механизми, същевременно
предлагайки свое собствено виждане, извън теорията на интелигентния
дизайн, за търсене на нови закономерности за фундамента на еволюцията.
Той не застъпва категорична позиция във връзка с теорията за интелигентния дизайн, макар че споменава за „... атаката срещу дарвинизма,
издигната в последните години, от религиозна перспектива на поддръжниците на интелигентния дизайн. Въпреки че автори като Майкъл
Бийхи и Стивън Мейер са мотивирани поне частично от техните
религиозни възгледи, емпиричните аргументи, които те предлагат срещу
вероятността произходът на живото и неговата еволюционна история да
могат да бъдат напълно обяснени от физиката и химията, са от голям
интерес за самите тях”. [Nagel 2012 b] Очевидно е, че Нагел е склонен да
отнесе представителите на теорията на интелигентния дизайн към
креационизма. Обаче той прави това по-скоро интуитивно, а не като
резултат от задълбочен анализ. Относно възможностите за физично
обяснение на произхода и еволюцията на живото той уместно отбелязва, че
съвременната наука, в своята преобладаваща част, игнорира този въпрос,
като по-скоро го приема безрезервно и това води до концептуални
трудности, с които той се сблъсква при опита си да обясни феномена на
съзнанието. Последователно поддържайки антиредукционистката си теза,
Нагел разглежда еволюцията, включително и началния й етап - биогенезата,
изцяло в рамките на „действието на физичен закон”. [Nagel 2012 c] Той
определено възразява срещу това последната идея да се разглежда като
добре потвърдена научна хипотеза. Като извод относно включването на
позицията на Томас Нагел по темата на настоящото обсъждане се налага
тезата, че няма основания да се правят опити за съгласуване на две теории,
едната от които –неодарвинизмът – по негово мнение, е силно дискредитирана.
Обобщено: няма сериозни причини да се търсят възможности за
примирение между една ортодоксална теория /дарвинизъм/неодарвивизъм/,
доминирала в науката повече от 150 години, и теорията за интелигентния
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дизайн, създадена с цел да се избегнат концептуални трудности, нерешими в
рамките на първата. Досега науката и философията са отделяли много
голямо внимание на „класиката”, докато в бъдеще усилията би трябвало да
бъдат съсредоточавани върху търсене на по-нови обяснителни принципи,
извън рамките на съществуващите.
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КОМПЛЕКСНОСТ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА
В УСЛОВИЯТА НА ОЛИГАРХИЧНА ВЛАСТ
АСЕН ДИМИТРОВ
Asen Dimitrov
COMPLEXITY OF THE SOCIAL STRUCTURE IN THE CONDITIONS OF
OLIGARCHICAL POWER
It is assumed that the oligarchic social structure is pyramid-shaped. Is that true? The analysis
of the time series of the bank deposit accounts in the country shows that the structure of the
oligarchic political model is not polarized in a pyramidal manner but is complex, i.e. there is
no simple linear relationship between the amount of the individual wealth and the share of the
public wealth that belongs to his/her stratum. Power and wealth are centered in a quasimiddle-class stratum, which is nothing but the bureaucratic oligarchy.
Key words: oligarchy, plutocracy, pyramidal social model, time series of deposit accounts,
non-linear relationship between individual wealth and his/her stratum’s share of the public
wealth, quasi middle class, bureaucratic oligarchy.

Статията на чл. кор. Иван Ангелов „Кой спестява у нас?“ е блестящ анализ на
финансовата поляризация. Данните са взети от статистическия архив на БНБ
относно спестяванията на физическите лица в нашата страна. А резултатите от
анализа са повече от достатъчни, за да се направят изводи за икономическото и
финансовото състояние на българите и в частност – за крещящата асиметрия на
разпределението на националното богатство по отделните нива на социалната
структура на днешна България:
В края на септември 2012 г. общата сума по депозитите на физическите лица
е била около 34 000 000 000 лв. Но около 60 % от българското население въобще
няма спестовни влогове. Около 75 % от тях са под 1000 лв., което при темповете
на инфлация и ръст на цените практически го приравнява с финансовия статус
на първата група. В само около 2 % от депозитните влогове са концентрирани
около 50% от сумата по всички депозитни сметки.
Заключението е: „Ако трябва да обобщя с една-единствена дума най-голямата
опасност, надвиснала сега над съвременния капитализъм, тя е ПОЛЯРИЗАЦИЯТА.“ (Ангелов, 2013)
В настоящата работа напълно споделям цитираната категорична констатация
за критичната поляризация на българското общество. Нещо повече, използвам
същата база данни (статистиката на БНБ за депозитните сметки на
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домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата1). На
практика, от количествена гледна точка, повтарям същия този анализ, като
стигам до малко по-различни изводи, които се дължат и на по-различната цел на
това изследване. А тя е: да се определи
коя всъщност е господстващата прослойка у нас?
Ако допреди петнайсетина години би се сметнало за провокативно да се
твърди, че в страната ни е установен модел на олигархична власт, то преди пет
години епитетът „олигарх“ масово навлезе в още по-масовия жълт печат; докато
в крайна сметка днес „олигархия“ може и да звучи критично, но в никакъв
случай несериозно, и при всяко положение наивно би било да се оспорва
ключовата й социална позиция. Аз съвсем не поставям под съмнение уникалната
за европейските стандарти финансова и имуществена поляризация на
българското население; не оспорвам, че моделът на социалното управление у
нас е изразено олигархичен; въпросът, който се обсъжда тук, е малко по-друг:
Кои всъщност са олигарсите у нас?
Естествено е, поради близостта на значенията, а и преди всичко поради
историческата традиция, термините „олигархия“ (власт на малцинството) и
„плутокрация“ (власт на най-богатите) да се приемат като синоними. За това
особено допринасят и безкритичните или пък манипулативни медийни
внушения. Но така ли е в действителност? Свръхбогатите ли са олигарсите у
нас?
Последният въпрос следва да бъде обект на трудно и пространно изследване,
което няма как да предприемем тук. Ще се задоволим с интуитивно приемливата
нагласа, че контролната позиция в социалната йерархия зависи и от много други
фактори, но все пак финансовото богатство в днешния монетаристичен свят е от
ключовото значение.
Другият въпрос е, че статистическите данни винаги са били предмет на
критика: едно откъм тяхната достъпност, друго – откъм тяхната достоверност и
прецизност, трето – откъм начина на поднасянето им. В тази връзка е
съществено читателят да се запознае с интернет публикацията на Валери
Найденов „Средната класа изпълзя от скривалището“ (Найденов, 2012), на
адрес:
http://bolgari.net/srednata_klasa_izpylzia_ot_skrivalishteto-el-1474.html.
И все пак колко е населението на България? Като посветен в детайлите на
преброяването, макар и на най-ниското ниво, мога да призная, че въпросът не е
чак толкова неуместен. А колко са богатите? Как е разпределено богатството
между тях? Как да стигнем до убедителен критерий за високо материално
състояние? Дали да се водим по банковите сметки; дали по недвижимата
собственост; може ли тук да бъде ключов въпросът за социалния статус,
професионалния статус, възрастовия или етнически статус, или някакъв друг
съществен индикатор?

1

Тук тя е актуализирана не към месец септември 2012 г., а към март, 2013 г.
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Отговорът е в предпоставката за социалната динамика на прехода: това е
хаотичен процес; той определено генерира някакви твърде устойчиви социални
структури и позиции. Щом обаче това е неравновесен хаотичен процес, на
базата на теоремата на Такенс-Рюел, цялата комплексност на социалната
динамика на прехода може успешно да бъде реконструирана чрез изследването
само на един времеви ред от нейните контролиращи параметри. – В случая
поради особената прегледност и не на последно място – поради вече
постигнатите резултати, особено от проф. Иван Ангелов, избираме динамичния
ред на спестяванията на българските граждани.
И така, статистическите данни от последното преброяване на българските
граждани са за 7 364 570 души. Данните от статистиката на БНБ за депозитните
сметки на домакинствата и НТООД за месец март 2013 г. са за 12 194 207 броя
депозитни сметки и 35 295 527 016 левова сума по тях.
Статистическите групи на спестителите, общо 13 на брой, са следните:
1. до 1 000 лв.
2. до 2 500 лв.
3. до 5 000 лв.
4. до 10 000 лв.
5. до 20 000 лв.
6. до 30 000 лв.
7. до 40 000 лв.
8. до 50 000 лв.
9. до 100 000 лв.
10. до 200 000 лв.
11. до 500 000 лв.
12. до 1 000 000 лв.
13. над 1 000 000 лв.
В лявата колона на първите две таблици (Таблица 1 а) и Таблица 1 б) се
откроява броят на влоговете на отделните групи спестители (от 1-ва до 13-та); в
дясната колона – левовата сума от спестяванията на съответната група.
В третата таблица (Таблица 1 в) виждаме същите данни, но изразени като
процентен дял, съответно от общия брой на влоговете и от общата сума по
всички депозитни сметки.

Общ брой
влогове

Обща сума
по
влоговете в
хиляди лв.
12 465 440 34 502 527
Таблица1 а)
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Процент от
Група Процент от
спестители общия брой общата сума по
влогове
влоговете
1
9 367 173
1 048 369
2
1 057 948
1 748 348
3
701 476
2 554 213
4
605 592
4 321 356
5
394 365
5 487 444
6
136 022
3 297 334
7
64 221
2 228 985
8
37 899
1 698 905
9
68 662
4 736 290
10
24 352
3 286 547
11
5 884
1 667 445
12
1 197
834 987
13
649
1 592 304
Таблица1 б)
Процент от
Група Процент от
спестители общия брой общата сума по
влогове
влоговете
1
75,15%
3,04%
2
8,49%
5,07%
3
5,63%
7,40%
4
4,86%
12,52%
5
3,16%
15,90%
6
1,09%
9,56%
7
0,52%
6,46%
8
0,30%
4,92%
9
0,55%
13,73%
10
0,20%
9,53%
11
0,05%
4,83%
12
0,01%
2,42%
13
0,01%
4,62%
Таблица1 в)
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Източник: Статистика на БНБ:
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StMonetaryStatistics/StDeposits
AndCredits/StDCQuarterlyData/index.htm - Данни за декември, 2012 г.
В следващите две таблици, виждаме съответстващите данни, но вече за м. март,
2013 г.:
Общ брой
влогове

Обща сума
по влоговете
в хиляди лв.
12 194 207
35 295 016

Таблица 2 а)
Група
спестители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Процент от
общия брой
влогове
74,51%
8,68%
5,76%
4,96%
3,26%
1,12%
0,54%
0,32%
0,58%
0,21%
0,05%
0,01%
0,01%

Процент от
общата сума по
влоговете
2,98%
4,95%
7,24%
12,23%
15,66%
9,41%
6,46%
4,96%
13,85%
9,89%
4,88%
2,38%
5,10%

Таблица 2 б)
Източник: Статистика на БНБ:
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StMonetaryStatistics/StDeposits
AndCredits/StDCQuarterlyData/index.htm - Данни за март, 2013 г.
Оказва се, че:
От 1 до 4 група (94,12 % / 93,90 % от спестителите) държат 28,03 % / 27,41 %
от сумата;
От 5 до 9 група (5,62 % / 5,82 % от спестителите) държат 50,57 % / 50,34 % от
сумата;
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От 10 до 13 група (0,26 % / 0,28 % от спестителите) държат 21,39 % / 22,24 %
от сумата.
На какво основание разделяме спестителите именно на трите горни класа?
Първо, основанията са количествени. Базата, на която е построен всеки
следващ клас, е една десетична степен (т.е. цели 10 пъти) по-висока от базата на
предходния. Първата база е 1 000 лв.; втората база е вече 10 000 лв.; третата –
100 000 лв.; т.е. има ясен структурен преход в нивата на трите класа на
спестителите.
Второ, при това подразделение се появява ясен субект на контролния пакет,
който държи цели 50,34 % от сумата по влоговете.
Но, трето, много по-съществени са качествените съображения за тази
стратификация, които обаче бяха породени не от някаква предзададена
идеология, а на основание на проведения количествен анализ.

Диаграма 1: Разпределение на броя на влоговете между 13-те групи
спестители
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Диаграма 2: Разпределение на сумата по влоговете между групите спестители

Диаграма 3: Съпоставителна диаграма на броя на влоговете и на сумите по
тях между отделните групи спестители
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Диаграма 4: Разпределение на сумата по влоговете между групите спестители
(чрез друга техника на визуализация) – Отчетливо се вижда, че спестителите
от втория клас (формиран от групи от 5 до 9) държи контролния пакет от
спестяванията.
Олигархия, маскирана като „средна класа“
Олигархия и плутокрация не са едно и също. В съвременното тълкуване,
особено в днешните български условия, тези понятия се отъждествяват. Да, в
България днес има особено богати хора, повече или по-малко те са и публични
личности. Но с акцентирането на общественото внимание към тези богаташи
съзнателно или не се дава подвеждаща посока за обсъждането на олигархичния
модел на социалната диференциация и управление. Несъстоятелно е да се
наричат свръхбогатите у нас „олигарси“. Да моделът на управление е
олигархичен, да в България царува власт на малцинството; но това управляващо
малцинство не е там, където сочат светлините на медийните прожектори.
Да се върнем към социалния клас от спестители, които държат над 50%
(50,34%) от действително свободния капитал у нас. Без да отделяме особено
внимание на доказателството на тази теза, само ще я очертаем: Това са само
около 5,82% от спестителите, те са собственици на влогове от 20 000 до 100 000
лв., а като социална прослойка това са преди всичко по-високите нива от
държавния и общинския административен апарат, както и тези значими и
особено съществени слоеве от населението, които го обслужват и поддържат
извън държавната администрация, а именно адвокатски кантори, счетоводни
къщи и пр., както и може да се помисли за съответните административни нива и
на частните фирми.
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С други думи олигархията у нас не е нищо друго освен висшата и средната
бюрокрация в държавния и общинския апарат, но и във всички други сфери на
общественото производство и възпроизводство.
Действително според относителната скромност на доходите и спестяванията,
с оглед на междинното, срединното положение в скалата на социалното
благосъстояние на тази прослойка, човек е склонен да й припише статут на
„средна класа“; както и дори да изрази известно съжаление за ограничената
численост и стандарт на тази прослойка и едва ли не, воден от научната
традиция – да я разглежда като гръбнак на социалната стабилност.
Реалността се разминава с нагласите на класическите теории за социалната
структура. Нито свръхбогатите у нас са олигархия; нито пък бюрократичната
прослойка има каквото и да било общо със средната класа. Що се отнася до
първото, нека си припомним, че независимо от по-дълбоките мотиви, които едва
ли ще узнаем, но набедените олигарси у нас нерядко са „жертвени козли“ било
на административни санкции, било на народно недоволство. Та се стигна до там,
че вместо традиционната картина законите да се пишат по поръчка и по мярката
на олигархията, един свръхбогаташ у нас да възкликне: „Нека направо да пишат
в закона, че тази дейност може да се развива от всеки друг, но не и от Цеко
Минев“.
Бюрократичната прослойка не е средна класа най-малкото по тези две
причини: Първо, твърде малочисленият й социален състав (тя е само около
5.82% от спестителите, а и с твърде подобен принос в общата численост на
българското население2). Но, което е особено показателно и демаскиращо
истинската природа на тази прослойка – тя не само че няма нищо общо с
гражданското общество, а всъщност е неговият най-обичаен и естествен опонент
и противодействаща сила.
Но че бюрократичната прослойка в България е действителният субект на
олигархичната власт, най-лесно и естествено ще се убедим, като разгледаме с
какво всъщност тя се занимава за разлика от производителното съсловие
(бизнеса и интелигенцията, напр.) Основното занятие на бюрокрацията е
умелото боравене с инструментите и лостовете на властта; и не е нужна особена
проницателност или пък аргументация да докажем в чий интерес. Тя не само
упражнява социалния контрол и управление; но непрекъснато (и това й е
единствената „производствена“ дейност) разработва, развива, създава и се
укрепва във все по-заплетен лабиринт, непристъпна крепост от закони,
инструменти и технологии за управление. – Всъщност, вместо, както подобава
на средната класа, да е опора на устойчивото социално развитие, тази
бюрократична прослойка е гръбнак и генератор на социалното статукво.

2

Депозитните сметки са почти 2 пъти повече от населението у нас; за сметка на това
повече от половината български граждани нямат спестовни влогове и в крайна сметка
нещата се балансират – около 6 % от вложителите в България държат над 50 % от
спестовните влогове.
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Кой управлява у нас? – Това е „политическата класа“ – държавният и
общинският бюрократичен апарат (законодателен, съдебен и изпълнителен),
плюс частните структури, свързани с обслужването му (счетоводни къщи и
юридически кантори напр.).
Но, бюрократичната олигархия властва не само в България. Не, светът не се
управлява от многонационалните корпорации, от американския президент, от
Ротшилд и Рокфелер, от масоните или от рептилиите, а от все по-мощни,
глобализирани бюрократични структури. Достатъчно е да си припомним
желязната хватка на псевдонекоординираната и уж недостатъчно силна на ниво
държави Брюкселска бюрокрация. Но и да осъзнаем, че тъкмо такива са МВФ,
Световната банка и още много и много други по-нисши управленчески
„координационни“ структури. Световната финансова криза не пожали и наймогъщите всред банките, но не засегна и с пръст, а още повече укрепи
позициите на международните бюрократични финансови институции.
Скромният ми опит от епизода на реформата на Академията ме убеди, че ЦУ
на БАН е една особено костелива и мощна бюрократична структура, която в
даден момент успя да се противопостави дори на държавното ръководство и да
прокара именно своята линия на реорганизация на академичната наука. Помня и
думите на акад. Юхновски, който по повод на проведената проверка на
стопанските и финансовите дела на БАН, се обърна към депутатите и министъра
с думите: „Ето, виждате, ние живеем скромно и както се убедихте, не крадем“.
Всичко това действително е така, но и изводът от проведеното количествено
изследване се съдържа не в думите на изтъкнатия наш учен, а в предхождащото
ги изречение.
Анализът на времевия ред на депозитните влогове показва, че социалната
структура на олигархичния политически модел не е пирамидално поляризирана,
а е комплексна, т.е. не съществува проста линейна зависимост между богатство
и власт; властта и богатството са центрирани у една квази-средно-класова
прослойка, която не е нищо друго освен бюрократичната олигархия.
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КОМПАКТЕН ГРАД – ГРАД-ГРАДИНА –
САТЕЛИТНИ ГРАДОВЕ. ТЕРИТОРИАЛНА
ЕКСПАНЗИЯ НА СОФИЯ И СОЦИАЛНА
(НЕ)ХОМОГЕННОСТ
ДИАНА ЙОРДАНОВА

Diana Yordanova
COMPACT CITY – GARDEN CITY – SATELLITE CITIES. TERRITORIAL EXPANSION
OF SOFIA AND SOCIAL HOMOGENEITY
The paper considers the consecutive stages of urban development of city of Sofia during the
period of directing by the socialist State urban planning and construction process. The
ideologically chosen aim to achieve social homogeneity of urban space determines a largescale reshaping of urban territory including, after 70-s, construction of housing estates
designed as an autonomous suburbs. The general topic of planned and unplanned urban
development is discussed in this perspective.
Key words: urban planning, social homogeneity, Garden city, public housing, urban sociology

Представеният текст е част от колективно изследване, проведено от
преподаватели в катедра Обществени науки на Университета по архитектура,
строителство и геодезия с помощта на университетския Център за научни
изследвания и проектиране. Целта на изследването e да се проследят промените
в общата структура на градската територия на София, в основата на които са
текущите процеси на нарастващо социално разслояване в българското общество.
За целите на изследването беше прието като основно допускане, че
градоустройственото развитие на София от края на 40-те години на ХХ в. е
ръководено от една идеологически обоснована цел: да се преодолеят нееднородността и диспропорциите в социалното групиране върху градската територия.
Приносът ми към изследването е проучване на последователните фази, през
които преминава градоустройственото развитие на София след 1944 г.
В периода между средата на 50-те и края на 70-те години са предприети
мащабни градоустройствени промени и ново функционално зониране на
градската територия на София. Относителният успех на политиката за постигане
на социална хомогенност на територията изглежда осигурен от поемането на
изграждането и разпределението на жилищата почти изцяло от държавата. Но в
градското развитие се оказват вплетени и в значителна степен влиятелни и
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фактори, които имат ясни паралели в развитието на големите градове в страните
от Западна Европа, където жилищното строителство никога не е било зависимо
от държавата в подобен мащаб. Тенденциите в модерното градоустройство след
Втората световна война, променили значително облика на големите градове,
както и налагането на модерния или интернационален стил в архитектурата се
проявяват по особен начин в градското развитие на София, подчинени и
модифицирани от идеологията на социалната хомогенност и плановото
изграждане на градската територия.
За 40-те години активна държавна жилищна политика в столицата,
съпроводена с благоустройствени мероприятия от голям мащаб и с ограничения
върху правото отделните семейства да притежават повече от едно жилище, може
да се приеме, макар и с множество уговорки, че в навечерието на промените от
началото на 90-те години градската територия на София е развита сравнително
хомогенно в социално отношение.
Предисторията на това развитие
След избора на София за столица след Освобождението развитието на града
веднага се подчинява на директно администриране посредством градско
планиране. С оглед на проблематиката за фрагментацията на градската
територия е особено интересно проследяването на взаимодействието между
планиране и стихийно развитие, доколкото основна задача на модерното
градоустройство, поне от втората половина на ХІХ в., когато неговите принципи
и практика се разгръщат, е именно овладяване на развитието, подчиняването му
на рационално наложен ред, посока и цели, които отразяват в голяма степен
водещите обществени идеологии на времето. По парадоксален начин
социалистическите преобразувания се оказват своеобразен втори тур на това
модерно усилие за планово изграждане на градската територия – планомерно,
овладяно, подчинено на декларирани идеологически цели.
София има устройствен план още от първите месеци на руското управление,
утвърден скоро след избора на български княз. Непосредствената цел на този
първи план е да постави основи за развитие на София като модерен европейски
град и да бъдат заличени следите от миналото му на османски град. Веднага
след пристъпването към неговата реализация обаче започват да се проявяват
ясно тенденциите на неизбежно ново социално структуриране.
Основната структурна единица на османския град била махалата, форма на
групиране на етнически и религиозен принцип с малка степен на вътрешни
социални различия. Модерното планиране изисква разбиване на тези в редица
отношения затворени пространствени структури и основно преустройство на
историческия градски център, където били нагъсто разположени. Голямото
градско преустройство започва в началото на 90-те години, когато са прокарани
трасетата на основните заложени в плана градски артерии и е разчистено за
планово изграждане историческото градско ядро. От 1888 г. датира първото
разширение на утвърдения план в няколко посоки, които стават и оси на
социалното разделение в новооформящото се столично общество: в посока запад
– голямото разширение на Ючбунар – място на заселване на градската беднота
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или ако използваме разпространения евфемизъм на епохата – на скромните
съществования; в посока изток – новият квартал на имотните класи.
През 1907 г. – двадесет години по-късно – се отчита краят на първия етап в
развитието на София след Освобождението. Вече е изградена основната
структура на града, заложени са главните посоки за бъдещото му развитие.
Площта му е 6,64 кв. км., а населението - 86 787 души (Г.Георгиев, 1983).
Вторият етап от разрастването на София съвпада с периода на войните.
Непрекъснато никнат нови квартали. Освен прииждането на вълни от бежанци, е
в ход и усилена урбанизация в резултат на бързото индустриално развитие на
София.
Докато първият етап в развитието на града се смята за планомерен, то
следващият, белязан от войните (Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна война) и особено десетилетието след тях е пример за истински
стихийно, неовладяно развитие. До началото на 30-те години на ХХ в. се
наблюдава бурно и непознато дотогава по размерите си разрастване на
урбанизираната територия на София, като понятието урбанизирана е възприето в
най-общ смисъл на застроена, без отлед на развитието на комуникациите и
благоустрояването. Почти ежегодно били прибавяни на принципа на просто
долепване до крайните квартали огромно число нови разширения. Следвоенното
десетилетие е своеобразен връх в стихийното нарастване на столицата.
От началото на 30-те години започва уплътняването на вече застроените
квартали – както в центъра, така и в покрайнините. То е повлияно от категорични административни забрани от 1931 и 1934 г. за по-нататъшно
разширение на градската площ. Без съмнение, влияние оказва и тогавашната
световна икономическа криза (1929-1933 г.), увеличаването цените на терените,
строителните материали и общо на строителството.
Териториалното разширение на града се активизира отново от средата на 30те години. Характерно за него е бързото застрояване на землищата на съседните
села – както мери, така и обработваеми земи. Така възникват редица нови
предградия, които не само разширяват фактическия град, но и присъединяват
към него околните села. През втората половина на 30-те години се очертали в
основни линии кварталите с типичен вилен характер в югоизточна посока
покрай околовръстната ж.п. линия - днешните „Изток", „Изгрев", „Дианабад".
Пространственото развитие на града представлявало стихиен процес на
индивидуално застрояване в пояса между същинската градска част и селата,
намиращи се на разстояние 4, 5 до 8 км от центъра. Това продължавали да бъдат
полуурбанизирани територии с незначителна степен на благоустрояване.
Населението на София се увеличава със стабилен темп през целия визиран
период. За времето от 1920 до 1944 г. практически всяка година към града
прииждало население с размера на средно голям за онова време град. Този темп
не само е запазен, но дори бил увеличен през времето на Втората световна
война.
Различните източници съдържат различни оценки за наличието на териториална диференциация според социалното разслоение на населението.
Оценките съвпадат обикновено само за центъра на града, типичния благо174

устроен град, обитаван от българския политически и икономически елит, от
чиновници, интелектуалци и упражняващи свободни професии, както и за
кварталите Ючбунар и Конювица, разглеждани със самото им обособяване като
места за заселване на градската беднота, а след войните – все повече като
работнически квартали. В многократно по-голямата разрастваща се периферия
се заселвали предимно безимотните преселници и бежанците.
От 30-те години може да се говори за формирането на средна класа, която
живеела и извън чертите на традиционния градски център. Открояват се и
отделни квартали, обособени по професионален признак – на печатари, военни,
журналисти. Съществуват и типични работнически и индустриални квартали,
най-често в гаровите райони и около групирането на промишлените предприятия. Ускореното развитие на индустрията и търговията било довело в
междувоенния период до значително увеличаване броя на работниците. При
преброяването през 1934 г. около 1/2 от активното население в София е
работническо.
Жилищното строителство до края на Втората световна война
През цялата нова история на София градът изпитва остра потребност от
жилища.
При ограничените стопански възможности на държавата и непрекъснатото
нарастване на населението след войните, съвпаднало с управление на
Земеделския съюз, се издигат постановки за икономично жилище от масов тип.
По това време държавно, общинско и ведомствено жилищно строителство
практически не съществуват.
Изход от острата жилищна криза и стихийното застрояване в предградията
без всякакво благоустройство, било т. нар. кооперативно строителство. То е
форма на организация на нуждаещите се за изграждане на многоетажни
апартаментни домове като по-икономичен начин за сдобиване с жилища в
сравнение с индивидуалните фамилни къщи. С посредничеството на архитект
или предприемач бъдещите обитатели издирвали свободни градски терени,
финансирали съвместно строителството и разпределяли пропорционално на
финансовото си участие дяловете от земята и етажната собственост.
Законодателните и икономическите основи на тази форма на строителство са
поставени от първото следвоенно правителство на земеделците, чрез Закон за
кооперативните сдружавания, Закон за облекчение на жилищните нужди и Закон
за икономичните жилища (1922 г.).
В края на 20-те години в строителната практика регламентирано влиза употребата на стоманобетона чрез специален Правилник (1928), задължаващ
приложението на стоманобетонни конструкции. Постепенно колективното
обитаване в многоетажни съпритежателски сгради превзема града. От началото
на 30-те години многоетажното строителство станало масово като в него се
включили и много едри предприемачи. Многоетажното строителство било
представено само в централната градска част, където междувременно се провеждат мащабни благоустройствени мероприятия – изграждането на тротоари,
водопровод, канализация и павиране на улиците.
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Новите 4-5 етажни сгради бързо започнали в буквалния смисъл да засенчват
и да обезличават заварените свободностоящи къщи с двор, осигуряващи дом на
едно единствено, макар и често многолюдно семейство. Стремежът към
максимална печалба и минимизиране на разходите и при кооперациите, и при
предприемачите минавал през максимално уплътняване на терените.
Компромисите с изложението, слабата осветеност и проветривост на
помещенията при сключено квартално застрояване и малките отстояния между
сградите довели до обществен дебат за несполуките на новото строителство в
хигиената на обитаване.
През 1934 г. за кмет на града е назначен инж. Иван Иванов, основната
движеща личност за построяването две години по-рано на Рилския водопровод.
Амбицията му да въведе порядък в изграждането на столицата и за
прекратяването на строителния хаос намира израз в Наредба-закон за
застрояването на София (1934), приета от XXIII Народно събрание по негова
инициатива и настояване. Освен че регламентира строителството на територията
на града, Наредбата-закон задължава общината да инициира изработването на
Общ градоустройствен план на София.
Първият общ градоустройствен план
Обстоятелствата около избора на проектант и изработването на първия
цялостен градоустройствен план от проф. Адолф Мусман са известни. Оценките
за съдържащата се в плана концепция за развитието на София обаче се
разминават, при почти единодушно признаване ролята на предизвикания по
повод на плана дебат върху основните градоустройствени проблеми на
„злощастно консумиращия своята територия град”. Чрез взимането на позиция
по отношение на плана се разграничават архитекти, които ще имат значителна
роля в градоустройствено развитие на града в променената обстановка след
Втората световна война.
В териториално отношение по това време София била достигнала мащабите
на големите европейски градове. Населението е над 300 000 души, но гъстотата
на обитаване била присъща за селските райони на страната – много под средните
норми за европейските градове. Изискванията планът „да не разширява града, а
напротив, да го събере”, заради невъзможността да се благоустрои толкова
голяма територия, са направени с оглед на перспективата да бъде достигнат
брой на населението 600 000 души в рамките на предстоящия 50-годишен
период.
За интересуващата ни тема – разширяването на града чрез преход от
компактно квартално застрояване на централното градско ядро през вътрешни
градски паркове към жилищни и вилни квартали, разположени в богато
озеленени пространства, планът Мусман има съществено значение. В
съответствие с новите европейски градоустройствени идеи, отразени в него,
София трябвало да се превърне в град-градина, обградена със „зелен ринг” и с
цялостно промислена и реализирана зелена система от паркове, обединени със
съседни свободни пространства. Планът бил изграден на принципа на
концентричното териториално зониране и съчетавал компактния град с
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многоетажно застрояване с индивидуалното застрояване в самостоятелни
озеленени парцели в градската периферия. Той включвал в обща система
отношенията, които градът поддържа със своята околност, подчертавал
природното му местоположение чрез използването на всички естествени
дадености на Софийското поле и връзките му със заобикалящия го венец от
планини. Проучени и анализирани били дори въздушните и всички водни
течения. За да получи възможност за цялостна реализация, било необходимо
разширяването на обхвата на планирания град.
Планът бил приет с Наредба-закон и публикуван в ДВ, бр. 86 от 12 април
1938 г. Шест дни преди това е обнародвана Наредба-закон за създаването на
Столична голяма община. Към София били присъединени селата Слатина,
Дървеница, Драгалевци, Красно село, Бояна, Княжево, Горна баня, Надежда и
Малашевци, които, с изключение на Красно село, запазили статута си на села. С
обединяването на изброените селища се създават условия за приложение на
общия градоустройствен план, който зонирал площ с диаметър 20 км.
Заради започването на Втората световна война планът Мусман не могъл да
бъде приведен в действие, а последиците от войната довеждат до неговото
отричане. След събитията от 9 септември 1944 г. били прогласени амбиции за
нов икономически и социален порядък. Новата власт и новоназначената градска
управа загърбили плана “Мусман”.
Планирано изграждане на София след промените от 1944 година
Втората световна война оставя тежко наследство за София – напълно или
частично били разрушени около 10 000 жилища, голям брой предприятия и
обществени сгради.
Още през ноември 1944 г. е обявен национален конкурс за Градоустройствен
план на София, който да реши основните въпроси на градоустройството и
строителството при новите социално-икономически условия. След безпрецедентни открити докладвания и обсъждания на всички представени
конкурсни проекти (30 колектива с над 120 архитекти) се възлага на Архитектурно-градоустройствената дирекция на София да изработи окончателен
вариант на градоустройствения план на основата на конкурсните предложения.
Ръководител на колектива е проф. Любен Тонев. До септември 1945 г. планът е
готов и одобрен от Министерския съвет, заедно със Застроителен правилник и
Наредба-закон за групиране и цялостно изграждане на парцелите и кварталите в
София.
Основната задача на новия план е да постави ред в създадения след
бомбардировките строителен хаос. Строителните площи се предвиждат за
перспективен период 25-30 години и за население от 800 000 жители. Допълнен
съобразно новите постановки за развитието на страната и столицата с
въвеждането на т.нар. петилетни народостопански планове, планът е преутвърден през 1949 г. и остава в сила до 1961 г.
В градоустройствените разработки продължава да се поддържа становището
(подобно на плана Мусман) многоетажното строителство да се съсредоточи в
централната част, която разширява своята територия, а малоетажното да се
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насочи към края на града. В новия пран за първи път се появява идеята за т.
нар. полицентрична структура – да се обособят жилищни райони с
обществени центрове в тях (П. Ташев, 1972) при строго функционално
зониране на основните градообразуващи системи.
Една от основните слабости според левите критики на плана Мусман –
затвърждаването принципа на социално-класовото зониране в рамките на града
– е претендирано отстранена с прогласяване на равнопоставеност на терените и
комплексно изграждане на територията. Това по същество представлява
декларация на намерение за премахване на всякакви остатъци от социално
деление на територията на града в унисон с програмата за изграждане на
безкласово общество. Резултат на това декларирано намерение е започналата
(непоследователно) провеждана социална хомогенизация на всички градски
части. Предвижда се средната гъстота на обитаване да достигне в прогнозния
период 200 жители на 1 ha.
Периодът от края на 40-те до края на 50-те години е характерен с активното
обществено строителство в централната градска част. Възстановяват се
разрушените от бомбардировките сгради, основно преустроен е градския
център, строят се първите групи от жилищни сгради по протежение на
основните булеварди и в близоразположените до центъра територии.
През януари 1956 г. Министерският съвет издава Постановление, в което се
дават указания за изработване на нов Генерален план за реконструкция на
София и крайградската зона. В него вече се предвижда нарастване на населението за 20 годишен период – към 1967 г. – до 850 000 жители, а в
перспектива до 1 000 000, както и необходимост от осигуряване на 9 кв. м.
жилищна площ на един жител. Обърнато е особено внимание на изграждането
на нови жилищни квартали, поставя се задача да се ограничи териториалното
разрастване на града и той да бъде комплексно застроен с разширяване на
зелените площи и благоустрояване на покрайнините (по Св. Кираджиев, 2010).
На 17 май 1961 г. е издадено ново Постановление на МС за ускоряването
развитието на София. То предвижда още през 1980 г. населението на столицата
да достигне 1 000 000 жители заедно с крайградската зона. Увеличена е
нормативната жилищна площ на един жител на столицата на 15 кв. м.
Постановено е да се премине към многоетажно строителство, като само 5% от
общия ръст на строителството се планират за малоетажни сгради. Предвижда се
силно нарастване на зелените площи и спортните терени.
Новият план, разработен от колектив с ръководител арх. Л. Нейков, е
утвърден през ноември 1961 г. С него се залага комплексно развитие на града до
1980 г. Нарастването на населението е определено по метода на трудовия баланс
– т.е. планирано е с оглед на перспективите за съсредоточаване в София на
определени функции, свързани с управлението, развитието на града като
университетски, научно-изследователски и културен център, със залагането на
параметри за развитието на промишлеността, търговията и обслужването,
туризма и пр. Приема се, че към 1980 г. населението на града няма да превишава
900 000 жители, а с околоградската зона – 1 100 000 жители. Запазва се
исторически оформилата се градска структура. Отхвърлени са идеите за
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изграждане на градове спътници поради ограничените размери на Софийското
поле.
Заради залагането на горна граница на нарастването на населението
Столичният градски съвет е задължен със закон да провежда ежегодно
„мероприятия за регулиране ръста на населението” (П. Ташев, 1972).
Територията за жилищни нужди се определя от посочената с Постановлението
от май 1961 г. норма да се осигури на всеки жител 15 кв. м. жилищна площ, т.е.
по една стая на човек и по едно жилище за семейство.
Обвързването на градското развитие с планираното превръщане на София в
промишлен център има и други важни последствия. До 50-те години
промишлеността са развива основно на север от железопътната линия, а градът
расте на юг от нея. Непосредствена последица от това развитие е непрекъснатото увеличаване на дневните пътувания до работното място на заетите в
промишлеността. С новия план се търси приближаване на жилищните и
промишлените райони. Заради това се прави и първата категоризация на
промишлените предприятия в три категории – с вредно влияние – за разполагане
далеч извън града, „с малко вредно влияние близко до града и безвредни – в
самия град” (П. Ташев, 1972).
С новия план от 1961 г. е дадена необходимата основа за мащабното
строителство на жилищните комплекси. Градът се развива като полицентрична
система с общоградско ядро и районни центрове. Селищната територия се
планира на принципа на жилищните райони и микрорайони с „пълно културнобитово обслужване”. Започва нова териториалната експанзия на София. Още
през 60-те години строителната градска територия е почти равна на днешната –
приблизително 120-130 кв. км. Върху землищата на присъединените през 1961 г.
села (през тази година са административно заличени селата Слатина и
Дървеница) се изграждат жилищните райони и комплекси.
Планиране и застрояване на първите жилищни комплекси в София
В книгата си за градоустройственото развитие на София арх. Петър Ташев (П.
Ташев, 1972, стр.43), главен архитект на столицата между 1961 и 1968 г. и
проектант на някои от първите реализации на комплексно изградени жилищни
квартали, дава характеристика на фазите на жилищно строителство в София.
Коментирайки разгръщането на кооперативното строителство след Първата
световна война, когато били изграждани едва по 500-600 апартамента годишно и
неговото значение за многоетажното застрояване на главните улици, той
подчертава, че „жилищното строителство … още не е държавна политика, а
дело на отделните собственици на парцели и предприемачи” и в стремежа за
максимално използване на площта на парцелите „се стига до пренаситено
застрояване, влошаване на хигиената и липса на архитектурна композиция”.
Тези слабости са мислени като отстраними посредством прилаганата след 1944
г. държавна политика за жилищното строителство.
Арх. Ташев подчертава: „след 9 септември 1944 г. жилищното строителство
се постави като основна социална проблема и започна да се провежда държавна
политика за нейното разрешаване”(Пак там, стр.99). Като непосредствен
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участник в процеса на обсъждане и приемане на всички най-важни решения,
касаещи новата жилищна политика на държавата, авторът очертава
последователността на етапите на ръководеното от държавата строителство и
свързаните с него планиране и застрояване на жилищните райони.
В първите години започва строителство на нови жилищни групи върху
незастроени или разчистени след бомбардировките терени в различни райони на
града. През 1949-1953 г. – периодът е рамкиран от срока на първия стопански
план – се извършва по-голямо строителство по главните улици на града. Освен в
отделни централни райони, строителство има в Лозенец, Лагера, около района
на днешния Западен парк. Разпокъсаното строителство на малки групи в
отдалечени един от друг райони не дава според арх. Ташев „възможност да се
изграждат големи жилищни комплекси с необходимите културно битови
сгради”. В композиционно отношение по думите му „жилищните групи са
застроени с еднакви сгради, механично повторени в една или повече редици”.
Не е спестена критика заради незавършеното благоустройство на вътрешнокварталните пространства.
Времето след 1954 г. и след одобряването на генералния план през 1961 г. е
характеризирано като „решителен прелом в планирането и застрояването на
жилищните райони”. Планирането и изграждането на новите жилищни
комплекси е окачествено като ново направление на архитектурата на София, а
жилищното строителство заема водеща роля.
Изграждат се първите комплекси от жилищни сгради на бул. „Цар Борис ІІІ”;
на мястото на артилерийски казарми, успоредно на днешния бул. „Янко
Сакъзов” – ж. к. „Владимир Заимов”; ж. к. Западен парк; по протежението на
Княжевското шосе на мястото на бившия Хиподрум, и на Военния лагер – ж.к.
Хиподрума и ж.к. Лагера; на мястото на кавалерийски казарми, успоредно на
Цариградско шосе – големият жилищен комплекс „Ленин” – сега ж.к. Яворов.
Тези първи реализации на жилищни комплекси се отличават с преобладаване
на средноетажни сгради и единични високи обеми и без изключение са
разположени сред богато озеленена среда. При средноетажните сгради се
запазват почти винаги скатните покриви. Строителството е традиционно, със
зидани тухлени стени на скелетна бетонна конструкция. Все още малките им
размери позволяват изграждането на обществени сгради: куклен театър в ж.к.
„Вл. Заимов”, хотел „Славия” в ж.к. Хиподрума, сладкарница „Фея” и жилищен
блок с библиотека и ресторант „Ропотамо” в ж. к. Яворов. Тези реализации са
сочени като едни от най-добрите постижения от гл. т. на създаване на модерна
жилищна среда. В много от първите комплекси алейната мрежа е проектирана
предимно за пешеходно придвижване и не предвижда места за паркиране на
лични автомобили.
От 1961 г. започва реализацията на новия план. Главното внимание в периода
1961-1970 г. според признанията на арх. Ташев, по това време – главен архитект
на София, продължава да бъде „решаването на жилищната проблема”. В
продължение на 10 години се разгръща голямо жилищно строителство като се
изграждат нови жилищни микрорайони и се извършва реконструкция на
съществуващите райони. При разработването на подробните планове се
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предвижда по-плътно застрояване или се увеличава интензивността на
застрояването чрез повишаването на етажността в сравнение с предвидените в
Генералния план. В районите, подложени на реконструкция, се извършва
непрекъснато допълнително уплътняване на застрояването. Това се представя
като използване на „известни скрити възможности”, така че на територията за
жилищно застрояване, върху която с Генералния план се предвижда настаняването на 900 000 души, става възможно да се построят жилища за 1 200 000
души. Последното е определено като „уплътняване в рамките на хигиенните
норми за разстояния между сградите”, което води „до по-целесъобразно
използване на градската територия” (пак там, стр. 44).
Резултатите от първите жилищни комплекси със сравнително неголеми
размери са повече от насърчителни. Те създават своеобразен еталон за удобства
както в отделните жилища, преобладаващо дву- и тристайни, така и за
вътрешнокварталните пространства. Богатото озеленяване между сградите,
наличието на микрорайонен парк, детски и спортни площадки, необходимите за
обитателите на микрорайона магазини, детски градини и училища очертават
посоката за застрояване и обновяване на всички жилищни райони в София.
Новият Генерален план и последвалите подробни застроителни планове на
районите, между които „Изток”, „Гео Милев”, „Красно село”, „Лозенец”, „Иван
Вазов” дават основните направления „за организация на бита на населението”.
Прието е територията на града да се разчленява на жилищни райони с
население 30 – 70 хиляди души, на микрорайони с население 6 – 16 хил. души и
на жилищни групи с население 2 – 4 хил. души.
За обединяващо звено в бита на населението в жилищните групи са приети:
магазините за ежедневно ползване, клубните помещения на първичните
обществени организации, спортните и детските площадки за ежедневно
ползване. В съседство с жилищните групи се разполагат детски ясли и градини.
Обединяващо звено в бита на населението на територията на микрорайона са:
микрорайонният парк, оразмерен по 4 – 5 кв. м. на жител, културен домчиталище с клубни помещения за секционните ръководства на обществените
организации, търговски център със заведения на обществено хранене, училище,
малко тренировъчно футболно поле и др.
В границите на жилищния район обединяващ е вече районният център с
универсален магазин, гастроном, заведения за обществено хранене, универсална
зала, киносалон, спортен комплекс, районен парк.
Първите жилищни комплекси са построени върху свободни територии или
върху терени на бивши казарми. При проектирането им е използвано
преимуществото на липсата на всякакви предшестващи форми на застройка.
Това позволява напълно свободно композиционно решение, без предимствата на
тази свобода да са винаги пълноценно използвани. В края на 50-те години
свободните места в града изглеждат изчерпани. Това налага да се пристъпи към
обновяването на съществуващи жилищни квартали „с малоетажен и остарял
жилищен фонд” и към усвояване на нови територии извън пределите на града.
Проектирането и реализацията на ж. к. „Изток” е пример за първия случай, а на
ж. к. „Младост” – за втория.
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Първата стъпка в решителното разширяване на града на изток е
реконструкцията на Цариградско шосе. През 1957 г. е изработен проект за
обрамчването на булеварда с 4-, 6-, 8- и 10-етажни сгради, чието изграждане
започва през следващата година. Обект на оформяне е частта след края на парка
от юг и от края на ж. к. „Яворов” от север. Кварталите от двете страни на
булеварда (до 1944 г. с името „Царица Йоана”) попадат според Плана от 1945 г.
в зона за малоетажно строителство и имат заварена разпръсната застройка в
индивидуални парцели. Нуждата да се намери някакъв приемлив преход между
старото и новото строителство, но най-вече отличното и в добавка на това
представително разположение на лежащия от южната страна на булеварда
квартал „Изток”, довежда до преразглеждане на проекта за оформянето на
булеварда и осъзнаването на необходимостта да се планира цялостно
територията в съседните му квартали.
През 1959-1960 г. колективът, по чийто проект се извършва оформянето на
булеварда, изработва и проект за обновяването и на съседните квартали „Изток”
и „Гео Милев”. През 1964-1965 г. е изработен проект за обновяване на целия
район „Изток”, включително днешния кв. „Изгрев”. Окончателният проект за
район „Изток” обхваща територия около 1 кв. км. и е разчетен за 25 000 жители.
Плановият размер е голям за микрорайон и малък за район според възприетото
по това време оразмеряване.
Планирането и изграждането на квартал „Изток” е преходен случай между
два ясно отличими етапа. До 1960 г. изработваните застроителни планове
обхващат „сравнително неголяма територия за отделни жилищни групи по
главните магистрали и в най-добрия случай територия за цели жилищни
микрорайони”. Едва през 1960 г. започват проучванията и проектирането на
цели жилищни райони – т.е. годината 1960 е своеобразен вододел при промяната
на мащаба на задачите в овладяното от държавата жилищно строителство.
Новият мащаб на проектирането изисква предварителни проучвания за
определянето на границите между районите и микрорайоните и насищането им с
обекти на общественото обслужване, които се провеждат включително и чрез
експериментиране в първите реализации на районно проектиране, между които е
ж. к. „Изток”.
Тези първи по-едромащабни композиции, реализирани при съобразяване с
някаква заварена застройка, имат няколко общи черти:
В композицията се запазват част от съществуващите сгради и ценните зелени
насаждения – така в парковата среда, която обгръща жилищния район,
продължават да присъстват плодните дървета от някогашните дворове. Запазва
се частично и уличната мрежа. Внимателното отношение към зеленината е
подчертано навсякъде. Пространствата между отделните сгради и групи от
сгради, които са значително диверсифицирани като обеми и височини, са
оформени като микрорайонни паркове и градини, устроени и взаимно свързани
така, че главните алеи да съвпадат с главните пешеходни направления по посока
на търговските и другите обслужващи обекти и да извеждат до спирките на
градския транспорт. Застрояването включва съчетаването на 5-, 6-, 8-етажни и
10-12-етажни блокове, които заедно със заварената малоетажна застройка,
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създават далеч по-голямо разнообразие на обемите и оформянето на фасадите и
преодоляват усещането за униформеност, свойствено за някои от най-ранните
реализации.
Основната слабост, от която страдат повечето от тези жилищни райони,
проявила се впрочем много по-късно – след масовизацията на използването на
автомобила – е коментираната вече непригоденост на алейната мрежа за
използване и паркиране на автомобили, резултат на погрешните прогнози
относно темпа на увеличаването на личните автомобили и предвиждането
общественият транспорт да поеме основната част от движението във и извън
града. В частност в кв. „Изток” това ще се появи като един от основните
проблеми на квартала според оценките на неговите обитатели днес.
До началото на 70-те години квартал Изток е почти изцяло изграден, след
това се извършват само частични „уплътнявания” на територията с отделни
жилищни и обществени сгради. Разполагащ с изключително местоположение,
отлично ослънчен и на достатъчна дистанция от Витоша, за да има прекрасна
зрителна перспектива към планината, кварталът се ползва и от непосредствената
близост на Борисовата градина –възприемана като негов естествен придатък.
Архитектурата на сградите е разнообразна, използвани са различни
конструктивни принципи – от традиционния тухлен строеж до сгради, при които
се експериментира с нови методи на строителство. Без да бъде по никакъв начин
декларирано като намерение с оглед вече коментираната прокламирана
равноценност на териториите в града, квартал Изток още при своята реализация
се превръща в един от най-добрите квартали за живеене в София. Това е
срамежливо признато в оценката, че новите жилищни квартали от този тип
станали предпочитани от гражданите за живеене пред централните.
Увеличаване на мащаба. Индустриализирано жилищно строителство
след 1970 г.
Няколко години след утвърждаването на плана от 1961 г. демографската
прогноза е надхвърлела, а идеите за реконструкция на съществуващия град се
оказват неосъществими. Още в края на 60-те години, въпреки плановото
разширяване на промишлеността и на всички други отрасли, както и на
монополизацията от страна на държавата на изграждането и разпределението на
жилища, в развитието на града започват да се проявяват явни диспропорции.
Бодрият тон от представянето на първите успешно реализирани комплекси е
изоставен, започва да се говори за проблеми и трудности.
Практиката да се проучват и разработват планове за средноголеми райони,
пример за която са отчетеното като успех застрояване на кварталите „Красно
село”, „Иван Вазов”, „Лозенец” насърчава разрастването на мащаба. Започват да
се разработват проекти за жилищни райони за над 80 000 жители. Едни от
първите са тези за кв. „Модерно предградие” за 130 000 жители и за западния
район на София за 100 000 жители. От началото на 70-те години проектът за
западния район се изгражда поетапно като ж. к. „Люлин”. Подобни проекти са
разработени за ж. к. „Надежда”, разчетен за 80 000 жители и за югоизточния
район на София за над 50 000 жители. Последният ще се разгърне от 1968 г.,
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когато започва проучването, до средата на 80-те години в петте микрорайона на
жилищния комплекс „Младост”.
Заедно с увеличените темпове на строителство започват проявяващи се
навсякъде трудности от забавено изграждане на обектите, свързани с
транспортното и общественото обслужване. Провежданото строго функционално зониране започва да изглежда неефективно. Т. нар. ежедневни трудови
пътувания, противно на прогнозите, не се облекчават, а стават все по-дълги,
заради отделянето на зоните на труд и обитаване. Със своите нови мащаби
жилищните квартали все повече се отдалечават от работните места. Все поосезаем проблем в новите комплекси, проектирани за по 80 – 120 000 жители, е
ниската степен на изграденост на градската среда – алеи, тротоари, настилки,
озеленяване, разнообразие на търговски и други обекти.
Това, което прави възможно увеличения мащаб и бързината на строителството, като изключим демографския натиск, е въвеждането на индустриализираните форми на строителство. В началото на 70-те години индустриалното строителство вече е изместило монолитния начин на строеж. Новото
жилищно строителство навсякъде в страната става предимно едропанелно.
Преминава се към строителство със сглобяеми модулни елементи, произвеждани
по стандартизирана номенклатура в огромни домостроителни комбинати. На
територията на София заработват два домостроителни комбината с общ годишен
капацитет през 1975 г. от 11 000 жилища. Внедряват се и други технологии на
индустриализирано строителство. Трудностите по усвояването и организацията
му, големият обем на строителството и кратките срокове за изпълнение се
отразяват върху качеството и вида на сградите. Основната грижа при новите
„фабрично произведени жилищни блокове” е надеждността на конструкцията и
извън това – увеличеното количество на завършени жилища през всяка година.
Грижите за стойността на архитектурата, за разнообразието на композициите, за
качеството на материалите, за декоративните елементи по фасадите и мазилките,
за качественото озеленяване – остават на заден план. Т. нар. довършителни
работи по завършването на индивидуалните жилища и оборудването за
пускането им в експлоатация стават все по-оскъдни и незавършени, особено от
началото на 80-те години.
Изграждането на новите комплекси става на празно място – върху земеделски
или пустеещи терени. Първоначално проектиран за 50 000 души, в началото на
80-те години ж. к. „Младост” достига 100 000 души, при ежегодна яростна
надпревара на строителите с плана. Технологията на производството и монтажа
ограничава проектантите до сглобяване на 6- и 8-етажни блокове от номенклатурата на домостроителните комбинати с определени размери и архитектура, с чието просто повторение се изграждат пространствата на кварталите.
Предвиденото озеленяване често се оставя на новите обитатели, на които
общината кампанийно раздава дървета за засаждане. Примерите за професионално парково строителство в ж.к. „Младост” се ограничават само до
обрамчващите главни пътни артерии на първия микрорайон и вътрешния парк
във втория. Застроените последни микрорайони остават без благоустроена
паркова среда.
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Превърнали се в огромни жилищни формации, и „Младост”, и „Люлин” се
обособяват в нови крайградски райони с население от 100–120 хиляди жители.
Градоустройствените решения на отделните микрорайони започват да стават все
по-безлични, оформени чрез няколко типа повторяеми жилищни блокове,
еднакви училищни сгради с големи дворове и огромен асфалтов плац, с поозеленени дворове на детските градини, но с оскъдно като качество изпълнение
на сградите. Огромните супермаркети, по-малките магазини и пазари, т. нар.
битови комбинати и др. подобни, често облицовани или покрити с ламаринени
плоскости, предизвикват тягостното впечатление за временни постройки, които
се износват и стареят бързо.
Поради значително увеличения мащаб на сградите – ниските хоризонтално
разгърнати обеми са всъщност осеметажни блокове с по 5-6, понякога с до 8
входа, а високите достигат до 20 етажа – пространствата за прекосяване между
тях стават нечовешки големи. Макар пропорцията между обемите да е запазена
и да изглежда подобна на тази в кв. „Изток”, гигантските междублокови пространства, дори когато са добре озеленени, са лишени от всякаква интимност. 20етажните блокове, понякога групирани по няколко кули, понякога разгърнати
като стени, буквално смачкват непосредствено прилежащото пространство,
независимо от опитите за смекчаване на този ефект посредством обграждането
им с по-ниски обеми. Почти единствената перспектива, в която кварталът
изглежда впечатляващ, е дистанцираната отстранена позиция на съзерцаващия,
вънпребиваващ поглед. Неслучайно най-честата ласкателна категория при
коментара на тези гигантски реализации, е „силует”. „Интересен силует” е
своеобразното извинение за изгубеното човешко измерение, което единствено
прави възможно и насърчава общуването, превърнало се изведнъж в проблематично в новите квартални пространства.
Елементите, характерни за традиционния град, изчезват от градоустройствените разработки на проектантите. Човекът и неговия живот е сведен до малко
на брой функции, които трябва да се задоволяват по един масов, организиран
начин. Улиците, оградите, входовете, индивидуализираните преходи от
публично към частно са напълно дискредитирани и отстранени. Детските
площадки са оборудвани с малко на брой и по вид съоръжения за игра, като
правило почти еднакви във всеки район и в еднакво лошо състояние само
няколко години след поставянето им. Единствените спортни терени са дворовете
на училищата – винаги отворени, а понякога – и разградени или използвани като
най-пряко трасе за преминаване от околните блокове към автобусните спирки.
Водните площи и кварталните градинки са забравени. Определенията паркова
среда или град-градина са заменени с неопределеното „междублокови
пространства”.
Огромните пространства наистина предоставят свобода за погледа. Но не
насърчават физическото прекосяване. Фокусиран на близки дистанции, погледът
съзира само многократно тиражираната панелна фасада на съседния блок.
Широките ленти на обслужващите магистрали, проектирани да свързват,
практически разобщават отделните части на кварталите. Движението между
микрорайоните е възможно само с превозно средство – дистанциите стават
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големи, а пешеходните преходи – постоянно препятствани от нуждата да се
прекосяват улици с трафик на автомобилни магистрали.
Разбира се, новопостроените квартали могат да се разглеждат и от страната
на предимствата. За сравнително кратко време те подслоняват хиляди
новодомци, предоставяйки отделно жилище за всяко семейство. Модерните
удобства на централното отопление и самостоятелността са компенсация за
недоизградената или с незадоволително качество инфраструктура. Още през 60те години са въведени задължителни норми за големината на жилищата,
изграждани с индустриални методи, предвиждащи по 64 кв. м. средна площ за
жилище. По-късно тази площ е увеличена на 80 кв. м. за София.
Колкото и оскъдно да е благоустройството, големите пространства, чиято
поддръжка е трудна и скъпа и именно поради това остават занемарени, могат да
предоставят действителни предимства. Ценностите на модернизма в
архитектурата и градоустройството – пространство, светлина, връзка с природата – със сигурност присъстват тук, макар и в критична конфигурация. Мащабът ги прави възможни, поддържането на мащаба и лошото изпълнение обаче ги
компрометира.
Такава е общата картина на огромните крайградски квартали, с които
приключва социалистическото жилищно строителство в края на 80-те години. В
известен смисъл тази картина не е променена и днес.
Големите пространства и приватизацията на търговските обекти направиха
възможно настаняването на големите търговски вериги за хранителни стоки и за
битова техника. Проведената реституция на отделни терени и преотреждането
на други, позволяват „уплътняването” с новоизградени жилищни блокове. Всяка
следваща година първоначалният композиционен замисъл на комплексното
застрояване все повече избледнява. Изникването на нови обеми оформя нови,
хаотични конфигурации. Масовото измерение на консумацията насърчава
изграждането на множество бензиностанции, банкови клонове, търговски
обекти. Именно пространството, мащаба и наситеността с търговски обекти се
сочат днес от обитателите на тези квартали като основните им предимства.
Достигнали размерите на големи градове, крайградските жилищни квартали
продължават да изпитват нужда от вътрешен, обединяващ ги център. Освен
лошата поддръжка, престъпността, бездомните кучета – все функция на мащаба,
най-изразеният им проблем остава затрудненият трафик. Масовият мащаб на
придвижването към работното място и обратно продължава да създава
ежедневни и възприемани като неотстраними трудности, дължащи се на
характера им на извънградски квартали-спални. Съществуващи в пряка
зависимост от града и в същото време достатъчно големи, за да се ограничат с
първоначално отредената им изолирана функция обитаване, големите
крайградски квартали бавно се трансформират в нещо друго. Пътищата на тази
трансформация ще поставят новите проблеми за разрешаване пред
градоустройство на София.
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ЦЕННОСТЕН АНАЛИЗ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДИН
СОФИЙСКИ КВАРТАЛ
АНЖЕЛИКА ДИНКОВА

Anjelika Dinkova
VALUE ANALYSIS OF THE CITY CONDITIONS (ONE SOFIA DISTRICT)
This analysis is focused on interaction between urban environment and inhabitants of a Sofia
Hadji Dimitar quarter. The empirical data indicate that residential area is usually good
appreciated supposing it’s distinguishable as “my place”. Nevertheless people are critical
regarding to their living environment and its value depends on attitude and motivation of the
subject.
Кey words: city, district, quality of life conditions

Настоящият текст се базира на изследване, проведено през 2012 г. в рамките
на проект, финансиран от ЦНИП, на тема „Текущи процеси на пространствено
обособяване в българските градове“. Екипът включваше преподаватели от
катедра „Обществени науки“ към УАСГ, както и студенти от специалностите
Урбанизъм и Строителство на сгради и съоръжения. Изходната теза полагаше
наличие на вазимозависимост между социалното и пространствено разслояване
на населението в отделните градски райони. След предварително проучване
екипът избра четири софийски квартала, които предполагаемо се отличаваха
един от друг както заради начина и времето на своето обособяване, така и по
стойностите на ключови за изследването фактори като вид и качество на
средата, жилищен фонд, динамика на развитие. За целта бе изготвена анкета,
състояща се от отворени и затворени въпроси, с която бяха интервюирани
жители на кварталите Изток, Младост, Възраждане и Хаджи Димитър.
Събраната богата в съдържателно отношение информация бе в не малка степен
изненадваща. Тя бе допълнена със специално направен снимков материал. Оказа
се, че по някои показатели кварталите съвсем не са толкова различни, по други
обаче диференциацията бе очевидна. Това, което ясно се открои като общ за
всички феномен, е влиянието между човека и неговата урбанистична среда.
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Постмодерна Европа е един от най-урбанизираните континенти. По данни на
Европейската агенция по околна среда около 75% от нейното население живее в
градски
зони,
а
до
2020
г.
този
дял
ще
бъде
80%
(http://www.eea.europa.eu/bg/themes/urban/about-the-urban-environment).
Така
градската среда се превръща и в околна среда, и в среда на живот въобще за все
повече хора. Което значи, че на-сел-вайки се, Аз-ът автоматично вече притежава като дадени априори връзката човек – градска среда и нейните елементи.
Безспорно е, че градовете стоят в центъра на т.нар. прогрес. Или поне такава
е аксиоматичната постановка във всички концепции, стратегии и нормативни
уредби на администрацията. Ето какво се казва в Концепцията за интегрирано
„зелено“ развитие на градската среда на Столична община „София – зеленият
град“ от 2011 г.: „София притежава уникален природен, културен и
архитектурен потенциал, силна способност за мобилизиране на обществената
енергия и големи възможности за икономическо развитие. Нашата столица е
национален център - фактор за развитие и новаторство. Тя е двигател на
социалния напредък и икономическия растеж в България.“ (http://sofiagreencity.com/data/ufiles/docs/Green_City_Concept-SOFIA.pdf, с.5)
Но наред с това и кореспондентно със становището на Европейската агенция
по околна среда усилията днес се насочват все повече към търсенето на нови
подходи за намаляване гъстотата на градското население. Обособилите се нови
градски зони в покрайнините обаче водят до по-голямо използване на
индивидуалния транспорт, което не само не решава, а напротив изостря
проблемите, свързани с увеличаване на моторизирания трафик, шумово и
прахово замърсяване, намаляване на зелените и тихи пространства.
Предизвикателството тук е да се проследи отражението на подобна глобална
тенденция на ниво квартал и начинът, по който тази двойственост в оценяването
на града едновременно като значим и проблематичен се преживява в социален
план. Базови за настоящия анализ са данните от столичния квартал Хаджи
Димитър, а останалите три района са включени за съпоставка или коректив.
Историята на Хаджи Димитър има своето начало в присъединяването на село
Подуяне през 1895 г. към София. То е и първото село, станало част от столицата.
Това се случва, след като заради изключително нарасналия миграционен поток
към София след Освобождението, през 1887 г. Общината определя нови градски
граници. На изток те стигат до Подуянския мост на Перловската река. През
1921-1922 г. въпреки нехигиеничните условия на местността се създават
кварталите Суха река, Кюлюците, Офицерският квартал, Хаджи Димитър и
Индустриалният. В тази връзка в книгата си „София и софиянците 1878-1944“
Георги Георгиев отбелязва следното: „Между източния бряг на Владайската
река, ж.п. линия и Подуяне се намираше най-ниската част на София. Тя
представляваше по описание на общинските органи „естествен басейн от локви
и блата, образувани от повърхностните и дъждовни води“. Хигиенизирането на
местността изискваше около 80 милиона лева – сума, която Общината сама
определи като немислима „в близко бъдеще“. И въпреки всичко нейните
собственици я парцелираха и започнаха да я продават почти веднага след края
на войната. Нововъзникналият квартал Хаджи Димитър се разрасна с
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необикновена бързина и свърза Индустриалния квартал с Подуяне.“ (Георгиев,
Г., 1983, с.20) По същото време към края на 1921 г. Подуянското пладнище,
чийто терен е сходен с този на Хаджи Димитър, също започва да се застроява.
Така няколко години по-късно Подуяне окончателно се оформя като квартал на
София. Заедно с това завършва застрояването на последния терен в тази посока
на града. Това е блатистата местност между Артилерийските казарми, реката и
ж.п. линията за Пловдив. По този начин в средата на 20-те години на ХХ-ти век
София напълно се свързва с кварталите Хаджи Димитър и Подуяне.
Хаджи Димитър бързо се застроява с къщи на преселници главно от
Северозападна България. Това оставя следа в наименованието на някои улици в
района („Тодорини кукли“, „Петрохан“ и др.). По време на бомбардировките
през Втората световна война кварталът е частично разрушен. Възстановяването
му започва през 1945 г., но паралелно с това някои от къщите му се събарят, за
да се превърне в жилищен комплекс в район Подуяне.
Днес той е своеобразна смесица от старо и ново строителство. Старото
включва еднофамилни къщи, ниски тухлени блокове до 4 етажа, както и от 6 до
9-етажни панелни блокове, построени през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ-ти
век. По-новото строителство започва логично в периода след 1990 г. и
продължава до днес. Въпреки това видимо преобладават панелните постройки,
които са и най-евтините на пазара на имоти. 37 души от всички интервюирани
или 92,5% споделят, че живеят в многоетажен блок над 5 етажа. Големият
процент е изненадващ и оспорва един от критериите, по които предварително
бяха подбрани кварталите, участващи в изследването. Хаджи Димитър
първоначално представляваше интерес за екипа и заради смесения си тип
строителство и следваше да се отличава по този показател от типично панелен
жилищен комплекс от ранга на Младост.
Ето защо важен бе и уточняващият въпрос за съседството. В това отношение
проучваният квартал отговори на предварителните наблюдения и очаквания на
екипа. С изключение на двама души, единият от които не се интересува от
съседите си, а другият не ги познава, всички останали заявяват, че в някаква
степен познават хората от своя и околните блокове или къщи. Така отговорилите
недвусмислено с „Да“ са 70% - резултат, ясно открояващ се от нивата в
останалите райони.
Тук очаквано междусъседското отчуждение се забелязва най-добре в
Младост, където самата жилищна организация препятства личните контакти. С
неголямата си територия /много пъти по-малка от тази на Младост/ и численост
около 25 000 души Хаджи Димитър може да бъде мислен като общ голям топос
– познаваем и споделим.
Това дава основание да говорим за споделяне на жизнената среда. И въпреки
че екипът допускаше релевантността на подобна свързаност или дори
обвързаност, категоричността на обобщените от анкетата и снимките резултати
бе неочаквана. В самия край на интервюто, след като по-рано респондентите са
били питани конкретно за предимства и недостатъци на средата, те са помолени
сами да определят степента на приемливост на своя квартал. 31 от анкетираните
еднозначно го приемат, а само 6 заемат срещуположната позиция. За сравнение
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едно обобщение на отговорите, получени в Изток и Младост, може да бъде
формулирано като „приемлив е, но…“, което ги отличава от на пръв поглед
безкритичното отношение в Хаджи Димитър. До подобно ниво и начин на
приемане се доближава единствено район Възраждане.
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Като цяло обаче жителите харесват квартала си, независимо за кой от
четирите става дума, достатъчно е да е разпознаваем в качеството му на „моя
квартал“. Това става ясно още от първия въпрос, който проверява изходната за
интервюто нагласа на ниво харесване. В Хаджи Димитър положителното
отношение расте пропорционално със степента на уседналост. Показателно е, че
100% от респондентите в Хаджи Димитър на възраст до 18 г. и над 46 г. го
харесват – първите заради завареното му положение, те на практика са се
намерили поставени в този район на града, а вторите поради възрастта си, чието
нарастване ограничава възможностите за различен от вече направения избор.
Пълното или частично нехаресване се появява сред активната част на
населението между 18 и 45 години – хора с жизнен опит и перспектива, през
призмата на които могат да ситуират по-точно актуалното си състояние, дело на
мотивиран и съзнателен избор.
Така се оказва, че въпреки множеството фактори, на входа и изхода на
проучването мнението на анкетираните хора остава напълно непроменено от
гледна точка на харесване – приемане: 77,5%. Очертава се ясна рамка на
квартала, налагаща да бъде коригирано първоначалното твърдение за
безкритичност. На него се противопоставя един здрав разум, който макар и да е
далеч от просвещенския идеал за коректна употреба на разсъдъчната
способност, дава на обитателите усещането за рационално позициониране в
градската среда.
От една страна огромният процент приемане вероятно се дължи на
споделеността и заедността или изразено чрез стилистиката на Фром – опит за
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преодоляване на изолираността. Това личи и в реализирането на
междусъседството, което започва с раз-познаването на другия като част от моята
среда и се реализира чрез участието на хората в съвместни дейности, касаещи
общите пространства. Обикновено тук те се възприемат не като ничии, а като
наши. Показателно е доброто състояние на общите части в кооперациите и
блоковете и поддържането на околоблоковите терени. Приведените във
фотосите примери са проява на доброволния съвместен труд на хора, свързани
от общата за тях форма на обитаване. Те кореспондират и с общинската
политика, изпреварвайки я дори във времето. Ето две от целите, които четем в
цитираната вече концепция на Столична община и които са на практика случили
се в квартала независимо от документа:
1. „Изграждането и поддръжката на споделената градска среда за
формиране и насърчаване на култура на принадлежност и сближаване между
обитателите
и/или
ползвателите“
(http://sofiagreencity.com/data/ufiles/docs/Green_City_Concept-SOFIA.pdf , с.12);
2. „Отъждествяване на гражданите с градската среда и тяхната общност културно обогатяване и възстановяването на ценностите на демокрацията,
съвместното съществуване, гражданския напредък, многообразието, живота
заедно
и
свободата.“
(http://sofiagreencity.com/data/ufiles/docs/Green_City_Concept-SOFIA.pdf , с.15)
От друга страна общо споделяното харесване е възможно да се дължи
именно на пространственото и социално обособяване на квартала, който се
мисли като различим от останалите със своите предимства и недостатъци. Нека
изброим основните така, както ги видяха респондентите в нашето изследване:
Сред предимствата се открояват близостта до центъра – 28 отг. и удобният
транспорт – 26 отг. На преден план тук излизат и често споменаваните
множество на брой магазини /предимно хипермаркети/, които се определят от
хората и като важни за тях места. Следват спокойствието и многото детски
градини и училища. Отделно изброени са добрите училища, фитнес залата,
площадките, градинките, зелените площи, ниската престъпност, чистотата,
инфраструктурата, неголемият трафик и това, че не е зелена зона, евтините
жилища. Последното недвусмислено е отразено в статистиката за цените на
имотите: средна цена в EUR на кв.м. застроена площ в Хаджи Димитър 624,7
при 715 за София (http://www.imoti.net/). Двама от запитаните обаче не откриват
никакви предимства на този квартал.
В анализа на данните се натрапва значимостта на т.нар. „твърди“ фактори на
развитието. Това са инфраструктурата, чистота, строителството, транспортът,
заетостта. Спорадично се споменават или изобщо отсъстват сред предимствата
на Хаджи Димитър „меки“ фактори като паркове, водни площи, кафенета,
ресторанти, културен живот.
Те се появяват в недостатъците на района. И тук обаче им е отредена
второстепенна роля. Като най-остър проблем и съответно недостатък
респондентите извеждат мръсната среда – 15 отговора. Ограничените
възможности на анкетата не дават възможност за конкретизиране на проблема.
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Вероятно в известна степен той се дължи на чисто географското разположение
на квартала, чиято надморска височина е най-ниската в София – около 550 м.
Този факт съпътства историята на Хаджи Димитър от неговото създаване. Днес
той се изразява чисто климатично с чести мъгли, повишена замърсеност на
въздуха, лоша канализационна система, по-голяма от средната опасност от
наводнения. Това е т.нар. „Зона А4“ на София, която се определя в анализа на
околната среда, изготвен от Столична община, като неблагоприятна. „В тази
зона са увеличени и двете неблагоприятни проявления на климата и
„дискомфортно охлаждане“ и „дискомфортно прегряване“. (Столична община в
http://www.sofia.bg/pressecentre/images/OPR1part-8.pdf, с.136)
Богатият снимков материал, който екипът натрупа в периода на разработка на
настоящия проект, свидетелства, че като цяло кварталът се почиства и само
единици са местата, замърсени след човешка намеса.
Девет от запитаните посочват за недостатък неподдържаните зелени площи, а
седем – липсата или лошото състояние на детските площадки, игрища, басейн.
Близо 1/6-та от интервюираните не са доволни от състоянието на улиците.
Четирима души свидетелстват за голяма престъпност, трима смятат за
недостатък ромското присъствие, а други трима поставят въпроса за липсата на
осветление. Появяват се отговори, свързани с шума, липсата на топла вода,
паркоместа и метро, бездомните кучета. Проблемът с авиационния шум от
години стои в квартала. Шумовото замърсяване в Хаджи Димитър е в диапазона
60-70 dB (Столична община в http://www.sofia.bg/pressecentre/images/OPR1part8.pdf,с.147), с което според нормите за пределно допустими нива на Столичната
регионална здравна инспекция шумът в квартала се изравнява с показателите за
промишлените
зони
–
до
70
dB
(СРЗИ
в
http://www.srzi.bg/Pages/health_control/25/Default.aspx?evntid=hRnUs47sPBw%3D
). Любопитно е, че 10% от всички отговорили смятат, че районът няма
недостатъци, но те по правило са същите, които го приемат и харесват напълно.
Направените изводи и констатации кореспондират с проведено мащабно
изследване от университетски преподаватели от 12 държави . Резултатът от
нашето проучване потвърждава тезата на международния екип и вписва Хаджи
Димитър в общата тенденция, типична за градовете на екссоциалистическия
„изток“, където „хората подчертано се вълнуват от по-традиционни фактори,
като състояние на обществения транспорт, места за паркиране, равнище на
заплати, инфраструктура и данъци“ (Дайнов, Е., 2011, с.11)
Равносметката от обобщените данни за предимства, недостатъци и остри
проблеми определя качеството на средата под средното, т.е. като
незадоволително. Почти половината от запитаните – 18 души – споделят, че не
са доволни от жизнената среда. И по този показател се наблюдава съществена
разлика между данните, получени в Изток и Хаджи Димитър. 12,5% е процентът
на задоволство от средата на живот в Хаджи Димитър, а в Изток той е повече от
два пъти по-висок – 30%. Възраждане и Младост се доближават почти напълно
до Хаджи Димитър, като разликата между трите района остава в рамките на
статистическата грешка.
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Помолени да фиксират важните за тях места, интервюираните се фокусират
върху два основни топоса: детските площадки, градинки и паркове – 20 отг. и
магазините – 13 отг. Многото и евтини магазини те открояват като едно от
предимствата на квартала, поради което 35 от всички 40 заявяват, че хранителни
продукти и стоки от първа необходимост купуват именно тук. Същото
съотношение се появява и в анкетите от Възраждане и Младост. Изключение
прави отново Изток, където отговорът „да“ обикновено е съпътстван с
условности – такива са половината от резултатите и едва всеки четвърти дава
еднозначен утвърдителен отговор. Тук има и най-много „не“, като към 11 се
прави уточнението, че дрехите и обувките се пазаруват от големите търговски
центрове.
Детските площадки, градинки и паркове традиционно се възприемат като
пространства на заедността, където през свободното си време хората могат да се
разхождат със семейството и/или децата, и/или домашните любимци. Въпреки
посоченото по-горе лошо състояние на озеленените площи, предвидени за игра
на децата и отдих на възрастните, част от анкетираните /17,5%/ споделят, че
именно там прекарват почивните си дни. Вероятно това разминаване между
значимостта на градинките и парковете и занемарената им поддръжка е
причината те да бъдат споменавани многократно от представителите на всички
възрастови групи. Във Възраждане паркът и градинките се класифицират като
важни за 24,44% от общия брой на изброените отговори. За Младост процентът
е още по-висок – 29,41%, а за Изток той достига върха си с 60% /тук паркът се
конкретизира често: Борисовата градина/. Очевидно е, че степента на важност на
зелените площи е пропорционална на нивото на облагороденост, поддържане,
обезпеченост със съоръжения за спорт и игра и др., позволяващи пълноценен
отдих през свободното време. По данни на Столична община Подуяне е един от
районите с най-ниска обезпеченост на населението със зелени площи – около 2%
(http://www.sofia.bg/pressecentre/images/OPR1part-8.pdf, с.130). И въпреки че в
сравнение с Левски, Левски-В и Левски-Г Хаджи Димитър разполага с по-голям
дял зелени площи, процентът остава доста нисък.
Значимо за отношението към квартала се оказва и нивото на мобилността на
обитателите. Използването на свободното време през празниците и почивните
дни дава представа за разликите в степента на мобилност при различните
категории интервюирани, отличени по възраст, вид занятие, равнище на
доходите. Значителен брой от хората не напускат често София. Изобщо не
напускат града 1/3-та от отговорилите от район Възраждане и 1/5-та от Хаджи
Димитър, като най-нисък процент има в кв. Изток. Интересно обаче е, че „за
отдих и развлечение“ най-много пътуват извън София жителите на Младост –
повече от половината, следвани от тези в Изток, Възраждане и Хаджи Димитър.
Особено важно за цялостното отношение към квартала, към средата като
подкрепяща или застрашаваща, е усещането за защитеност в изследваните
райони на София. Сред всички отговори се откроява огромният процент доверие
в сигурността на жителите на кв. Изток – цели 80%. Според обитателите му
Изток може да бъде схващан като безопасен за стандартите на София и в
сравнение с другите квартали /напр. Люлин/, като тук се отчита средоточието на
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чуждестранни посолства. Най-несигурни се чувстват пък жителите на Хаджи
Димитър, въпреки патрулиращите полицейски коли, макар че според тях това
всъщност е общ проблем за целия град /факт, отбелязан и в другите кварталите/.
Последен важен щрих към преживяването на градската среда в отделните
зони добавя предпочитанието на респондентите към района, който биха искали
да обитават. 42,5% от живеещите в Хаджи Димитър не биха сменили квартала
си, което съответства на неговото пълно приемане от цели 77,5%. 22,5% биха
избрали квартал в полите на Витоша заради спокойствието и чистия въздух.
Останалите изброяват Иван Вазов, Емил Марков, Редута, Гео Милев, Лозенец,
Люлин, центъра. Двама от запитаните предпочитат да живеят извън София.
В Изток като логично следствие от неговото високо ниво на харесване 45%
заявяват желание да съхранят местообитанието си. Въпреки това 27,5% искат да
живеят в центъра поради равната отдалеченост до всички точки, близостта до
ключови сгради и институции, възможността за повече забавления. На трето
място се избират покрайнините на София в посока Витоша.
Жителите на Младост предпочитат собствения си квартал със същите тези
45%. След него се нареждат другите източни квартали, а също и Изток, Лозенец,
центъра, Бояна.
И във Възраждане 46% не биха предпочели различен от своя квартал.
Другите отговори се разпределят между Лозенец, Стрелбище, Иван Вазов,
Изток, Бояна, в полите на Витоша.
Изводът, който се налага е, че въпреки видимите разлики между
изследваните четири софийски квартала, те са приемливи и дори предпочитани
от своите жители. Когато избират все пак друг район, те се насочват към такъв,
който предполагаемо компенсира липсите на настоящия. Затова и половината от
анкетираните в Хаджи Димитър търсят по-благоустроени и по думите им
“елитни” квартали. Тези пък в Изток, където „твърдите“ фактори на развитие
отговарят на изискванията, се насочват към централните райони, в които се
предполага, че са налични т. нар. „меки“ фактори като заведения /ресторанти,
кафенета/, културен живот, нощен живот и други.
Оценката на жителите на Хаджи Димитър е добра, предвид заявеното в
анкетите балансирано отношение между обективни условия от една страна и
неголеми очаквания и претенции от друга. Като цяло в квартала се търси
удовлетворяване на по-ниските нива на потребности като храна, жилище,
сигурност, общуване. Себеактуализацията /работа, духовни нужди/ като найвисока потребност се полага често там, където по мнението на жителите е
нейното естествено място, а именно извън пределите на Хаджи Димитър.
Защото надхвърлянето на себе си предполага движение към относителните
граници на битието независимо от неговите измерения и характеристики.
Оттук насетне могат да се направят редица индуктивни заключения за
качеството на жизнената среда в градските райони. Но независимо от
формулираните дефиниции и тяхната употреба в практиката, валидността им е
възможна посредством горната оценка на колективния субект, включен в
средата. Ценността тук е функционално понятие. Тя е скритата предпоставка,
която придава на отговорите на респондентите смисленост и значимост.
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Средата, каквато и да е тя, не е актуално ценна сама по себе си. Тя може да се
припознае като такава единствено от субекта, който влиза в отношение с нея и
който я конституира вторично по този начин. Анализът показва, че
предимствата и недостатъците на един градски район се обективизират само ако
са важни за Аз-а, т.е. когато неговата нагласа и мотивация го правят сензитивен
към определени специфики на действителността. Едва тогава средата
рефлектира и върху онази самооценка, която е едновременно критична и
креативна.
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ТОТАЛИТАРНО ЛИДЕРСТВО: КРАЯТ НА ВОЖДА
АЛЕКСИ АПОСТОЛОВ
Aleksi Apostolov
TOTALITARIAN LEADERSHIP: THE END OF THE VOZHD
This paper deal with the problem of succession of power in totalitarian society. The author
develop his argumentation on the example of Soviet experience, and especially the last years of
Stalin` s reign. This last plot make very strong imprint on all successive years of Soviet Union.
Key words: totalitarianism, power, vozhd, succession.

Целта на настоящото изложение е разглеждането на проблема за
приемствеността в тоталитарното общество въз основа на съветския опит. Поконкретно става дума за анализ на последните години от управлението на Й.
Сталин, които по наше мнение са особено симптоматични в това отношение.
Вождът е твърде сложна и противоречива фигура, за чието здравословно
състояние през последния период от живота му не се знае нищо точно. Още в
младостта си обаче Джугашвили е твърде мнителен човек, който е необичайно
чувствителен за казаното от хората по негов адрес. Ето защо никак не е чудно,
че този човек изпада под влияние на страховете на старостта и неувереността.
Всичко това изглежда и сега като непроницаемата тайна на неговите
последни години. Изглежда, че пълната история на този период никога няма да
бъде напълно разкрита. Ключът към нея лежи не в секретните архиви, не в
известните на малцината оцелели детайли, а в ума на починалия управник. Сега
може приблизително да се смята, какво планира Сталин-делото на лекарите
трябва да постави началото на нова вълна на масовия терор; разширяването на
състава на Президиума на ЦК на ХІХ-я конгрес на партията е заплаха за почти
всички членове на старото Политбюро-съратници на Сталин/вождът изглежда
планира тяхното отстраняване и ликвидиране/; провежда се подготовка за
цялостно депортиране на евреите в отдалечените източни райони на страната
/Medvedev, 1971; 495/.
Все още няма цялостно обяснение за събитията и слуховете, разпространявани тогава. Наследниците на Сталин несъмнено знаят доста повече,
отколкото събщават публично, но е ясна и тяхната недостатъчна осведоменост
за замислите на вожда. Основната му цел е да се отърве от неудобните си
съратници, които твърде много му напомнят за миналото. Тази цел може да се
постигне чрез нова вълна на терора, защото в света на Сталин политическа
смърт и физическо ликвидиране са синоними. Той смята да управлява с
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помощта на новите членове на Президиума, чийто състав е съществено
разширен на ХІХ-я конгрес на партията. Смъртта обаче го застига в разгара на
тази подготовка. Тя спасява олигарсите, а страната е избавена от перспективата
на завръщане към времето на Голямата Чистка /1934-1939 год./.
И все пак всичко това твърде много опростява нещата. Както изглежда
Сталин няма ясно определен замисъл и е разкъсван от противоборствуващи
чувства. От една страна, идва страхът от невъзможността да изпълнява
задълженията си. Това определя издигането на новите хора в лицето на
бюрократи от втория ешелон и млади партийни ръководители. За разлика от
съратниците те няма да мечтаят за смяната на Сталин, който ще запази статуса
си.
От друга страна обаче, вождът все още е привързан към абсолютната власт.
Той разбира невъзможността за оттегляне от властта за човек в неговото
положение. Сталин не може да бъде частичен деспот, защото неизбежно ще се
проявят амбиции и стремежи за овладяване на наследството. Съществува
старата московска практика на т.н. поставяне, според която затворът и смъртта
се предпочитат пред службата на нисшестоящите /Ulam, 1974; 724/. Въпреки
тоталитарния харктер на властта тази черта се запазва и в съветската
действителност. Нито затвор, нито екзекуция може да накара и най-упоритите
помощници на вожда да отстъпят местата си в йерархията, както се доказва от
примерите на Молотов, Ворошилов и Берия.
Образно казано, през следвоенния период Сталин “управлява страната като
кормчия в бурно море, който, без да се замисля, насочва продупчената лодка
срещу страшните вълни. Пътниците и-членовете на ЦК-ту непрекъснато
изгребваха водата от дъното на лодката, ту отчаяно се мятаха от борд на борд, за
да балансират движението и, но неумолимият кормчия я уравновесяваше, като
ги хвърляше един след друг зад борба…Не е важно, че самите пътници
подсказваха на кормчията кого да изхвърли най-напред, важно е друго: всички
те знаеха, че при този кормчия същата участ ще сполети рано или късно всеки
един от тях” /Авторханов,1991; 123/.
Сталин е изправен пред невъзможността да се отърве от старата гвардия чрез
противопоставяне на младите си привърженици. Някои автори отбелязват, че
сега на Сталин противостоят хора, които твърде добре го познават и успешно са
преминали неговата собствена криминална школа /Авторханов,1991; 6/.
Страхът, който в миналото тласка диктатора към опасни игри, сега го прави
нерешителен. Той се опитва отново да противопостави олигарсите, но
решителният сблъсък между тях ще стане след смъртта на вожда. Подобни
схватки в борбата за власт в Кремъл не са нещо случайно, а са същностна черта
на съветската система, която се запазва почти до самия и край.
Колегите на Сталин в Политбюро вероятно силно се притивопоставят на
неговите замисли, защото чувствуват приближаването на нова Голяма Чистка.
Също така те смятат, че международното положение достига непоносимо опасна
степен на напрежение. За първи път след 1934 год. през лятото на 1952 год.
опозицията против Сталин във висшите ешелони на комунистическата партия
кристализира. Това едва ли е истински заговор, защото опонентите на вожда
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постигат мълчаливо съгласие нещата да не станат по замисления от Сталин
начин. Така се стига до свикването на ХІХ-я конгрес на партията, който се
оказва последния за вожда.
В самото му навечерие се появява последното му произведение
“Икономически проблеми на социализма в СССР”. Няма съмнение, че то е
написано с оглед на престоящия конгрес. През ноември 1951 год. се провежда
дискусия за новия съветски учебник по политикономия. За нея Сталин подготвя
кратки бележки, които са разширени през лятото на следващата година и
допълнени с писма до някои участници в дискусията. Книгата се появява в
навечерието на конгреса и трябва да отклони общественото внимание от факта,
че Сталин е неспособен да изнесе основния доклад на конгреса.
Тя е написана в типичния да него стил-въпроси и отговори, яснота и простота
на изложението, при което всичко е подчинено на практическите нужди и
политическата целесъобразност. Сред основните тези е твърдението за
съществуването на икономически закони на социализма, които не могат да се
подценяват, нито пък да се смята за възможно тяхното преодоляване по пътя на
планирането. Мнението на Сталин е, че законът за стойността е неприложим при
разпределението на работната сила между различните стопански отрасли.
Неговото предвиждане е за нова ера на нестабилност и кризи на световния
капитализъм, който напълно е изчерпал своите възможности. Последица от това
са очакваните нови неизбежни конфликти и войни между империалистическите
държави. По такъв начин Сталин търси теоретична база за планираните
практически действия: изостряне до краен предел на международното
напрежение, когато след две-три години трябва да завърши подготовката за
съветско настъпление в Западна Европа.
Вождът формулира основния закон на социалистическата икономика:
“Максимално удовлетворяване на непрекъснато нарастващите материални и
културни потребности на цялото общество чрез непрекъснат растеж и
усъвършенствуване на социалистичското производство с помощта на най-нова
техника” /Сталин, 1967; 236/. При социализма освен държавна, съществува и
колхозна собственост. Сталин обаче отхвърля предложенията за предаване на
МТС на колхозите с аргумента, че те не са достатъчно социалистически. Според
него колхозната собственост трябва да се издигне до равнището на
общонародната. Освен това има възможност за преобразуване на колхозите в
совхози с неизбежната експроприация на личната собственост на колхозниците.
По същество става дума за провеждането на нова колективизация. Според
Молотов Сталин продължава работата си над това съчинение и написва втора
част, чиято съдба обаче остава неизвестна /Чуев, 2002; 398/.
ХІХ-ят конгрес през октомври 1952 година отразява актуалната безизходица
на съветската политика. Парадоксално, Сталиновата власт е огромна, но не е
повече неограничена. Вождът може да диктува работата и решенията на
конгреса, но за сега не намира начин да пробие решимостта на своите съратници
да не допуснат нова Голяма Чистка. С отчетния доклад Г. Маленков задава тона
на възхищение от най-великия гений на човеството /Ulam, 1974; 731/. Малко
преди закриването на конгреса вождът взема думата. Диктаторът иска да покаже
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на света, че все още е господар на положението. Няколко минутната му реч
напомня за младия Сталин и е насочена към представителите на т.н. братски
партии с разсъждение за световните перспективи на комунизма. Вождът смята,
че знамето на борбата за свобода и национална независимост е захвърлено от
буржоазията. Комунистите трябва да го вземат в ръцете си и така да завоюват
властта в своите страни. По такъв начин те ще освободят света от империализма
и заплахата от нова световна война/Сталин, 1952; 5/. Речта на Сталин може да се
интерпретира като показател за неговите намерения. Това е апел към
комунистическите партии за помощ на подготвяното съветско настъпление.
Непоследствено след конгреса се провежда пленум на новоизбрания ЦК,
който трябва да определи Президиум и Секретариат на ЦК, чийто състав е силно
разширен. С името на Сталин се откриват и двата списъка, а останалите са
изброени по азбучен ред. Фактически Политбюро е запазено под формата на
Бюро на Президиума, от чийто състав са изключени Молотов и Микоян, против
които вождът произнася голяма реч на пленума /Симонов, 1989; 241-242/. В нея
той заявява и за намерението си да се оттегли от висшето партийно ръководство
като остане по примера на Ленин председател на правителството. Членовете на
ЦК обаче отхвърлят това предложение единодушно. Сталин за последен път
прибягва към това средство, което използува многократно след смъртта на
Ленин: предлага оставка със съзнанието, че пленумът на ЦК няма да я приеме и
по този начин ще легитимира властта му.
Дилемата пред него е, че с течение на времето се чувствува уязвим по
отношение на претенции към властта му от страна на хора, които го чакат да
изпадне в безнадеждно положение, когато ще унищожат легендата за него. След
десетилетие друг комунистически деспот ще се изправи пред подобна дилема. За
нейното решение Мао Цзе-дун лансира Културната революция, докато Сталин
отдава предпочитание на по-традиционни методи за запазване на властта.
В тази светлина се появява делото на лекарите. Негова жертва стават водещи
медици от Кремълската болница начело с личния лекар на Сталин професор В.
Виноградов. Трима от обвиняемите са руснаци, а шестима-евреи. В
съобщението от 13 януари 1953 година се говори за заговорническата роля на
международната организация Джойнт и за намерението на арестуваните лекари
с вредителски методи да съкратят живота на някои представители на висшето
партийно, държавно и военно ръководство. В ранг на герой е издигната доктор
Лидия Тимашук, която е разобличила техните действия и за това е наградена с
орден Ленин.
Делото на лекарите напълно се вписва в руската самодържвана традиция.
През ХV век Иван ІІІ нарежда да убият еврейския лекар мастер Леон, защото е
предизвикал смъртта на неговия син и наследник по внушение на втората жена
на великия княз и някои боляри. Месец след смъртта на Сталин делото на
лекарите е обявено за престъпна грешка-обвиняемите са напълно реабилитирани
и върнати на работа. На доктор Тимашук е отнет ордена Ленин, но остава да
работи в Кремълската болница. Главната вина се прехвърля на М. Рюмин,
заместник-министър на държавна сигурност и началник на следственото
управление, който от кариеристични и авантюристични побуди е фалшифицирал
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делото с използуване на непозволени методи. След секретен процес през юли
1954 година Рюмин е разстрелян.
Делото на лекарите е опит на вожда да предотврати такова развитие на
нещата, при което неговите съратници ще възстановят своето положение в
ръководството. Сталин лично контролира следствието и заплашва министъра на
държавна сигурност С. Игнатиев, че ще се раздели с главата си в случай на
провал. Като цяло вождът е скептично насторен: неговите съратници приличат
на слепи котета, които без него нищо не могат да направят. Страната ще страда,
защото те не знаят как да разкрият враговете /Ulam, 1974; 737/.
В миналото подобни методи за тероризиране на колегите винаги дават
резултат. Подобен сценарий се повтаря през тези страшни седмици в началото
на 1953 година. Страховете на Сталин са толкова големи, че макар и в лошо
здравословно състояние той не допуска лекари до себе си. В резултат на
интригите на Берия са отстранени най-близките му сътрудници-началникът на
личната охрана на Сталин ген. Н. Власик е арестуван през декември 1952
година, а секретарят му А. Поскребишев е снет от длъжност и също очаква
арест. И двамата до края на живота си поддържат тезата, че Сталин умира в
резултат на заговор, ръководен от Берия.
Развръзката настъпва през нощта на 28 февруари срещу 1 март, когато
Сталин получава трети инсулт. Телехранителите му го откриват след повече от
12 часа. Съратниците мълчаливо се разбират да не правят нищо, пък и
състоянието на интензивната терапия и неврологията тогава е такова, че едва ли
може да се окаже ефективна помощ. Чак на 4 март се съобщава официално за
тежкото заболяване, при което се подчертава възможното оттегляне на Сталин
от ръководството на партията и държавата. На следващия ден в 21.50 часа
вождът умира.
Може да се каже, че сталинизмът “не може да бъде описан като идеология,
система на управление или даже религиозен култ. За руснака преди 6 март 1953
година той е всичко това и нещо повече: предназначение, което съществува,
защото няма друго. Религиозна или политическа привързаност може да се
отхвърли или промени; даже при тиранията някой може да запази вътрешната си
свобода. По време на Сталиновото управление обаче даже най-непокорните и
скептични умове сред огромния брой съветски граждани не могат да останат
незасегнати от това, което представлява Сталин” /Ulam, 1974; 4/. Сега този
далечен и страшен властник е мъртъв.
Той управлява Русия конспиративно и голяма част от страхопочитанието към
него се дължи на незнанието, къде и как се вземат решенията, засягащи живота
на хората, проблемите на войната и мира. Тази атмосфера придава своеобразен
колорит на обстоятелствата около смъртта на Сталин. Според официалното
комюнике той получава мозъчен кръвоизлив в кремълското си жилище, а в
действителност това става в т.н. Близка вила в Кунцево, където живее през
последните двадесет години. Този детайл съвсем не е случаен; смъртта на вожда
е резултат на заговор на част от неговите съратници. Берия признава това в
разговор с Молотов на 1 май 1953 година на трибуната на Мавзолея: “Аз го
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премахнах…Аз спасих всички вас” /Чуев, 2002; 396/. Ето защо Сталиновите
наследници започват своето управление с тази на пръв поглед невинна лъжа.
Заговорът и последвалата смърт на вожда си остават сред “най-дълбоките
тайни на Кремъл. И това е лесно обяснимо. Русия узна как е бил убит Павел
І/1801/ едва сто години по-късно, след революцията от 1905 година. Причината е
приемствеността на интересите на царствуващата династия-независимо от
личността на отделните царе. При болшевиките обаче има приемственост в
конспиративния характер на системата и докато сталинизмът не бъде
ликвидиран напълно, достъпът до архивите на “случая Сталин” няма да бъде
открит” /Авторханов, 1991; 217/.
След неговото погребение наследниците се обръщат към всекидневната
политика и свързаните с нея интриги. Сталинизмът се оказва доста силен и
жизнеустойчив, независимо от нежеланието на наследниците да управляват по
маниера на вожда. Ето защо колективното ръководство се опитва да проведе
реформи, които в крайна сметка не са нищо повече от козметичен ремонт на
тоталитарната система. Очаква се с премахването на ексцесиите народът да
забрави миналото от благодарност за поносимото настояще. Десталинизацията
започва през 1956 година със секретния доклад на Хрушчов пред ХХ конгрес на
КПСС. В него се поставят проблемите и трагедиите на миналото и се прави опит
да се премине към нова тактика на комунистическо управление. Според някои
изследователи “това е началото на края на световния комунизъм, което обаче ще
стане ясно след известно време”/Brown, 2009; 243/.
Следващите осем години са варварска драма на борбата между мъртвия
диктатор и неговия наследник. Съревнованието се оказва неравностойно, защото
съветското общество е продукт на сталинизма. Когато след дълги колебания и
отстъпления през 1961 год. Хрушчов тръгва на открита атака срещу починалия
Сталин, тя постепенно се проваля, а накрая през 1964 год. неудачният
реформатор е свален от власт. Оказва се, че всеки посягащ на наследството на
Сталин пада от ръката на неговите наследници.
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ОТ ХИПОКРИЗИЯ КЪМ ИДЕНТИЧНОСТ
БОРИСЛАВ НИНОВ

Borislav Ninov
FROM HYPOCRISY TO IDENTITY
This paper deal with the problem of psychological identity
Kew words: hypocrisy, identity

Идентичността е свойство на психичния, емоционалния и физичния свят, на
всяка личност, в което тя се чувства в хармония и комфорт със самата себе си.
Да си самоидентичен, означава да си свободен. Свободен в поведените си, в
самосъзнанието и осъзнаването на заобикалящата те материална среда.
Свободата е равносилна на себеосъществяването и тя е присъща на духовно
извисения – на човека, който разполага с Висшия си Аз и го екстраполира във
всички сфери на психичния и физически свят. Идентичността на човека е
неговата визитка, чрез която той се осъществява в общността на Другите, като
легално идентифицира собственото си самосъзнание за Щастие, Любов,
Състрадание и Мир. Л.Н.Толстой недвусмислено го декларира още с първото
изречение на именития му роман „Ана Каренина”:
„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е
нещастно по своему.”
1. Самоидентичен ли е съвременният човек?
Ние живеем в свят, който е издигнал в култ материалното. Това е, вероятно,
неминуема последица от Световната икономическа криза в глобален мащаб.
Човечеството днес се кланя на Мамон както в епохите на Римската империя, на
Средновековното неистово завоюване на „новооткритите” континенти, на
Техническите революции, които породиха първоначалното натрупване на
капитали, на следвоенните периоди, наложили непосилни контрибуции над
победените. Трупането на материални придобивки и невероятното обедняване
на мнозинството донесе на Човечеството рани, които ще тежат на поколения
напред. Неминуемото разпадане на Съветския съюз и налагането в света на една
мнима демокрация разруши в рамките на около тридесетина години ценности,
които бяха сапунени мехури, надувани и подхранвани от пропагандната машина
както на Изтока, така и на Запада. Световният мир се крепеше на магията на
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„мирното съвместно съществуване”, като същевременно определени среди и в
двете противостоящи си идеологически системи негласно разпределяха новото
икономическо и географско разделение на света. Кризата в Близкия изток
изкуствено се подхранваше с цел на отклоняването на вниманието на народите
от генерални икономически схеми, гениално съгласувани и фабрикувани от
неведоми ведомства и организации на Великите сили. Явният прицел беше
тотална дезориентация, икономическа нестабилност, масови фалити и
пренасочване на световните капитали.
Обществата, и специално българското, постепенно се обезличиха като
социално-икономически формирования и попаднаха под ударите на
икономически и социални разслоявания, които формираха и новата нагласа и
отношение към вековни ценности. Моралът и междуполовите отношения,
семейството и възпитанието на децата, рязко отстъпиха място и дадоха път на
Библейски истини, познати като Содом и Гомор. Самоидентичността на
отделния човек претърпя сериозен катаклизъм /в много случай и крах!/,
потъвайки отново в „психологията на тълпите”, позната ни от блестящите
описания на Г. Льо Бон, Хосе-Ортега-и-Гасет, Ерих Фром. Въпреки всичко,
обаче, човекът непрекъснато еволюира и опасността да се превърне в „социално
животно” /Е. Арансън/, както и вековните предсказания за Армагедон
претърпяха крах. Независимо че сме принудени /икономически и психически/ да
преоткриваме непрекъснато своята идентичност, „волята за мощ” /Шопенхауер,
Нитше/ тя се трансформира постепенно от Hommo faber в Hommo ludens.
Модерното Човечество, чрез Духа на собственото си Самосъзнание, пречупено
през теоретичните прозрения на блестящи научни и духовни водачи по
еволюитивен път се домогва до една коренно нова идентификационна
самоличност, породена преди всичко от откритията на квантовата физика и
наука. Светът вече не се възприема като алопатична догма, а тръгва по Пътя на
холистичното познание и прозрение. На болшинството от хората тези прозрения
все още не са особено понятни, по простата причина, че Истината се съхраняваше в строга Тайна от едно малцинство, изживяващо се като предопределен
Елит на Човечеството. Но въпреки всички опити на определени Властимащи да
отклонят вниманието на т.нар. „народни маси” от Истината за самите тях и
Законите на Вселената, мракът постепенно, но не и без съпротива, отстъпва пред
законите на Самоидентификацията, Личната Идентичност – пред Законите на
Светлината.
2. Идентичност и оракулски морал
З. Фройд наследи прозренията на Древността и с особена настойчивост се
опита да наложи щампите на една нова наука,която кръсти Психоанализа. Той
аргументирано ни обясни трислойността на нашата психика и невротичното
поведение, което следва след неотреагирването на истинската идентичност.
Неговите теоретични опити да сведе човека до нагоните му и тяхната
сублимация породиха и уважение, но и отявлена съпротива, не защото не
отразяваха идеите на епохата. Подобно на Ч. Дарвин, той сведе Битието до
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материалната идентичност, задоволяваща потребностите в рамките на
биологични закономерности, без който човешкият живот би бил немислим. Но
дали тези научни откровения наистина бяха „Разбулената Изида”, която
трябваше да реши веднъж за винаги човешките тайни? Дали наистина Човекът и
Човечеството можеше да се сведе до прословутото откровение: Човек – това
значи комплекси!
От психоаналитичните открития плъзнаха много научни филизи, обясняващи
стойността на идентичността като морал, корените на когото се базираха
изключително върху материалната стойностност на човешката психика. Тези
теоретични обосновки и интерпретации съвсем се откъснаха от същинската
значимост преди всичко от произхода на психологическите познания, който още
от времето на Платон и Сократ, съзнаващи Душата на човека и нейният
Божествен произход като идентичен потенциал на Вселенската мъдрост,
въплътена в хората. Защото древните метафизици и езотерици схващаха
идентичността на индивида като” Психе”, т.е. Душа и Духовност, а не като
алтернатива на механистични догматики заключени единствено и само в тялото,
Сомата. Това неестествено преплитане доведе до много главоболия, които и
досега объркват мирогледната стойност на иначе почтени и съвестни учени, но
залагащи единствено и само на материалния и видим свят – онзи лъжлив
конгломерат, сведен преди всичко до хранене, сън, отделяне, биологично
възпроизводство. До илюзията, че онова, което е невидимо дори и за наймощния микроскоп или анатомичен анализ не съществува и не може да
удоволетвори умове, склонни единствено и само до научни спекулации.
С откритията на квантовата физика и наука и модерните теории, след
гениалната констатация на А.Айнщайн, че относителната Природа е еквивалент
на истинската човешка същност,че всеки физически обект, подложен на
наблюдение, променя характера на своята природа в зависимост от субекта на
наблюдение /Р. Шелдрейк – „всички клетки имат и носят в себе си памет”/,
нещата в науката постепенно промениха мнението на болшинството
изследователи. Идентичността и самоидентичността вече се схващат като морал,
който повече прикрива своето упорито невежество да доказва тезата, че Бог е
митология и плод на религиозно въображение. Твърдият материализъм все още
властва. Но преди всичко и най-вече като доказателство за безплодието на
научни доктрини, превърнали се в догма и по силата на инерцията за
„случайността” и ”хаоса” във Вселената. Този научен морал е непревземаемата
крепост на остатъци от по-близкото и все още непреодоляно минало, чийто
висящ лозунг е: Бог е мъртъв!
Да. Бог наистина е мъртъв! Защото независимо от това, Божието творение –
Човекът - е вечен.
И продължава да битува в невероятните открития и прозрения, направени и
регистрирани в последните години на ХХ и началото на ХХI век. Защото
човешката Божественост е идентична с Божествената човечност. И тази Истина
все повече и повече разбулва Световната Лъжа за Тайната на Сътворението.
Какво пък – нали все още тази Световна Тайна крепи Морала и Лицемерието,
Капитала и Властта на шепа Болни Мозъци, наричани накратко- Властимащи.
205

3. Хипокризията на Болните мозъци
Хипокризията /1/ е състояние, което определя наличието на остатъчния
недоимък на безсилието на голяма част от Човечеството да прозре Божествения
си произход. К.Г. Юнг определя тази психична характеристика кратко и
невероятно точно: „ Който търси извън себе си, сънува; който търси в себе си, се
пробужда”. К.Г. Юнг на няколко места в свой публикации насочва мисълта на
читателя към хипокризията на хората, които не осъзнават тъмната или
сенчестата страна на природата си. Всеки индивид се нуждае от революция
/вътрешна трансформация и възстановяване на истинската природа на Егоконструкцията/, но не чрез налагане или манипулиране на ближния под
хипокритичното прикритие на християнска любов или чувства на социална
отговорност или какъвто и да е друг красив евфимизъм за подсъзнателни
подбуди на лична мощ. Изключително важно е да се осъзнае и в крайна сметка
трансформира Его-концепцията в полза на общото благо, породено от
самокритичността на достойнството на Другия. /2/
Друг, много по-неизвестен, но невероятно проникновен творец на Човешко
Щастие, д-р Ихалекала Хю Лен, приспособява и актуализира древен Хавайски
метод за постигане на Любов, Хармония, Творчество и Мир. Неговата теза е
удивително проста и ни препраща към откровенията на Св. Франциск от Азиси.
Той определя човешката изконност за нормално Битие, съвместимо както със
самите нас, като Божествено творение, така и с Божествената истина, неразделна
част от самоуважението и самореализацията ни - Тук и Сега - по невероятно
прост и разбираем концептуализъм: Целта на живота е да се връщаме назад към
Любовта миг след миг. За да постигнем тази цел, човек трябва да признае, че е
сто процента отговорен за сътворяването на живота си такъв, какъвто е. Трябва
да проумее, че не друго, а неговите мисли създават живота му такъв, какъвто е
във всеки един момент. Проблемите не се крият в хората, в местата и
ситуациите, а по-скоро в свързаните с тях мисли. Човек трябва да стигне до
заключението, че такова нещо като „там отвън” не съществува. /3/
Тези два кратки цитата ни отправят на велико пътешествие. И в него
неминуемо се прокрадва озарението за Болните мозъци, които ръководеха и все
още се опитват да режисират живота ни. Тези Мозъци подчиниха векове наред
Човечеството на изгнание от самото себе си и сега, когато запалената клечка
Светлина осветява тъмната стая, те неистово призовават цялата си „мощ”, за да
убедят и настроят в нова посока Възраждането на Човешката Мисъл.
Обскурантизмът и Хипокризията, основни техни козове за манипулация на
Мисълта, все още продължават да бълват и фабрикуват теоретични постановки и
хипотези за „края на света”, бъдещето на Интернет и Глобализма като
„панацеята на Новото Хилядолетие”, подсилвано от планираното лоботомно
алкохолизиране и наркотизиране на младите хора, правейки ги жертва на
всевъзможни допълнителни зависимости. Целите на подобни убеждения,
намерения и действия са изключително прозрачни и предсказуеми - и то найвече за поколението на 20-30 годишните хора, „отчуждени” и реалистични по
отношение на Новите морални, етични и пазарни отношения в Обществото.
Новото поколение хора, определяни в научната и популярната литература като
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„Децата Индиго” и „Кристалните деца”, са особено безкомпромисни към Ерата
на Болните Мозъци и техните мръсни и задкулисни игри с Човешката
Идентичност и Самоидентичност. Това Ново поколение хора, раждащи се на
Планетата Земя се определя и като Шестата раса, идваща да промени тотално
Човешката Самоличност. Всъщност, Новите хора в Планетарната еволюция не
са тайна за болшинството от съвременното поколение хора. Не са Тайна и за
Болните мозъци, който твърде дълго криеха Скрижалите и Откровенията от
„обикновения” и „прост” народ. Тяхната хипокризия беше постепенно
разплетена не от някой друг, а имено от тази идваща Шеста раса на Планетата
Земя. Но ако бъдем и честни пред самите себе си, идването на Новия Hommo
sapiens и неговата мисионерска роля е била известна още от най-дълбока
древност. Нещо повече, за тази трансмутация на Човешката раса е писано и в
Упанишадите, и в Библията, и в Корана – но всичко е било забулено в един
„омагьосан” Таен Код, понятен и достъпен само на малцина Посветени и
Възвисени Духовни Учители. Без да засягам детайли от Голямата игра на
Болните Мозъци, мога само да отбележа, че хипокризността им относно
останалото население на Планетата Земя почиваше върху невероятната Енергия
на Парите и Богатството. И в крайна сметка, именно неумението и грешното
боравене с ЕНЕРГИЯТА роди и появата на резултати, иначе отлично планувани
и гениално концептуализирани от самия Върховен Бастион на Болните Мозъци.
Самата Енергия смени посоката на движение – имено и защото Нещата
съществуват преди всичко и най-вече в самите НАС – Мисълта е кондензиран
Енергиен носител, който убива с безразличието на Божество всичко, което не се
съобразява или нарушава неизменните Вселенски Закони. Тъкмо тези Вселенски
Закони извадиха на явен показ хипокритичната алчност и тъпо безумие на
Болните Мозъци – постепенно ги докараха до собствения им Банкрут, най-вече
чрез театралното смъкване на обвиващата ги лицемерна Идентичност и
флуктуиращата и безсмислена Самоидентичност. Самоидентичността на
Материалния носител, който просто не може да стигне до самосъзнанието за
Преходността на Битието и Вечната крива на Духа – онзи невероятен и нереален
за мнозинството момент, ознаменуван като Perpetum Mobile, или по-известен в
профанната литература като Прераждане на Душата.
Болните Мозъци, в крайна сметка, сами изпуснаха и сбъркаха посоката на
Световната Енергия. Тяхната хипокризия не издържа Новата вълна на Времето и
Те, в бързината да заличат следите на Деструкцията, на Порока, на Лъжата и
Омразата, изпуснаха удивително бързо юздите на Троянския си кон, носил ги
векове след векове на гребена на Победата. Не издържа, просто защото
Енергията,която създава решението, трябва да е равна на Енергията, която
поражда проблема. Защото така действа Бог. Защото такива са и исконните
Закони на Човешката Цивилизация. И в крайна сметка – Законите на
ВСЕЛЕНАТА.
4. Идентичността на Новата раса
Световната научна общност, отначало твърде плахо, но днес все поаргументирано доказва присъствието на раждащата се почти навсякъде по света
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Нова Човешка раса. Децата, родени след 1988 г., са очебийно много по-различни
от познатия на науката – и по-точно – на генетиката и детската психология и
психиатрия, хора, родени в началото и средата на миналия век. Вече е твърдо
установена промяната в ДНК-структурата, както и в начина на поведение и
общуване на тези новопоявили се представители на Човешкия род, които в
първоначалните научни наблюдения върху тях бяха идентифицирани като
„аутисти”, „хиперактивни”, „Синдром на дефицит на вниманието”, ”Синдром на
дефицит на вниманието със свръхактивност” и т.н. Появата им беше
констатирана първоначално в САЩ, но в последствие се появиха научни
съобщения за тях и в Русия, Китай, Европа. Те бяха наречени Деца-индиго,
защото спектралният анализ на тяхната аура констатира, че за разлика от
останалото Човечество, чието био-поле вибрира в бяло-златист цвят, при тях
доминира основно синият.
Една от първите изследователки на тези деца-индиго, Нанси Ан Тапе, ги
подрежда в следните категории, в зависимост от психичните им характеристики:
А. ХУМАНИСТИ. Най-напред са индиговите хуманисти, които ще работят с
хората. Те са утрешните лекари, адвокати, учители, моряци, бизнесмени и
политици. Ще служат на хората и ще са свръхактивни. Те са с изключителна
социална насоченост.
Б. КОНЦЕПТУАЛИСТИ. Това дете-индиго се интересува повече от
проектите, отколкото от хората. Това са бъдещите инженери, архитекти,
изобретатели, астронавти, пилоти и военни. Те са физически активни и като деца
са много атлетични. Имат проблеми с контрола и са с изключителен коефициент
на интелигентност.
В. АРТИСТИ. Тези индигови деца са много по-чувствителни и често са подребни на ръст, въпреки че това не е задължително. Интересуват се от различни
видове изкуства. Те са съзидателни личности и са утрешните учители и творци.
С каквото и да се заемат, ще се интересуват от неговата творческа страна. Ако се
заемат с медицина, ще станат хирурзи или изследователи. Когато станат
артисти, ще са най-добрите.
Г. МНОГОИЗМЕРНИ. Те са повече индиго от всички останали индигови
деца и когато са на една или две години, не можете да им кажете нищо. Винаги
ви казват: „Това го знам. Мога да го направя. Остави ме.” Това са хората, които
ще донесат на света новите философски и религиозни системи./4/
Самоидентичното съзнание на тези Нови хора не познава хипокризията. Те са
невероятни виртуози в боравенето с техниката, а техниката от своя страна е
чужда на двуличието и лицемерието. Просто, защото общуването с изобретенията на Човешкия Разум и прилагането му в Живота, води до гибел всеки,
който не е самодостатъчен или се опитва да шантажира околните с цел
самооблага или доминиране. Тук старите модели на човешкото общуване,
правещи останалите зависими или шантажиращи ги в морален, емоционален,
психически или физически аспект, просто не важат. Еволюитивната Парадигма
на Вселената достатъчно дълго „търпя” и „износваше” недостатъците на
собственото си Откровение. „Неочакваната” развръзка на био- и социалната
схема, която Човечеството познаваше и търпеше безропотно от хилядолетия, се
208

срути в рамките на половин столетие, като опроверга всички известни ни
„Библейски Пророчества”, и откри Пътя на езотерични Истини, познати и
дешифрирани от малцина духовни Учители, които някои от нас като ехо
дочуваха било на „спиритични сеанси”, било в „тълкувания” на сънищата като
Колективно Безсъзнателно, или просто като изповед на нестандартни люде,
накратко наричани „луди” и интернирани завинаги зад дебелите стени на
Психиатрията. Чрез Индиговите и Кристалните деца, Божественият Разум
отново напомни за себе си и недвусмислено посочи дверите на Покаяние за
хипокритичните мозъци – за Болните Мозъци, владеещи Света и неподозиращи
преходността и на битието си и невъзможността да притежават нищо друго,
освен „двете си работни ръце”… Дългата и Мрачна Нощ на Брахма приключва и
сега отново идва Просветлението на Буда, Христос, Моисей, Мохамед. Идват
тържественият танц на Кришна и откровенията на Лао Дзъ.
5. Идентичността на българската хипокризия
Българинът е особено „социално животно”/нищо общо с измислиците на
Е.Арънсън!/. Няма български или чуждестранен наблюдател на психичната ни
колективна същност, който да не е споменавал, акцентирал или коментирал:
проблемите на балканския манталитет у българите, завистта, предателството, липсата на задружно действие, пораждащо силата, отчуждеността от общите интереси, егоизмът, крадливостта,флуктуиращата идентичност, която се подчинява единствено на Авторитета, необходимостта от
„желязна ръка”,престъпната природа, генетично вродена в националната
психика андрешковщината към Държавата,злословието към проспериращия.
Списъкът на изброяваните качества може да бъде продължен още много и
илюстриран с примери от националната литература, журналистика, вестникарска критика /на жълтата преса/, съдебната практика, полицейските сводки,
разпалените разговори и коментари на маса, след обилно количество алкохол.
Всичко това е вярно, но същевременно е и един насаден мит, толериран както
от новоизлюпената преса до 1944 година, така и умело експлоатиран в годините
на Тоталитаризма, продължаващ като ехо и църковно исо след 1989 година.
Просто истината не е такава – тя е само много удобна за Болните Мозъци.
Реалната действителност по много и разнообразни канали от векове, а и в
днешния ден, при внимателен и откровен поглед и анализ доказва единствено и
само: БЪЛАРИНЪТ винаги е имал идентично лице и самоопределеност и
Светът по достойнство е оценявал този изопачен и премълчаван факт!
Прекрасно си давам сметка, че този извод е много парадоксален и малцина ще се
съобразят, а още по-малко ще го оценят по достойнство. Но, в крайна сметка,
фактите са си факти и те сами говорят за себе си. Това, което мога да отбележа,
не е само мое мнение, но и такова, споделяно от редица български и чуждестранни изследователи през различните години на развитието на Българската
държава и от най-различни идеологически, философски, социологически, социално-психологически, народоведски гледни точки. Но мнения, съзнателно,
целенасочено и умело прикривани, изкривявани и деформирани от
Властимащите. Имено и защото беше много удобно на Болните Мозъци да
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описват и канализират народопсихологията на българите в светлина, която да
държи в подчинение и невежество основната маса на народностното
самосъзнание. Ето част от лъжите, които се тиражираха и водеха до тотално
затъпяване българското население.
1. БЪЛГАРИНЪТ е неспособен да повярва истински в Бога /Издига се на
преден план НУЖДАТА ОТ ВЯРА/.
2. БЪЛГАРИНЪТ и неговият живот винаги трябва да бъде под заплаха
/НЕУСПЕХЪТ е основен кос в ръцете на Болните Мозъци/.
3. БЪЛАРИНЪТ е разделен от Властимащите и Те контролират Живота му
/РАЗЕДИНЕНИЕТО се издига в основен рефрен на социалния живот/.
4. БЪЛГАРИНЪТ никога не може и не трябва да има достатъчно
/ФРУСТРАЦИЯТА се издига в основна и реална житейска позиция/.
5. БЪЛГАРИНЪТ винаги трябва да прави нещо, дори и да не осъзнава, че
това „нещо” е в негов Национален ощърб /ИЗИСКВАНЕТО се издига в култ и
митология, за да отклонява вниманието от основните социални и психични
проблеми/.
6. БЪЛГАРИНЪТ бива принуждаван чрез сугестия или със сопата да живее с
мисълта за НАКАЗАНИЕТО /ОСЪЖДАНЕТО е най-прекият и удобен път да се
притъпи идентичността – било то НАЦИОНАЛНА или ИНДИВИДУАЛНА/.
7. БЪЛГАРИНЪТ съзнателно е манипулиран от Болните Мозъци да живее и
да се сомоосъществява пред страха от ПРОКЛЯТИЕ /СЕУВЕРИЕТО е найпрекият път към подчинението и интровертирането за ГРЕХА въобще/.
8. БЪЛАРИНЪТ живее векове наред при социални и психични условия, че
ЛЮБОВТА е порок и грях както пред Бога, така и пред Чорбаджията
/ОГРАНИЧЕНИЯТА са най-прекия и сигурен път да подчиниш както Нацията
като цяло, така и Малката общност, отделното Семейство и в крайна сметка –
самата Личност/.
9. БЪЛГАРИНЪТ съзнателно е предпазван и опазван от Болните Мозъци, че
притежава всички условия и качества за НАЦИОНАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО
/ПРЕВЪЗХОДСТВОТО му, доказано с исторически, социални, военни, морални
и икономически достижения, Съзнателно е прикривано, укривано и
изопачавано/.
10. БЪЛГАРИНЪТ, интуитивно или на базата на Извисени Духовни Учители,
които са му сочели Пътя, е бил съзнателно манипулиран и индоктриниран, че
всичко това е ИЛЮЗИЯ /Всички Болни Мозъци досега умело и целенасочено са
поддържали и укрепвали НЕВЕЖЕСТВОТО – единственото им оръжие да се
държи контролирано и узаконено СОЦИАЛНОТО И ИКОНОМИЧЕСКО
НЕРАВЕНСТВО/.
Накратко – това е Програмата на Болните Мозъци, която успешно беше
приложена и все още действа в битуването на българите. И независимо, че
Светлината мъчително, но и неизбежно и безвъзвратно осветява Пътя и Битието
на нашето общество, то все още търси варианти /плахо и неуверено!/, да се
отърси от зависимостта, която му беше внушена и успешно внедрена в
психичните стойности на неговата екзистенциална, емоционална, ценностна и
битийно-прагматична действителност. Същността на прагматиката за
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хипокритичността и идентичността на българската психична и социална
възприемчивост на новите изисквания на времево-пространствените измерения
и тяхното критично осмисляне, прилагане и изпълнения в контекста на
изменените реалии предстои, защото същината на психо-соматичната и
социално-икономическа действителност е коренно различна от изначално
заложената Програма на Болните Мозъци. Просто Вселенските Закони
повеляват изменения, които касаят не само глобалното Човечество, но и
българското общество, независимо от стандартите, които то все още преживява
и упорито се съпротивлява на Новите Епохални Промени. Самата съпротива –
сама по себе си и разглеждана откъсната от световния контекст на Промени –
недвусмислено показва, че в самото семе е заложено цялото Дърво на Новия
Живот. Невъзможно и в противореборечие с основните Закони на Вселената е да
продължава старата хипокризия, затулваща като облак от психично болни
скакалци истинската социална и психична същност на българите – исконната
Идентичност, родила и откърмила през хилядолетията Българите и
Българщината. Казано по-просто: хипокризията на индентичността българска е
Началото на Края.
6. Единствената алтернатива за възкресение на българската идентичност
Много мастило и хартия са изхабени за българската идентичност – за
динамиката й, за промените и адаптираността й към различни социални,
религиозни, икономически, психични и социално-психологически обусловености и социално-икономически условности. Всеки творец на подобни
писания от позициите и възгледите на собствените си творческо-умствени ниши
е обосновавал, тълкувал и интерпретирал характерологията и характеропатията
на българите и българското. За съжаление, в историографията е останало
профанното и недоносеното, но то отразява единствено и само позициите на
хора, които са робували на Болните Мозъци и техните апокрифни интереси.
Светлинните огрявания и разкритията на хилядолетни литературноиконографски
прозрения,
подчинени
изключително на
съзнателно
манипулирана и деформирано отразявана и натрапвана „Истина”, постепенно
разкриват на събуждащия се от вековни заблуди българин, истината за неговата
Космическа стойност и идентичност. Всички тези процеси в българското
общество протичат неизменно и единствено от възцаряващите се и възраждащи
силата си Вселенски Закони. Защото тези Закони са Вечни и никой и нищо не
може да устои на тяхната сила, значимост и неотменност в живота на всяко
живо същество, обитаващо Планетата Земя. Властващата хипокризия бавно и
мъчително – и съвсем не без ожесточена съпротива и манипулативност,
постепено отстъпва мястото на Пътя, осветен от прожекторите на Истината,
Вярата, Състраданито, Хармонията, Мира. И всичките тези процеси намират
своето същинско място, защото вибрационната Енергия на България и
Българите, постепенно започва да съответства на вибрационната енергия на
Първоизточника. Засилващите се вибрации на Новото Време методично и
неумолимо /а също така и Безпристрастно!/ рушат устоите на хилядолетни
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религиозни и идеологически валове, засланяли душевния хоризонт на Нацията
за нейната Божествена принадлежност и произход.
Материята е застинала Светлина, вибрираща с различна честота. Не само
биологичният индивид, наречен Личност, но и животните, растенията, камъните
и скалите – въобще всичко, което материализмът наричаше „нежива природа”,
има вибрационна честота, която ако не съвпадне с вибрационната честота на
Основните Вселенски Закони, се трансформира в друг вид Енергия, която
Църквата и различните идеологически схеми на Болните Мозъци определяше
като СМЪРТ. Истината е, че Смърт няма! И това го доказа съвременната наука с
помощта на свръхмодерните технологии и гениалните прозрения на шепа
световни Учени-Учители. Смъртта е Портал към друг вид живот или
трансформиране на материалната енергия в духовна Енергия – безкраен
кръговрат, наричан от заклеймената езотерика – ЕВОЛЮЦИЯ. Имено тази
Еволюция доведе Модерното Човешко общество до всички научни – материални
и ментални – постижения, които постепенно променят както Съзнанието за
нещата, така и Отношението към нещата. Този контекст на Модерното мислене
постепенно променя и идентичната характеристика на Българите. Какво е
необходимо да се познава във връзка с тези неизбежни Промени и как би
следвало те да се търсят, осмислят и прилагат, за да се постигне Вибрационната
Хармония в Духа и Душата на Колективния Българин?
Много са Вселенските Закони, ръководещи раждането, цъфтежа, залеза и
трансформацията на обществата. Най-важните от тях са Три. Тук само ще ги
маркирам, а на Основния ще се спра накратко, защото имено Той променя и ще
промени българската идентичност.
Първият Закон – ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО осъществява необходимостта на Вселената за приобщаване на подобните неща: Което си прилича, се
привлича. Този основен Вселенски Закон е решаващ за всички неща не само на
Планетата Земя, но и на явленията и процесите в целия Космос.
Вторият Закон – ЗАКОНЪТ ЗА СЪЗНАТЕЛНОТО СЪТВОРЯВАНЕ включва в
себе си неизбежността на материализирането на всяка мисъл, всяка Вяра, на
всичко, което се очаква – независимо дали човекът го желае или не. Вселената
отговаря на всичко посочено само с „Да”. Тя непознава и не реагира с „Не”, или
„Може би”, или „Не може”. Ако човек не познава и не прилага този Вселенски
Закон, той се рее в материалния си живот единствено и само като „астрален
отпадък”.
Трети Закон – ЗАКОНЪТ ЗА ДOПУСКАНЕТО предполага съзнателно да
осмислиш и реализираш целите на живота си, като ги допуснеш Те да оформят
битуването ти на Планетата Земя, като същевременно позволиш и на Другите
сами да решат и приложат намеренията си. И това е така, защото Планетата Земя
е планета на Свободната воля и на Свободния избор. /5/
Разбирането и прилагането на тези Три основни Вселенски Закони ти дава
Свободата да осъществиш и реализираш /в психичен и физичен план/ както
собствения си живот, така и разбирането и прилагането им позволява на цели
групи, етноси, народи – въобще на Човечеството да осъществи СЕБЕ СИ. Или,
казано с малко по други думи – това е онзи изследван и доказан феномен,
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наречен от К.Г. Юнг „Колективно безсъзнателно”. Имено това „колективно
безсъзнателно” определя, съхранява и движи еволюционното развитие на
Човечеството още от неговата зора и зачатък, чак до съвременните
цивилизационни модели на мислене и поведение. И както е казано и в Библията:
”В началото бе словото!” А словото е вербализираната, материализираната
Енергия на Мисълта. И пак в Библията, в Евангелие от Матея /8:13/, Исус
произнася пророческите думи: „ Както си повярвал, нека ти бъде.” Защото няма
нещо по-силно от Вярата: един хирург може да зашие раната, но не може да я
накара да зарастне!
Отново в архетипните мисли на Човечеството срещаме изстраданата истина:
Всеки народ заслужава съдбата си! В случая е много спорно да се говори за
съдба, защото съдбата е концентрираната Енергия на Мисълта. Във Вселената
няма Случайност! Според Закона за Привличането мисълта на всеки човек
поотделно, а в по-генерализиран план – мислите на един народ, формират
неговото Битие. Казано е: „Каквото почукало, такова се обадило!” Не може и не
е вярно, че Българската Идентичност непрестанно трябва да се обяснява
/всъщност да се извинява!/ с Османското робство, със Съветското присъствие, с
Проамериканската или Европейската ориентация. При същите условия бяха
поставени и други народи, но същината на техните Мисли формира за същия
период и при същите обстоятелства друга действителност. Тогава?
Това, за което мислиш, подготвя бъдещите ти преживявания, подготвя
реалността, която съответства на мислите, които допускаш, за да сътвориш
определена действителност. Явленията и процесите във Вселената, както при
отделния човек, така и в малката група и в големите общности се зараждат,
развиват и ако чрез съпротива отхвърлят рационалното и целенасочено действие
на Енергията на собственото си Сътворяване, изпадат в депресия, гняв, завист,
мъст. Ако Вътрешният Аз е в енергиен и вибрационен дисбаланс; ако има
съпротива на мислите и те вибрират хаотично; ако Енергията на една
идентичност се изцежда, настъпва естественото чувство на безсилие, или в поблагоприятния вариант – на обърканост. Ние, българите, непрекъснато се
влияем от правила и морални норми, които сами си налагаме чрез погрешните
мисли, които социализираме от външни фактори: телевизия, печат, Интернет.
Невъзможно е да си във вибрационен синхрон със собствения си народ и в
същото време да го ругаеш, крадеш, унижаваш. Груповата вибрация и
Вселенските Закони са неумолими и безпристрастни към отделни личности,
които битуват на ниво биологични индивиди и тяхната съдба и участ е известна
както в исторически план, така и от видимостта на всекидневието – те просто не
издържат кондензираната Енергия на вибрационната плоскост и изгарят като
запалена клечка кибрит. Мисля, че цитирането на отделни примери,
остойностени от тези биологични индивиди, е позната на всеки средно
интелигентен българин. Поне съвременната преса и телевизия достатъчно ни
заливи с тази негативна енергия, за да й отделям специално място и тук.
Законът за Привличането изисква от съвременния българин ново познание и
разбиране, което той е длъжен да познава и непременно да приложи както в
личното си битуване, така и в противопоставянето си срещу Болните Мозъци.
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Дойде времето, когато опознаването и прилагането на този Вселенски Закон
става неизбежно, ако НИЕ като националност и НАЦИЯ държим да останем на
планетата Земя. Оплакването и хленченето, заобикалянето и чакането привличат
и донасят само това, което нашата колективна Мисъл концентрира като
излъчване към Първоизточника. Този Първоизточник някой наричат Бог, други
– Вселенски Разум, трети – персонифицират неговата същност като Исус,
Мохамед, Мойсей и т.н. Това няма значение, защото същността Му сътворява
всичко, което е пожелае Мисълта ни. Той е концентриран вибрационен баланс
от Мисли, пораждащи същността на Идентичността ни. Повечето хора не
осъзнават силата на мислите си, вибрационната природа на Съществото си и
силата на Закона за привличане, затова очакват действията им да накарат нещата
да се случат. Вярно е, че действието е важна част от физическия свят, в който
сме съсредоточени, но ние творим физическото си преживяване не чрез
действие.
Когато осъзнаеш силата на мисълта и я насочиш съзнателно, откриваш
огромен действен потенциал, който може да се изяви само в резултат от
съотношението между Желание и Позволяване. Да Позволиш, означава да
приемеш, че нещата са такива – че те са Неизбежни както в твоя живот, така и в
живота на останалите. По този начин, чрез плавен и обмислен преход както Ти,
така и Ние, минаваме от Хипокризия към Идентичност. Защото никой не може, а
никога досега не се е скрил зад Действието, без да са били разкрити неговите
Мисли. Да мислиш, означава да действаш – да мислиш и действаш във
вибрационен синхрон с основния Вселенски Закон – Закона за привличането. И
когато той се задейства, а това е Неизбежно, самата мисъл извиква действието.
А действието неминуемо ражда Идентичността. По този начин Законът за
привличането винаги действа – Първо, правилно формулираш към Вселената
това, което Искаш; след това, Допускаш съзнателно исканото от тебе, като
премахваш всякаква съпротива или негативни мисли и чувства, и накрая –
Законът ти донася исканото, защото ти си го Привлякъл.
Световете във Вселената са толкова на брой, колкото са и наблюдателите,
Съществата или индивидите. От само себе си се подразбира, че Светът не е
еднакъв за всички – не може всички да искаме едно и също и ако не го
допуснем, да получим също едно и също. Ние сме тук, на планетата Земя, за да
бъдем това, което искаме, като позволяваме и на Другите да бъдат това, което Те
искат да бъдат. Най-големият подарък, който можем да дадем на някого, е да
сме убедени в успеха му. И това е най-прекият път един човек, или една нация,
или Човечеството като цяло да оформи физиономията на своята Идентичност.
Що се отнася до нас, БЪЛГАРИТЕ, ИДЕНТИЧНОСТТА И САМООПРЕДЕЛЯНЕТО НИ ЩЕ ДОЙДАТ С ОСЪЗНАВАНЕТО НА СВОБОДАТА, ЧЕ
НИЕ СМЕ. ЧЕ НИ Е ИМАЛО, ЧЕ СМЕ ТУК И СЕГА И ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е
НАШЕ. Когато стигнем вибрационната честота на Основната Мисъл, а именно
– Никой не може да определи и закрепости идентичните ни приоритети и
същност – тогава, според Законите на Вселената, ще се прояви и осъзнаването
на Основната Българска Идентичност. Идентичността на отделния българин и
отразената Колективна Отговорност; Отговорността, която всички ние
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хилядолетия таим и потискаме, прекланяйки се пред Идола на собствената си
неосъзната и несъществуваща Вина – Вината на обезсърчаващата ни и измамна
Илюзия, че сме жертва, че сме нещастни, че сме бедни, че сме болни. Самото
преодоляване на Битието, ражда Мислите и те неизбежно вибрират с честотата
на чувството, което вграждаме в тях. Свободата и фокусирането на Мислите,
непрекъснато привличат Енергийния поток, материализиращ избраната
действителност – действителността, наситена с Любов, Светлина, Хармония и
Мир.
Няма свещени крави на прага на Новата епоха на освобождение, защото сега
всичко става свещено. Ако нисшия ум на човека не вибрира в хармония с
количеството Светлина, внесено на тази планета, онова, което не резонира, няма
да остане. Затова да заемем удобна позиция – не на преценка или осъждане, а на
подкрепа и наблюдение, докато Земята навлиза в своята трансформация към
върховна Светлина и Любов. /6/
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ИНФОРМАЛНОТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ПРЕД ФИЛОСОФИЯТА НА ХХІ ВЕК
ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА – ТЕЯ

Tanya Zhelyazkova – Teya
INFORMAL - A CHALLENGE TO PHILOSOPHY OF XXI CENTURY
Author's attempt to apply the predicate "informal" as part of the triad "formal", "non-formal"
and "informal" to different theoretical objects that define the basic characteristics of the
society. Analyze the trend to personalize global world through informalisation of being a
serious challenge to the interpretational tools of philosophy in XXI century.
Key words: Informalisation of knowledge, informal economy, informal practice, informal
experience, informal activities, informal labor, informal environment, informal relations,
informal culture, informal education, experienceology, informal epistemology.

І. Предизвикателствата на времето
Все по-често изследователите изпитват затруднения да описват, анализират и
обясняват ставащото в началото на Третото хилядолетие. Причината е в
темпото, с което се сменят прогнозите с реалностите и отминалия опит.
Уникалността на края на XX век и началото на ХХІ век отправя
изключително предизвикателство към философията като глобална осмисляща
рефлексия. Невъзможността на много от приетите концепции да работят и
неадекватността на утвърдените понятия към променените само за няколко
години условия, поставя на изпитание не само авангарда на световната наука, но
и интерпретативните механизми, лежащи в основата на философското мислене.
Последното е изправено пред процедурния казус да напусне спокойствието на
традиционния поглед “отвън” и “отгоре” и да усвоява “в крачка” налагащия се
нов поглед “отвътре” и “отдолу”.
В условията на този обективно зададен контекст философията днес е
обърната повече към себе си като онтология, към миналото си като
„археология“, частично към настоящето като политология и твърде слабо към
бъдещето като футурология. Владеещите философския инструментариум
предпочитат да се самозатварят, вместо да отварят самата философия като
мисловен инструментариум за интерпретиране на живота като философия. Това
обстоятелство до голяма степен блокира процеса на разбирането на ставащото,
защото Третото хилядолетие започна с криза на ценностите, а разбирането се
основава на ценностите, преживяни в опита като усещане за духа на нещата.
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Философското осмисляне на разбирането може да даде многоизмерен
поливариантен ключ към познанието, което се трансформира от знанието след
преминаването през филтъра на чувствата, а това в най-голяма степен се
осъществява чрез информалното образование. Не е утопия да се предположи, че
може би живеем в началото на нова информална културно-историческа епоха в
развитието на човешката цивилизация, която снема в себе си най-доброто от
предишните осем. Но това ще стане като си „върнем реалността, която
формализмът ни е отнел” (Димитров, А., 2003, с. 275).
Променената онтологична и гносеологична среда, обременена от процесите
на универсализъм и партикуларност, води до необходимостта да се осмисли от
философска гледна точка процеса (битийстването) и продукта на този процес –
житейския опит. Това осмисляне следва да потърси проекциите на няколко
съществени въпроса:
1. Как по-лесно да се възприема и осмисля знанието след постмодерното
време, белязано с криза на ценностите и с прозиращи информални
характеристики?
2. Кой е смислообразуващият фундамент в новия свят, характеризиращ се с
икономика на знанието, технологични иновации, branding култура и
мултинационални общества?
Търсенето на отговорите на тези въпроси надхвърля значително задачата на
настоящата статия, поради което ще ограничим полето на анализ до
формулираната тема за „информалното“.
ІІ. Терминологични уточнения
Поради използването в настоящата разработка на европейски термин от
латински произход, който още не е придобил достатъчна популярност в
България, се налага да уточним съдържанието не само на конкретния термин, в
случая «информално образование», но и останалите термини, с които той е в
терминологична триада – формалното и неформалното образование. За целта ще
се позовем на последните дефиниции, които са дадени в COUNCIL
RECOMMENDATION of 20 December 2012 on the validation of non-formal and
informal learning.
“Формалното учене означава учене, което се извършва в организирана и
структурирана среда, която е специално предназначена за учене, и обикновено
води до присъждането на квалификация под формата на свидетелство или
диплома.”
“Неформалното учене означава учене, което се осъществява чрез планирани
дейности (по отношение на учебните цели и учебното време) и при наличие на
някаква форма на подпомагане на учебния процес (напр. връзка между учещ и
преподавател).”
“Самостоятелното (информалното) учене означава учене, което е в
резултат на ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или
свободното време. То не е организирано или структурирано по отношение на
целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; самостоятелното
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(информалното) учене може да е непреднамерено от гледна точка на учещия.”
(Препоръка, с. 5)
Не подлагаме на съмнение дефинициите на формалното и неформалното
учене, както и други дефиниции, които са ни известни, свързани с тези два вида
образователни дейности. Те съдържат ясна демаркационна линия помежду си и
трудно могат да бъдат объркани.
Проблемна е дефиницията на третия вид образователна дейност “информално
учене” (образование), за която съществуват доста разнообразни, твърде широки
и конкретизирани чрез примери определения. Причината се корени в
недостатъчното изследване на реалността, която терминът изразява, както и в
неустановеността на еднозначни и приемливи от теоретиците и практиците
параметри на тази реалност, която трябва да се означи с термина. Трудността
произтича от обстоятелството, че този вид образование прониква целия и
цялостен жизнен път и опитност на човека, които трудно могат да бъдат
рамкирани нито времево, както е във формалното образование, което протича в
определен отрязък от жизненото време на човека, нито целево, както е в
неформалното образование, което преследва постигането на определени
образователни резултати.
Информалното образование е навсякъде, то е самия живот, който се явява в
ролята на обучител. Обучението е битийстването, в чийто център е Аз-а. И ако
формалното образование е “повторение на правилни отговори”, а неформалното
образование е “търсене на отговори” (Clarijs, Rene. 2008, p. 27-30), то
информалното образование е поставяне на въпроси. Различията между тях са
съществени и по отношение на резултатите от образователния процес.
Формалното е «професионално ориентирано образование», неформалното е
«образование, ориентирано към развитие на личността» (Пак там), докато
информалното образование е ориентирано към успешно живеене.
Пълната съпоставителна таблица между трите вида образование по
четиридесет и четири критерия, като приносната част е третата колона за
информалното образование, можете да намерите в публикацията на автора
«Информалното образование – необходим инструмент в обществото на
знанието» (Желязкова-Тея, Таня. 2010, с. 543-545).
Разработвайки до детайли информалното образование, достигнахме до
идеята, че все пак трябва да се даде цялостна и достатъчно експлицитна
дефиниция за него. За целите на настоящото изследване ще използваме отново
собствено формулираната и в други наши публикации дефиниция на
информалното образование като неорганизирано, неструктурирано,
несистематизирано и непреднамерено натрупване на знания, умения и
навици (включително компетентности) в процеса на живеене.
Поради обстоятелството, че теорията не е естествен език, а като страна-член
на Европейския съюз (ЕС) България се намира в контекста на макролингвистична ситуация, в която съществува общ гръко-латински пласт на повечето
европейски езици, за изследователите, законодателите и ползвателите на езика е
по-важно да бъдем разпознаваеми в ЕС (заради наличието на над 26 официални
документа, свързани с информалното образование), ползвайки без превод
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термина “информално образование”, отколкото в носителя на езика, налагайки
заблуждаващия полисемантичен превод “самостоятелно учене”. Така се избягват
проблеми с развитието на езика, с превода, с нормативната уредба и с
комуникацията, особено при обратния превод (самостоятелно като наречие в
обратния превод е “separately” или “by himself”, самостоятелно учене се
превежда само с “learning”, а самостоятелно образование – със “self-education”).
„Заемането на чужди думи е резултат на икономически, политически и културни
връзки с други народи, когато заедно с навлизането на нови обекти, нови
понятия се заемат и техните названия“ (Попова, М. 2013, с. 117-118).
Не можем да се съгласим с официално становище на Института за български
език към БАН (изпратено до Фондация «Институт за информални иновации» www.iii-bg.org), че неформалното учене и информалното учене имат еднакъв
смисъл, т. е. еднакво значение на езиковата форма поради еднаквия смисъл на
техните първи компоненти неформален и информален в българския език.
По наше изследване, осъществено в «Речник на чуждите думи в българския
език» (с. 275-289), в него са включени 32 чужди думи с представка „ин“, като в
15 от тях се превежда като „не“, в 14 като „във“ и в 3 като други, от което
следва, че ни би следвало да се твърди за липса на традиция за използване на
представката “ин” в българския език, както и за нейното превеждане единствено
като “не”. Допълнително доказателство за това са следните терминологични
триади: валиден, невалиден, инвалиден (нездрав); дискретен, недискретен,
индискретен (който не пази тайна); корпоративен, некорпоративен,
инкорпоративен (присъединен); сцениран, несцениран, инсцениран (нещо с цел
заблуда, в сцена). От посочените примери е видно, че представките “не” и “ин”
дават различно съдържание и значение на определенията в конкретната
терминологична триада.
По отношение на терминологичната триада, която е обект на настоящата
публикация (формално, неформално и информално), тя произхожда от
латинската дума “ formo” със значение “давам вид на нещо, оформям”,
“изработвам, създавам, приготвям”, но и “уреждам, нареждам, напътствам,
възпитавам, облагородявам, приучвам” (Латинско-български речник, с. 270).
Конкретно „in-formis” означава без форма, неоформен, а „in-formо” означава
давам вид, представям си, възпитавам (Пак там, с. 337). Представката „in” в
зависимост от думата, пред която е поставена (за място, за време или за други
отношения), варира от „в, но, до, за, на“ до „спрямо, срещу, против“, а не само
частица за отрицаване. В този смисъл “информално” би могло да се представя на
български език като “извънформално”, “безформено”, “неоформено”, дори
“доформално” или “аформално” по примера на терминологичната триада
морално, неморално и аморално, но това би нарушило логически издържаната
терминологична триада формално, неформално, информално, която носи в себе
си евристичен заряд и потребност повече от философско, отколкото от
лингвистично осмисляне.
Научната провокация, която поемаме в настоящата разработка, е да видим
как определението «информално» като терминологична компонента, би могло да
променя значението и на други обекти на анализ (определяеми), т. е. да се
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провери доколко работи и в друг, а не само в образователен контекст.
Резултатите, до които достигнахме, ни насърчиха да окачествим определението
«информално» като съществено предизвикателство към философията на ХХІ
век. Защото тя просто няма да може високомерно да го задгърби, задмине или
заобиколи като някакъв емпиричен феномен. Тя ще трябва да го разнищи, да го
обясни, да го види в цялост, но не самостоятелно, защото не такава е неговата
природа, а като съществена част от триадични структури, които обхващат цялата
битийност на социума. Оттук произтича и следната наша изследователска теза.
На фона на все по-голямото унифициране на глобализиращия се свят чрез
масовото производство, компютърните програми и медийните формати се
поражда трайна уравновесяваща тенденция към персонализиране на
антиглобалния личен свят чрез информализация на битието.
За проекциите на тази информализация предлагаме набор от терминологични
триади с определенията формално, неформално, информално, като търсеният
акцент пада върху информалното.
ІІІ. Доказателствата
Предложените примери са представени възможно най-кратко и в този смисъл
схематично, поради ограничения обем на публикацията. Всеки от тях би могъл
да бъде обект на отделно тематично изследване. Поради по-детайлното
разглеждането на образователната триада в друга наша публикация (Желязкова
(Тея), Таня. 2010, с. 164-180), приемаме за достатъчно вече изложеното тук за
формалното, неформалното и информалното образование. (За информалното
образование виж и Еncyclopaedia of informal education.)
Започваме с триадата на познанието. Формализацията на познанието се
осъществява във формализирани структури (училища, университети, научни
институти), чрез формализирани процедури (как да се случва) и води до
формализирани резултати (научни форуми, научни публикации, научен статус).
Неформалното познание се развива в неформални структури (съвети и
центрове без съдебна регистрация) чрез неформални процедури (как би могло да
се случва) и преследва неформални резултати (самиздат, неформализирани
дискусионни клубове, неформален статус). Информализацията на познанието
е свързана с индивида (няма структури), няма предписани процедури (използва
принципа “проба-грешка”) и постига информални резултати (“приятелски” кръг,
предаване на опита, личностен статус).
Доста интересна е триадата на икономиката. Формалната икономика е
свързана със законово регламентираните икономически и търговски отношения
на производство, доставка и потребление на стоки и услуги на пазарен принцип.
Неформалната икономика се нарича още нерегламентирана, скрита, сива или
сенчеста. Свързва се с т.нар. “черен пазар” и “плащане под масата”. Свързана е с
възможността на субектите на икономиката да преследват своите цели в поприемливи за тях условия спрямо тези, които съществуват в рамките на
законите. Предизвикателство за нас беше да дефинираме информалната
икономика, свързана с некорпоративни домашни и родови стопанства и
индивидуални производители, произвеждащи продукти и предоставящи услуги
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в рамките на микрообщността на непазарен принцип под формата на
самозадоволяване, бартер или дарение. Тя е част от т. нар. социална (домашна,
общностна) икономика. Реализирането на продукти или услуги на непазарен
принцип е ключовото различие с неформалната икономика (за която често я
представят), свързана със сивата икономика, която не само работи на пазарен
принцип, но понякога навлиза в т нар. черен или криминален пазар.
Участниците в информалната икономика са непазарни субекти.
Във формалната практика се изпълняват приети предварително официални
стандарти. В неформалната практика се прилагат приети ad hoc правила. В
информалната практика присъства свободното изпълнение.
Формалният опит е оценяван и сертифициран, неформалният опит –
професионално признаван, а информалният опит наричаме житейски.
Формалните дейности са свързани с работата, неформалните дейности –
със семейството, а информалните дейности заемат личното ежедневие и
свободното време.
Трудът също може да бъде формален (с договор срещу заплащане),
неформален труд (без догово срещу заплащане) и информален труд (без
договор и без заплащане, в домакинството).
Формалната среда е регламентирана чрез кодекси, закони, наредби,
правилници. Неформалната среда се определя чрез договорени вътрешни
правила в дадена група или общност. Информалната среда е свободна от
регламентация като лично пространство.
Формални са отношенията, които хората имат във формална среда,
неформални отношения се пораждат в неформална среда, а информалните
отношения зависят изцяло от избора на личността.
Формалната култура е институционализирана, неформалната култура е
плод на самоволни културни общности (включва домашната култура), а
информалната култура е личната култура на самосътворяващия се човек. Тази
триада изразява начина за представяне на културата, а не нейното съдържание.
Могат да бъдат представени още триади, но и изложените десет са
достатъчни, за да предложим развитие на тезите, изложени от Евгений Дайнов в
документа “Неформалността в България: какви политики?”, представен на среща
на Европейската комисия, проведена в Брюксел (май 2004 г.) От използваните
дефиниции е видно, че под “informal” в документа на английски език се има
предвид “неформално” на български език. Причината, според нас, се корени не в
недоразработената все още теория, върху която биха се основоположили
предложените от нас триади, а в терминологичната грешка “неформално” и
“информално” да се приемат за синоними. В този смисъл приемаме под условие
и тезата, че “Предмодерните общества са неформални. Съвременните общества
са формални.”(Пак там), защото, от една страна, сме съгласни предмодерните
общества да се определят като неформални, но от друга страна, логиката на
нашето изследване ни води към идеята за допускането, че след постмодерната
епоха вече се появяват параметрите на нова епоха, в която започват да
изкристализират белезите на информалното, когато обаче неформално и
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информално не се приемат за синоними нито в българския, нито в английския
език. Но това ще бъде обект на бъдещо наше изследване.
VІ. Изводи
Всяко едно общество може да се развива успешно като равновесна система
между противоположни тенденции. Затова е напълно естествено в условията на
новия космополитен модел да се засили тенденцията за оличностяване на света.
Защото индивидуалната вселена е микромодел на глобалната Вселена.
«Автономността» означава способност на човешките същества да разсъждават
самосъзнателно, да бъдат саморефлективни и самоопределащи се. Тя включва
способност да действаш по принцип като автор или творец на собствения си
живот в публичната и в частната сфера.» (Хелд, Д., 2004, с. 221-222).
Инструментът за тази автономност се нарича информализация. Информализацията е все по-разрастваща се тенденция в света на глобализацията,
електронизацията и персонификацията като опит да се избяга от унификацията,
масовизацията и космополитизацията. Защото животът си тече по своя
информален и оличностен път за всеки Homo creabilis (самосътворяващ се
човек).
Тази тенденция на съ-съществуване на глобална формализация и личностна
информализация неизбежно поставя на изпитание аналитичните и
интерпретативните способности на съвременната философия. Защото и
глобалните философеми се заместват от индивидуалистични философии, които
преосмислят света като цяло през призмата на неговата съставна част, каквато е
отделната автономна личност. Това обстоятелство ще наложи появата и на нова
информална епистемология. Една от задачите на тази епистемология следва да
бъде обяснение на опитологията като рационално осмисляне на познанието,
придобито по пътя на преживяното в индивидуалния опит като част от опита на
общността. Защото този опит ще става все по-ценен за разбирането на ставащото
в новото време, а неговото отсъствие ще води до непълнота в осмислянето на
философската картина на света.
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