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Увод

Авторите в настоящия сборник се ангажират с разработката на актуален и все още

недостатъчно разработен проблем: връзката на религията със социалната екология и

по-точно с три от аспектите на устойчивото развитие - културен, екологичен, социален.

В първата студия, озаглавена „Постмодерни трансформации на религията: активност vs

адаптивност”  с  автор  Нонка  Богомилова,  на  основата  на  определени  идейни

направления  във  философската  традиция  и  на  постмодерни  философски  и

социологически  интерпретации  на  същността  на  религията,  е  предложен

методологически инструмент за анализ на амбивалентния й потенциал по отношение на

устойчивото  развитие,  и  по-специално на неговия културен/екологичен аспект. Тази

методология е приложена за анализ на релевантни социални практики, включително и в

български контекст.

В  студията  „Религиозни  аспекти  на  дълбоката  екология”  Антоанета  Николова

осмисля културологичните и теологичните перспективи на позитивната страна от този

двупосочен потенциал  в модерния контекст на дълбоката екология,  която търси не

справяне със симптомите,  а въздействие върху причините.  На този епистемологичен

фон е реализирано оригинално преосмисляне на екологичния потенциал на религиите

от една страна, и на духовния потенциал на екологията от друга.

В  следващите  две  студии  в  отношение  на  съпоставяне  и  на  своеобразен

контрапункт  са  разгледани  същностни  страни  на  отношенията  човек  –  природа  в

религиозната  архаика (Мина Стоева) и в съвременни практики за  природосъобразен

живот  (екоселищата) –  Лилия  Сазонова. Така  колективното  изследване  описва  и

затваря оригинален епистемологичен кръг: като тръгва от теоретичната разработка на

понятията и проблемите на дълбоката екология и преминава през архаичните й „прото-

форми”, то финализира в описанието и анализа на модерни феномени, включително и в

България, които прилагат нейните идеи и ценности в нови форми и стил на живот.

Двуезичният  сборник е съкратен  и адаптиран за  печат вариант на  тригодишен

планов  проект,  приет  за  успешно  изпълнен  от  Научния  съвет  на  Института  за

изследване на обществата и знанието през април 2019 г.  (Протокол 13/17.04.2019 г.).

Англоезичната част се публикува с известни редакции и съкращения.

                                                                                            

                                                                                                 Нонка Богомилова
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Нонка Богомилова, проф., д.ф.н. 

Секция „Антропологически изследвания”

ИИОЗ – БАН

I. Постмодерни трансформации на религията:

активност vs адаптивност.

     

1.Увод

       Въпросите,  свързани с  осмислянето  на  съвременната  религия  в  контекста  на

социалната екология, на обществото и природата като взаимосвързани системи, не би

могло да бъдат адекватно разисквани без засягане на по-общите теоретични въпроси

относно същността и смисъла на религията, началото и/или края й, отношенията  й с

обществото  и   индивидите.  В  съвременната  теоретична  мисъл  и  по-специално  във

философията  на  религията  и  в  социологията  на  религията,  които  задават

епистемологичния  и  методологичния  хоризонт  на  изследването  й,  продължава

дебатирането на тези въпроси, заченати още от Просвещението.

       В разработката е реализиран философско-антропологичен анализ и е предложена

нетрадиционна гледна точка към широко дебатирания и актуален за съвременността

въпрос относно  потенциала на религиозната традиция – конфесионална, национална –

за позитивна подкрепа или за противодействие на процесите на устойчиво развитие в

европейски и глобален контекст.

       Разгърната  и  обоснована  е  основната  хипотеза  на  изследването:  че  както  в

традиционните/историческите  религии,  така  и  в  националните  религиозни  трдиции,

формирали  се  като  техни  проявления  и  разклонения,  съществува  амбивалентен

културен потенциал, притежаващ сериозен функционален капацитет и за подкрепа, и за

противодействие на устойчивото развитие както в национален, така и в глобален план.

Актуализирането на едната или на другата страна на този потенциал зависи както от

исторически  наследените  ценностни  наслоения,  психологически  стереотипи,

колективна памет в тези традиции, така и от разнообразни условия, пораждащи тяхното

ре-активиране. Знанието както за характера и културния капацитет на тези наслоения,

така  и  за  условията,  субектите  и  практиките,  от  които  зависи  посоката  на  тяхното

социално действие, може да има било фундаментален, било инструментален характер.
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2.Познанието на религията днес в контекста на въпроса за отношението й към

(не)устойчивото развитие: идеята за двете религии

 

            Когато се анализира функционалния потенциал на религията по отношение на

мирното съжителство в едно мултикултурно общество и/или в конфликтните зони на

съвременността,  един  от  основните  въпроси,  който  стои  пред  изследователите  е

въпросът:  що  е  религия,  за  религия  ли  става  въпрос  в  тези  случаи  или  за  нейни

„употреби”, за квази-религия и др.     

       Идеята  за  двете  религии  в  историята  на  философията,  интерпретацията  на

религията като притежаваща амбивалентен потенциал по отношение на  устойчивото

развитие е възможен познавателен инструмент за решаването на тези въпроси.  

       Разбирането за същността на религията и нормативната функция на философското

понятие  “религия”  са  тясно  свързани  с  раздвоеното  й  интерпретиране,  с  идеята  за

амбивалентната  й  природа,  която  може  да  бъде  открита  в  историко-философското

развитие от Просвещението до постмодерността.  Този подход разделя религията на два

типа,   две  форми  в  зависимост  от  разнообразни  критерии:  нейния  носител,  който

обикновено се интерпретира в две културни “ипостаси” – индивид и общност; индивид

и  държава;  истински  духовния,  дълбоко  вярващ  човек  и  потъналия  в  рутината  на

ежедневието  и  на  формалната   “християнщина”,  лишен от  индивидуалност  вярващ;

човекът  и  обществото  с  авторитарни  нагласи  или  стремящия  се  към  свобода  и

себереализация човек; религията като израз на човешката морална същност (моралната

религия) и религията на култа, на сухите догми и ритуали и др. Има и автори, по-често

теолози и религиозни философи, които приемат религията като дълбинна същност на

културата и на човека, разглеждат я като единна по същество, но вътрешно раздвоена:

на  ядро  и  периферия,  на  сакрални  и  демонични  пластове  и  др.  Към  тези  подходи

гравитират  философи от  различни  школи  и  периоди:  както  „просветители”  като  И.

Кант, Г.В.Ф.Хегел, Ж.-Ж.Русо, романтици като  Ф.Шлайермахер,  така и прекрачили в

XX век философи  като А.Бергсон и С.Киркегор, или теолози като Р.Ото и П.Тилих. 

          Тези интерпретации, в класическа форма задвижени от И.Кант, имат и своя

постмодерен континуитет с идеите за субективната и обективната религия, за религията

като „антропологичен остатък” след публичен залез и пр.                         
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Моралната религия: И.Кант

Моралната/естествената религия и религията на култа

        Едновременно формиращ и следващ духа на Просвещението, Имануел Кант (1724-

1804)  определя  човека  като  „свято  същество”,  като  цел  на  самия  себе  си,  като

самоопределящ се чрез свободата,  разума и спазването на моралния закон.  Чрез тях

човекът преодолява егоизма и страстите,  “склонностите” на своята сетивна природа,

стремежа  си  към  щастие  и  наслада  и  се  издига  над  користта  и  себелюбието;  така

моралният  закон  “смирява”  човека,  а  Бог  и  религията  му  идват  на  помощ  в

изпълнението на тази важна за човечеството задача: “Да се обича бог означава в този

смисъл с  готовност  да се изпълняват неговите заповеди...”(Кант1974:  127).  Но сред

тези основни категории, които описват човешката природа, И.Кант поставя на първо

място морала. В последното си произведение  - Спорът на факултетите -  той пише:

“Следователно  моралността,  а  не  разсъдъкът  е  това,  което  всъщност  прави  човека

човек.” (Кант 1994: 87).

       На фона на  това  разбиране  за  човека  е  поставено  и  разбирането  на  Кант за

религията  и  Бога.  В неговия  анализ  първичния,  основополагащия  субект  е  човекът,

надарен със свобода и подчинен единствено на нравствения императив. Религията и

Бог са само помощници, посредници между свободния избор на човека и следването на

този нравствен императив. Оттук следва делението на религиите на религии на култа –

“домогващи се до благосклонността” и морални – “религии на добрия начин на живот”

(Кант 1997: 47).

        Според Кант добродетелният начин на живот е основата и целта, началото и края

на “моралната религия”, която е само допълнителна мотивация на този начин на живот.

Тя се основава върху “съзнателността на сърцето за съблюдаване на всички човешки

задължения като божествени заповеди.” (Кант 1997: 74). Религията на култа, която е

изградена върху очакване на благосклонността на божеството към прегрешилия, към

злите  му  мисли  и  действия  мотивира  “малодушен  начин  на  мислене  (в  морала  и

религията), отслабва всички сили на човека и го прави даже недостоен за тази помощ.”

(Кант 1997: 50). 

       При такова разбиране за основната законодателна роля на нравствената идея,

вярата в Бога представлява само инструмент, допълнение към тази идея, произтичащо

от  “моралното  неверие”  на  дадения  човек,  от  недостатъчната  сила  на  нравствения
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императив за  неговия разум и  постъпки; силата на Бога е следствие от слабостта на

разума (Кант 1997: 50). 

      И.Кант счита, че основният смисъл на нравствения императив като доминанта в

практическия разум е насочен към хармонизиране на човешките отношения и затова

със самото това, че човек изпълнява  задълженията си спрямо хората, той изпълнява

божествените заповеди (Кант 1997: 89).  Заменянето на тази “чиста морална религия”

от “религията на богослужението” е измяна по отношение на нравствения императив:

вместо  бавната  и  мъчителна  работа  по  лично  усъвършенстване  на  съзнателността,

духовността и сърцето, то насочва човешките усилия към религиозния култ  - молитва,

ритуални действия, изповед, покаяние и пр.

        Използвайки идеята за двете религии, И.Кант разделя християнството на два вида:

“естествена”  религия  и  “учена”  религия.  Естествената  религия  е  резултат  от

тълкуването  на  Откровението  през  призмата  на  нравствените  ценности  на  чистата

религия на разума. Тя приема като грях злото не само в действията, но и в мислите и

очаква човек не само със славословие на Бога, а с реални дела по извисяване на своята

съзнателност да го възвеличава. Същевременно тази религия подкрeпя следните важни

максими:  изпълнявай  своя  дълг  само  заради  непосредственото  му  уважение,  т.е.

независимо от връзката му с божиите заповеди; обичай другия като самия себе си –

максима,  върху  която  се  крепи  етическата  общност  и  въобще  възможността  на

човешкото общество (Кант 1997: 139).  

      На  тази  “естествена”  религия  противостои  формализмът  и  лицемерието  на

каноничната религия,  според Кант.  Антропоморфното разбиране на Бога,  което тя е

изработила  има  за  цел  спечелването  му  на  наша  страна,  за  да  изпълнява  нашите

желания. Процесът на спечелване на неговото благоволение е съпроводен с унижение

на човека – угодничество, служене на Бога, външни, показни жертви, нямащи за цел

човешкото  нравствено  усъвършенстване  –  жертвоприношения,  самоизтезания.  Този

процес  на  “лъжеслужене”  Кант  нарича  “благочестиви  игрички”,  “безделие”,

“религиозно  суеверие”,  “химера”  (Кант  1997:  150), “вехтория  от  благочестиво

наложени обреди” (Кант 1997: 155).

         Разбирането на Кант за истинната морална религия, различаваща се съществено от

другите видове вяра  му дава съдържателен принцип за общ, обединяващ поглед към

тях.  Този обединяващ поглед не  касае  религиозните чувства,  тъй като те са винаги

субективни, а “душеспасителната” морална религия на разума, която е представена във
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всяка вяра. За разлика от тази душеспасителна вяра, вярата на богослужебната религия

е “принудителна и робска” (Кант 1997: 100). 

       Дефиницията,  в  която  И.Кант  обобщава  този  свой  нравствен

редукционизъм/трансцендентализъм  по  отношение  на  религията  гласи  следното:

“Религията  (разглеждана субективно) е познанието на всички наши задължения като

божествени заповеди.” (Кант 1997: 133). 

       Напълно справедливо в този смисъл Ж.-Л. Брюш констатира, че Кант разбира

религията  в широк и в тесен смисъл: “В този смисъл, пише той, теорията на Кант за

истинната  религия  се  състои  по същество  в  дедукция   от  моралния  императив  и  в

създаване на теология, тръгваща от критика на спекулативната теология към теория на

постулатите на практическия разум.” (Bruch 1968: 13).       

Видимата и невидимата църква

       Основаният на моралната религия стремеж към постигане на висше нравствено

благо създава “етическата общност” – “народ Божи”, който живее според законите на

добродетелта  за разлика от тълпата, която се ръководи от злия принцип  (Кант 1997:

86). Кант противопоставя така разбраната от него етическа общност, която той нарича

“невидима  църква”  както  на  “видимата”  църква,  така  и  на  държавно-политическата

общност.  За  разлика  от  категориите  на  държавно-политическото  устройство,  –

монархия, аристокрация, демокрация – етическата общност се описва с категории от

сферата  на  непосредственото  човешко  общуване:  “домашно  съдружие”,  “сърдечно

единение”.

       В този контекст Кант различава църковната вяра от “истинната” религия. Първата

се  набива в очи,  а  втората  е  вътрешно скрита;  първата  може да  се прояви в  много

конкретни форми и култове, а втората е една и се отнася до моралната съзнателност

(Кант 1997: 93). И.Кант не отрича необходимостта на видимата църква, която отговаря

на човешката потребност от наличието на нещо “сетивно устойчиво”, но прилага и към

нейното  битие  законодателството  на  нравствения  императив  –  съдържанието  и

мотивите  на  историческата  вяра  да  се  сведат  до  правилата  и  мотивите  на  чистата

морална вяра. Нещо повече, самите свещени книги и документи на религиите следва да

бъдат тълкувани и духовно съхранявани през призмата и ценностите на  религията на

разума, заедно с познавачите на библейската книжовност. 

       Следвайки това свое съдържателно, нравствено-релативно разбиране за религията,

подкрепяща моралните усилия на свободния и отговорен човек, той го отграничава от

формалното,  ритуализирано  богослужение,  което  възпроизвежда  ленивия,  зависим и
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безволев  човек.  Същият  принцип  Кант  провежда  и  в  тълкуването  на  ролята  на

държавата по отношение на тези две “религии”: държавата следва да е загрижена за

църковните дела да са отговорни както морални и съвестни хора, така и добри учени,

но да не обременява образователната система с религиозни дисциплини, с изучаване на

Библията, или пък с теологични спорове (Кант 1997: 98). 

       Ако дълбинен субект на „богослужебната” религия е човекът, който не се ръководи

от нравствения императив в своя разум, който не уважава своя дълг заради самия него

и не желае да тръгне по трудния, но единствено истинен път на извисяване на своята

съзнателност и нравственост, то инструмент на това лъжеслужене е “попщината”. Кант

определя  попщината  като  “устройството  на  църквата,  доколкото  в  нея  господства

служенето  на  фетиши;  тя  се  среща  винаги  там,  където  не  принципите  на

нравствеността,  а  каноничните  заповеди,  правилата  на  вярата  и  предписанията  на

държавата образуват основата и същността й.” (Кант 1997: 98).   

       Чрез  тази  характеристика  на  институционализираната  религия  И.Кант  се

присъединява  към  многобройните  й  критици  по  това  време,  принадлежащи  към

различни клонове на хуманитарното знание и диагностициращи секуларизиращия се

дух на тяхното съвремие, разчистващо духовния хоризонт на еманципиралия се от Бога

човек. В този смисъл, десакрализирайки Бог чрез неговото подчинение на максимите на

разума, И.Кант сакрализира самия нравствен императив като законодател на истинната

религия, като основание и цел на самото съществуване на Бога.

          Според Кант Библията следва да бъде съхранена и използвана не поради нейната

историческа истинност, която е недоказуема, а поради въздействието, което има върху

сърцата  на хората.  Тази идея  за нелегитимност на религията  на култа  пред съда на

разума,  но  възможността  и  правото  тя  да  бъде  използвана  за  въздействие  върху

сърцето,  подтиците,  постъпките  на  хората,  век  и  половина  по-късно  З.Фройд   ще

обвини в “нечестност”, мотивирана от  прагматичните цели на репресивната култура.

Религията като уникален индивидуален опит: Ф.Шлайермахер

       В своите речи за религията Ф. Шлайермахер  (1768-1834) представя едно свое

лично,  уникално  разбиране  за  религията,  което  я  пречиства  и  извисява  както  над

рационално-философските  й осмисляния и критики от този период, така и над нейното

реално положение в съвременното му общество като дух и институция. За разлика от

Хегел, който представя религията от гледна точка на един обективен, абсолютен дух, за

Шлайермахер,  който  я  характеризира  като  вътрешно  емоционално  състояние  и
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съзерцание няма друг начин за представянето й, освен изповед “в първо лице” като

уникален, съкровен личен опит, който трябва да бъде споделян и да обхваща все повече

хора.  За разлика от Хегел, Кант, Фойербах,  Маркс,  които,  диагностицирайки своето

време като надмогнало и надмогващо религията  в името на разума,  нравствеността,

любовта или практиката, Шлайермахер обвинява съвремието си в загуба на истинската

религия,  в  жалка  победа  на  прагматизма  и  трезвостта  над  духовността.  Неговата

ценностна перспектива е друга – не преодоляване и отхвърляне на религията в името на

светските  ценности,  а  напротив  –  пречистване  на  религията  от  нейните  “диви

израстъци” и “мъртва буква”, за да може тя дори в условията на победа на прагматизма

и потребителството да поддържа живи духовността, усета за безкрайното.  

       В  своите  Пет речи за  религията Шлайермахер  споделя  това  свое  уникално

разбиране, по-скоро чувстване на религията, почиващо на личен опит. Нееднократно

той посочва,  че  неговото разбиране  и  подход към религията  няма рационалистична

обосновка и теоретичен фундамент – нещо повече, авторът непрекъснато отхвърля този

път към религията като неадекватен на нейната същност, профаниращ я и отдалечаващ

се  от  нея.  Голямата  роля  на  това  лично  “строителство”  на  религията  за  нейното

поддържане, съхраняване и оживяване се посочва от редица автори. П. Бъргър говори

за  личен  екстазен  опит,  извършващ  пробив  в  извън  всекидневната  реалност,  който

обновява и освежава залинялата традиция,  а Г.  Зимел обръща внимание на това,  че

всяко изследване е необходимо да държи сметка за приноса на отделната човешка душа

към облика и развитието на религията. 

       Според Шлайермахер религията така,  както той я разбира,  не  може да бъде

достояние на мнозинството, тя е уникална нагласа на избрани, на малцина. Тази своя

идея той извежда на основата на разбирането си за човека и човечеството,  на основата

на  една  импровизирана  антропология.  Като  разделя  човечеството  на  два  типа

индивиди,  ръководени  от  два  основни  импулса,  които  два  века  по-късно  Фром  би

нарекъл “егоистичен” и “алтрустичен”, Шлайермахер се пита как от тези две частични,

непълни  и  несъвършени  части  може  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
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външно битие, да го направят споделимо – било чрез поезия, пророчество, ораторство,

картина.”(Шлайермахер 1994:11). Според Шлайермахер това са формите на споделяне

на личния,  уникален религиозен  опит,  който не  фигурира в  свещените  книги и във

философските трактати.

       Според него религията притежава вътрешна същност, съзерцавана и проявявана от

тези  религиозни виртуози,  която е  продукт на човешката  природа.  За Шлайермахер

съзерцанието и съпровождащото го чувство са формите на преживяване и проявяване

на  религията.  Спецификата  на  религията,  разбрана  като  същностен  феномен  е

“съзерцание на безкрайното”  (Шлайермахер 1994:16). Нещо повече, той подема атака

срещу честите опити религията да се инструментализира, да се превърне в средство за

постигане на целите на морала, политиката, държавата. Шлайермахер е силно критичен

към подобни опити, които лишават религията от нейната уникална специфика и мисия,

подчиняват  я  на  крайни  цели  и  институции,  елиминират  я  като  съзерцание  на

безкрайното. Според него тя се използва за компенсиране на слабостта на властта и на

нравите – недостойна и неспецифична задача за една насочена към универсалното и

безкрайното духовна форма.

       В този смисъл под ударите на неговата критика попада и подходът на Кант към

религията, който я инструментализира в полза на нравствеността, както и подходът на

Хегел,  който  я  приема  като  път,  етап  към крайната  цел  –  философията,  разумното

познание:  “най-голямо презрение към религията показва желанието тя да се присади в

друга  област,  за  да  служи  и   бъде  полезна  там” (Шлайермахер  1994:19).  Вместо

подчиняване на този усет за безкрайното на крайни, временни институции и форми -

дело, недостойно и за двете страни -  Шлайермахер предлага задачите и проблемите на

тези  конкретни  сфери  на  човешкото  и  историческото  да  се  решават  с  трезви,

прагматични средства:  “Заловете се с работата непосредствено, ако ви изглежда, че

положението е толкова лошо; подобрете  законите,   разтърсете конституциите,  дайте

желязна ръка на държавата, дайте й сто очи, ако още ги няма, само не приспивайте  с

измамна стара песничка онези очи, които тя има.” (Шлайермахер 1994:18). 

Истинската (невидимата) църква и реалната църква

       Освен от метафизиката и морала, Шлайермахер разграничава своята религия и от

онези форми, които разстройват обществото и проливат кръв в името на религиозните

различия. Неговите религиозни виртуози са “тихи души”, позволяващи на всеки да има

своеобразие  в  религията  в  противовес  на  “крясъка  и  суматохата”,  характеризираща

масовите, крайните форми на религията. Религиозното съзерцание всмуква в себе си
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цялата енергия на човека и не следва да води до действие, до практическо действане в

света. То е самодостатъчно като преживяване,  като “свещена музика”, за да има нужда

да мотивира или оправдава някакво действие. Обвързаността между тези “тихи души” е

от  емоционален  и  духовен  характер,  те  не  създават  свои  затворени  конфесионални

кръгове,  противопоставени един на друг по догматика,  ритуали,  конкретен образ на

божеството и така се елиминира враждата, съперничеството между отделните религии,

с  които  е  изпълнена  човешката  история;  агресивната  енергия,  съдържаща  се  в

понятието “друговерец”:  “Омразният дух на сектантство и прозелитизъм, който все

повече  отклонява  от  религията,  се  унищожава  само  когато  никой  вече  не  може да

чувства, че принадлежи към определен кръг и че един друговерец принадлежи към друг

кръг.” (Шлайермахер 1994:102). 

        Този дух е проникнал в религията поради задължителната обвързаност, която тя

налага с времето върху чувствата и съзерцанията. Тази стандартизация и обособеност

не е характерна за “изгрева”, за началото на  всяка религия  -  по време на формирането

и  разцвета  си  тя  е  жизнена,  действа  “най-младежки  и  най-свежо”.  Поради  това

Шлайермахер отдава своето предпочитание на такива форми на религия, в които не се е

развил този процес на стандартизация и обособяване. 

        Според него държавата носи вината за подмяната на виртуозите с недостойни хора

в църквата. Отношението на държавата към църквата е инструментално, прагматично:

“народът да бъде наставляван в задълженията, които нейните закони не обхващат и да

бъде  убеждаван  в  нравствени  възгледи”; (Шлайермахер  1994:97);  “дори  в  най-

съкровените тайнства на религиозното общество държавата внася своя интерес  и ги

замърсява.” (Шлайермахер 1994: 97).  

        Но за разлика от Хегел, който конструира по мисловен път понятието за религия,

откривайки  в  исторически  съществувалите  религии  път  към  неговата  реализация  в

действителността, към съвпадението на същност и съществуване, на понятие и битие в

религията, подходът на Шлайермахер е друг. Той не конструира религията и църквата

от понятието, а след това да се опитва да свързва чрез мисловна конструкция едното и

другото, а предпоставя пълно съвпадение на понятие и битие при религията и църквата

–  така,  както  се  разбрани  в  неговата  философия  и  теология.  Ще  кажете,  че

“конструирах църквата от понятието за нейната цел, а като й отрекох всички качества,

които я характеризират сега, не одобрих настоящия й облик също толкова строго като

вас самите. Но аз ви уверявам, че не съм говорил за това, което трябва да бъде, а за

това, което е...” (Шлайермахер 1994: 87). За религиозните виртуози, за носителите на
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истинската религия  животът не е разделен на светски и църковен, на всекидневие и

религиозен култ, на профанен и свещен. При тях църквата обхваща целия им живот и

най-малкият им жест,  мисъл, чувство са част от този свещен универсум: “Когато по

такъв начин целият им живот и всяко движение на вътрешния и външния им образ  е

свещеническа  художествена  творба,  то  може  би  чрез  този  ням  език  някои  ще

почувстват какво живее в тях.” (Шлайермахер 1994: 103). Макар че така разбраната

църква е достояние на малцина и няма нищо общо с реално съществуващата църковна

институция, Шлайермахер допуска възможността носителите на истинската религия да

действуват и в границите на реалната църква, за да споделят и заразяват със своя опит и

религиозно съзерцание.

       Опит  да  обедини  непротиворечиво  възгледите  на  И.Кант  и  Ф.Шлайермахер,

интерпретирайки  религията  като  естествено  и  непротиворечиво  раздвоена,  като

религия на човека и религия на гражданина в този период прави Ж.Ж.Русо.

Индивидуалната и гражданската религия: Ж.Ж.Русо

        Според него  религията се разделя на два вида: религия на човека и религия на

гражданина.  Първата  е  без  храмове,  олтари,  обреди,  ограничения  и  е  свързана  с

вътрешно, съкровено  почитане на  Бог и  с   вечни, непреходни морални норми. Тя е

религия  на  Евангелието,  естествено  божие  право.  Другият  вид  религия  обикновено

принадлежи на една страна, дава й богове, патрони-покровители, има свои догмати и

обреди. Обединявайки нацията, тя действа изключващо по отношение на всички други

хора и нации – те  са чужди, варвари, неверници. Този тип религия Русо (1712-1778)

нарича гражданско божествено право. Според Русо положителните черти на втората

религия  са  в  това,  че  тя  обединява  божествения  култ  с  уважението  към  закона  и

правейки  отечеството  обект  на  почитание  от  страна  на   гражданите   ги  учи,  че

подчинението на държавата е подчинение на Бога – покровител. 

       Според Русо   тази религия има  и  своите отрицателни черти. Тя е основана на

заблуда  и  лъжа  и  прави  хората  лековерни  и  суеверни,  обвързва  ги  с  излишен  и

разточителен церемониал. В определени случаи на веронетърпимост, война, агресия тя

учи  хората  да  бъдат  кръвожадни,  войнствени,  да  не  търпят  друга вяра и  религия.

Истинската,  най-възвишената  религия, според  Русо, е  религията  на  човека  или

християнството,  но  не  християнството,  което  се  е  формирало   през  вековете,  а

първоначално проповядваното от  Исус и неговите апостоли. Според тази първа, чиста

религия   хората са деца на един  Бог,  приемат се  един-друг  като   братя и общността,

която образуват не се разпада дори след смъртта им. Но тази религия няма нищо общо
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със законите и политиката; извисява се   над тях, но не може да им вдъхне   от своята

сила, любов и дух. Тя не само не привързва гражданите към държавата, но ги откъсва

от нея;   ерозира духа на общността,  уязвява една от най-съществените връзки между

хората като граждани. 

       Русо се съмнява, че е възможно общество само от истински християни, както

считат  някои  романтично  настроени  автори.   Според  него  такъв  тип  общество,

основано  само  на  религиозна  връзка,  не  би  било  човешко  общество.  Неговата

разрушителна сила би лежала в самото му съвършенство, тъй като   християнството е

духовна  религия, заета  изключително  с  мисъл  за  небето.  Така  християнинът  не  е

ангажиран активно с делата на земята, с проблемите в обществото, със земните грижи.

Християнското  милосърдие  би  попречило  на  борбата  с  узурпаторите,  с

властолюбивите, с предателите. В ситуация на война християнинът не би имал стремеж

към  победа,  тъй като войната и победата не са сред неговите ценности и мотивация.

Според неговите възгледи   Провидението,  съдбата трябва да реши на чия страна да

бъде победата. Християнската република е абсурдно словосъчетание, според Русо, тъй

като  християнството  проповядва  робство  и  зависимост,  и  неговият  дух  е  твърде

благоприятен  за  тиранията.  Евангелието  не  приема  и  не  защитава   националната

религия, поради което  свещената война между християни не е възможна. 

       Същевременно Русо обосновава необходимостта и полезността на  гражданската

религия. Той пише: “За държавата е важно всеки гражданин да има религия, която би го

задължавала да обича своите задължения.  Но държавата се интересува от религията

дотолкова,  доколкото  нейните  догмати  се  отнасят  до  гражданските  задължения  и

морала  на  поданиците.” (Руссо  1992:  47). Според  Русо  догматите  на  гражданската

религия  трябва  да  бъдат  ясно и  точно формулирани,  да  не  съдържат  и  допускат

коментари.  По-важните  сред  тези  догмати  са:   съществуване  на  могъщо,  разумно,

благодетелно  и грижливо същество; съществуване на  задгробен живот,  в  който има

щастие за праведните и наказание за злите; святост на обществения договор и закони.

По отношение на тази религия гражданската нетърпимост и религиозната нетърпимост

са свързани, но  отделни явления.  

       Тези  идеи  на  Русо  внасят  диференциация  в  понятието  религия  и  показват

развитието и приемствеността на връзката между бога, религията и локалната общност

– в началото семейството, по-късно рода, племето, клана, общината, за да се достигне

до държавата и нацията.  В съответствие с  този тип гражданска религия, в рамките на

която  се  формира  гражданинът,  възникват  и  явленията  етническа,  национална,
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политическа  религия.  Това  са  различни  форми на  свързване  на  религията  с  дадена

група – политическа, етническа, национална. Подходът на Ж. Ж. Русо дава възможност

да се видят механизмите на този синтез  и да се установи  културната  биография на

идеята  и  мисловната  линия,  свързани  с положителното  отношение  към  връзката

държава  –  религия,  нация  –  религия,  и  въобще   с  теоретичната   легитимност  на

категорията “гражданска религия”.

       Идеята за гражданската религия има своето модерно и постмодерно продължение.

Френският изследовател Ив Ламбер  припомня, че Роберт Бела въвежда през 1967 г.

категорията “гражданска религия”,  вдъхновен от идеите на Русо за двата вида религия,

за  да  я  използва  като  познавателна  оптика  към  американското  общество,  в  което

принципите и ценностите на гражданството и религията са обвързани. Други автори

разпростират това понятие към идеологиите (комунизма, национализма) според същата

логика – гражданската религия  е мрежа от символни форми и действия, които свързват

човека  като  гражданин  и  неговото  общество  в  световната  история  към  пределните

основания на неговото битие.  Т.е всяка система от смисли и ценности от пределен

характер може да стане религия – гражданска, секуларна, сурогатна – до фройдизма и

сциентизма.  Това разширено  тълкуване  на  религията  достига  определен  предел при

Т.Лукман – според него всеки светоглед е религия, посочва Ламбер.

       Не е случайно, че дискусията около гражданската религия се появява в САЩ,

където фундаменталните ценности са едновременно граждански и религиозни, където

атеизмът е ограничен и социологията е свързана с теологията (Lambert 1989: 79).

Религията -  раздвоение и помирение: Г.В.Ф. Хегел

Субективната и обективната религия

        Важното място, което  заема религията в ранните произведения на Г.В.Ф.Хегел

(1770-1831) не  е  случайно;  това  място  е  потвърдено  и  в  зрелите  му  трудове  –

Феноменология на духа,  Философия на духа,  Философия на историята,  лекциите по

Философия  на  религията и  др. (Богомилова  2010). Голяма  част  от  патоса  и

аргументацията  на  Хегел  в  ранните  му  произведения,  разискващи  религията  е

посветена на това - да бъдат разграничени субективната и обективната (положителната)

религия;  “изконната”  религия  на  добродетелната  личност  и  наложената  му  от

авторитети (Бог, църква, държава, училище) религия. В това разграничение той все още

е близо до идеите на Кант за религията на култа и “моралната религия”.  
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Субективната религия той свързва с човешките чувства, сърце и постъпки; тя е нещо

индивидуално и характеризира добрия човек. На тази религия на сърцето и любовта

противостои обективната религия – религията на хладния разсъдък, “мъртъв капитал”,

който “може да се подреди в главата като система”, “да се изложи в книга и чрез реч.”

(Гегель 1970: 51), пише той в Народна религия и християнство. Това противопоставяне

на сърцето и разсъдъка, на чувството и “словесната пищност”, на любовта и хладното

размишление, на добрите постъпки и теологичната система  е много близо и до идеите

на Ф. Шлайермахер.

       Първоначалният критерий, който Хегел приема за различаването на двата типа

религия са двете същностни сили у човека: сърцето и разсъдъка, постъпките и думите,

израсналата в душата на човека и наложената религия. Симпатиите и предпочитанията

на Хегел са към първия тип религия и в изложението му се съдържа силен укор към

училището  и  държавата,  които  се  опитват  да  обучават  децата  в  ценностите  на

обективната  религия:  ”На  обективната  религия  ни  обучават  от  детството,  в

училище...така  че  още неукрепналият  разсъдък,  прекрасно  нежно растение,  открито

свободно чувство се свива под нейната тежест...” (Гегель 1970: 53).  Просвещаването на

разсъдъка   води  до забрава  на  “святата,  нежна  тъкан  на  човешкото  чувство”  пише

Хегел,  пригласяйки  на  Шлайермахер (Гегель  1970:  63),  иска  да  види  религиозните

ценности и мотиви вплетени в човешките постъпки.

       Публичното  обучение  по  религия  се  оценява  от  него  като  “неестествено”  и

“натегнато”,  неподходящо  за  изпълнението  на  тази  сложна  задача  –  догмите  на

народната религия да са основани на всеобщия разум и същевременно да са съобразени

с фантазиите, сърцето и чувствеността на човека. Идея, която няколко години по-късно

Хегел  нарича  “митология  на  разума”.  В  този  контекст  е  изказана  още  една

предварителна интуиция, която в по-късното творчество на Хегел намира развитие и

дълбоко обосноваване: че духът на народа, историята му, неговата религия не може да

се  разглеждат  поотделно  по  отношение  на  взаимовлиянието  им  и  вътрешната  им

същност, тъй като “те са свързани в един възел...” (Гегель 1970: 78).

       Със  съзряването  на  цялостната  философска  система  на  Хегел  и  идеите  за

взаимопреплитането  на  субективния,  обективния  и  абсолютния  дух  получава

последователно,  системно  решение  тази  предварителна  идея:  “нравствеността  е

държавата, сведена до нейното субстанциално “вътрешно”, че държавата е развитие и

осъществяване на  нравствеността,  а  субстанциалността  на  самата  нравственост  и на
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държавата е религията.” (Хегел 1998 -III : 372) ; “Предметът на религията е истинното,

единството на субективното и обективното.” (Хегел 1996: 136).  

       Но това помирение, тази хармония между понятието и определенията на битието,

на религията и на човека ще стане по-късно и в резултат на сложен и труден мисловен

процес.  В  Положителност  на  християнската  религия Хегел  се  занимава  с  друг

проблем – как религията  на сърцето и добродетелта,  първорелигията  на Иисус се е

превърнала  в  религия  на  авторитета,  в  “положителна”  религия,  подчинена  на

обединението църква – държава. На този етап все още липсва в концептуална форма

всепримиряващата  идея  за  проявеността  на  духа  в  историята,  респективно  в

историческите  форми  на  религията  и  затова  анализът  на  Хегел  има  конкретни

културноисторически измерения, осмисля реалния процес на загуба на първоначалните

ценности  и  идеали  на  християнската  религия  като  резултат  от   нейното

разпространение  и  масовизиране.  Затова  и  анализът  му  се  отличава  с  критичност,

недоволство, възмущение – страстно “юношеско” предизвикателство към реалността,

изменила на “изконните”  идеали. 

       Особено силна е неговата критика към  произтеклото в резултат на по-ниското

духовно и нравствено равнище на учениците и последователите на Иисус превръщане

на неговия пример в задължаващ авторитет,  на стремежа му към духовен растеж и

святост – в мотивирано от страх задължение, на субективната религия – в обективна.

Този  процес  на  деградация  се  улеснява  и  от  превръщането  на  първоначалната

религиозна  община,  устроена  върху  принципите  на  приятелството  и  любовта  в

разширяваща се анонимна общност от безразлични един на друг хора. Привързаността

към “положителната” религия води до стремеж към насилственото й разпространяване,

до приемането на “друговереца” като обект  или на приобщаване, или на презрение.

Осъществилото  се  обективиране,  отчуждаване  на  божеството  било  съпътствано  от

поквара  и  робство  на  хората,  от  немощ  на  собствения  разум  на  човека:  “Но  най-

чудовищното е, когато в името на този бог се сражавали и убивали, клеветели, палели и

грабели, лъгали и мамели.”(Гегель 1970 – I: 194). 

        Продължавайки насоката на тези критични размишления Хегел стига до извода, че

при такава религия по-вероятно е добродетелният човек да бъде открит сред “слепите

езичници”,  отколкото  сред  т.нар.  християни.  Духът  на  “юношата”,  предявяващ

претенции  към  устройството  и  справедливостта  на  света  все  още  е  силен  в  това

съчинение, отправящо укорни въпроси към реалната история и съвременността: “Какво
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е спечелил тогава човешкият род?.......безчислени тълпи лицемери  във всяка подобна

църква....останали злодеи и измамници?” (Гегель 1970–I: 169). 

       Години по-късно “зрелият мъж” виртуозно извежда  естествения и необходим

характер на всичко това, свързвайки го с последователните степени на саморазвитие и

самоосъзнаване на духа в световната история, която той идентифицира с историята на

религиите: “Философията на религията трябва да познае логическата необходимост в

движението напред на определенията на същността, която се знае като абсолютното, на

които определения съответства преди всичко видът култ, както по-нататък светското

самосъзнание,  съзнанието  за  това,  кое  е  най-висшето  определение  в  човека,  и

следователно  природата  на  нравствеността  на  един  народ,  принципът  на  неговото

право,  на  неговата  действителна  свобода  и  на  неговата  конституция,  както  и  на

неговото изкуство и наука, съответстват на принципа, който съставлява субстанцията

на една религия. Това прозрение,  че всичките тези моменти на действителността на

един народ съставляват една систематична целокупност и ги създава и влага един дух,

лежи в основата на по-нататъшното прозрение, че историята на религиите съвпада със

световната история.” (Хегел 1998 -III : 386).

       Особено силна е критиката на Хегел към “положителната” религия, която е станала

оръдие, инструмент на обединението между църквата и държавата, или на подчинената

на църквата държава. В тази ситуация самата църква поема върху себе си функциите на

държава  –  принуждаващи,  наказващи,  забраняващи  свободата,  избора на

вероизповедание.  Фаворизираното  от  църквата  и  държавата  вероизповедание  се

транслира  и  възпроизвежда  и  от  образователната  система,  която  по  този  начин

“парализира  всички  сили  на  душата”  по  отношение  на  разума  и  свободата.  Хегел

пледира за отделеност на църквата и държавата, за това, правото на вероизповедание да

бъде третирано като право на гражданина на държавата, а не като задължение на члена

на фаворизираната църква; критикува подкрепяното от църквата пренебрежение към

гражданската  и  политическата  свобода,  апела  й  към аскетизъм.  Отново  напомня  за

привързаността си към принципа за единство на външно и вътрешно, на субективно и

обективно,  който “положителната”  религия не уважава:  “Уважение към нравствения

закон, тази единствена нравствена движеща пружина  може да се предизвика само в

такъв субект, в който този закон законодателства...но християнската религия възвестява

морален закон, който се намира извън нас...” (Гегель 1970 – I: 175). 

           Макар  че  неговата  “юношеска”  критика  на  “положителната”  религия  е

надмогната и изживяна в по-късните му зрели произведения, влиянието й може да бъде

20



усетено  и  през  20-ти  век  върху  интерпретацията  на  религията  у  други  нейни  по-

сетнешни изследователи. Така например идеята на Е. Фром за делението на религиите

на авторитарни и хуманистични стои много близо до подхода на Хегел в ранните му

съчинения.  

 Авторитарната и хуманистичната религия: Е.Фром

       Основната ценностна предпоставка, която американският философ и антрополог,

привържник на психоаналитичния метод Ерих Фром (1900-1980) поставя в основата на

своите изследвания е защитата и подкрепата на “индивидуалността и неповторимостта

на  всеки  човек”,  която  е  заплашена  от  състоянието  и  тенденциите  в  развитието  на

съвременното общество. Този акцент върху човешката индивидуалност произтича от

основната  философско-антропологична  теоретична  предпоставка  на  неговия  метод:

човека и  неговия  характер.  В този  теоретичен  и  ценностен  контекст  той  развива  и

идеите си за религията.

       Главният въпрос, който интересува Фром по отношение на анализа на религиозния

феномен е не идентифицирането на дадено явление като религия, а  разкриването на

връзката му с единия или другия тип човешки характер,  с двата основни модуса на

човека – позитивната свобода или бягството от нея:  “Въпросът не е в това, религия ли

е това или не, а в това, каква е тази религия: подпомага ли тя усъвършенстването на

човека,  развитието  на  специфични  човешки  способности  или  ги  блокира.” (Фромм

1990:240);  неговата  религия  може  да  подпомага  развитието  в  него  на  стремеж  към

разрушение или към любов, стремеж  към господство или към братство; тя може да

развива способностите на неговия разум или да ги парализира. За психолога е важно

“какви установки на човека изразява  неговата религия и по какъв начин въздейства

върху него, полезна или вредна е тя за развитието на способностите му. Психологът се

интересува не само от анализ на психологическите корени на различните религии, но

също така и от тяхната ценност.” (Фромм 1990:240).

       Авторитарна е тази религия, чиято висша сила изисква от човека подчинение,

почитане  и  поклонение,  т.е.  апелира  към и  формира  авторитарен  характер.  Вместо

любов и справедливост, над човека се установява тотален контрол,  неподчинението на

който се третира като грях. Безсилният човек  придобива самочувствие и сила само ако

завоюва  благосклонността  на  висшата  сила;  става  част  от  нея,  губейки  своята

независимост и сила: “Колкото по-съвършен става бог, толкова по-несъвършен става

човек.  Той проецира всичко най-добро, което има върху бог и така обеднява себе си. И
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ето бог става притежател на цялата любов, цялата мъдрост,  цялата справедливост,  а

човек напълно се лишава от тези качества, става пуст и нищ.” (Фромм 1990:257).  

       Анализирайки авторитарните елементи в Библията и в Талмуда, Фром посочва, че в

тях са представени и принципите на хуманизма, но кой от тях ще излезе на преден план

зависи  от  съответното  направление  в  християнството  и  в  юдаизма,  от  социално-

историческия  контекст  и  т.н.  (Фромм  1990:  256).  Затова  според  него  анализът  на

религията  трябва  да  има  практически-хуманистична  насоченост  и  да  се  стреми  да

установи условията, които подпомагат развитието на авторитарната и хуманистичната

структура на характера и, съответно, на тези видове религиозни преживявания, които

възникват  на  основата  на  такива  характери  (Фромм  1990:  258).  Например

авторитарните  религиозни  преживявания  обикновено  са  характерни  за  общества,

управлявани  от  малцинство,  което  държи  масите  в  подчинение  и  няма  съществена

разлика дали човек ще се подчинява на  авторитарен Бог или на политически лидер. 

       Според Фром една и съща човешка реалност може да се проявява чрез различни

религии, а различни човешки реалности – чрез една и съща религия. Затова ролята на

религията  следва  да  бъде  преценена  в  контекста  на  поведението  на  личността  и

групата,  а не според това какво проповядват съответните религиозни догми  (Фромм

1990:  287).  Този  възглед  за  религията  се  оказва  особено  полезен  при  анализа  на

религиозната матрица на различни агресивни идеологии и практики – национализма,

расизма, “религиозните” войни.

       Еволюцията на Е.Фром към едно по-широко тълкуване на религията в контекста на

социалния характер и на неговите основни типове – авторитарен и хуманистичен – се

извършва  под  влияние  на  трагичния  опит  и  размишление  върху  фашизма,

тоталитаризма, новите форми на отчуждение и  бягство от свободата,  явили се като

следствие от развития капитализъм. В този смисъл Фром открива поразително сходство

между идеите на Буда, Екхарт, Маркс и Швайцер – те са насочени против обладанието,

приемат   свободата  като  висша  ценност,  изповядват  метафизически  скептицизъм,

религиозност без вяра в Бога, грижа за човека и човешка солидарност (Фром 1996:156).

Всъщност много от тези идеи той поставя в основата на своето разбиране за човека и

историята.

       Груповият нарцисизъм, чиято функция е отклоняване на натрупаната енергия на

омраза и съпротива на потиснатите към една “велика” мисия, превръща религията в

нейната  противоположност,  борави  с  авторитарното  й  измерение:  “И  двете  страни

говорят в името на Бога, за Христос, за любовта...И въпреки това те се мразят помежду
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си, като всяка страна е страстно убедена, че човечеството свършва при границите на

нейната  собствена религиозна вяра.”(Фром 2000:84-85).  Този тип религия е коренно

противоположен на т.нар х-опит, на целта на човешката екзистенция за единение със

себеподобните и с природата, за да преодолее своя нарцисизъм, което, счита Фром, е

всъщност целта на учението на големите религии. Но групата и нейните “мисии” за

величие и уникалност отговарят на стремежа на човека да се скрие от себе си и от

“светлото”,  да “влезе в утробата”,  да стане отново защитено малко дете. Според него

хуманистичната религия и философската антропология поставят в центъра на своето

внимание и защитават човека, човешкия род, а не нацията или отделна религия, тъй

като “всеки индивид носи в себе си цялото човечество.” (Фром 2000: 96). 

       Може ли религията  да  помогне за  преодоляването  на  нарастващата  човешка

агресия, деструктивност, насилие? Отговорът на Фром е противоречив, нееднозначен.

Хуманистичната  религия,  основана  върху  типа  човек  и  характер,  развиван  при

определени социални условия може да подпомогне този процес, който, обаче, е силно

зависим  от  самата  социална  среда  и  социално-икономическата  структура  на

обществото. Същевременно, верен на “честния” подход на Фройд по въпроса, в едни от

последните си размисли (1974-1976 г.), подготвяни за публикуване, но непубликувани в

Да имаш или да бъдеш, Е.Фром застава на страната на истината и против илюзиите.

Сигурността,  която  човек  търси  и  намира  в  подчиняването  си  и  идолизирането  на

политици,  бащи,  учители,  Църквата,  Държавата  и  др.  авторитети  е  илюзорна,  това

“пренасяне”  (в  смисъла  на  Фройд) на  свои  черти  и  въжделения,  обожествяване  на

авторитетите и обедняване на личността е компенсаторно. 

6. Статичната и динамичната религия, религията на мистика и религията

на общността: А.Бергсон

      А. Бергсон (1859-1941), воден от своите специфични философски възгледи приема

мистичния екстаз на религиозния виртуоз  като висш израз на религията, пребиваваща

в статично, инструментално отношение към възпроизводството на общността в своите

масовидни форми. Тази негова гледна точка на пръв поглед изглежда че стои близо и

подкрепя  идеите  на  Шлайермахер  за  религията:  за  ролята  на  мистичния  екстаз  и

любовта, за въплътеността й в отделни индивиди, а не в масата, в общността.  Но за

разлика от Шлайермахер Бергсон приема съществуването на два типа религия, които

той открива като налични в действителната история и неговото дело се състои в това да

ги покаже като разграничени и специфични, но адекватни и нужни на обществото и
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културата феномени. В този смисъл той е по-близо до подхода на Ж.-Ж.Русо, който

също  отдава  предпочитание  на  религията  на  човека,  но  приема  като  естествена  и

необходима и гражданската религия.

       Според А.Бергсон статичната религия е свързана с интересите на общността –

племе,  род,  нация  –  и  в  нея  има  твърде  много  грубост  и  суеверие.  Динамичната

религия,  която  се  изповядва  и  формира  от  религиозните  мистици  е   истинско

средоточие на мъдрост, прозрение,  жизненост и културно движение.  Ако статичната

религия   откроява  и  защитава  общността  от  другите  групи  и  гарантира  успеха  на

общото начинание, динамичната религия е свързана с мистичната душа, изпълнена с

любов към цялото човечество, а не само към общността. В труда си Двата източника

на морала и религията Бергсон обосновава тезата, че статичната религия се създава от

безпокойството,  породено  от  интелекта  и  цели  спокойствие  за  общността,  а

динамичната религия се поражда от любовта и цели любовта (Бергсон 1993: 163-167).

Макар и да се различават много една от друга, двата типа религии си взаимодействат в

историята  и  в  обществото  и  динамичната  религия  помага  за  оживяването,  за

одухотворяването на закостеняващата статична религия.

       Тази т.н. статична религия Бергсон назовава доинтелектуална. Тя е свързана с

магията, с вярата в духове, а не в богове и е изпълнявала функции за защита и запазване

на племето и неговите традиции. Тази религия е политеистична и нейната цел е като

придава  сила  и  дисциплинираност  на  човека  и  общността,  да  стимулира  техните

действия. В тази т.н. статична религия ритуалите и церемониите са необходим елемент

за придаване на сила и дисциплинираност, за свързване помежду им на членовете на

обществото. “Но това, което, пише Бергсон, свързва помежду им членовете на дадено

общество  всъщност  е  традицията,  нуждата,  желанието  да  се  защитава  групата  от

другите групи, да гарантира успеха на общото начинание. Безспорно религията, която

нарекохме  естествена,  се  грижи  за  запазването  и  заздравяването  на  тази  връзка”

(Бергсон  1993:  163-147).  Обобщавайки  представата  си  за  тази  естествена,  статична

религия, Бергсон я свързва с осигуряването на увереност и  спокойствие в противовес

на безпокойството и несигурността,  които носи интелектът.

       Динамичната религия е коренно различна от описаната дотук статична религия. Тя

е представена от мистика, от мистичната душа, която се отнася с любов към цялото

човечество,  а  не  само  към  общността,  на  която  принадлежи.  Тя също,  както  и

статичната религия осигурява на душата на индивида сигурност и спокойствие. Бергсон

отличава мистицизма от будизма,  тъй като завършеният мистицизъм,  според него, е
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"действие,  творчество,  любов“,  докато  будизмът  призовава  само  към  пасивно

съзерцание и наслада в резултат на освобождаването от желания, потребности, страсти.

При мистика душата не се  затваря в себе си, а  се отваря за всеобща любов. Класически

представители  на  християнския  мистицизъм  са  хора  на  действието,  вдъхновени от

любов към ближния като свети Павел, света Тереза, свети Франсоа, Жана д’Арк и др.

Ето  как  Бергсон  описва  екстаза,  мистицизма,  характеризиращи динамичната,

отворената религия: “Раздвижена в дълбините си от потока, който ще я увлече, душата

престава да се върти около себе си, изплъзвайки се за миг от закона, изискващ взаимна

кръгова обусловеност между индивида и вида. Тя спира, сякаш дочула глас, който я

призовава.  После  се  оставя  да  бъде  носена  право  напред.  Тогава  се  появява  една

безкрайна радост – душата се потапя в екстаз или изпитва възторг – Бог е тук и тя е в

него.  Вече  няма  тайни.  Проблемите  изчезват,  неяснотите  се  стопяват  –  идва

просветлението” (Бергсон 1993: 164). Великият мистик, според Бергсон, не е само този,

който е преживял това екстазно единение с  Бога, но и който по време на този акт е

получил прозрения, просветления, за които трябва да разкаже на хората, да им помогне,

да  им  даде  любов.  Посредством  Бога,  чрез  Бога  той  обича  цялото  човечество  с

божествена любов.  Ролята на мистиците е в това -  да внасят в религията своя плам, за

да  я  разпалят: “От  доктрина,  която  е  само  доктрина,  трудно  ще  излезе  пламенен

ентусиазъм, просветление, повдигаща планини вяра”. И по-нататък: “Бог е любов и е

обект на любов – целият принос на мистицизма се състои именно в това” (Бергсон

1993: 167).   

Святото и демоничното в  човека и религията: П.Тилих

Човешката природа в разбирането на религиозния философ и теолог Паул Тилих

(1886-1965) е  изначално  и  невъзвратимо  раздвоена  между  спящата  невинност  на

същността  и  универсалното  отчуждение  на  съществуването,  което  е  белязано  с

метафизическата  “вина”  на  крайността  и  с  персоналната  вина  на  греховността,

въжделението, идолопоклонството и др. В рамките на това разбиране Тилих поставя и

разбирането си за амбивалентността на религията.

П.Тилих започва своя труд  Динамика на вярата с думите: “вярата е понятие,

което  само  се  нуждае  от  изцеление  преди  да  бъде  използвано  за  изцеление  на

хората.”(Тиллих  1995а: 132).  Целта,  която  си  поставя  П.Тилих  както  в  това

произведение,  така  и  в  знаменитото  Мъжеството  да  бъдеш е  ново  тълкуване,

преосмисляне на вярата. Впрочем  този въпрос той разисква и в Теология на културата,

където дава едно от най-общите определения на религията: “Религията не е особена
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функция  на  духовния  живот  на  човека,  а  е  глъбината  на  всичките  му  функции.”

(Тиллих  1995: 239).  Така,  както  и  Шлайермахер,  той  не  приема  религията  да  бъде

“прислужница  на  морала”,  “беден  роднина”;  същевременно  както  и  Шлайермахер

Тилих  отхвърля  също  и  подчиняването  й  на  чистото  знание,  инструменталното  й

тълкуване. Спецификата й не може да бъде свързана и само със сферата на чувствата,

тъй като в атмосферата на чистата субективност, без определен обект и съдържание, тя

губи същността си. Тилих я определя не като отделна сфера наред с другите сфери на

човешкия живот и култура, нито като функция по отношение на тях, а като максимално

общ  и  дълбинен  аспект  на  човешкия  дух  –  “аспект  на  глъбината”  му,  израз  на

“пределното”,  “безкрайното”,  “безусловното”  в  човешкия  живот,  проявява  се  във

всички  творчески  функции  на  човешкия  дух  –  като  безусловна  императивност  на

моралните  изисквания,  като  знаниево  стремление  към пределната  реалност  (Тиллих

1995б: 240).

       П.Тилих често настоява за амбивалентна трактовка на религията, която е продукт

на  противоречието  между същност  и  съществуване,  на  раздвоеността  на  човешкото

битие и поради това в нея, освен святост има и демоничност, подчинена е на закона на

двусмислеността.  Израз  на  демоничния  й  аспект  е  идолопоклонството,  което  се

изразява  в  абсолютизация  на  символите  на  свещеното;  нееднократно  Тилих

предупреждава  да  не  се  абсолютизират  и  разбират  буквалистки  символите  на

свещеното:  атрибутите  на  Бога  –  любов,  милосърдие,  сила   -   са  заимствани  от

съответните човешки качества и не следва да се разбират буквално: “Всички свойства,

които му приписваме – сила, любов, справедливост  - ние заимстваме от крайния опит и

пренасяме върху това, което е извън крайността и безкрайността.”(Тиллих 1995а: 164),

пише П.Тилих в Динамика на вярата.

        В това свое твърдение Тилих твърде много се доближава до трактовките на

Л.Фойербах  и  Е.Фром,  които  приемат,  че  в  образа  на  божеството  човек  отчуждава

своите качества и същностни сили, своята родова същност, проецирайки я върху едно

трансцендентно същество. 

       Особено  силна  е  критиката  на  Тилих  към  тези  форми  на  актуализиране  на

пределния  интерес,  които  сами  по  себе  си  нямат  пределен,  безусловен  характер  –

нацията,  успеха,  властта  –  и  се  характеризират  като  идолопоклонство.  Но  и

идолопоклонството все още е вяра, и демоничното свято все още е свято – именно в

това се състои амбивалентността на вярата (Тиллих 1995а: 142-145).  Същевременно не

следва да се допуска безалтернативност на вярата, съветва Тилих, а е необходимо да се
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поеме риска за възникване на други форми на вяра. Всяка религиозна и културна група

и дори всеки индивид са носители на специфичен опит и съдържание на вярата: “Всяко

парченце от реалността притежава възможността да стане носител на святото.” (Тиллих

1995а:  170).  Тази  толерантност  е  обусловена  от  възприемането  на  Бог  и  другите

символи  на  вярата  именно  като  изразяващи  пределния  интерес  и  поради  това  не

представляващи сами по себе си основание за раздор и противопоставяне, тъй като в

основата им стои общият пределен интерес: “Противопоставянето на религиите не е

противостояние на формите на вяра, а противостояние на средствата за изразяване на

пределния ни интерес.” (Тиллих 1995а: 176)

        Отхвърляйки претенцията на всяка религия да обладава абсолютната истина и да

отказва това право на другите религии, П.Тилих обръща внимание на най-дълбинната

същност  на  религиите,  която  прави  възможен  религиозния  диалог.  Тя  се  състои  в

разкриване на вътрешната цел на съществуването, а не в сравнение и състезание между

догмите.  Така  например,  сравнени  на  това  най-дълбинно  равнище   и  будизмът,  и

християнството се отнасят критично към съществуващия  свят и предлагат и се стремят

към Новата реалност, макар и да я разбират по различен начин – като Царство Божие и

като Нирвана. Но ако диалогът изхожда от тази дълбинна същност на двете религии,

той става  възможен, а враждата – излишна, пише Тилих в „Християнството и срещата

на световните религии”. 

       Същевременно допускайки възможността пределният интерес да се прояви по

отношение на крайни, непределни ценности, тоест религията, вярата да се проявят и

като демонични сили, Тилих “отваря вратата” на своята теология за едно разширено

тълкуване на  религията,  което има доста  амбивалентни последствия при анализа  на

въвлечеността й в проекти на национализма, политическата власт и други непределни

обекти на пределен интерес – това, което Е.Фром нарича “идолопоклонство”. В този

пункт  той  се  различава  коренно  от  Шлайермахер,  който  приема  наличието  на  една

единствена, съкровена и извисена вяра и религия – разбираната и усещаната от него

форма  на  възприемане  на  универсума.  Същевременно  това  негово  разбиране  се

различава и от другите, представени дотук гледни точки, тъй като включва позитивните

и  негативните  определения  на  религията  в  единното  понятие  “религия”,  а  не  ги

атрибутира към различни нейни носители, форми на проява и др. Така религията става

съответна  и  хармонична  с  двойствеността,  противоречивостта,  “падналостта”  на

човешката природа. 
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Религията -  ядро и периферия:Р.Ото

       В Увода си към  Сакралното и профанното, датиран от 1956 г., Мирча Елиаде

припомня  незаглъхналия  все  още  световен  „отзвук,  който   предизвика  книгата  на

Рудолф Ото  (1869-1937) Das Heilige (Свещеното, 1917) (Елиаде 1998: 5), дължащ се на

„новата  и  оригинална  гледна  точка”  към  религията  и  святото,  представена  в  нея

(Елиаде 1998: 5). Тази нова и оригинална гледна точка на известния немски теолог и

философ е поредният опит да бъде открита уникалната специфика на религията откъм

емоционалните преживявания на нейния субект, която, според автора й, не се изчерпва

с „изразени в понятия познания за свръхестественото”  (Ото 2014:  9), а уникалният й

предмет „следва да бъде познат по друг, свойствен само нему начин.” (Ото 2014:  10).

Онова,  което  „ортодоксалната  доктрина”,  тоест  теологията,  а  също  така  и

изследванията  на  религията  са  пропуснали  да  направят,  наблягайки  предимно  на

тенденцията  към рационализиране,  е  да  отдадат  заслуженото  на  „ирационалното  на

своя предмет.” (Ото 2014: 11). 

       Тази изходна методологическа позиция на Р.Ото се вписва плътно в установилата

се  вече  тенденция  в  изследването  на  религията  от  началото  на  XX  век  към

фокусирането му около личностните, субективните аспекти на религията, за разлика от

преобладаващо рационалния и етически подход, характерен за XIX (Harvey 1936: XI).

Всъщност в центъра на вниманието тук е не просто религията  и святото,  а  едно от

измеренията  на  човешката  природа,  намиращо  се  в  пълно  противоречие  с

просвещенския идеал за нейното „антропоцентрично“ достойнство – разума, свободата,

морала; истината, доброто, красотата.

       Религията и централната й категория -  святото -  имат същата двойственост,

каквато и самата човешка природа, според Ото: „над и зад рационалното ни същество

почива скрито последното и най-висшето на нашата природа“ – „дъното на душата“

(Ото  2014:  53).  Според  виждането  на  Рудолф  Ото  категорията  „свято”, както  я

намираме  осмисляна  във  философията, или  адмирирана  в  теологията,  е  плод  на

допълнителни „примеси” и „наслоения”, зад които остава скрита тази нейна съкровена

дълбина. Тази съкровена дълбина и скрита същност, която  се опитва да пречисти от

натрупалите  се рационализиращи наслоения,  Р.Ото нарича  „нуминозно”,  постигайки

същността  му  чрез  описание  на  чувствата  и  преживяванията,  които  човек  има  при

срещата си с него,  защото, както пише той: „Религията не се поддава на измерване,

нито от Телос, нито от Етос и не живее от постулати.“ (Ото 2014: 165).  
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       За Рудолф Ото нуминозното като най-дълбинна, съкровена същност на святото е

своеобразна суровина, празнота, която в историко-културния процес на култивиране на

религиозното чувство и на Божеството, на святото се изпълва със съдържание. Това

съдържание има „светски” характер – нравствен, социален, рационален и святото като

продукт на този синтез  има нуминозното като съкровена  дълбина,  а  светското  като

изпълващо я съдържание.  Тази своя теза Р.Ото илюстрира чрез различни категории.

Така  например  според  него  тварното  чувство  като  „тайнствен  нагон”  е  нуминозна

суровина на догматично рафинираното и понятийно обговорено чувство за религиозно

„смирение” (Ото 2014: 28), то е и същинския корен на идеята за предопределението

(Ото  2014:  115).  В  този  процес  на  култивиране  на  нуминозната  суровина  става

рационализиране на ирационалните душевни дълбини и стихии, на нуминозната сила

като  абсолютно  надмощие,  като  нравствено  безотносителен,  смазващ  тварта  гняв,

„изпълването й  с  рационално-етичните  моменти  на  Божията  справедливост  като

отмъщение и наказание за нравствени прегрешения.“ (Ото 2014: 27). Това изпълване на

тъмната  ирационална  дълбина  на  святото  със  светско  съдържание  чрез

рационализиране намалява, потиска, преобразява неговата първична и смазваща мощ.

        Но независимо от резервите, с които Р.Ото приема нравствените схематизации на

святото от гледна точка на загубилата се енергия,  сила,  жизненост,  автентичност на

нуминозното  преживяване,  той счита,  че  без  нравствените  и  рационалните  моменти

„святото  не  би  било  Святото  от  християнската  религия“  (Ото  2014:  138),  тъй  като

„святото не е само нуминозното изобщо, а е винаги пропитото и наситеното докрай с

рационални,  целепоставящи,  лични  и  нравствени  моменти.“(Ото  2014:  138).

Дълбинната  сила на  нуминозното   привлича към себе  си  обществени и личностни

идеали за доверие, справедливост, доброта. Така „святото“ става добро и доброто става

именно  чрез  него  „свято.“ (Ото  2014:  139).  В  крайна  сметка  този  процес  води  до

„рационализиране и преосмисляне на нуминозното в нравствено“, до  „изпълване на

нуминозното  с  ново  съдържание“  (Ото  2014:  139) и  така  изкристализира  по-

завършеният, по-комплексен смисъл на святото (Ото 2014: 139). 

        Чрез идеята пък за „вътрешна същностна съпринадлежност на рационалните

моменти в идеята за бога с нейните ирационални“ (Ото 2014: 169), за нуминозното като

суровина за религиозното и нравственото, Р.Ото също приема религията като единен

феномен. Но за разлика от Шлайермахер, в неговото разбиране тя има за своя дълбина

и демонични психологически пластове – идея, която споделя и Паул Тилих, и която по
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своеобразен начин проблематизира приеманото от много автори нравствено измерение

на святото като негово „свято”, субстанциално измерение.

Индивидуалният опит и религиозната традиция/институция: Питър Бъргър

       Съвременният американски социолог на религията Питър Бъргър (1929 - 2017)

разглежда  индивидуалния религиозен опит и религиозната  институция – църквата  –

като  взаимно  необходими  и  допълващи  се,  а  не  като  противостоящи,  както  е  при

повечето от дотук разгледаните автори.

       Свещеното, религиозното се възприема по парадоксален начин: то е нещо съвсем

различно от човека – обикновено вън от него и високо над него – и същевременно

притежаващо голямо значение, висш смисъл за самия него. Свещеното исторически се

е откъснало от матрицата на свръхестественото, но е запазило ехо, отблясък от него.

Съвременният човек по силата на това може да изпита почти религиозно благоговение

и преклонение пред нацията,  държавата,  даже науката,  сякаш има скок от светското

към  свещеното  (Бергер  1996:  350) пише  Бъргър  в  известното  си  произведение

Еретическият императив. 

       Оценявайки религиозния опит като рядко и краткотрайно душевно състояние,

Бъргър счита, че религиозната традиция е форма той да бъде продължен и контролиран

във времето. Религиозните традиции и институти са част от всекидневната реалност –

ритуали, книги, църква, функционери – и се поддържат чрез механизмите на социалния

контрол и социалното съгласие. Някога проявявал се в живите форми на пророчества,

видения, екстаз, религиозният опит постепенно се отлива в рутинна традиция, която е

част не от екстазната, а от всекидневната реалност.Тази рутинна институционализирана

религиозност  е  била  обект  през  вековете  на  силна  критика,  особено  от  страна  на

философски и мистично настроени автори. 

       П.Бъргър счита, че макар и лишена от очарованието на екстаза и полета на духа,

характерни за уникалния религиозен опит на отделни индивиди, църквата и нейните

религиоазни атрибути е полезна и необходима в следния смисъл: „Религиозният опит

радикално релативизира и дори обезценява обикновените грижи на човешкия живот.

Там, където говорят ангели, всякакви житейски дела стават незначителни, бледнеят до

състояние на нереалност“(Бергер 1996: 352).За да не загине обществото, за да не спре

животът, този опит, според Бъргър, трябва да се озапти, да се укроти и контролира, и

това  именно  е  функцията  на  религиозните  институции.  Така  те  стават  защитен

механизъм на всекидневната реалност от заплашващия я опит за свръхестественото.
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Така  например  религиозният  ритуал  ограничава  по  време  и  място  тези  срещи  със

свръхестественото,  поставяйки ги под ръководството на благоразумни и обикновено

неизкушени  от  срещи  със  свръхестественото  функционери.  Както  пише  П.Бъргър:

„Религиозната традиция представлява щателно управление на твърде опасен човешки

опит.“  (Бергер 1996:  353).  Освен това,  чрез  книгите  и институциите,  съхранявани в

традицията, човешкият опит от срещите със свръхестественото се запазва и се предава

на другите чрез символи, става част от колективната памет за вечни времена. Според

автора  изследването  и  припомнянето  на  автентичния,  живия  религиозен  опит  е

необходимо  условие  за  ограничаване  и  санкциониране  на  по-късните  исторически,

рефлексивно-теологически форми на неговото рутиниране и умъртвяване.

Индивидуалната и социалната религия, традиционни и алтернативни религии:

постмодерни интерпретации

Религията като субективен феномен        

       В резултат на развитието на индивидуализма като принцип, заложен още в лоното

на  религията  от  протестантството  и пронизващ  всички  сфери  на  постмодерната

култура, в методологията на изследванията на религиите в последните 2-3 десетилетия

на  преден  план  излизат  категории,  акцентиращи  индивидуалния  “религиозен  опит”

(Versteeg  and   Roeland   2011);  субективността  става  централна  в  разбирането  на

божественото (Lee 2008).

       Според  френския  философ  и  политолог  Марсел  Гоше  модерната

индивидуалистична  епоха  премества  „точката  на  приложение”  на  религията  от

социалното към индивидуалното – към човешката субективност, като тази тенденция

полага видимото и невидимото в една и съща реалност – отсамната, субективната. Този

процес  по  парадоксален  начин  се  реализира  паралелно  в  двата  свята  –  отсамния  и

отвъдния:  колкото  по-могъщ  и  дистанциран  от  човека  става  Бог  (в  теологията,  в

религиозната философия), толкова по-независим и свободен става човек. 

       Изчерпването на религията като социална „инфраструктура”, като глобална рамка

на социалното тяло съвременният френски философ свързва с  модерната практика за

колективно  конституиране  на  социалното  цяло  и  на  демократичната  държавност

„отдолу”,  от  гражданите  (Гоше 2001:  140).  Тя  е  коренно  различна  както  от

възпроизвеждането и неизменното повторение на колективния ред, сакрализирано от

„първата”  религия,  така  и  от  господстващата  над  индивидите  държавност,
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сакрализирана  от  трансцендентния  Бог.  Изчерпана  в  социалните  си  „точки  на

приложение”,  религията,  според  Гоше  остава  като  „антропологичен  остатък”  –

субективен религиозен опит, присъствие на невидимото във видимото, ,„анархично и

мобилно  множество  от  лични  религиозности,  самите  те  блуждаещи  и  дифузни”,

обречени също на постепенно изчезване (Гоше 2001: 247). 

        Роже Койоа също твърди, че днес „религията става зависима от човека, но вече не

от колективността”, „свещеното се интериоризира” и „парцелира” (Койоа 2001: 143), то

„придобива абстрактен, вътрешен, субективен характер” (Койоа 2001: 146).        

Други  „убежища”  на  религиозното,  вече  освободено  от  трансцендентния  „друг”

М.Гоше открива в утопичните идеологии; в стила на мислене,  белязан от дуализъм и

характерен предимно за философията: истина и привидност, сетивно и интелигиблено,

иманентно и трансцендентно;  изкуството  също е „продължение на свещеното,  но с

други  средства”  (Гоше 2001:  307).  Гледна  точка,  която  се  споделя  и  от  социолога

Ж.Ф.Лиотар:  „Бог  се  е  оттеглил  от  света,  изоставяйки  го  на  силата  и  суетата  на

действията и творбите.” (Лиотар 2002: 140). 

       Неслучайно в началото на 21-ви век все по-често се коментира и разисква около

т.нар. Когнитивна наука за религията/Cognitive Science of Religion, свързана с идейни

ферментации в психологията и в еволюционната биология  (Pearson and Shunke 2015:

47). В анализа на Кристофър Пиърсън и Матю Шънке представителите на този подход

(и  по-специално  Джъстин  Барет,  Паскал  Бойер  и  Тод  Тремлин) в  търсене  на

обяснението  на  религиозния  феномен  приемат,  че  човек  разполага  със  специални

ментални особености, специфични ментални модули, които го правят предразположен

към  обяснението  на  събития  и  процеси  чрез  намесата  на  външни  деятели  и  сили,

включително  на  свръхестествени  такива.  Тази  ментална  особеност  на  човека

представителите на този подход наричат „свръхчувствителен модул за откриването на

въздействия“ (hypersensitive agent detect device – HADD). Този ментален модул е имал

важно значение в процеса на адаптация на човека към околната среда и в естествения

подбор в процеса на еволюцията. 

       Тук също при обяснението на религиозния феномен на преден план е поставен

индивидът  като  автономен  субект,  положен  извън  социалното  –  това  е  и  една  от

линиите на критика на този подход.

       Впрочем британският социолог Дж. Бекфорд датира тази тенденция още преди

десетилетия,  но  освен  преимущества  и  евристики,  тази  методология,  центрираща

религиозната индивидуалност, субективност, има и своите ограничения. Свеждането на
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религията  до  вербализираните  свидетелства,  поведение  и  вярвания  на  изолирани

индивиди  улавя  и  констатира  само  „приватизираната“  религия,  „филтрирана“  като

личностна идентичност, понятия и отношения. По този начин културното и социалното

влияние на религията като колективен феномен е игнорирано, обобщава Дж.Бекфорд

(Beckford 1990: 52).

       Крайният  субективизъм  и  ирационалният  индетерминизъм  изключват

възможността  за  приложение  на  социологически  подход  към  практиките  и

поведението, тъй като социалната функция на индивидуалното поведение е поставена

под въпрос. А като следствие – под въпрос   е поставена и социалната валидност на

социологическия подход (Miguelez 2002: 160). 

       Макар че редица автори говорят за религията като за изживяван антропологичен

остатък, все повече индивидуализиращ се и формиращ хибридни форми, продукт на

културна импровизация, немалко от тях обръщат внимание, че дори в тези случаи не

бива  да  се  подценява  значението  на  груповите  идеи  и  нагласи. Те  оказват  своето

влияние, дори може би в по-голяма степен,  тъй като субективизацията на религията

днес не е проява на свобода  и автономност на индивида, дори напротив. Като обръщат

внимание на ролята на групата и авторитета в религиозния опит,  Versteeg  и Roeland

пишат,  че “Субективизацията  на  религията  не  е  духовен  еквивалент  на  модерния

автономен  субект,  който  контролира  своя  свят  чрез  своя  опит  и  самооткриване”

(Versteeg and Roeland 2012, Conclusion).

        По-скоро чрез тези нови индивидуализирани форми на религията се търсят по-

ефективни и непосредствени начини за влияние и контрол върху все по-несигурния,

бързо променящ се и непредвидим свят.  В масовите си форми религията днес все по-

често  е  употребявана  за  овладяване  на  всекидневните  дефицити  на  човешката

съществуване, и все по-рядко – за възвисяване на духа и морала към трансцендентните

ѝ императиви.

  Традиционните и новите религии

        Това методологическо обръщане от групата и общността към индивида има и

своите  културни основания – все повече автори отбелязват упадъка на традиционните

религиозни системи в идеен и ритуален смисъл, загубата на интереса на вярващите към

тях. Все по-голямо социално пространство заемат нови религиозни движения,  които

имат хибриден,  синкретичен характер  и включват в  себе  си също така  елементи  на

народната  религиозност,  на  магията,  акцентират  върху  нетрадиционни  практики  на

изцеление,  хранене,  общуване  и  пр.  Тези  нови  религиозни  движения  обикновено
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обединяват  не  особено  големи групи от  хора и  поради това  опитът,  поведението  и

чувствата на индивида в тях са от особено значение, те са своеобразна конструираща и

фундираща облика на новата религия сила. Неслучайно в последните  десетилетия все

повече изследователи на религията  поставят  в  центъра  на  анализите  си категорията

„религиозен опит“,  имплицираща ролята на индивида,  на конкретното и уникалното

практикуване и преживяване на религията в индивидуалния опит. 

        Тази методологическа “матрица” – за раздвоената религия, за двойственото битие

на религията – в съвременността като че ли все повече се прилага към дихотомиите

“традиционни  религии  –  нови  религии”,  “исторически  религии  -  алтернативни

религии”, макар че по-задълбочените наблюдения показват, че става въпрос не само за

противопоставяния  на  тези  две  форми,  а  текат  и  процеси  на  взаимопроникване,  на

синтези. Така например К.Гумуцио определя тези  процеси с категорията “синкретизъм

на неомагическото”,  към които отнася активно разпространяващите се в последните

десетилетия  херметизми,  окултизми,  гностицизми,  движения  от  типа  на  Ню  ейдж

(Gumucio 2002:275). 

         На основата на анализ на резултатите от Европейското изследване на ценностите

през  1981  и  1990  г. британската  социоложка  на  религията  Грейс  Дейви  коментира

промените  в  два  типа  индикатори:  институционализираната  религиозност  и

субективното преживяване –  религиозните чувства, вярвания, ритуални практики и др.

Тя констатира, че при първия индикатор се наблюдава ясна тенденция към отслабване

на връзката на вярващите с църковната  институция,  докато при втория се забелязва

известен континуитет и постоянство в нагласите. На тази основа тя прави извода, че

Европа е по-скоро нецърковно ориентирана, отколкото секуларизирана. Все пак, според

Дейви  понятието  „секуларизъм”  се  отнася  в  голяма  степен  за  младите  европейци

(Дейви 2004: 100-101), сред които тя открива  с безпокойство и тревога “невежеството”

по отношение на християнското учение като норма на модерна Европа (Дейви 2004:

121).     

        Продължаващият  съвременен  упадък  на  религията  като  социален  и

институционален  феномен  със  своя  специфична  функция  и  роля  за  човека  и

обществото се потвърждава като цяло и от Европейските изследвания на ценностите от

1980 до 2008 г., реализирани в 31 европейски страни (Pérez-Nievas and Cordero: 2010).

       П.Бъргър потвърждава констатациите на повечето от разгледаните дотук автори, че

връзката  между религиозните  институции  и  вярващите  отслабва,  че  църквите  губят

власт и авторитет в обществото, макар че продължават да играят в определени случаи
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социални и политически роли. Същевременно той също констатира, че религиозните

вярвания  като  нагласи,  чувства  и  преживявания,  тоест  като  субективен  феномен

(”антропологически  остатък”)  не  търпят  драстичен  спад.  И  ако  все  пак  П.Бъргър

приема,  че  секуларизационната  парадигма  е  приложима  за  Западна  (с  очакване  за

същите тенденции и в Източна) Европа, то, според него, за по-голямата част от света е

характерен  подем  на  консервативните  религиозни  движения:  евангелистки

(петдесятните църкви), ислямски и др. (Бъргър 2004: 21). Макар че П.Бъргър призовава

при анализа на тези случаи да се разграничават „религиозно вдъхновение”, „религиозна

мотивация”  и  „религиозна  реторика”  (Бъргър  2004:  33),  обикновено  „религиозният”

елемент в тези сложни културни  и политически „смеси” е много трудно (а понякога и

по различни причини неизгодно) да бъде теоретично „дестилиран”. 

       Но  тази  смътност,  неяснота  на  владенията  и  границите  на  религиозното  в

разнообразните  социални  практики,  която  често  се  наблюдава  в  социологическите

интерпретации поставя под съмнение самите  им определения като „религиозни”. Така

например  Славой  Жижек,  както  и  Марсел  Гоше  приемат  протестантската  етика  в

качеството й на мотивация на икономическа активност като девалвация и ограничаване

на религията,  свеждането й до средство в борбата  за оцеляване (Жижек 2011:  224).

Жан-Франсоа Лиотар прави подобна преценка на съвременния ислям. Според него той

е по-скоро „име на една тотална цивилизация, отколкото на религиозно вярване, една

модалност на човешкото битие заедно…”  (Лиотар 2002: 56).

                                                           Ж

          Начинът, по който работи тази методология – интерпретирането на религията

като раздвоена – може да бъде осмислен в контекста на последващите социокултурни

илюстрации.

3.Проблеми на религиозната и на секуларната месианска митология:

феноменът на национализма. Българският контекст

Религия и митология

Митът и религията  са  феномени,  които са  и близки,  и далечни,  и свързани,  и

разделени.  Констелацията,  в рамките  на която обикновено те  са плътно свързани,  е

културното  продуциране  на  общностно  съзнание.  Това  е  процес,  при  който

универсалната митологична форма и универсалността на религията се „приватизират”
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от общността, свързвайки се с конкретните форми на колективното битие – територия,

история, бъдеще, травми и пр. 

Особено добре този процес на свързване и разделяне може да бъде наблюдаван

при  една  от  формите  на  общностно  битие  –  нацията.  „Миксирането”  на  религия  и

митология е  един от социално-психологическите  механизми за  нейното  създаване  и

съхраняване. От друга страна именно появата на тази специфична форма на общностно

битие и идентичност – нацията – много изследователи свързват с процеса и резултата

на  секуларизацията.  Едно  от  проявленията  му  е  и  секуларизирането  на  мита  за

богоизбрания  народ,  в  случая   –  на  „богоизбраната”  нация.  Тук  „националната”

религия, принадлежаща обикновено към някоя от големите, обединяващи религиозни

традиции,  парадоксално, става  фундамент  или  елемент  на  уникалността,  на

„диференциа специфика” на конкретната нация. И не просто на уникалността на тази

нация,  а  нещо повече –  често  и  на  нейното  превъзходство,  доминация  над  другите

нации  и  народи.  Тук  Бог  вече  не  е  трансцендентният  гарант  за  равенство,  а

„пристрастен” субект, „проявяващ” предпочитание, привързаност към едни общности и

презрение към други. Както пише  Joanna Overing в статията си   The role of Myth: an

anthropological  perspective “митовете,  свързани  с  идентичността  са  същевременно

митове, свързани с чуждостта, със значимата другост…”(Overing 1997: 16). 

„Национализирането”  на  Бог,  историческото  иманентизиране  на  неговата

трансцендентност  поражда  конфликтогенен  потенциал  и  между  общности,  които

изповядват една и съща религия. Така например сложните отношения през миналия век

между  някои  от  т.нар.  православни  страни  като  Сърбия  и  България,  България  и

Македония, Сърбия и Македония, Русия и Гърция се основават често на идеологии, в

които активно присъства  и митът за богоизбраност или за секуларно мисионерство.

Духовното  създаване  на  мита  за  богоизбраност  на  народа  и  държавния  му  глава

израства  върху  плодорородната  почва  на  традицията.  Той  има  силни  позиции  в

езическото  съзнание  на  повечето  народи:  идеята  за  кръвно-династическата

приемственост  и  изключителност;  архаичния  култ  към  водача,  към  княза-жрец.

Съвременни  изследователи  на  тези  процеси  обръщат  внимание  на  факта,  че  тази

тенденция се засилва в световен мащаб в периода 1950-1989 г.: “Началото на новото

хилядолетие  напомня  периода  след  ПСВ,  когато  разпадането  на  стария  ред  е

последвано от раждане на много млади държави, избухване на етническо насилие и

потисничество  и  възход  на  диктатори  и  идеологии  на  национализъм.  –  Балканите,
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Кавказ,  Близкия  изток,  Централна  Африка  –  времето  на  предизвикателствата

продължава” (Харф и Гър 2004: 37). 

Американският  социолог  Дж.  Спикард  определя  тези  опасни  процеси  като

характерни  както  за  страните  от  ядрото  на  глобалната  икономика,  така  и  за

полупериферните и периферните страни. В последните, според цитирания от него М.

Игнатиеф “Национализмът … е език на фантазията и искейпизма. В много случаи –

Сърбия  е  флагрантен  пример  –  националистичната  политика  е  в  пълна  степен

колективен искейпизъм от реалностите на социалния живот.  Вместо да погледнат в

очите реалността, че са бедни, примитивни, треторазрядни икономики в периферията

на Европа, безкрайно по-атрактивно е да слушат речи за героичната и трагична сръбска

съдба  и  да  фантазират  за  окончателното  поражение  на  историческите  й  врагове”

(Спикард 2010:  129).  Дж. Спикард обръща внимание и на факта,  че религията  бива

включвана  активно  в  тези  процеси  от  политическите  елити:  “Техните  западащи

държави  излагат  хората  на  опасности,  срещу  които  те  конструират  религиозни  и

етнически примордиализми. Те не решават проблемите им, а всъщност правят хората

изложени на и отворени към демагогия” (Спикард 2010: 131).

Особено “благоприятна” среда за този синтез е гражданската война. Според Ж. Ф.

Госийо  по  време  на  гражданската  война  и  разпада  на  държавата  се  реализира

приписване  на  етничност,  “вероизповеданието  става  основен  белег  за  етничност”,

наблюдава  се  “структурен  афинитет  между  религиозните  правила  и  етническите

класификации”,  “съюз  между  агентите  на  етническата  политика  и  свещениците”

(Госийо  2004:  134-135).  Според  А.  Смит  езикът,  религията,  обичаите  изглеждат

обективни културни маркери, но по-важно е значението, което имат за етноса, особено

разграничителните значения. Същевременно според него  държавната машина, войната

и религията укрепват етноса, но могат да действат и дезинтегриращо в зависимост от

конкретните исторически обстоятелства (Смит 2000: 41-44).

Както  пише   H.  G.  Stobbe:  “Отношенията  на  враждебност  възсъздават  неясна,

объркана  структура  на  света,  което  позволява  всички  проблеми  да  бъдат

класифицирани  в  рамките  на  опозицията  приятел/враг…враждебността  редуцира

сложността и така създава чувство за смисъл, което привлича ” (Stobbe 2013: 7).

Парадоксалното  редуциране  на  религиозно-универсалното  до

локално/национално,  парадоксалното превръщане на свързващото в разделящо става

чрез  религиозно-митологичния  синтез,  конструиращ  мита  за  богоизбраната

нация/народ. Сред типовете митове, сакрализиращи колективното битие, които Shopflin
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описва – сакрализиращите територията митове, митовете за Златния век,   митовете за

възраждане и обновление, за произхода – той обръща особено внимание на  митовете за

богоизбраност,  които “легитимират…моралното  и  културното  превъзходство  по

отношение на всички съперници…”  (Shöpflin  1997:  31).  Макар че тези митове имат

християнски  произход, ”в  модерния  свят  религиозният  мотив  се  трансформира  в

секуларен”  (Shöpflin 1997: 31). 

Важен  момент  в  културната  еволюция  на  идеята  за  сакрална  връзка  между

групата  и  божеството  е  появата  на  големите  исторически  религии  и  залегналата  в

Стария завет идея за богоизбрания народ – Израил. Станала част от Библията, идеята за

богоизбрания  народ  и  неговия  богоизбран  водач  (почти  самия  бог) надхвърля

първоначалните си национални, локални определения и постепенно акумулира  един

универсалистки потенциал – да служи като идейно ядро, всеобща матрица, която да

захранва  с  идейна  и  емоционална  енергия  националните  митологии  на  отделните

народи,  приели  християнството.  Но  този  факт  създава  и  културноисторически

основания,  или  по-скоро  претекст  за  междунационално  съперничество  за

“собственост”,  “приватизация” на  християнския Бог. 

Този процес се третира от различните автори в различна перспектива. Според А.

Смит  митовете  за  етническа  богоизбраност  са  сърцевината  на  етническото

самообновление (Смит 1999: 55), а според З. Бауман  митовете, разказите за произхода

действат  разделящо  и  създават  врагове,  увековечават  и  сакрализират  неотдавна

прокопаните граници (Бауман 2003: 25). 

 „Национализираната” религия и секуларизацията

Всъщност  само  един  от  народите/етносите  има  изначално  заварен,  библейски,

сакрално-документиран  религиозно-митологичен  синтез  –  народа  на  библейския

Израил. Всички други народи и самосъздаващи се нации се е налагало да го формират

вторично,  на  базата  на  културни  натрупвания  в  различни  форми  –  фолклорни,

словесно-книжовни, идеологически, интелектуални. И че този процес е бил „успешен”

и масов се доказва в периода на  XVI-XVII век, през който Европа е арена на месиански

религиозен национализъм (в Холандия, Англия, Полша и др.). Но че в следващите три

века секуларизацията е извършила своето и е заменила  религиозната картина на света с

нова, секуларна (Смит 1991: 133) свидетелства  вълната от месиянски национализъм

между двете световни войни, при която „богоизбраността”, месианизмът на много от

европейските нации се полага вече върху нерелигиозни признаци – расови, етнически.
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А дори и когато в този месиански национализъм се включват религиозни елементи, те

обикновено са свързани с езичеството и мистицизма, а не с традиционните религии,

както е при фашистката идеология. 

Вероятно  подобни конструкти  и  процеси  дават основание  на  Антъни Смит да

твърди, че “Национализмът е светският, модерен еквивалент на предмодерния свещен

мит за етническата богоизбраност” (Смит 1991: 117).  

Интерпретациите на конфликтогенните фактори за тези процеси са разнообразни.

Според  З.  Бауман  и  Р.  Рорти  религиозно-етническите  вражди  не  са  “естествени”

конфликти, а се генерират от водещите държави. Според Ричард Рорти, цитиран от З.

Бауман “Целта е да се държат поне 75% от американците и 95% от населението на света

въвлечени в етнически и религиозни вражди” (Бауман 2003: 125), защото “Глобалният

ред  се  нуждае  от  голямо  местно  безредие...”  (Бауман  2003:  127).  Според  Бауман

въпросите  на  секса,  на  етническите  и  религиозните  вражди  елиминират  дебата  за

материалния недоимък “като най-дълбок източник на всички неравенства и на цялата

несправедливост” (Бауман 2003: 127). Според други автори става въпрос за естествени

и закономерни процеси на създаване на нови нации-държави (Гелнер 1999), при които

се  използват  ”културни  останки”,  “произволни  исторически  находки”: “Всеки  стар

отпадък  може  да  послужи  за  целта”  (Гелнър  1999:78).  Или  пък   за  мъчителни

трансформации  в  двете  конфликтогенни  сфери:  социално-икономическата  и

етнокултурната (Бретон 2002).

Когато анализират особености на масовото съзнание на някои балкански страни

от гледна точка функционалността на православието, много изследователи не поставят

на преден план ролята на религията: достоверно звучи изводът, че масовото съзнание е

повлияно  от  общия  климат,  но  обикновено  пребивава  в  раздвоено  състояние  на

културна  ксенофилия и ксенофобия, не дължаща се предимно на религиозния фактор

(Makrides, Uffelmann 2003: 110). 

Модернизацията  и  секуларизацията  на  религиозно-фундирания  мит  за

богоизбраност  се  основава  върху  по-високата  обединяваща  мощ,  която

етническият/националният  концепт  предлага  в  модерното време.  Националната  идея

обосновава интегриращата мисия на държавата, която поддържа и съхранява тази своя

функция в различни исторически обстоятелства, дори в секуларизираната култура на

XX век.

Религиозният философ и теолог Мартин Бубер в разгара на тези тенденции, през

40-те години на миналия век се опитва да удържи трансцендентния смисъл и дух на
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основни елементи  от  библейската  идея  за  богоизбраността  на  народа  на  Израил.  В

книгата  си  On Zion.  The  History  of  an  Idea той  критикува  тяхната  „натурализация”,

свързването им с конкретна територия и с конкретен народ и настоява предимно върху

техните духовни и морални импликации (Buber 1952: 13): той нарича “ужасна грешка”

приписването на модуса „святост към конкретна територия и народ”. Според него това

е „примитивно разбиране на святото, трибализъм”, „политическо и теополитическо, а

не религиозно понятие” (Buber 1952: XVIII).  В своя анализ на тези идеи той настоява

върху разбирането на връзката между библейския народ на Израил  и неговата свещена

земя не като политически въпрос за заселване на евреите на съответната територия, а

като въпрос за универсалния, за абсолютния характер на тяхната общочовешка мисия:

„Свещеният съюз между земята и народа е предназначен да установи съюза на двете

разделени сфери на битието” (Buber 1952: XX).  Но независимо от този опит да удържи

трансцендентния смисъл на мита за богоизбраност, М. Бубер накрая, през 1947 г., след

Холокоста и поствоенните развития приема социално-политическия проект и идеята за

самостоятелна еврейска държава на палестинска територия  (Gorny 1987: 288). За този

резултат  допринася  и  витализирането,  макар  в  секуларизирана,  политическа  и

„натурализирана” форма на старозаветния мит за богоизбраност.

Да  припомним,  че дори  религиозни  философи  и  теолози  като  Паул  Тилих  и

Рудолф Ото признават, че религията има за своя дълбина и демонични психологически

пластове,  които  често  се  раздвижват  и  възраждат,  попаднали  на  „бойното”

митологично поле.

Всъщност  митовете  и  особено  мисионерският  мит  за  богоизбраност  нямат

самостоятелен  живот  извън  живота  и  предизвикателствата,  пред  които  е  изправена

съответната  общност.  Те се събуждат,  често след дълъг „сън”,  както пише Shöpflin:

“различните  митове  получават  влияние  в  различни  периоди,  за  да  се  справят  с

разнообразните предизвикателства”,  сред които той поставя  интегритета  на групата,

културното й репродуциране (Shöpflin: 1997: 35). “Събуждането” им също не е изцяло

спонтанен  и  импулсивен  процес,  резултат  на  масова  екзалтация  или  на  други

колективни страсти. Митовете и особено месианската митология за богоизбраност са

подвластни в най-голяма степен на  контрол и манипулация  от страна на  субектите,

които имат монопол върху колективното съзнателно, или както би казал Юнг – върху

колективното  безсъзнателно. Сред  тези  субекти, които контролират  месианските

национални  митологии  се  посочват  политиците,  интелектуалците,  държавниците,

бюрокрацията, духовенството, писателите (Shöpflin 1997: 25).  Политиците обикновено
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използват  този  тип  митове,  за  да  блокират  „рационалното  размишление,  за  да

конструират  митични  врагове,  за  да  утвърдят  своята  легитимност  и  власт (Shöpflin

1997: 27).  

Изследването на този процес в контекста на българската култура като „особен

случай  на  дискурс върху идентичността”,  като  „разпъната  между вярата  и гносиса”

(Шват-Гълъбова  2010:  26),  като  характеризираща  се  с  „религиозна  неувереност”  на

българина  в  един  „привидно  секуларизиращ  се  свят”  (Шват-Гълъбова  2010:  27),

потвърждава  горните  тези.  Интелектуалният  дискурс  върху  богомилството  гради

образа на българина като „еретик”, критично настроен към църковната институция и

лицемерния й морал, към властовото статукво. Анализът на конкретните исторически

форми  на  „диалог”  между  богомилството  и  българската  култура  го  определя  като

„еластично градиво в ръцете на различни мисионери и реформатори на света” (Шват-

Гълъбова  2010:  30). Това  се  потвърждава  от ницшеанството,  националното

мисионерство  и  езическите  тенденции  между  двете  световни  войни,  проявили  се  в

двойствена интерпретация на богомилството – в контекста на славянския месианизъм

(Петър Дънов) и на българската самобитност (Петър Мутафчиев). Зад  тяхната фасада

Шват-Гълъбова  проницателно  провижда  реалния  културен  градеж  на  образа  на

„българина”, на „българското”, на „родното” и „своето” било като елемент в контекста

на  универсалното  (световната  и/или  европейската  култура),  било  като  носител  на

уникална  мисия  по  отношение  на  него,  или  като  нещо  само  по  себе  си  уникално,

самобитно. Тези диспозиции и днес продължават да активират мисловна и емоционална

енергия сред български изследователи, писатели, политически елити.

Неслучайно изследователи на национализма като Роджър Брубейкър и Доминик

Шнапер го определят не като закономерен етап от социално-икономическо развитие, а

като  „събитие”,  като  внезапно  „случване”,  провокирано  от  определена  политическа

ситуация  (Брубейкър 2004: 28). То обикновено води до „национализиране“ на всички

елементи  на  публичния  и  частния  живот,  на  цялостната  когнитивна  и  емоционална

констелация на човека и културата, твърди Р. Брубейкър, включително и на религията. 

Сред  ситуациите,  пробуждащи  чувствата  за  етническо  или  национално

обединение,  реанимиращи  месианските  митологии  Д.  Шнапер  поставя  войните,

революциите, силните социално-политически сътресения (Шнапер 2001: 24). 

Митологичната форма има свойството да обединява маси и елит (и по-специално

народ и вожд), да създава от тях емоционално, афективно обединена общност. В тази

общност между народа и неговите водачи господства мистично единение на основата
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на събудената колективна памет, на страстите, импулсите, ирационалното в мисленето

и поведението. Легитимността, договорните отношения, рационално-прагматичните и

ясно  формулирани  ангажименти  и  очаквания  се  заменят  с  пиететни  отношения,  с

властова харизма (М. Вебер). 

Сред  изследователите  е  широко  разпространено  мнението,  че  религията  не  е

основен  фактор  в  тези  процеси,  тя  по-скоро  действа  усилващо  по  отношение  на

основните етнически и класови конфликти: ”религията рядко е единствената или най-

важната причина за етнически конфликт. Напротив, религиозните различия обикновено

се съчетават с етнически конфликти, основани на национални или класови различия,

или  ги  подсилват.  Например  конфликтът  на  палестинците  с  Израел  е

националистически, подсилван от религиозните различия” (Харф и Гър 2004: 49). Д.

Спикард е още по-категоричен – според  него религиозните и етническите разделения

често се използват от властимащите, особено в полупериферните и периферните страни

за прикриване на по-дълбоките противоречия в техните общества – икономическите,

политическите (впрочем споделяна и от редица други автори гледна точка).

 Конфликтогенният потенциал на месианската митология: „демоничен” аспект

на религията?

Има достатъчно  исторически примери,  че  повечето народи,  нации имат своята

религиозна или секуларна форма на мита за богоизбраност или на месианския мит за

изключителна мисия и ценност, които се събуждат в подобни ситуации (Canthen 1997).

Конфликтогенният  потенциал  и  на  двете  форми  на  този  мит  не  се  поставя  под

съмнение,  особено  когато  се  свърже  с  икономическа  и  военна  мощ.  Тук  идеята  и

усещането за различност, специфична идентичност и уникалност, която е характерна за

всяка автономна историческа единица, достига екстремен, опасен предел. 

       За разлика от много други автори Антъни Смит вижда и позитивни страни във

възраждането  на  митовете  за  богоизбраност,  които  според  него  мотивират  и

енергетизират  съответната  общност  за  развитие  и  защита  на  своето.  Според  него

интелектуалците  също  следва  да  бъдат  с  народа  си  в  този  процес,  да  участват  и

подкрепят  митотворческите му енергии. С подобна теза Ю. Хабермас изразява остро

несъгласие. Според него гледната точка на анализиращия наблюдател не следва да се

слива с  дискурсите  на  себеразбирането на  широката  публика.  Ако все пак това се

случи,  резултатът  ще  бъде  дегенериране  на  историческата  наука  до  „политика  на

историята“ (Хабермас 2004: 51).

42



Секуларното  (у  З.  Фройд  и  у  Е. Фром) и  религиозното  измерение  на

психоанализата (у П. Тилих) също критикуват национализма като групов нарцисизъм,

като  подчиняване  на  индивидуалността  от  страна  на  авторитети  и  колективни

стандарти. В есето си „Кайрос” П. Тилих открива в месианските националистични и

тоталитарни  митологии  “опасния  факт”  –  на  частната,  конкретната  историческа

реалност се приписва абсолютен, идеален статус (Тиллих 1995:  220). 

Освен  комерсиализацията  и  прагматизацията,  овсекидневяването  на  религията,

друга  нейна  форма  на  употреба  от  новото  “варварство”  според  Е.  Фром  е

подчиняването  й  на  груповия  нарцисизъм,  който  може  да  бъде  религиозен,  расов,

политически,  националистически.  Груповият  нарцисизъм,  чиято  функция  е

отклоняване на натрупаната енергия на омраза и съпротива на потиснатите към една

“велика”  мисия,  превръща  религията  в  нейната  противоположност,  борави  с

авторитарното й измерение: “И двете страни говорят в името на Бога, за Христос, за

любовта....  И въпреки това те се мразят  помежду  си,  като всяка страна е  страстно

убедена,  че  човечеството  свършва  при  границите  на  нейната  собствена  религиозна

вяра.” (Фром 2000: 84-85) Този тип религия е коренно противоположен на т.нар х-опит,

на целта на човешката екзистенция за единение със себеподобните и с природата, за да

преодолее  своя  нарцисизъм,  което,  счита  Фром,  е  всъщност  целта  на  учението  на

големите религии. Но групата и нейните “мисии” за величие и уникалност отговарят на

стремежа на човека да се скрие от себе си и от  “светлото”,  да “влезе в утробата”, да

стане  отново  защитено  малко  дете.  Според  него  хуманистичната  религия  и

философската  антропология  поставят  в  центъра  на  своето  внимание  и  защитават

човека, човешкия род, а не нацията или отделна религия, тъй като “всеки индивид носи

в себе си цялото човечество.” (Фром 2000: 96). 

Ю.  Хабермас  също  не  е  удовлетворен  от  парциалните,  центростремителни

енергии,  които  характеризират  националното:  за  него  гражданинът  на  света,

принадлежащият към космополитна общност човек създава „универсума на моралните

личности“,  чието  правно-морално  себеразбиране  се  основава  върху  моралния

универсализъм на човешките права. То коренно се различава от етико-политическото

себеразбиране на гражданите в националната държава „в светлината на своята история

и в контекста на своята жизнена форма.“ (Хабермас 2004: 159).

Повечето  автори,  изследващи  конфликтогенния  потенциал  на  борбата  за

етническо  самоопределение  обръщат  внимание  на  вторичната,  допълваща  и

инструментализирана  от  страна  на  етническия  интерес  роля  на  религията  в  тези
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процеси. Тази гледна точка коренно се различава от други, нашумели идеи с ранга и

претенцията  на  нова  „философия  на  историята”,  които  вменяват  на  религиите  и

религиозните  разделения  главната  отговорност  за  възможни  локални  и  глобални

конфликти в настоящето и бъдещето. 

А. Смит предлага интересна интерпретация на отношението между национализма

и  религията.  Според  неговото  разбиране  „национализмът  е  форма  на  култура  и

гражданско  образование,  които  обхващат  или  подменят  по-старите  форми  на

религиозна култура и семейно образование” (Смит 1991: 126). Макар че в периода на

XVI-XVII век  Европа  е  арена  на  месиански  религиозен  национализъм,  по  своята

дълбока същност национализмът е резултат от кризата на стария религиозен светоглед

и заменя религиозната картина на света с нова, секуларна (Смит 1991: 133).

Според  Смит  нацията  и  етносът  са  “дълбинен  дуализъм  в  сърцето  на  всеки

национализъм” (Смит 1991: 25). Като разглежда разнообразни конкретни случаи, Смит

посочва разнообразните роли, които религията може да играе по отношение на етноса и

нацията. В случаите, в които религия  и етнос съвпадат, те създават  строги религиозни

връзки  и  емблеми:  католици  и  протестанти  в  Северна  Ирландия,  поляци,  сърби,

хървати, маронити, сикхи; получава се преливане между етнос и религия. Но религията

може  и  да  раздели  дадена  етнолингвистична  общност  –  случаите  с  Швейцария,

Германия, Египет. 

Национализмът като аналитична категория и политически проект: ролята на

религията         

Все повече автори от първото десетилетие на новия век търсят и предлагат нови,

алтернативни  подходи  по  отношение  на  гореизложените,  които  да  преодолеят

дихотомията  на  субективистките  и  обективистките,  на  есенциалистките  и

конструктивистките  интерпретации  на  нацията  и  национализма  (Шнапер  2001:45)  и

така да прояснят и ролята на религията в тези процеси. Тази тенденция се приема като

нов етап, като „четвърта фаза“ в развитието на познанието за тези понятия и феномени,

при  която  се  намалява  значимостта  на  теоретичните  макро-исторически  и  макро-

социални  рефлексии  и  се  акцентира  върху  анализите  на  мезо-  и  микро-социални

равнища. 

Роджър Брубейкър  предлага  една  нова гледна  точка,  с  която  се  свързва  т.нар.

четвърта  фаза  в  изследването  на  тези  феномени.  Той  преценява  като  останало  в

миналото  „епистемологичното  доверие  в  един  генерализиращ  стил  на  социалната
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наука“, създаващ универсални модели на социално и политическо развитие (Брубейкър

2004:  151).  Според  него  големите  авторитети  на  изследването  на  нацията  и

национализма – Ъ. Гелнър, Б. Андерсън, А. Смит, Е. Хобсбом – са направили своите

анализи  в  рамките  на  тази,  критикувана  от  него  перспектива:  перспективата  на

развитието, на универсализма  (Брубейкър 2004: 44).  Ключовата категория, която той

преценява като изразяваща обобщено неговия алтернативен подход е не „ развитие“, а

„събитие“  –  променлив  резултат  на  колективно  действие,  „нещо,  което  внезапно

кристализира“ (Брубейкър 2004: 45).

В  рамките  на  тази  епистемологична  „оптика“  категориите  „национализъм“,

„нация“, „национално малцинство“ от форми на устойчиво групово битие или продукти

на индустриализацията и модерната държава  биват претълкувани като подбудени от

конкретни  политически  полета  групови  нагласи.  Зависимостта  на  национализма  от

нацията, разбрана като субстанциална същност се елиминира, тъй като той се приема

като  „разнороден  набор  от  ориентирани  към  „нацията“  идиоми,  практики  и

възможности,   които  са  постоянно  на  разположение…“.  (Брубейкър  2004:  28).  Това

„внезапно  случване“,  активизиране  на  винаги  наличния  национализиращ  арсенал,

подбудено  от  специфични  политически  ситуации,  обикновено  води  до

„национализиране“ на всички елементи на публичния и частния живот, на цялостната

когнитивна и емоционална констелация на човека и културата,  твърди Р. Брубейкър.

Макар че този методологически подход е по-пространно обоснован у Р.  Брубейкър,

негови елементи  присъстват и у редица други автори и изследвания. Така например

близо до него стои понятието „политически проект“ на Д. Шнапер, който също твърди,

че  етносите  не  са  същности,  а  са  продукти  на  определени  политически  ситуации

(Шнапер  2001:  24).  Сред  ситуациите,  пробуждащи  чувствата  за  етническо  или

национално обединение  (и въвличащи и религията в този процес) Д. Шнапер поставя

войните, революциите, силните социално-политически сътресения.

В тези ситуации на преден план излизат емоциите,  страстите,  подсъзнателните

стихии у човека, които заглушават гласа на разума и на рационалното размишление.

Антирационализмът в месианската митология

В книгата си The Seduction of Unreason Richard Wolin обръща специално внимание

върху  един  важен  въпрос  за  разбирането  на  националистическата  митология  и  за

конфликтогенния й потенциал: антирационализма на националистичната мисионерска

митология,  и  по-специално на тази,  въплътена във фашисткия мит.  Според него тя

отхвърля  „критическата  рационалност  и  рефлексивната  субективност”  (Wolin  2004:
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29);  “желанието  е  по-фундаментално  от  съзнателната  мисъл (Wolin  2004: 31);

националистичният  мит  замества  разума (Wolin  2004: 174),  а  „идентичността  и

емоцията  стават  мощни  организиращи  принципи” (Wolin  2004: 174).  Нацията  се

приема като примордиална цялост, като „хегемонистична идентичност, основана върху

груповата мисия…” (Wolin 2004: 174).  С цел трансцендиране на класовия антагонизъм

„расата,  нацията  и  държавата  се  свързват  в  нов стратегически  синтез” (Wolin  2004:

173). Тези  особености  на  колективното  светоусещане,  въплътени  в  митологичното

намират  и  своя  интелектуална  опора  в  теорията  на  Юнг  за  архетипите и  за

колективното  безсъзнателно,  която “приписва  на  мита  и  легендата  върховен

епистемологичен статус” (Wolin 2004: 65).   

Заключение

Ако  Richard  Wolin критикува  подценяването  на  рационалното  за  сметка  на

митологичното  в  идеологията  на  фашизма,  откривайки  подобни  тенденции  и  в

постмодернизма,  Зитмунт  Бауман  в  същия  контекст  критикува  просвещенското

полагане на разума като инструментален,  като инженерен. Според него именно това

наложило се разбиране за функцията на разума създава възможността за утопично и

опити за реално конструиране на „перфектното” общество –  „хилядолетен райх” – чрез

социално  инженерство  (Бауман  2002:  106).  Разумът,  освободен  от  ценности,

рационалното, лишено от моралното стават улесняващо обстоятелство за формиране на

идеологията и практиката на фашизма и въобще на тоталитарните идеологии. В този

смисъл  Бауман  преценява  Холокоста  и  въобще  всяка  агресивна  форма  на

стигматизация  на  другия  като  продуцирани  от  инструменталната  рационалност  и

проективност  на  модерността,  от  науката,  откъсната  от  морала  и  ценностните

категории, от „социалното производство на безчовечност”. 

       По подобен начин разглеждането на религията като раздвоена, като съществуваща

в две форми има за свое основание както сложността на изследвания феномен, така и

дихотомиите  на  човешката  природа  от  една  страна,  а  от  друга  –  проблемите  и

дефицитите в познавателните инструменти, с които се осмислят те. Същевременно този

подход  е  белязан  често  както  от  критичен  патос  по  отношение  на  закостенялата,

бюрократизираната религия в даден период, така и от опити за нейната ревитализация,

за  възстановяване  или  „дестилиране”  на  „изконната”,  „естествената”,  „чистата”,

„истинската”  й  същност.  Друга  линия  на  интерпретация,  характерна  особено  за
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постмодерността, разглежда „двете религии” като съвместими и взаимодопълващи се,

лишавайки тази методологическа матрица от критичната й енергия. 

       Интерпретирането на самото понятие религия като съдържащо и сакралното, и

демоничното  измерение,  произтичащо  от  наличието  на  тези  измерения  в  самата

същност на човека възстановява по един парадоксален и с противоречиви последствия

начин “монолитния” характер на понятието “религия”.  При такъв подход то вече не

притежава изключително позитивен ценностен смисъл и същевременно няма страна,

аспект, който да поеме “демоничния” смисъл. 

       Разглеждането  на  тези  проблеми  дава  оригинален  познавателен

инструмент/методология за анализ на религията от гледна точка на амбивалентния й

потенциал по отношение на културния и социалния аспект на устойчивото развитие и

по-специално на неустойчивото развитие. 
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II.Религиозни аспекти на дълбоката екология

1.Увод

       Един от основните проблеми на нашето време е екологичната криза. Този проблем

с всяка година като че ли все повече се изостря. Както се посочва в доклада на Римския

клуб,  подготвен за  неговата  петдесета  годишнина  през  2018 година,  „капитализмът,
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какъвто  го  познаваме,  с  неговия  фокус  върху  краткосрочното  максимализиране  на

печалбите,  ни  придвижва  в  грешна  посока  –  към  нарастващо  дестабилизиране  на

климата и увреждане на екоситемите. Въпреки всички познания, които притежаваме,

ние като че ли сме неспособни да променим посоката и буквално водим планетата Земя

към разрушаване“ (Вайцзекер, Вийкман, 2018: 9-10). 

       Един от  основните  приоритети  в  стратегията  „Европа  2020“,  стратегията  на

Европейския  съюз  за  интелигентен,  устойчив  и  приобщаващ  растеж,  засяга

необходимостта от много по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Справянето с

екологичната  криза  обаче,  не  може  да  бъде  постигнато  само  с  административни  и

технологични средства. То изисква много по-мащабна и цялостна промяна – промяна в

нашето съзнание, в начина, по който разбираме и възприемаме природата и света като

цяло и своето място в него. 

       Тази необходидимост излиза на преден план и широко се дискутира от 60-те

години на миналия век. Все повече учени от различни области на знанието стигат до

заключението, че „екологична криза с такъв обхват и сложност не е резултат само от

определени икономически, политически и социални фактори. Тя също така е морална и

духовна криза, чието решаване изисква по-широко философско и религиозно разбиране

за самите нас като природни същества, вградени в циклите на живота и зависими от

екосистемите”  (Girardot 2001:  XIV).  В  доклада  на  Римския  клуб  от  2018  година

категорично се подчертава, че „е особено важно да се погледнат философските корени

на сегашното състояние на света“ (Вайцзекер, Вийкман, 2018: 8). Все повече се налага

убеждението, че е необходимо да преосмислим възгледите си за света, да изследваме

основанията  на  своето  мислене,  да  се  опитаме  да  видим  без  предубеждения

екологичния потенциал на духовното си наследство, както и това на култури, различни

от  нашата.  И  тъй  като  религията  представлява  неотменна  част  от  всяка  култура,

необходимо е да се преосмисли и екологичния потенциал на различните религии, да се

изясни  „къде  се  намират  потенциалните  партньори  по  отношение  на  прехода  към

ценности и нагласи за истинска устойчивост на космическия кораб Земя“ (Вайцзекер,

Вийкман, 2018: 76). 

       Ето защо цел на настоящата глава е да изследва връзката между религията и

екологичния аспект на устойчивото развитие. Отправна база за разсъжденията ще бъде

осмислянето на понятието „дълбока екология“ в съотнесеност с понятието „устойчиво

развитие”. Ще разгледаме какво представлява дълбоката екология, каква е възможната
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й  връзка  с  религията  и  как  в  светлината  на  дълбоката  екология  би  следвало  да  се

разбира „устойчивото развитие“.

       Изследването  се  състои  от  три  основни  части.  В  първата  се  представят

теоретичните основи на дълбоката екология и нейните духовни и религиозни аспекти.

Втората  разглежда  някои  от  дълбоките  въпроси,  отнасящи  се  до  преосмисляне  на

екологичния потенциал на религиозните традиции, преди всичко на християнството в

неговите  западни  форми,  като  предполагаемо  най-силно  свързани  с  налагания  в

глобалния свят модел на мислене и отношение към природата. Третата част анализира

разбирането  за  устойчиво  развитие  от  гледна  точка  на  принципите  на  дълбоката

екология.

2.Духовни и религиозни аспекти на екологията

2.1.  Пред нова екологична парадигма?

       Връзката между екологията и религията може да бъде разглеждана в различни

аспекти. От една страна екологията, разбирана предимно като наука за обкръжаващата

среда, може да служи като основа, от която различията в религиите да се обясняват

чрез  различията  в  тази  околна  среда.  От  друга  страна,  ако  екологията  се  разбира

предимно в  смисъла  на  единство  с  обкръжаващата  среда  (и  в  по-широк  аспект  –  с

природата), а религията в първичния си смисъл на връзка, единение с божественото,

могат да се търсят различните измерения на единението, към което се стреми човекът.

Дали той търси това единение извън себе си или вътре в себе си, дали разглежда себе

си и света като материален и (или) духовен, дали се отъждествява с материалното и

(или) духовното в света – това са все въпроси за мястото на човека в света и неговото

себепознание.

       Съвременната  екологична  криза  изостря  тези  проблеми.  От  една  страна  е

заплашено  физическото  съществуване  на  човека  и  обкръжаващия  го  свят,  от  друга

страна човекът е уязвен от увеличаващата се бездуховност. Остротата на този проблем

се осъзнава за първи път в края на 60-те, началото на 70-те години на миналия век,

когато започва да се дискутира отношението на екологията с религията. Връзката се

търси в две посоки. От една страна се правят опити самата екология да се представи не

просто  като  научна  теория,  а  като  –  до  голяма  степен  духовно  –  учение,  имащо

определен етически смисъл. От друга страна се търсят екологическите измерения на

отделните религии както за да се изяснят неговите източници, така и за да се потърси

решението му със средствата на религията. 
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       Тези два аспекта на взаимовръзката между екологичното и духовното се отнасят

към едно по-широко и  дълбоко разбиране  на екологията,  определяно като „дълбока

екология“. 

       Появата  на  дълбоката  екология  е  резултат  от  една  страна  от  развитието  на

тенденции, залегнали в самата екология, а от друга е отговор на кризата на околната

среда, разбирана и като криза на ценностите и водеща до преосмислне на ценности. 

От самото си зараждане екологията насочва вниманието си към една основна идея, а

именно идеята за взаимовръзката: от една страна между организмите и от друга между

тях и тяхното обиталище. Самият термин „екология“ произлиза точно от гръцката дума

за дом, обиталище, oikos, и е въведен през 1866 г. от немския биолог Ернст Хекел. Той

определя  екологията  като  наука  за  връзката  между  организма  и  обкръжаващия  го

външен свят. През 1909 г. балтийският биолог Якоб фон Екскюл за първи път използва

понятието „околна среда“. Значителна крачка напред в този цялостен и органистичен

подход  е  разглеждането  на  взаимовръзките  от  гледна  точка  на  разбирането  за

„екосистеми“.  Понятието  „екосистема“ е  въведено през  1935 година от британският

еколог  и  ботаник  А.  Дж.  Тенсли  за  обозначение  на  съобществата  от  животни  и

растения,  които  имат  обща история  и  развитие.  Важно място  в  екологията  заема  и

понятието  „мрежа“  (network),   с  което  се  означава  системата  от  многопосочни  и

многоетажни взаимодействия в живия свят. През 1991 г. екологът Бърнар Патън дори

заявява,  че  екология  това  е  мрежата  от  взимовръзки  и  именно  те  трябва  да  бъдат

разбрани, за да се разбере една екосистема (Patten 1991).

        Така чрез идеите за екосистеми,  съобщества и мрежи екологията като наука

разкрива своя аспект от знанието за единството на света, което по съответен начин се

установява и в другите природни науки.

       Разбирането за взаимовръзката на нещата в природата и мястото на човека сред тях

е изразено кратко и ясно в четири екологични закона,  формулирани през 1971 г. от

американския биолог и еколог Бари Комонър в книгата му „The Closing Circle:

1. Всичко е свързано с всичко.  Има една екосфера за всички живи организми и

това, което засяга един, засяга всички.

2. Всяко  нещо  трябва  да  отиде  някъде/нищо  не  изчезва. В  природата  няма

„отпадъци“ и няма никакво „надалеч“, където можем да хвърляме нещата.

3. Природата знае най-добре. Човечеството е създало  технологии за подобряване

на природата, но това може да бъде пагубно, защото знанията  ни никога няма да

бъдат достатъчни, за да предвидим цялата сложност на взаимовръзките.
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4. Няма безплатен обед  (нищо не се  дава даром) Експлоатацията  на  природата

неизбежно ще доведе до превръщането на ресурсите от полезни в безполезни

форми. (цит. по https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Commoner)

       Екологията е един от дяловете и подходите в биологията до началото на 60-те

години  на  ХХ  в.,  когато  „все  още  изглежда,  че  нищо  не  може  да  измени

технооптимистичните  и  прогресистки  настроения,  които  преобладават  тогава

практически  в  целия  свят“  (Чумаков,  2015:  51).  Зараждащата  се  глобална  криза  на

околната среда обаче, свързана до голяма степен именно с тези настроения, поражда

истински „екологичен бум“ в края на 60-те и началото на 70-те години. Наред с първия

и предизвикал широк отзвук доклад на Римския клуб се появяват множество научни и

философски изследвания,  направления, политически течения и социални активности.

Тогава понятието „екология“ приодбива нови смисли.  От една страна то започва да

обхваща мерките, които се прилагат за справяне с кризата. От друга – започва да се

употребява за обозначение на едно ново мислене, отношение и поведение на човека

към света и към самия себе си, което поставя на предно място именно взаимните връзки

в живия свят.  Екологията започва да се разглежда не просто като дял от биологията, а

като учение, изразяващо вътрешната взаимовръзка и единство на човека и природата.

Екологичната  криза  предизвиква  преосмисляне  на  ценностите.  В  Западна  Европа  и

Америка,  а  след  това  и  в  целия  свят  започва  процес  на  формиране  на  т.  нар.

„екологично  съзнание“,  което  вижда връзката  на  човека  с  природата  и корените  на

природата в космоса и/или в духовността.

       Повратът към това ново съзнание се определя като смяна на старата парадигма на

мислене  с  нова,  която  е  по-адекватна  на  процесите  в  обществото  и  откритията  в

науката.  В  своята  книга  „Повратна  точка“  (Capra 1983)  американският  физик  и

мислител Фритьоф Капра посочва, че множеството проблеми, пред които е изправено

човечеството, са различни аспекти на една и съща криза и това е преди всичко криза на

възприятията:  „ние  се  опитваме  да  приложим  един  остарял  възглед  –  а  именно

механистичния възглед за света на картезианско-нютоновата наука – върху реалност,

която вече не може да бъде разбрана от гледна точка на тази представа. Днес живеем в

глобално  свързан  свят,  където  биологичните,  психологичните,  социалните  и

екологичните явления се оказват тясно взаимопреплетени. За да можем правилно да

опишем този свят, ние се нуждаем от екологична перспектива, каквато картезианската

гледна точка не може да ни даде“ (Capra 1983: 10). Според мислителя човечеството се

намира в повратен момент от своето развитие, когато доминиращата в продължение на
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столетия  парадигма  на  отношение  и  интерпретация  на  света,  която  е  формирала

западното общество и значително е повлияла останалото, трябва да бъде заменена с

нова. Новата парадигма може да се нарече „холистичен светоглед, възглед за света като

цяло,  а  не  като  сбор  от  отделни  части“  (Капра  2003:  11).  Холистичният  подход

разглежда функцоналната цялостност на нещата и взаимозависимостта между частите

им,  но  не  винаги  отчита  съотнесеността  им  с  тяхното  природно  и  социално

обкръжение. Ето защо още по-точно определение за необходимата на съвременността

гледна  точка  според  Капра  е  „екологична“.  При  това  „терминът  „екологичен“  се

използва в много по-широк и по-дълбок смисъл от обичайното. Дълбоката екологична

осведоменост  признава  взаимозависимостта  на  всички  явления  и  факта,  че  като

индивиди и членове на обществото всички ние сме включени в цикличните природни

процеси и в крайна сметка зависим от тях“ (Капра същ.).

       Така разбирана, екология не е просто и само наука. Тя е и духовна  интуиция  за

единството и взаимосвързаността на всичко съществуващо, тя е духовно преживяване,

поетическо  усещане  или  медитативно  състояние.  В  този  смисъл  екологията  има

определени духовни и етически измерения, които я свързват с религиозното чувство: 

„В  крайна  сметка  дълбокото  съзнание  за  околната  среда  е  духовно или  религиозно

осъзнаване. Когато концепцията за човешкия дух се разбира като вид съзнание, в което

индивидът  усеща  своята  принадлежност  към  необятния  и  всеобемащ  космос,  става

ясно,  че екологичното съзнание е духовно в най-дълбоката  си същност.  Затова не е

изненадващо, че възникващата нова визия за реалността, основана на осъзнаването на

дълбоката  екология,  е  в  съответствие  с  така  наречената  „вечна  философия”  на

духовните  традиции,  независимо  дали  това  ще  бъде  християнски  или  будистки

мистицизъм  и  философия  или  пък  космологията,  залегнала  в  традициите  на

американските индианци“ (Капра 2003: 12).

       Възгледите на Капра за разглеждане на екологията в широк смисъл и за връзката

между  екологията  и  духовността  са  част  от  Движението  за  дълбока  екология,

обхващащо  учени,  филоософи,  теолози,  практици  и  еколози  с  различни  религиозни

убеждения, подходи и подготовка. Към широкото разбиране за екологията се включват

и  изследователи,  които  не  се  самоопределят  като  дълбоки  еколози,  но  си  задават

„дълбоки въпроси“ за корените на проблема и възможностите за неговото решаване,

преосмисляйки  позитивния  и  негативния  екологичен  потенциал  на  различни

религиозни традиции и преди всичко на християнството, като най-силно свързано със

задаващата  параметрите  на  досегашното  развитие  Западна  нагласа  и  мисловност.
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Идеите  на  дълбоките  еколози  и  на  изследователите,  преосмислящи  екологичните

послани  на  религиите,   ще  бъдат  обект  на  разглеждане  в  следващите  части  от

разработката.  Бумът  на  тези  идеи  обхваща предимно периода  от  началото  на  70-те

години,  когато са оформени основните насоки,  течения,  движения,  нови теологии и

„екологии“.

2.2.  Същност и принципи на дълбоката екология

       Понятието  „дълбока екология“  е  въведено  през  1972 г.  на  Третата  Световна

Конференция за Бъдещето,  проведена в Букурещ, от норвежкия философ и еколог Арн

Нес.  То  се  отнася  не  към науката  екология,  а  към действията  и  мерките,  които  са

необходими  за  справяне  с  кризата  на  околната  среда.  Нес  изтъква,  че  „екологично

отговорните политики само частично се занимават със замърсяването и изчерпването

на  ресурсите“  и  посочва,  че  има  „много  по-дълбока  загриженост,  която  касае

принципите  на  многообразието,  сложността,  автономността,  децентрализацията,

симбиозата,  егалитаризма  и  безкласовостта“  (Naess 1973:  95).  Във  тази  връзка  той

разграничава две форми на екологични движения и политики, които биха могли и да се

допълват: движението "плитка" екология и движението "дълбока" екология. 

       Плитката екология се занимава със сиптомите на екологичната криза и се опитва да

разреши проблема чрез средствата, които са го породили – напр. усъвършенстване на

техниката, въвеждане на  нови  технологии и пр., т.е. средства, „базирани върху същите

ориентирани  към потреблението  ценности  и  методи  на  индустриалната  икономика“

(Drengson, 2012). Именно защото се занимава със симптомите обаче, този подход може

да предложи само частични и временни решения,  а понякога дори води до още по-

голямо задълбочаване на проблема. Ето защо е необходима дълбока екология. Тя не е

насочена към опити за усъвършенстване на технологиите, а търси корените на кризата

и  се  стреми  да  открие,  предложи  и  насърчи  прилагането  на  начини  за  цялостна

екологична  трансформация  на  социокултурните  системи,  колективните  действия  и

стила  на  живот.  Подходът  на  плитката  екология  си  поставя  краткосрочни  и

сравнително тесни цели, а дълбоката екология се стреми да „препроектира всички наши

системи въз основа на ценности и методи,  които наистина запазват  екологичното и

културното  разнообразие  на  природните  системи“  (Drengson,  2012). Докато

„практическата защита на околната среда е свързана с нейния по-ефективен контрол и

управление заради изгодата на човека, движението за дълбока екология е насочено към
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възстановяване на екологичния баланс чрез дълбоко изменение на ролята на човека в

планетарната екосистема“ (Капра 2005: 389).

       Разграничаването  на  двата  типа  екологично  движение  е  свързано  и  с

разграничаване  на  два  основни  подхода  към  екологичния  проблем:  основан  на

тълкуването на факти и основан на преосмислянето на ценности. Според основателя на

Движението за дълбока екология „екологичната наука, която се занимава само с факти

и логика, не може да отговори на въпроси, свързани с етиката и касаещи осмислянето

на това как трябва да живеем. За тази цел ние се нуждаем от екологична мъдрост.“ (вж.

Harding 2002). 

       Мъдростта не е просто знание. Тя е начин на живот и включва освен разсъждения и

осведоменост,  също  така  и  преживяване,  и  практика. Поради  значимостта  на

практиката,  норвежският  мислител  говори  не  просто  за  дълбока  екология,  а  за

„движение  дълбока  екология“.  Дори,  за  да  подчертае  ролята  на  мъдростта  и  на

философското  осмисляне  на  проблемите,  той  смята,  че  вместо  думата  „еко-логия“,

трябва да се използва думата „еко-философия“ или „еко-софия“:

„...  доколкото  екологичните  движения  заслужават  нашето  внимание,  те  са  по-скоро

екофилософски, отколкото екологични. Екологията е ограничена наука, която използва

научни методи. Философията е най-общият форум за дебат върху фундаментите, както

описателни,  така  и  предписателни,  а  политическата  философия  е  един  от  нейните

подраздели.  Под  екософия аз  разбирам  философия  на  екологичната  хармония  или

равновесие“ (Naess 1973: 99). 

       Така разбраната философия трябва да е дейна и ангажирана: „Философия като вид

sofia, мъдрост, е отворено нормативна, тя съдържа  както норми, правила, постулати,

анонси за ценностните приоритети, така и хипотези за състоянието на нещата в нашата

вселена. Мъдростта е политическа мъдрост, предписание, не само научно описание и

предсказание“ (същ.)

       Дълбоката екология обаче не може да следва предписания, които не са дълбоко

вътрешно осмислени и осъзнати. Тя предполага трансформация, трансформация не на

технологичните средства, чрез които усвояваме реалността, а трансформация на нашата

собствена дълбинна нагласа, чрез която възприемаме света и се отнасяме към него. Ето

защо според Арн Нес дълбоката екология трябва да се изразява чрез:

- дълбоко преживяване, 

- дълбоки въпроси и 

- дълбока ангажираност. 
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       Тези три компонента са взаимно свързани и взаимно се обуславят, оформяйки

„екософията:  еволюираща,  но  последователна  философия  на  съществуването,

мисленето и действането в света, която въплъщава екологична мъдрост и хармония“

(Harding 2002).

       Ключов  момент,  за  да  може  да  се  поеме  по  пътя  на  дълбоката  екология,  е

преживяването.  Именно  то  е  онази  вътрешна  трансформация,  трансформацията  във

възприемането на света, която на свой ред ще доведе до външна трансформация или

трансформация  в  действията  и  постъпките.  Това  преживяване  силно  напомня

преживяването при мистичен опит. 

       Според Стефан Хардинг, водеща фигура от колежа Шумахер в Англия, където се

разработват  и  прилагат  идеите  на  Движението  за  дълбока  екология,  „дълбокото

преживяване често е това, което кара човека да тръгне по пътя на дълбоката екология“

(същ.).  Трябва да се случи нещо,  което да ни накара да  усетим „екосистемата  като

огромно същество, значимо и ценно само по себе си“. Това преживяване се описва като

„момент на огромно освобождаване и разширяване на съзнанието, на радост и енергия

– истинско духовно или религиозно преживяване... Умът, който вижда природата като

мъртва машина, налична, за да бъде използвана от човека, изчезва. На негово място се

появява  признаване  на  огромното  същество  на  живата  природа,  това,  което  днес

наричаме Гая“ (същ.)

       Както при голяма част от мистичните преживявания,  този опит не е „търсен,

очакван или измислен“, а се случва спонтанно. Той предизвиква коренна промяна на

начина, по който възприемаме себе си, света и нашето място в него:

„Ключов момент на тези преживявания е възприемането на гещалтите или мрежите от

взаимоотношения.  Виждаме,  че  няма  изолирани  обекти,  че  обектите  са  възли  в

обширна мрежа от взаимоотношения.  Когато се случи такова дълбоко преживяване,

ние  чувстваме  силно чувство  за  широка  идентификация  с  това,  което  възприемаме.

Тази идентификация включва повишено чувство за съпричастност и разширяване на

нашата  загриженост  за  живота  във  всичките  му  форми.  Осъзнаваме  колко  много

собственото ни физическо и психологическо благополучие зависи от благосъстоянието

на природата. В резултат на това възниква естествена склонност да защитаваме живота

във всичките му форми. Задължението и принудата да се направи това стават ненужни.

Разбираме, че другите същества, от микроба през многоклетъчните форми на живот до

екосистемите и океаните и до Гая като цяло, са включени в процеса на разгръщане на

присъщия им потенциал“ (Harding 2002). 
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       Нес нарича този процес „себеосъществяване“. 

       Промяната в разбирането за това какво представлява природата е тясно свързано с

промяна  на  начина,  по  който  осъзнаваме  самите  себе  си.  Ние  преставаме  да  се

идентифицираме с малкото си его и започваме да се усещаме жива и неразделна част от

все по-големи и по-големи цялости. 

       В тази връзка основоположникът на теорията за дълбоката екология говори за

"Екологичен Аз". Според него зрелостта на Аз-а се постига посредством преминаването

през четири степени. Първата и най-повърхностната е егото. Втората е социалният аз,

който включва егото, и при който човек се усеща като част от една по-голяма общност.

Следващата степен е метафизичният аз, който включва социалния. Най-високата степен

е екологичният Аз, който обхваща всички останали, включвайки и природата, средата

за обитаване (Neass 1995: 14). Според Арн Нес, като разшири разбирането си за самия

себе си, преминавайки през тези четири стадия,  човек ще постигне една по-пълна и

истинска себеидентификация и себеосъществяване. 

       Това разширяване на нашето „аз“ до отъждествяване с цялата природа и космоса

става  основа на  дълбоката  екология.  Когато  човек постигне  екологичното  себе,  той

осъзнава, че подобно на него самия, „всички същества се стремят по собствените си

пътища  към  себереализация,...  че  всички  те  са  надарени  с  вътрешна  стойност,

независимо  от  каквато  и  да  е  икономическа  или  друга  утилитарна  стойност,  която

могат да имат за човешки цели“ (Harding 2002). 

        Така едно от важните следствия на това вътрешно преобразуване е съзнанието за

„фундаментално равенство между човешкия живот и живота на другите същества“. По

този начин антропоцентричната гледна точка, според която „човекът е мярка за всички

неща“ и тяхната ценност се определя според ползата им за човека, се заменя с много

по-широка екоцентрична перспектива, при която от една страна всяко нещо има своя

собствена значимост и от друга страна всичко е взаимосвързано и добруването на всяко

отделно нещо зависи от благосъстоянието на цялото.

       Според  разбиранията  на  дълбоката  екология  дълбокото  преживяване,  което

променя разбирането ни за света и за самите нас, карайки ни да се усещаме неразделна

част от една „интелигентна вселена“, води до дълбоки въпроси. За Арн Нес задаването

на дълбоки въпроси е същност на дълбоката екология. Както посочва Фритьоф Капра,

„Това е и същността на промяната на парадигмата. Трябва да сме готови да оспорим

всеки  един  аспект  от  старата  парадигма.  В  крайна  сметка  няма  да  се  налага  да

изхвърляме всичко, но трябва да помним, че всичко трябва да бъде под въпрос. Така
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дълбоката  екология поставя  сериозни въпроси  за  самите  основи на  съвременния  ни

научен, индустриален, ориентиран към растеж материалистичен мироглед и начин на

живот. Тя изследва цялата парадигма от екологична гледна точка: от гледна точка на

нашите отношения помежду си, с бъдещите поколения и с мрежата от живот, от която

всички ние сме част“ (Капра 2003: 12).

        Дълбоките въпроси от своя страна „помагат да се изработи последователна рамка

за изясняване на основните вярвания и за превръщането на тези вярвания в решения,

начин на живот и действие“ (Harding 2002). Действието е много важно за дълбоката

екология.  Това  я  отличава  от  другите  екологични  философии  и  я  прави  не  само

философия, но и движение.

       Съчетаването на дълбоките преживявания с дълбоки въпроси води до дълбока

ангажираност. Тя от своя страна засилва преживяванията и резултатът е още по-голяма

ангажираност.

       Така дълбоката екология предполага единство от дълбоки философски въпроси за

същността на света, граничещо с мистичния опит преживяване на нашето единство с

него  и  действия  за  пренагласа  на  начина  на  живот както  в  индивидуален,  така  и  в

обществен план.

       Дълбоката екология разграничава четири нива в пътя, който хората биха могли да

извървят до предприемането на конкретни действия за промяна (а не просто реформа)

на  съществуващата  екологична  ситуация.  Първото  ниво  са  изначалните  им базисни

норми, вярвания и убеждения. Те могат да са най-различни: религиозни, атеистични,

философски,  ежедневни.  Според  идеите  на  движението  във  всяка  мисловна  школа,

традиция  или  направление  могат  да  се  открият  моменти,  които  да  имат  дълбок

екологичен  смисъл.  Самият  Арн  Нес  се  вдъхновява  от  сякаш  твърде  различните

философии на Спиноза и на Ганди.  Второто ниво е свързано с приемането на общата

платформа на движението, която е достатъчно обща, за да не противоречи на никое от

базисните  убеждения.  Третото  ниво  са  „повече  или  по-малко  общите  последици,

произтичащи от платформата – начин на живот и общи политики от всякакъв вид“.

Четвърто ниво са „конкретни ситуации и практически решения, взети в тези ситуации“

(Naess 1995).

       Платформата на движението „не цели да представи твърд набор от доктринерски

изявления, а е по-скоро съвкупност от дискусионни въпроси, отворени за промени от

хора, които като цяло ги приемат“ (Harding 2002). 

Платформата за дълбока екология гласи:
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1. Целият живот сам по себе си има стойност,  независимо от неговата полезност за

хората.

2.  Богатството  и  разнообразието  допринасят  за  благосъстоянието  на  живота  и  имат

ценност сами по себе си.

3.  Хората  нямат  право  да  намаляват  това  богатство  и  разнообразие,  освен  за  да

отговорят на жизнените нужди по отговорен начин.

4.  Влиянието  на  хората  в  света  е  прекомерно  и  бързо  се  влошава.

5. Човешкият начин на живот и населението са ключови елементи на това въздействие.

6.  Разнообразието  на  живота,  включително  културите,  може  да  процъфтява  само  с

намалено човешко въздействие.

7. Следователно основните идеологически, политически, икономически и технологични

структури трябва да се променят.

8.  Тези,  които  приемат  тези  точки,  трябва  да  участват  в  осъществяването  на

необходимите  промени  и  да  го  правят  по  мирен  и  демократичен  начин.

       Тази версия на Платформата за дълбока екология е формулирана от участниците в

курса по дълбока екология в колежа Шумахер през май 1995 г.

       При всичко това, основно за дълбоката екология е преживяването и разширяването

на съзнанието, което има мистични аспекти. Когато нашето „аз“ постигне дълбочината

и  широтата  на  отъждествяване  с  природата,  тогава  грижата  за  природата  и

екологичното  поведение  стават  съвсем  естествени  и  не  се  нуждаят  от  правила  и

предписания. По думите на автора на идеята за дълбока екология: „Точно както не ви е

необходима етика, за да дишате, така и вашето „аз“, ако се обедини в широк смисъл с

другите  същества,  няма  да  се  нуждае  от  морални  проповеди,  за  да  проявява

загриженост...  Вие  се  грижите  за  себе  си  без  да  изпитвате  принуждаващ  морален

натиск...  Ако реалността е такава,  каквато се усеща от екологичния „аз“,  то нашето

поведение естествено и изящно ще следва правилата  на етиката  на околната  среда“

(Naess, цит. по Fox 1990: 217).

       Движението за дълбока екология се стреми да преодолее антропоцентричната

нагласа, присъща на плитката екология, при която човекът разглежда сам себе си като

мерило за всичко останало, защото в крайна сметка тя се обръща против самия него и

вместо полза за човека носи разрушение. Движението се опитва да замени също така и

его-центричния  поглед,  който  ни  кара  да  се  разглеждаме  като  изолирани  и

себедосаттъчни същности. Вместо това дълбоката екология се стреми да развие еко-

центричен подход. Екоцентричният подход има три важни страни: първо, подчертаване
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на собствената значимост на всяко нещо, второ, осъзнаване на взаимната връзка между

всички неща и трето, осъзнаване на общата включеност на всичко в единни природни и

космически ритми.

       Често  дълбоката  екология,  която  настоява  да  вникнем  в  значимостта  на  не-

човешкия свят, е упреквана в пренебрегване на човешкото за сметка на природното. В

тази връзка трябва да се подчертае, че екоцентричността не обеднява нашата собствена

значимост,  а  напротив – разширява я и я  обогатява с  усещането на една много по-

обхватна и сложна принадлежност.

       Дълбоката екология изисква създаването на нова философска и религиозна база

(Капра,  2005: 389).  Тя същевременно се основава на новите постижения на науката,

които сами по себе си надхвърлят механистичния подход и разкриват в дълбочина и

всеобхватност картината на взаимовръзките в микро и макрокосмоса. Фритьоф Капра,

който  е  сред  водещите  фигури  в  движението  за  дълбоката  екология,  разработва

детайлно  и принципите  на  т.  нар.  системен  подход  в  науката,  чрез  който  се  прави

успореден прочит на моделите, ръководещи различни аспекти на реалността. Според

него точно този системен подход е в съответствие с идеите на дълбоката екология и ги

поддържа.  И той обаче посочва,  че  „все  пак дълбоката  екология се  основава  преди

всичко на такова възприемане на реалността, което излиза извън рамките на научния

светоглед  и  предполага  интуитивно  разбиране  на  единството  на  живота,

взаимовръзката  на  множеството  му  прояви  и  цикличността  на  промените“  (Капра,

същ.).

       Освен, че декларира свързаността си с духовното и религиозното посредством

акцента  върху  дълбокото,  граничещо  с  мистичния  опит,  преживяване,  в  дълбока

екология  могат  да  бъдат  открити  и  други  моменти,  имащи  отношение  към

религиозността.  Основателят на дълбоката екология е вдъхновен от философията на

Спиноза,  но  и  от  съзвучните  с  източната  мъдрост  виждания  на  Ганди.  Във

философските идеи и практики на движението, а и сред предпочитанията на неговите

привърженици, има силно влияние на източна мисловност и духовност. Тя – по мое

дълбоко убеждение не без основание – се смята за достатъчно съзвучна с принципите

на новата екологична парадигма.

       Ако разгледаме дори самата структура на движението с неговите три основания –

разбиране, преживяване и действие, и осемстепенната му платформа, не можем да не си

зададем въпроса дали тези чисто формални прилики с будизма са случайни.
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       За разлика от западната религиозност, която разчита на спасение по милостта на

Бога,  и  от  западния  начин  на  философстване,  който  често  е  чисто  умозрителен,

източната  духовност  поставя  ударението  върху практиката,  при която  човек  работи

върху  самия  себе  си.  Наречена  с  общото  име  йога,  тази  практика  води  до

трансформация на съзнанието и възприемането на действителността, което не може да

бъде постигнато с никакви външни средства. В колежа Шумахер в Англия, където имах

щастието да бъда няколко месеца след формулирането на посочената по-горе версия на

платформата,  практиката  се  изразява  и  в  контакт  с  природата,  и  в  екологично

ежедневие и общуване, но и в конкретни (доброволни) занимания с някоя форма на

обикновено източна духовност (например занимания с йога).  

        Въпреки че предполага най-различна философска, религиозна, духовна  и пр.

основа  на  последователите  си,  а  също  и  най-голямо  разнообразие  от  дейности  за

конкретна  реализация  на  идеите  им,  движението  за  дълбока  екология,  което

първоначално  е  общо   обозначение  на  една  от  тенденциите  в  развитието  на

екологичните движения, постепенно се стеснява и до известна степен идеологизира. 

Понятието  „дълбока  екология“  обаче  продължава  да  се  използва  в  по-широк  и

първоначален  смисъл,  за  да  обозначи  всички  питания  с  философски  и  духовен

характер, които излизат извън рамките повърхностното преодоляване на симптоми и

търсят дълбоките им корени.

3. Екологичен потенциал на религиите

3.1.  Има ли религиозни корени екологичната криза?

       Както казахме, дълбоката екология си задава дълбоки въпроси и се опитва да

намери  най-дълбоките  корени  на  проблемите.  Тъй  като  екологичната  криза  и

свързаният  с  нея  модел  на  икономическо,  социално  и  пр.  развитие  се  задава  от

Западната цивилизаци, то не са малко изследванията, които проследяват наченките на

днешното състояние във философските и религиозните основания на тази цивилизация.

Сред част от учените, занимаващи се с проблемите на екологичната криза, се оформя

убеждението,  че  тя  е  преди  всичко  криза  на  ценностите,  а  ценностната  система  на

западния свят е зададена от християнството. Ето защо те смятат, че изход от кризата

може да бъде пълно или частично преосмисляне на основните му положения, отнасящи

се до природата и връзката на човека с нея. 

       Според думите на Розмари Радър, принадлежаща към теоретиците на „теологията

на освобождението“, направление в католическата теология, което се опитва да съчетае
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теологичните  търсения  със  социалните  движения,  "класическата  доктрина  на

християнството,  която  съединява  виждането  за  небесното  месианско  царство

(еврейският  апокалиптизъм)  и  трансцендентния  логос  на  неизменното  Битие

(неоплатонизма)  е  синтез  на  религиозните  импулси  на  късното  антично  религиозно

съзнание, но точно в техните отчуждени състояния на развитие” (Ruther 1972: 21). Спо-

ред нея резултати от този ”отчужден светоглед” са доминирането или отхвърлянето на

природата от духа, отчуждаването на ума от тялото, на субективния аз от обективния

свят, на индивида от обществото, на мъжкото начало от женското, (същ.)

       Отношението към природата в християнството е подложено на критика от страна

на редица историци, културолози, еколози и мислители. Според тях християнството е

екологически несъстоятелно и не може да бъде метафизичен източник за очертаващото

се  и  необходимо  екологично  съзнание.  Фундаментално  в  това  отношение  е

отпечатаното през 1967 г. в списание "Science" есе на историка Лин Уайт "Исторически

корени на нашата екологична криза". То предизвиква широк отклик и съвпада с т.нар.

"екологичен бум". Според автора "човешката екология е дълбоко обусловена от вярата

ни относно нашата природа и съдба, т.е.  от религията" (White 1974: 23). Той вижда

корените на екологичната криза в основаващото се на християнския светоглед отноше-

ние към природата.  Основни пороци на това отношение според него са установения

дуализъм на човек и природа и твърдението,  че човекът е упълномощен от Бога да

експлоатира  природата  за  свои  собствени  цели:  „И  рече  им  Бог:  Плодете  се  и  се

размножавайте,  напълнете земята и обладайте я,  и владейте над морските риби, над

въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята“ (Битие 1:28).

Оценката му за християнството е категорична: "най-антропоцентричната религия, която

светът някога е виждал" (същ. 24). За него победата на християнството над езическия

анимизъм е "най-великата психична революция в историята на нашата култура" (същ.

23), която прави възможна експлоатацията на природата. След като смята, че е открил

корена на проблема, Лин Уайт посочва и средставата за неговото разрешаване: „след

като корените на нашите проблеми са така свързани с религията, то и лекарството по

същество  трябва  да  бъде  свързано  с  религията“  (същ.  30).  Според  него  науката  и

техниката няма да помогнат за излизане от кризата, защото са същностно свързани с

християнската  традиция.  Изход  той  вижда  в  намирането  на  нова  религия  или

преосмисляне на старата (същ. 28). Чрез възгледите на свети Франциск Асизки, смята

Лин Уайт, самото християнство е посочило начина, по който следва да се отнасяме към

природата.  Свети  Франциск  предлага  „един  алтернативен  християнски  възглед  за
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природата  и  отношението  на  човека  към  нея:  той  се  опитва  да  замени  идеята  за

неограниченото човешко господство над природата с идеята за равенството на всички

създания, включително и човека“ (същ. 30). Този светец според автора трябва да бъде

обвен за патрон на екологията. 

       Схващанията на Лин Уайт са обект както на критика, така и на възторжена оценка

от  страна  на  еколози  и  изследователи  от  различни  области.  Обвиняват  го  главно  в

неправомерно  свързване  на  произхода  на  съвременната  наука  и  технология  с

християнската религия.

       Няколко години след публикуване на статията на Лин Уайт излиза сборникът

„Религията  и  екологията  в  историята“  (Spring &  Spring 1974),  където  се  обобщават

основните възражения спрямо идеите на Лин Уайт.

       Според Джон Маккуайър, професор по богословие в Оксфордския Университет,

възгледът,  който  свързва  западната  наука  и  техника  с  библейската  доктрина  за

творението, е твърде опростен. Това става очевидно, казва той, ако обърнем внимание

на факта,  че  самите  евреи,  които  са  се  придържали към тази  доктрина,  в  научно  и

технологично отношение не са се развили в по-голяма степен от своите съседи. Според

Маккуайър  науката  на  древността  е  възникнала  сред  гърците,  за  които  Бог  е  бил

иманентен  принцип.  А  и  сред  самите  християни  науката  и  технологията  не  са  се

развивали еднакво (вж. Macquarrie 1974). 

       В подобен дух изследователят на семитски езици Джеймс Бар смята, че основен

интелектуален  предшественик  на  съвременната  наука  е  гръцката,  но  като  цяло

сложният  съвременен  процес  на  научно  развитие  едва  ли  може  да  се  обясни  чрез

опростеното редуциране до един или няколко мисловни модела (Barr 1974).

Характерна в тава отношение е и статията на Люис Монкриф "Културната основа на

нашата  екологична  криза".  Той  е  съгласен,  че  ролята,  която  играе  религията  в

отношенията  човек-човек  и  човек-околна  среда,  може  да  бъде  сред  компонентите,

които в най-широк, но непряк смисъл се отнасят към екологичната криза. Но за него

"да се изолира религиозната традиция като културен компонент и да се твърди, че тя е

исторически корен на кризата, е твърде дръзко" (Moncrief 1974: 88). В тази връзка той

задава два от най-често срещаните въпроси към идеята, че християнската религия има

пряко отношение към екологичните проблеми. Първо, ако не-християнските култури

имаха  същото  ниво  на  икономическо  производство,  не  биха  ли  експлоатирали  те

природата  по  същия  начин,  както  християнските.  И  второ  "ако  нашата  екологична
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криза е религиозен проблем, защо и другите части на света изпитват в различна степен

същите проблеми" (Moncrief 1974: 89).

       Можем  да  се  съгласим  с  основателността  на  подобни  критики.  Във  всички

религиозни традиции човекът по един или друг начин преобразува природата и всяка

културна  традиция  развива  както  тенденции  за  противопоставяне  на  човека  на

природата, така и тенденции, наблягащи на тяхното единство. В различните традиции

обаче  превесът  на  едните  над  другите  е  различен.  Освен  това  в  далекоизточните

традиции  например  акцентът  е  преди  всичко  върху  преобразуване  на  вътрешната

природа,  докато  в  християнството  и  другите  креационни,  монотеистични  религии

акцентът е върху изменение на външни условия на съществуване. Вътрешната промяна

е много по-сложен и незабележим процес, докато външната промяна може да се наложи

много  по-убедително  и  видимо.  В  крайна  сметка  налаганото  от  западната  култура

господство над природата е неразделна част от също така налагания икономически и

социален модел.  

       Важно е да се отбележи и несъответствието, което китайският изследовател Ифу

Тюен открива между  отношението към природата и  поведението спрямо природата,

водещо  до  това,  че  от  противоположни  философски  позиции  и  с  противоположни

намерения  могат  да  се  получат  действия,  които  в  крайна  сметка  еднакво  не  са

предвидили последиците си за природата (Tuan 1974). Така и Рене Дюбо посочва, че

”във всички времена, навсякъде по света, човешката необмислена намеса в природата е

имала многобройни бедствени последици или най-малкото е променяла дълбоко харак-

тера на природата” (Dubos 1974: 120).

3.2.  Към преосмисляне на християнската традиция

       Въпреки критиката, на която могат да бъдат подложени възгледите на Л. Уайт,

идеята за обновяване или преосмисляне на християнската религия се развива по един

или друг начин от много теолози. Някои от тях да наблягат върху необходимостта от

развитие  на  ориентирана  към  творението  теология.  Те  си  поставят  за  задача  да

определят основните елементи на свързаната с творението теология и етика в Библията,

да  изяснят  факторите,  които  са  имали  негативен  ефект  върху  традиционния

християнски възглед за творението и отношението на човека към него, и да отделят

онези  позитивни  елементи,  които  биха  могли  да  послужат  за  трансформация  на

традицията в екологичен смисъл.
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       Джон Маккуайър смята,  че  теолозите  могат  да  допринесат за решаването  на

екологичната  криза,  като  изследват  кои  моменти,  отразяващи  отношението  към

природата  в  развитието  на  християнската  традиция,  са  били  изопачени  или

преувеличени,  а  също "като  се  запитат  кои латентни ресурси  в  тази  традиция  биха

могли да отговорят на изискванията на настоящата ситуация" (Macquarrie 1974:  35).

Според него този принос може би не е по-важен, но със сигурност не е по-малко важен

от  приноса,  който  може  да  даде  технологията  сама  по  себе  си.  Разглеждайки

християнскта традиция, той вижда залегнали в нея два модела за връзката на Бога със

света – монархичен,  наследен от Стария Завет, и органичен, свързан с класическото

гръцко наследство. Характерно за първия е трансцендентността и самодостатъчността

на Бога, който твори света по своя воля, докато при втория връзката на Бога със света

се разбира по-скоро като еманация. Развитието на християнската идея за света според

първия модел достига кулминацията си в калвинизма, където "върховенството на Бога е

ключова доктрина" и "монархистичният модел получава безкомпромисен израз" (същ.

40). Пример за развитие според органичния модел за него е свети Франциск. Идеята на

автора е, че християнството трябва да се придвижи от монархичния към органичния

модел на Бога. Така асиметричността на отношението Бог-свят поне частично ще се

преодолее  и  Богът  не  само  ще  въздейства  върху  света,  но  и  ще  се  влияе  от  него.

Търсенето на подобна симетрия е една от отличителните черти на предизвиканите от

екологичната криза теологични занимания, а разбирането на Бога като променящ се е

основна теза в теологията на процеса.

       В своята забележителна енциклика Laudato si’ (Хвала Тебе) папа Франциск, избрал

неслучайно това име, посочва, че този светец „е най-забележителният пример за грижа

за слабите и модел на интегрална екология, преживяна с радост и искреност“. Той е

„мистик и странник, който е живял просто, в прекрасна хармония с Бога, с другите, с

природата  и  със  себе  си.  В него  може да  се  види до каква  степен  са  неразделими

грижата за природата, справедливостта за бедните, службата в обществото и вътрешния

мир“ (Франциск 2015: 12).

       Много от авторите смятат,  че Старият Завет дава достатъчно материал, който

свидетелства за позитивно отношение към природата. Един от най-важните компоненти

на  това  отношение  според  тях  е  идеята  за  договора,  който  Бог  сключва  не  само  с

човека, но и с цялата природа след потопа: "завета, който поставих между мене и всяка

плът, която е на земята" (Битие, 9:17), а също и фактът, че всички създания са спасени.

Представителите на това направление, наречено теология на договора, се стремят да
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опровергаят възгледите,  че в християнството само човечеството има история спрямо

Бога,  а  природата  е  фон на тази история.  Те наблягат  преди всичко на връзката  на

творението  с  Твореца:  "животът  на  всяко  живо  същество  е  скъпоценен  не  поради

неговата стойност сам по себе си, а поради връзката с Твореца", казва Б. Андерсън,

един от идеолозите на това направление, професор по теология на Стария Завет. За него

предимство на християнския възглед е, че "регулаторите на природата не се основават

на механичните  закони на  една  автономна  самодостатъчна  система,  а  са  константи,

които  изразяват  валидността  на  договора  с  Твореца"  (Anderson 1984:  51).  Този

теоцентричен възглед се развива и когато се разглежда специалният статус и функция

на човека в божието творение. Човекът е създаден да бъде божи представител на земята

и не може да я ръководи произволно, напротив "човешкото господство трябва да бъде

упражнявано мъдро и милостиво, така че Божието господство над земята да се изрази в

човешките действия" (същ., 56). И природата, и човекът не са автономни. Заплахата от

ново връщане към хаоса се свързва с неправилно използваното от човека господство.

Според  автора  именно  в  така  тълкуваното  християнство,  което  слага  граници  на

човешкото всемогъщество, могат да се търсят нови хоризонти за екологично разбиране.

Теологията на договора набляга и на общността между природата и човечеството, която

се установява чрез завета.  Според професора по теологична етика Чарлз Маккой "в

библейска перспектива заветът означава безусловно съгласие за общност, приятелство,

мир и справедливост" (McCoy 1984a: 357). Мирът и справедливотта са конституиращи

елементи на сътворения свят. Маккой вижда симбиотична връзка и взаимозависимост

между  всичките  му  части,  които  като  общност  са  подчинени  на  по-висшата  си

зависимост  от  Бога.  Чрез  завета  Богът  е  определил  да  се  живее  в  разбирателство.

Екологичната криза се тълкува като нарушаване на общността и връзките, установени

чрез договора. Теологията на договора разглежда човешката история и природата като

динамични, намиращи се в процес на осъществяване и развитие. Творението е добро,

но е незавършено. То се стреми към крайното си осъществяване, което е единство на

цялото творение в Бога.

       Според  привържениците  на  тази  теология  идеята  за  завета  може да  обогати

християнската  етика,  която  е  етика  на  творението,  и  да  послужи  като  източник  за

създаване  на  нова  екологична  етика.  Тази  етика  трябва  да  бъде  преди  всичко

теоцентрична: "смисълът, целта и ценността произтичат от Бога като създател и само

във  вторичен  смисъл  се  съдържат  в  сътворения  ред"  (McCoy 1984a:  366).  Всяко

човешко действие трябва да е съобразено с разбирането за света като сътворен и оценен
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от Бога, който е и основният съдник. Човечеството е сътворено като част от природата.

Нито  човечеството,  нито  природата  са  център  на  ценност,  единствено  Бог  е.

Добруването на човечеството е свързано с добруването на природата. 

       Така от позициите на теоцентризма теолозите на завета виждат взаимосвързаността

на човека и природата в общата им подчинение на волята на Твореца. Хората не могат

да  бъдат  обособени  и  независими  индивиди.  Те  съществуват  чрез  мрежата  на

взаимозависимостта, по думите на Чарлз Маккой "да бъдеш индивид означава да бъдеш

в симбиотична връзка с природата и определеното човешко общество" (същ., 370).

       Изследователите подчертават,  че в християнството не бе могло да има силно

изразен антропоцентризъм,  защото не човекът,  а Богът е Абсолютът на ценностната

координатна  система.  Такава  интерпретация  позволява  "да  се  видят  хората  като

стопани на творението, а не като господари” (Bradley 1990: 17).

       Идеята за човека като стопанин и пазител на природата или в по-развит вид като

съработник на Бога – "Защото ние сме съработници на Бога” (I Кор.3:9) – се смята за

една от най-плодотворните теми на християнството във връзка с отношението му към

природата.  В разбирането  за  човека като стопанин на творението имплицитно  е за-

ложено  схващането  за  отговорността:  "човек  трябва  да  действа  отговорно  по

отношение на по-ниския ред на творението, така, както Богът действа по отношение на

човека“  (Black 1970:  49).  Идеята  за  стопанисването  се  свързва  с  преобразуващата

природата  дейност  на  човека.  Тази дейност  трябва да  се  съпътства  от  чувството  за

отговорност за творението пред Бога и на грижа към поверените създания.

       Рене Дюбо отстоява идеята, че човек винаги има активно, действено отношение

към природата и неминуемо я изменя. В самата природа под влиянието на естествени

условия стават непрекъснати промени. Екологичната реалност е динамично състояние,

в  което  "природните  и  човешки  влияния  непрекъснато  променят  взаимодействието

между различните компоненти на екосистемата" (Dubos 1974: 126). Поради това според

Дюбо истинско запазване на природата може да се постигне не само чрез защитаване на

природата от погрешното човешко поведение, но и чрез „развитието на дейности, които

спомагат за творческо, хармонично отношение на човека и природата“ (Dubos 1974:

130). Според Дюбо във всяка традиция могат да се открият примери за такава дейност.

Като  цяло  изследователите  на  връзката  между  екологичните  проблеми  и

християнството посочват, че идеята за господство на човека над природата е водеща,

макар  и  да  може  да  се  тълкува  по  различни  начини  (Bradley 1990,  Joranson,  1984,

Santmire, 1985). Наред с нея те откриват и друга, макар и по-малко влиятелна насока,
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която наричат „насочена към творението традиция“. За нейни най-важни представители

се посочват Франциск Асизки (1182-1226), Хилдегард от Бинген (1098-1179), Метилда

от Магдебург (1210-1282), Майстер Екхарт (1260-1328),  Джулиана от Норуич (1342-

1415).

       Тази мистична традиция, която се определя като второстепенна в католицизма, до

голяма  степен  е  водеща  за  православието.  Екологичната  криза  обаче  се  свързва  с

отношението към природата и човека,  развито в западноевропийската традиция.  Ето

защо тук  разглеждаме  критиките  на  християнството  и  опитите  за  негов  екологичен

прочит, развити от представители именно на тази традиция в нейните две измерения –

католицизъм и протестантство.

        Така, базирайки се на основния източник на християнството, Стария Завет, и

насочената  към  творението  мистична  традиция,  западните  християнските  теолози

посочват,  че  християнството  съдържа  достатъчно  възможности  да  отговори  на

съвременните изисквания за ново отношение към природата. Нещо повече, независимо

че  са  по-слабо  развити,  според  тях  именно  тези  аспекти  на  християнството

представляват истинската му същност.

       В своята Енциклика, посветена на проблемите на екологията, папа Франциск също

изтъква, че „макар понякога християните наистина да тълкуват Писанието погрешно,

днес ние трябва решително да се откажем от идеята, че от факта, че сме създадени по

Божия  образ  и  Бог  ни  е  повелил  да  обладаваме  земята,  произтича  абсолютното  ни

господство над другите творения. Важно е да се четат библейските текстове в техния

контекст,  с  правилната  херменевтика,  и  да  се  помни,  че  те  призовават  човека  да

“обработва  и  пази”  земната  градина  (вж.  Бит.  2,  15)“  (Франциск  2015:  54).  Папа

Франциск  изтъква,  че“ние  сме  призовани да  признаваме  на  другите  живи същества

присъщата  им  ценност  у  Бога“  и  „именно  благодарение  на  своето  уникално

достойнство  и  бидейки  надарен  с  разум,  човек  е  призван  да  уважава  творението  и

неговите вътрешни закони, тъй като „С мъдрост Господ основа земята“ (Притч 3, 19)“

(Франциск 2015: 56). 

       Папа  Франциск  ясно  извежда  два  много  важни  момента  от  християнското

разбиране за природата и нейната ценност. Единият е, че юдео-християнската традиция

говори за „творение“, а това „означава повече, отколкото да кажем „природа“, тъй като

е свързано със замисъла на Бога за любовта, в който всяко създание има ценност и

значение“ (същ. 60). В този смисъл творението е „дар, струящ от откритата длан на

Отца“,  „реалност,  озарена от любов, призоваваща ни към всемирно общуване“ (същ.
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61). Другият е, че в природата можем да видим „великолепна книга, в която Бог беседва

с  нас  и  и  ни  предава  нещо  от  Своята  красота  и  Своята  благост“.  Затова  светът  е

„радостна тайна,  която съзерцаваме с веселие и възхвала“ (същ.  14)  и трябва да  се

приближаваме към него, открити за изумление и чудо (същ.). Подобно на основателя на

дълбоката екология, и папата твърди, че „ако усетим тясната си връзка с всичко, което е

в света, то от това самопроизволно ще се родят умереност и грижовност“ (същ.).

       В  енцикликата  на  папа  Франциск  също  се  казва,  че  „като  се  има  предвид

сложността  на  екологичната  криза  и  нейните  многобройни  причини,  трябва  да  се

признае, че решенията не могат да излизат от едно единствено тълкуване и виждане на

реалността.  Необходимо  е  да  се  обърнем  към  различните  културни  богатства  на

народите,  към  изкуството  и  поезията,  към  вътрешния  живот  и  духовността.  Ако

наистина искаме да формираме екология,  която ни позволява да коригираме всичко,

което сме унищожили, тогава не можем да пренебрегнем никакви клонове на науката и

форми на мъдростта...“ (Франциск 2015: 51).

       Ето  защо  мнозина  автори  виждат  в  екологията  възможност  за  свързване  на

измеренията на духовното, разбрано в сакрален смисъл, с потенциите на обективното

научно  мислене.  Основавайки  се  до  голяма  степен  на  интерпретиране  на  източни

религиозно-философски системи,  те  разбират екологията  като "духовна интуиция  за

взаимосвързаността  на  всички  явления"  (Мейси  1993:  21).  Основно  практическо

следствие от екологичното мислене според тях е идеята  за отговорността  на човека

пред самия себе си, останалите създания и природата като цяло. При това понятието

"живот" е едно от понятията, с които може да се охарактеризира Бог (вж. Cobb & Birch

1981).

       Отговорността пред живото, ”благоговението пред живота" по думите на Алберт

Швайцер, се издига като нов, "екологичен императив", който следва да насочи нашето

мислене от човека към живото като цялост, взаиимовръзка и взаимообусловеност. 

       Етиката  на благоговение пред живота недвусмислено заявява,  че не признава

никаква относителна етика, „тя признава за добро само това, което служи за запазване и

развитие на живота. Всяко унищожаване или нанасяне на вреда на живота, независимо

от това при какви обстоятелства е направено, тя характеризира като зло. Тя не признава

никаква практическа взаимна компенсация на етика и необходимост“ (Швейцер 1973:

314).  Алберт Швайцер посочва,  че  тази абсолютна етика  не дава готови решения  и

рецепти, а „винаги и всеки път по новому полемизира в човека с действителността“

(същ.), така че той сам да перцени баланса на допустимото и недопустимото. Важно е,
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„когато нанасям вреда на някой живот, ясно да осъзнавам доколко това е необходимо“

(същ. 315). Немският лекар, философ и общественик ясно показва, че тази абсолютна

етика поставя  пред нас високи изисквания и ни кара да бъдем отговорни и за най-

незначителните си постъпки: „Не трябва да правя нищо, освен неизбежното, дори най-

незначителното. Селянинът, окосил на поляната хиляди цветчета, за да нахрани кравата

си, не трябва за забава да смачква цветчето, растящо край пътя, тъй като в този случай

ще  извърши  престъпление  срещу  живота,  което  не  е  оправдано  от  никаква

необходимост“ (същ. 315).

       В дълбоката екология понятието живо и живот е много широко. В него се включва

и  Гея-хипотезата  на  Джеймс  Лавлок,  и  идеята  на  теолозите  на  процеса,  че  няма

непреживяващи "актуалности". Това води и идеята да възприемеш света "като самия

себе си", което "изисква промяна на чувството за себе си отвъд малкото ограничено его,

в което сме пъхнати, до чувство, обхващащо и идентифициращо се с цялата планета"

(Мейси 1993: 24).

       Важно е  да  се  отбележи,  че  разширението  на  себесъзнанието  въз  основа на

екологичното  мислене  и  преживяване  обхваща  дори  не  само  живото,  не  само

животните и растенията,  то се разпростира и до минералното царство и Земята като

цяло, но освен това взима под внимание дори и т.нар. неодушевени пердмети, когато те

биват  одухотворени  от  човешката  съзидателност  и  не  са  просто  пореден  номер  на

конвейра на потребителството. И това разширяване на съзнанието се разглежда като

истинско постигане на нашата човешка същност и човечност: 

        „Ако искаме да станем напълно човеци или човечни в смисъла на конфуцианския

термин жън 仁, един от пътищата е да разпрострем любовта, която обхваща членовете

на семейството ни, и до другите човешки същества... Разбира се, за да поддържаме себе

си, ние хората трябва да бъдем антропоцентрични – точно както всеки вид трябва да е

видово-центриран, за да оцелее.  Но ако стесним твърде много обсега си до човешкото,

антропоцентризмът би могъл да бъде гибелен, защото вече доста дълго излагаме на

риск целостта на естествените екосистеми, от които зависи оцеляването ни. И ако се

интересуваме  от  процъфтяване,  то  би  било  добре  да  отидем  отвъд  нашия

антропоцентризъм и да се погрижим не само за себе си и близките ни създания,  но

също и за нещата, за „неодушевените“ същности, които използваме в ежедневието си.“

(Parkes 2018: 208).

       Процъфтяването като осъзнаване на огромния ни потенциал, на нашата огромност,

която не се свежда нито само до биологичните ни граници, нито само до границите на
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малкото  ни  его  –  това  е  нов  и  водещ  мотив,  който  излиза  на  преден  план  в

екофилософските разсъждения и търсения. 

3.3.  Преосмисляне на екологичния потенциал на не-християнски традиции

        Освен вече проследените опити в рамките на християнството да се включат

външни за него религиозни системи, може да се открои и тенденция на по-конкретно и

цялостно обръщане към не-християнски (и не-монотеистични)  религиозни традиции,

които се разглеждат като достатъчни да предложат вариант за екологично съзнание или

като способни да бъдат включени в едно разширено екологично разбиране.

В  доклада  на  Римския  клуб  от  2018  г.  се  подчертава,  че  „човечеството  е  на

самоубийствена траектория“ и „би било разумно да се обърне внимание на духовните и

религиозните  измерения  на  всички  цивилизации,  които  са  обсъждали  подобни

ограничения“ (Вайцзекер & Вийкман 2018: 82). Според авторите на доклада „сегашната

философска криза“ и „самоубийствените характеристики на съвременния капитализъм“

поставят необходимостта от нов вид Просвещение (същ. 114). Това ново Просвещение,

„’Просвещение  2.0’,  едва  ли  ще  бъде  с  център  в  Европа.  То  трябва  да  погледне

великите традиции на другите цивилизации“. Като пример за възможните шампиони

според  дефинициите  за  устойчиво развитие  се  дават  традицията  на  племето  хопи в

Северна  Америка  и  „повечето  азиатски  традиции“  (Вайцзекер,  Вийкман,  2018:  114-

115).

        Специфичното отношение към природата, характерно за източните култури, води

до  разпространение  на  т.нар.  ”идеология  на  възвръщането”.  Много  западни

изследователи  виждат  в  източните  религиозно-философски  системи  алтернатива  на

християнската традиция,  която според тях е претърпяла крах в отношението си към

природата.

       Така Лин Уайт вижда в дзен-будизма почти  обърнат образ на християнското

схващане за отношението човек-природа, но поради обусловеността му от азиатската

история, се съмнява в жизнеспособността му в условията на Запада (White 1974: 28).

       Известният историк и културолог Арнолд Тойнби смята, че човек има естествен

"алчен импулс" да експлоатира природата. Древните религии с преклонението си към

природата са удържали този импулс, но монотеизмът му е позволил да се отприщи.

Подобно на Лин Уайт, и Тойнби твърди, че екологичните проблеми на днешния свят

"могат да бъдат проследени в крайна сметка до религиозна причина" (Toynbee 1974:

146). Тази причина е монотеизмът, който единствен от религиите и философиите на
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човечеството разкъсва връзката между човека и природата. Монотеизмът е присъщ на

западната  цивилизация,  но  поради  нейната  световна  експанзия,  "незападното

мнозинство от човечеството, непосредствено след като се е подложило на една духовна

революция  – т.е.  на процеса  на преход от наследствените си цивилизации към една

светска западна цивилизация – се е оказало въвлечено във втора духовна революция...

неочакваната духовна криза на Запада през XX в." (Тойнби  1992, 307).  Изход  от

кризата  Тойнби  вижда  в  своеобразна  религиозна  контрареволюция  – обръщане  от

светогледа на монотеизма към светогледа на пантеизма, който е по-стар и веднъж вече

е  бил  установен.  Светогледът,  който  предлагат  по-възприемчивите  и неагресивни

източни религии, според него е най-близо до това, от което се нуждае днешното време.

Физикът и изследовател на източната култура Фр. Капра в забележителната си книга

"Дао  на  физиката"  също  смята,  че  източните  религии  и  философии  предлагат

"органичен,  'екологичен’ светоглед",  на който несъмнено се дължи нарастващата им

популярност.  Основните теми на този светоглед са "единството и взаимовръзката на

всички явления и вътрешно динамичната природа на вселената" (Capra 1983: 24).

        Подобни възгледи застъпва и изследователят и популяризатор на даоизма и дзен-

будизма  Алън Уотс,  вдъхновил  много  от  западните  последователи  на  източната

мисловност. Той смята, че главна черта на западния светоглед е да възприема нещата

през призмата на субект-обектните отношения, което, както и опозициите душа-тяло,

дух-материя, е  свързано  с  установеното  в  християнството  отношение  към  света.  В

източния светоглед субектът и обектът, организмът и средата не са противопоставени, а

се  намират  в  балансирана  връзка.  Единствено  като  се  преодолее  схващането,  че

субектът наблюдава и контролира обекта,  а се застане на неговата позиция,  обектът

може да бъде разбран и овладян. Според А. Уотс най-характерната черта на източната

философия на природата, която я различава от чисто монистическия пантеизъм, е, че

субектът  и  обектът  се  разглеждат  като  "неотделими  полюси  на  субект-обектна

идентичност”  (Watts 1958: 89).  Когато  се  застане  на  тази  недуална  гледна  точка,

пропастта между аза и света изчезва и "субективният вътрешен живот вече не изглежда

отделен от всичко останало,  от цялостното преживяване на  природния поток“ (същ.

111). Става очевидно, че „всичко е Дао –  единният, хармоничен и всеобщ процес, от

който е абсолютно невъзможно да се отклониш” (същ.). За разлика от възприемането на

света в Западната мисъл, наследено от есхатологичните възгледи на християнството, в

този „безцелен“ свят нещото е такова,  каквото е,  не по отношение на преходните и

следващите си състояния, а по отношение на „връзките си със сегашното на всички
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други“ (Watts 1958: 113).

       В статията си "Даоизъм и екология” Ръсел Гудман застъпва становището, че някои

основни принципи на даоизма могат да бъдат приложени конкретно към съвременните

екологични  проблеми.  Това  са  принципите  на  възвръщането,  постоянството  на

цикличните  промени,  не-действието  и  извличането  на  енергия.  Според  автора

стремежът  на  даоистите  да  се  приспособят  към  природните  цикли,  да  следват

природата на нещата, да им откликват, да не търсят контрол над тях и по този начин да

го постигат, може да намери конкретно практическо приложение в съвременността (вж.

Goodman 1980).

       Популяризаторът  на  дзен-будизма  Д.  Т.  Сузуки  е  сред  първите,  които

противопоставят  източното  интуитивно  и  не-съзнателно отношение  на  човека  към

природата на рационализма на западно-европейската цивилизация (вж. Suzuki 1959).

        В своята книга "Да имаш или да бъдеш" известният  философ и психолог Ерих

Фром твърди, че не е правомерно да се противопоставят Изтокът и Западът, а типовете

общества, ориентирани към битието или към притежаването. Битието за него е "такъв

способ на съществуване, при който човек няма нищо и  не копнее да има нещо, а е

щастлив  продуктивно  да  използва своите  способности,  пребивавайки  в  единение  с

целия свят" (Фромм  1990:  25). Ориентацията към притежаване като противоположен

начин  за съществуване  на  човека  е  характерна  особеност  преди  всичко на

индустриалното западно общество.

        Бихме могли обаче да се присъединим към мнението на руските изследователи Н.

В. Абаев и Ю. А. Асоян, че във всяка култура има тенденции и на противопоставяне на

природата и на единство с нея и че източната култура не може да се обедини под един

единствен  знаменател.  Независимо  от  това  "конкретното  историческо  изучаване  на

екологичните традиции на културите на Запада и Изтока и сравнителният им анализ

биха  могли  в  значителна  степен да  допринесат  за  изработване  на  оптимални

екологични решения в съвременните условия” (Абаев 1983: 42). Самите те въз основа

на  анализ  на  основните  религиозно-философски  системи  в  Китай: конфуцианство,

даоизъм  и  чанбудизъм,стигат  до  извода,  че  последните две  са  развили  такова

отношение  към  природата,  което,  макар  и  ограничено,  би  могло  да  се  използва  за

формиране на ”съвременни модели на екофилно поведение” (същ. 49).

       Екологични ценности и почит към Майката Земя се откриват в много коренни

култури,  включително  и  в  европейското  езичество.  Теологът  М.  Фокс  открива  в

древните  келтски  вярвания  любов към природата  и  схващания  за  взаимодействието
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между  природата  и  духа,  които  според  него  по-късно  са  пренесени  в  т.нар.

"второстепенна”  традиция  в  християнството  – традицията  на  Франциск  Асизки,

Хилдегард от Бинген, Метилда от Магдебург и Майстер Еккхарт.

       Силен е интересът към шинтоизма с неговото естетическо и сакрално отношение

към природата. Подчертан е и интересът към религиите на коренните американци. В

Америка през 1973 г. излиза книгата "Бог е червен", която разглежда схващането на

индианците за Бога, Уакан Танка, и отношението му към света: "всичко, което се движи

сега и тогава, тук и там, може да спре. Птицата, както лети, спира на едно място, за да

си направи гнездо и на друго, за да си почине в своя полет. Човек, като върви, спира,

когато  си  иска.  Така  спира  и  Богът.  Слънцето,  което  е  толкова  светло,  е  едно  от

местата,  където  той  спира.  Дърветата  и  животните  са  места,  където  той  спира  и

индианецът мисли за тези места и изпраща своите молитви да достигнат до местата,

където спира Богът“ (вж. Roszak 1972: 106).

       Дълбоките  еколози  са  убедени,  че  осъзнаването  на  границите  на

противопоставянето на човека и природата и отварянето към идеята за ново единство е

процес, който може да намери основания във всички религии и мисловни системи, за да

изгради ново екологично съзнание, отношение и поведение в света.

       Едно от най-цялостните и мащабните изследвания на връзката между религиите и

екологията е изследването, проведено през 1996-1998 гг. в Центъра за изследване на

световните  религии  (CSWR)  в  Школата  по  богословие  в  Харвард.  То  включва

провеждането на серия от конференции „Религиите по света и екологията“,  в които

участват  и  си  сътрудничат  повече  от  800  учени,  религиозни  лидери  и  екологични

специалисти от цял свят. Резултатът е поредица от книги, всяка от които е посветена на

връзката на екологията с определена религия.

3.4.  Кратки изводи

       Дълбоката екология се стреми да преосмисли връзката ни с:

- Природата

- Божественото

- Самите себе си

       Връзката й с религията може да се открои в два аспекта:

- Преосмисляне  в  критичен  дух  на  техния  негативен  и  позитивен  екологичен

потенциал

- Акцентиране върху дълбокото преживяване и вътрешната трансформация, които
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са съпоставими с религиозно-мистичен акт.

       В  повечето  от  приведените  дотук  изследвания  човекът  и  човечеството  се

разглеждат  като  цялост  и  отношението  в  самата  човешка  общност  по-рядко  се

дискутира.  Екологичното  отношение  обаче  е  многостранно  и  не  се  свежда само до

взаимоотношенията с природата. То трябва да включва поне четири компонента: 

- Отношение към реалността, в което влиза отношение към природата 

- Отношение  към  Висшата  реалност  (тук  са  възможни  много  варианти,

включително  атеистичен,  а  също  и  многообразието  от  варианти,  развити

например от Източните религии/учения, особено будизмът и даоизмът),

- Преосмисляне на отношението към другите хора, включващо значимия проблем

за толерантността и културното разнообразие, 

- Отношение към самия себе си, целящо ново качество на живота, наричано от

някои съвременни изследователи „процъфтяване“ (вж.  Ehrenfeld  and Hoffman,

2013).

       Освен това разглежданите изследвания представят по-скоро статичен и синхронен

анализ на ситуацията и преосмисляне на традициите,  докато екологичната криза все

повече налага нещата да се разглеждат като процес и в съотнесеност с бъдещето.

Процъфтяването и устойчивото развитие, видени в техния екологичен и еко-социален

контекст,  процесуалност и отнесеност към бъдещето,  ще бъдат обект на следващата

част от разработката.

4. Дълбока екология и устойчиво развитие

След  като  направихме  преглед  на  основанията  на  дълбоката  екология  и  главните

насоки,  в които се търси екологично преосмисляне на религиозните традиции преди

всичко на западното общество, ще преминем към разглеждане на връзката между така

представената екология и устойчивото развитие.

4.1. Устойчивост или неустойчивост?

       Както посочихме, дълбоката екология си задава дълбоки въпроси за светогледните

причини за кризата и търси пътища за дълбоко и вътрешно преживяно преобразуване

на отношението на човека към природата. Идеята за това движение обаче възниква по

време,  когато  социалните  противоречия  в  света  изглеждат  успокоени  и  смяната  на

моделите на мислене и разглеждане на природата, свързани със съответни действия, се

приема за достатъчно условие, за да се обърне двжението на нещата към баланс.
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В  своята  книга  „Повратна  точка“  (1983)  Фритьоф  Капра  убедено  твърди,  че  се

намираме в повратен момент на преминаване от преобладаване на активния, агресивен,

настъпателен, рационализиращ, анализиращ, редукционаращ и линеен мъжки принцип

(ян),  доминиращ  патриархалните  цивилизации  през  последните  хилядолетия,  към

балансирането  му  с  по-пасивния,  приемащ,  отстъпващ,  интуитивен,  синетзиращ,

холистичен и нелинеен принцип на женското начало (ин). Докато ценностите на единия

са свързани с експанзия, конкуренция, количество и господство, ценностите на другия

се  изразяват  с  такива  понятия  като  съхранение,  сътрудничество,  качество  и

партньорство. Основавайки се на идеята за баланса на ин и ян от китайската мисъл, той

посочва,  че  нито  един  от  двата  принципа  не  може  да  бъде  оценен  в  етическите

категории за добро и зло. Дисбалансът им обаче е това, което китайските мислители

оценяват  като  неправилно  и  болестно  състояние.  Нашето  общество  е  свидетел  на

сериозен дисбаланс, който не би могъл да продължава дълго. Според Капра във всички

области на научния, духовния и обществения живот на хората се осъществява поврат

към  ново  виждане  на  реалността,  което  ще  доведе  до  цялостна  трансформация  на

културните системи и начина на живот. Това ще бъде съпроводено от силна съпротива

от страна на всички остарели форми, защото по време на трансформация културата на

упадъка и утвърдените социални институции се отказват от промените и с всичка сила

се  вкопчват  в  старите  идеи.  Основавайки  се  на  теорията  на  системите  обаче,

мислителят е уверен, че това, което не е в съзвучие с новите тенденции, ще продължи

да се разпада, а зараждащото се ще продължи да се развива и накрая ще заеме водещо

място. Той завършва книгата си, чиято последна глава носи оптимистичното заглавие

„На  пътя  към  слънчевата  епоха“,  със  също  толкова  оптимистично  твърдение:

„наближава повратната точка и разбирането, че еволюционни промени от такъв мащаб

не могат да бъдат спрени от кратковременни политически манипулации, вдъхва силна

надежда в бъдещето“ (Capra 1983).

       Тридесет и една години по-късно, в книгата „Системен възглед за живота“ (Capra,

Luisi 2014), издадена съвместно с биолога и химик Пиер Луиджи Луизи, Капра e доста

по-умерен в очакванията си: “Трябва да се каже, че преходът към устойчиво бъдеще

няма да е лесен. За обръщане на вълната няма да са достатъчни постепенни промени,

ще  се  нуждаем  и  от  някои  големи  пробиви.  Задачата  изглежда  трудна,  но  не  и

невъзможна“ (Capra, Luisi 2014: 452).

       Каква е причината за тази промяна? Дали само умъдреността на годините?

Както се  вижда и от юбилейния доклад на Римския клуб, проблемите,  за  които се

79



говори  през  70-те,  сега  са  много  по-дълбоки  и  все  по-глобални,  а  капитализмът,

необуздаван  от  заплахата  на  алтернатива  –  също  все  по-глобален  и  „арогантен“

(Вайцзекер, Вийкман, 2018: 87). През периода на Студената война, „осъзнавайки, че в

съветските  претенции има някаква опасна  магнетична  сила“,  Западът  ревностно  „се

опитва  да  докаже,  че  свободната  и  демократична  пазарна  икономика  би  могла  в

действителност да бъде по-привлекателна за масите, ако се грижи и за потребностите

на бедните и неравностойните“ и изгражда „социална пазарна икономика“ (същ. 88).

Днес,  „в  пълно  съответствие  с  основната  теза  на  конкуренцията според  пазарната

теория“,  „липсата  на  съперник  превърна  страната  победител  в  арогантна“  (същ.),  а

„финансовият сектор разшири господството си над световната икономика“ (същ. 89-

90).

        Свят,  в  който  основна  ценност  е  печалбата,  а  основен  духовен  стремеж  –

потреблението,  наистина поставя на изпитание възможностите  на околната  среда да

отговаря  на  експанзията,  но  също  така  показва,  че  екологичните  проблеми  не  са

изолирани, а са неразделно свързани със социалните, икономическите и политическите.

Както  признава  и  Фритьоф  Капра,  който,  както  изтъкнахме,  е  сред  най-активните

привърженици  на  Движението  за  дълбока  екология,  „осъзнаването  на  дълбоката

екология  очевидно  обезпечава  идеална  философска  и  духовна  основа  както  за

екологичен  начин  на  живот,  така  и  за  активност  по  защита  на  околната  среда.  За

съжаление, то почти не разкрива онези културни особености и структури на социалната

организация, които обуславят съвременната екологична криза“ (Капра 2003: 12). 

        Ето защо Капра смята, че дълбоката екология трябва да се обедини със социалната

екология, а също и с екофеминизма, за да създаде едно „разумно екологично виждане“

(същ. 13). Книгата на Капра, която цитирам, „Мрежата на живота“, е публикувана през

1996  г.  Тогава  екофеминизмът  е  движение,  което,  по  думите  на  Капра,  вижда  „в

патриархалното господство на мъжа над жената прототип на всички видове господство

и  експлоатация  в  техните  най-различни  йерархични,  милитаристични,

капиталистически  и  индустриални  прояви“  (същ.).  Това  движение  отбелязва,  че

„експлоатацията на природата върви ръка за ръка с експлоатацията на жената, която от

древни  времена  е  олицетворявала  природата“.  За  екофеминистите  „емпиричното

женско знание“ може да бъде важен източник за екологично възприемане на реалността

(същ. 14). 

       Тези интересни и важни теоретични постановки, свързани и с очаквания преход

към баланс на принципите на мъжкото и женското начало обаче, са изопачени по такъв
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начин в културата и обществото на ХХI век, че – по думите на британската феминистка

и  теоретичка  на  културата  Анджела  Макроби  –  се  проявяват  в  „нова  хипервидима

феминистка  потребителска  култура“,  в  „либерален  феминизъм  на  равните

възможности“,  съсредоточен  около  „успех  в  кариерата,  блясък  и  сексуалност“

(McRobbie, 2009, цит. по Byrne 2016a: 42). От този „разчленен феминизъм“ се очаква да

се  придържа  към  „неизменния  социален  ред“,  а  не  да  се  „занимава  със  социална

критика“.  В резултат на това се получава „нездравословно инертна идеология, която

може лесно да се приведе в съответствие със и дори да подкрепи подразбиращата се

свобода  на  консуматорския  пазар“.  Тази  трансформирана  идеология  е  ориентирана

предимно „в служба на глобалния императив за растеж, базиран на консуматорство“.

Така  „вместо  феминистката  политика  имаме  политика  на  деполитизираното,

дерадикализирано разбиране за джендърно равенство“ (същ.).

       Случаят с феминизма може да бъде отнесен и към концепциите за устойчивост и

устойчиво развитие: „ Колкото и пъти някой да говори, че прави нещо за устойчивостта

– използвайки думи като зелено, устойчиво или устойчивост,  за да опише на своите

потребители продукта или новата програма – той все още е в света на БПКВ (Бизнес

Почти Както Винаги).  Това е различно от БКВ, но не  e онзи вид парадигмален или

трансформационен поврат, който е необходим, за да постигнем здравето, добруването,

съграждането на общности, взаимосвързаността и всички други части на разбирането за

устойчивостта-като-процъфтяване“ (Ehrenfeld and Hoffman 2013: 53).

       Концепцията за устойчивостта е въведена в началото на 80-те години на ХХ век от

Лестър Браун, смятан за един от най-авторитетните екологични мислители. Той говори

за устойчиво общество и го определя като такова, което „задоволява нуждите си без да

застрашава перспективата на следващите поколения“ (Brown et al., 1990: 173).

       Концепцията за „устойчиво развитие“ се появява в доклада на Световната комисия

по околна среда и развитие  (1987),  известен  като доклада Брундтланд.  Тя звучи по

сходен начин и декларира, че човечеството е способно да се развива устойчиво, т.е. да

удовлетворява  настоящите  си  потребности,  без  да  застрашава  възможността  на

бъдещите поколения да удовлетворяват своите.

       Има обаче разлика между „устойчиво общество“ и „устойчиво развитие“.  Във

втората концепция се появява понятие, което позволява различно тълкуване и поради

това е проблематично. 

       Това е понятието развитие. Какво представлява развитието и как се тълкува то,

отнесено към обществото? Проблемът е в това, че в рамките на наложената Западна
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парадигма на мисленето, развитието се разбира преди всичко в икономически смисъл.

Тогава  то  е  предимно количествено  и  е  разновидност  на  икономическия  растеж.  А

икономическият  растеж  обикновено  се  измерва  в  БВП  на  глава  от  населението  и

покупателна способност, т.е. чрез показателите на потребителското общество. По този

начин „огромното многообразие на човешкото съществуване се свива в тази линеарна

количествена концепция и след това се обръща в парични коефициенти“ (Capra & Luisi

2014:  369). В този случай основната цел на „устойчивостта“ е „да поддържа безкраен

растеж – ако приемем, както правят икономистите, че ролята на бизнеса е да осигурява

все повече и повече материални блага, като по този начин (вероятно) увеличава общото

благосъстояние“ (Ehrenfeld 2014). Такова „развитие“ предполага все по-увеличаващо се

производство  и  потребление  и  в  крайна  сметка  води  точно  до  проблемите,  които

добавката „устойчиво“ като че ли се опитва да разреши. 

        По този начин „доминиращите модели за устойчивост остават не само подчинени

на  императива  за  растеж,  присъщ  на  господстващия  модел  на  икономиката,  който

прониква във все по-глобализирания свят,  но и спомагат  за неговото насърчаване и

поддържане. На практика това означава, че хората винаги се насърчават да консумират

повече“  (Byrne  2016a:  41-42).  Ето  защо,  както  посочва Капра,  „ако  „развитие“  се

използва в сегашния тесен икономически смисъл, свързан с разбирането за неограничен

количествен  растеж,  такова  икономическо  развитие  не  би  могло  никога  да  бъде

устойчиво и терминът „устойчиво развитие“ би бил оксиморон“ (Capra & Luisi 2014:

370).

4.2.  Устойчивостта-като-процъфтяване

       Според мислителите, свързани с идеите на дълбоката екология в широк смисъл,

концепцията  за  непрестанен  икономически  растеж,  натрупване  и  потребление  се

основава на неправилната предпоставка, че материалните блага сами по себе си са тези,

които са признак за благополучие и могат да донесат удовлетворение.  Еколозите се

присъединяват към разбиранията на духовните традиции, че „материалният комфорт

сам по себе си не е отговор за човечеството“ (вж. Dalai Lama 2000). Ето защо те търсят

качествените  измерения  на  развитието.  Според  тях  то  не  трябва  да  се  измерва  в

количествените показатели на потреблението, а трябва да включва адекватно социално,

екологическо, етическо и духовно измерение. Пълноценното развитие би следвало да е

процес,  способстващ  за  разгръщането  на  собствения  ни  потенциал,  даващ  ни

възможност да открием и приложим творческите си способности, правещ ни щастливи
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във  взаимоотношенията,  показващ ни красотата  на  света  край  нас,  докосващ ни  до

духовното и най-общо даващ ни усещане за пълнота на живота. 

       В книгата си „Процъфтяване. Честен разговор за устойчивостта“ (Flourishing A

frank conversation about sustainability, 2013) Джон Еренфелд, изпълнителен директор на

Международното дружество за индустриална екология, и Ендрю Хофман, негов бивш

студент и впоследствие колега, представят своята идея, че растежът, който е мярка за

количество,  трябва  да  се  замени  с  мярка  за  качество.  Те  наричат  тази  мярка

„процъфтяване“  (flourishing).  Това  е  „мярка  за  пълнотата  на  живота,  а  не  някаква

материална метрика“ (Ehrenfeld 2014).  Процъфтяването e възникващо и „динамично

качество,  което  се  променя,  когато  се  промени  неговият  контекст“  (Ehrenfeld  and

Hoffman  2013:  17).  То  се  определя  като  „реализацията  на  чувство  за  пълнота,

независимо  от  непосредствения  материален  контекст“  (същ.).  Разглежда  се  като

„резултатът  от  това  да  се  грижим  за  себе  си,  за  другите  човешки  същества,  за

останалата  част  от  „реалния,  материален“  свят,  а  също  и  за  другия  свят,  тоест  за

духовния или трансцендентален свят“  (Ehrenfeld and Hoffman 2013:17)

       Концепцията за „устойчивостта-като-процъфтяване“ катгорично и недвусмислено

извежда разглеждането на устойчивостта от сферата на количественото измерване и я

поставя в „сферата на ценностите, етиката и философската дискусия“ (Byrne 2016a: 44),

където значение имат културното, личностното и духовното израстване. 

Процъфтяването включва следните аспекти: 

- пълноценно и грижовно отношение на човека към самия себе си, 

- пълноценно и грижовно отношение на човека към другите хора,

- пълноценно  и  грижовно  отношение  на  човека  към  света  извън  човека  (non-

human world),

- пълноценно отношение към духовността

       Тези аспекти напълно съвпадат с аспектите на екологичното отношение, които

изведохме в заключението на предната глава. 

       Тези  четири  аспекта  би  следвало  да  са  взаимно  свързани  и  взаимно  да  се

обогатяват. Отношението към себе си включва изненадващо оказващото се трудно за

много хора чувство на любов към себе си. То означава и процес на себеидентификация,

който  е  сложен  и  нееднозначен.  Както  показахме,  дълбоката  екология  говори  за

екологичен  аз,  а  това  означава  разширяване  на  себеусещането  ни  далеч  отвъд

границите на ограниченото его, там, където корените на нашата азовост се докосват до
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космическото и божественото. Тази много по-пълна себеидентификация е стимулираща

и води до по-цялостно себеосъществяване. 

       Грижата,  вниманието и разбирането  към другите  човешки същества  също се

разглеждат  като  едно  от  най-важните  средства  за  постигане  на  пълнота  в  живота:

„семейство, приятели, общност – това са източниците на най-голямата любов и радост,

които  можем  да  изпитаме  като  човешки  същества...  Намираме  духовна  пълнота  в

природата  или като помагаме на другите.  Никое от тези удоволствия не изисква да

консумираме земните ресурси и все пак всяко от тях е дълбоко удовлетворяващо... те

ни водят много по-близо до щастието от обикновените удоволствия като бутилка кока-

кола или нов миниван“ (Suzuki and Dressel 1999: 263-264). За Фритьоф Капра и Луиджи

„общността е най-мощният антидот срещу прекалената материална консумация“ (Capra

& Luigi 2014:374), а за Далай Лама „човешката обич, грижата за другите, усещането за

отговорност и усещането за общност – това е духовност“ (Dalai Lama 2000).

       Третият компонент на процъфтяването – пълноценното отношение към света извън

хората, включва разглежданото вече отношение към природата.  

       Освен това обаче, както вече коментирахме при разглеждането на екологичния аз,

професор Греъм Паркс, изтъкнат специалист в областта на сравнителната философия,

източната  естетика  и  екологията  (с  когото  имах  честта  да  разработвам  съвместен

проект), призовава да включим в това отношение не само биологичните организми, но

да преразгледаме и отношението си към обектите, които Западната традиция определя

като „неодушевени“. Това са природните обекти като скали, реки и планини, а също и

предметите, които са продукт на творческата дейност на човека и/или са станали част

от неговата лична или общностна история.

        Професор Паркс посочва, че отношението към нещата като към бездушни обекти

значително  обеднява  качеството  на  живота  ни  и  дори  може да  се  окаже  опасно.  В

зависимостта ни от пластмасата, която е навсякъде и може да замести всичко, както и

да изпълни всичко, включително стомасите на рибите и нашите собствени, той вижда

символ  на  „нефункционалната  ни  връзка  с  нещата  като  цяло:  ние  ги  придобиваме,

почти без да ги забелязваме, трупаме повече, отколкото ни е нужно и за колкото можем

да се грижим и накрая обикновено ги изхвърляме“ (Parks 2018: 214). Според Паркс това

отношение  е  пряк  резултат  от  манихейската  линия  на  дуализъм  на  душа  и  тяло,

преминала частично и в християнството, както и на картезианския светоглед, лишил от

душа животните и превърнал физичния свят в „неодушевена мъртва материя, огромен

машиноподобен механизъм“  (същ.  215).  Греъм Паркс посочва,  че – макар в  нашата
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традиция  да  разглеждаме  одушевяването  на  обектите  като  признак  на  примитивно,

невярно,  но все пак подчиняващо се на  законите  на логическата  дедукция мислене,

както е в разсъжденията за анимизма на Тайлър – „за повечето хора през по-голямата

част от човешката история светът естествено се е явявал одушевен, одухотворен и то от

самото начало“ (същ. 216). Това важи за всички древни култури, за нашите собствени

изначални  традиции,  но  е  получило  най-експлицитен  вид  в  ученията  на  даоизма,

конфуцианството  и  дзен-будизма.  В идеята  на  китайската  мисъл за  света,  буквално

„десетте хиляди неща“, като една енергия, ци, както и в идеята за взаимния отклик на

всичко  със  всичко професор Паркс вижда насока  за  обогатяване  на  собствените  ни

връзки със света, на нашите социални и личностни взаимоотношения.

       Четвъртият аспект на процъфтяването, духовността, може да се разглежда както

самостоятелно, така и като обуславящ, пронизващ и изпълващ всички останали.

       Важен момент,  който  бих  искала  да  отбележа  във  връзка  с  концепцията  за

устойчивостта-като-процъфтяване,  е,  че  тя  се  противопоставя  на  установената  в

Западната традиция парадигма на мислене и тълкуване на действителността и – явно

или не – е в унисон с източните, особено с китайските мисловни модели и принципи.

4.3.  Устойчивото  развитие,  нови  модели  на  реалността  и  древни  източни

учения

       Голяма част от еколозите, които можем да определим като „дълбоки“ в широк

смисъл,  подчертават,  че  „доминиращите  модели  и  концепции  за  устойчивостта

произтичат от и са в съответствие с господстващата обществена парадигма“, която е

нео-картезианска  (Byrne  2016a:  43).  Нейни основни характеристики са:  „дизюнкция,

редукция, опростяване“. Тя  представя развитието като насочен, подчинен на линейни

причинно-следствените връзки, детерминистичен път (същ.). 

       Като  определящи  черти  на  картезианския  модел  в  мисленето,  които  имат

отражение върху начина на отношение към действителността и не-устойчивостта  на

развитието,  се посочват дуализма на душа и тяло,  дух и материя,  разглеждането на

нещата като изолирани цялости, виждането за цялото като прост сбор от частите му и

пр. 

       Подходите, които се опитват да преодолеят недостатъците на остарялата парадигма

и да предложат нови модели на реалността, много се доближават до източните, особено

до тези, развити от китайските учения.
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       Самото разбиране за процъфтяването като „динамично качество, което се променя,

когато  се  променя  неговият  контекст“,  е  в  съзвучие  с  контекстуалното  мислене  в

китайската  традиция,  която  освен  това  справедливо  би  могла  да  бъде  наречена

„философия на динамичността“.

        Разглеждане на човека като непрестанно променящ се и контекстуално определен,

е много ясно в конфуцианството. Както посочва Джон Сантяго, докато за Аристотел и в

западната  мисъл  като  цяло  “личността  е  същностно  определена  (т.е.  определена  от

гледна  точка  на  уникалната  същност,  която  човек  има,  и  която  го  прави  напълно

завършена  личност)…  в  конфуцианската  традиция  личността  е  прогресивно

определена... човешкото същество не е нещо, което сме, а нещо, което правим и което

ставаме,...  не  е  същностен  заложен  потенциал,  а  това,  което  сме  в  състояние  да

направим от самите себе си”(Santiago 2008). При това човекът се разглежда не сам по

себе  си,  а  в  отношение  към всичко  и  най-вече  към  останалите  хора:  “Правенето  в

китайската концепция посочва как човек е вписан във взаимоотношенията си, така че

взаимно да определя и усъвършенства и собствената си природа, и тази на останалите.

Това означава, че природата на индивида не е предопределена по силата на това, че

човек  се  е  родил  с  определени  качества...  Тези  качества  просто  представляват

потенциал за растеж; те предоставят мрежа от възможности за прогресивно развитие и

съзряване на променящата се човешка природа” (същ.). По този начин “етичният живот

на отговорност към другите и индивидуалното процъфтяване са неразривно свързани”

(Wong 2001).  Ето  защо  за  тази  мисъл  от  съществено  значение  е  постигането  на

хармония. Хармонията е това, което трябва да съгласува отделните процеси. 

       Както видяхме, Паркс открива непосредствена връзка между очертаващото се и

необходимо екологично  съзнание  и отношение към света  и китайските и  японските

разбирания за енергията,  за  отклика,  за  единството и за равноценността  на „десетте

хиляди неща“.

       Фритьоф Капра прави преки паралели между източната мъдрост и постиженията на

съвременната наука и извежда принципа за взимодействие между ин и ян като водещ за

интерпретиране на процесите в обществото. 

       В  Доклада  на  Римския  клуб  изрично  се  изтъква  необходимостта  от  ново

просвещение, което да е подходящо за пълния свят и за устойчивото развитие, и се

подчертава, че то „трябва да обхваща добродетелите на баланса“ (Вайцзекер, Вийкман

2018: 10). Като символ на „балансирания контраст“, който „може да бъде творчески“, се

привежда концепцията за ин и ян, на която е отделен специален параграф.
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       Системният възглед за живота, изложен от Капра и Луизи в едноименната им книга

„The Systems View of Life: A Unifying Vision“  (Capra &  Luisi 2014), както и в други

публикации на Капра, като “The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living

Systems”  (Capra 1996),  представя  живота  като  мрежа,  в  която  най-важни  са  не

отделните  части  и  същности,  а  взаимовръзките  и  отношенията.  Това  е  в  пряко

съответствие  с  разбиранията  на  даоизма  и  конфуцианството,  а  също  така  и  с

концепцията за взаимозависимия произход на будизма.

       За Капра системното мислене е „истинска революция в историята на западната

научна  мисъл“  (Капра  2003:  29).  То  е  противоположно  на  аналитичния  и

редукционистки  подход,  според  който  „във  всяка  сложна  система  поведението  на

цялото може да бъде напълно разбрано въз основа на свойствата на неговите части“,

които също могат да се анализират чрез свеждане до по-малки съставни части. „Най-

голям шок за науката на XX век, посочва Капра, е фактът, что системата не може да

бъде разбрана с помощта на анализа“ (същ. 30). Свойствата на частите „могат да бъдат

осмислени само в контекста на по-голямото цяло“ (същ.). Ето защо системното мислене

„не  се  концентрира  върху  основните  „тухлички“,  а  се  интересува  от  основните

принципи на организацията“ (същ.). 

        Най-важни за него  са свързаността,  взаимоотношенията  и контекстта.  То се

занимава  с  организми  или  живи  системи,  при  които  съществените  свойства  са

свойствата на цялото, които нито една негова част поотделно не притежава.  Новите

свойства  възникват  въз  основа  на  взаимодействие  и  взаимоотношение  между

съставляващите, които дори не би трябвало да се наричат части, а по-скоро аспекти.

       Според  Капра  и  Луизи  системният  възглед  „представя  подходяща  рамка  за

концептуална  връзка  между  екологичните  и  човешките  общности.  И двете  са  живи

системи,  проявяващи  общи  принципи  на  организация.  Те  са  мрежи,  които  са

операционно затворени, но са отворени за непрестанен поток от енергия и ресурси; те

са самоорганизиращи се, оперират далеч от равновесието и се развиват посредством

присъщата им креативност,  водейки до появата на нови структури и нови форми на

ред“  (Capra &  Luisi 2014:  353). Въпреки че тези идеи се базират на тълкуването на

конкретни частно-научни постижения, те имат паралели с даоисткото разбирането за

реалността като дао, т.е. като непрестаннен и творчески разгръщащ се енериген поток. 

Разглеждайки  екосистемите  от  позицията  на  системния  възглед,  Капра  и  Луизи

формулират   принципите  на  тяхната  организация,  които  могат  да  бъдат  основни

принципи на екологията, както и насоки за създаване на устойчиви човешки общности.
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Най-важният  принцип,  от  който  следват  всички  останали,  е  принципът  на

взаимозависимостта: „взаимна зависимост на всички жизнени процеси един от друг –

това  е  естеството  на  всички  екологични  отношения“  (Capra &  Luisi 2014:  353).

Приложен към човешкото общество, този принцип означава, че „поведението на всеки

член  на  екосистемата  зависи  от  поведението  на  много  други.  Успехът  на  цялата

общност зависи от успеха на отделните й членове, а успехът на всеки отделен член

зависи от успеха на общността като цяло“ (съш.). 

       Принципът за взаимната връзка е водещ в даоизма и будизма, а в конфуцианството

директно е отнесен към разбирането за обществото.

       Основен принцип на  конфуцианката  етика  е  жън,  превеждан най-общо като

човечност, в смисъл както на човеколюбие, така и на качеството, което прави човека

човек. За конфуцианството и двата аспекта на значението са взаимно свързани. Какво

точно означава жън можем да разберем, ако се вгледаме в графичната етимология на

йероглифа.  Той (仁 )  се състои от знак за човек (人 )  и двойка (二 ),  т.е.  човекът в

отношение, във връзка: както с другите хора, така и с Небето и Земята – допълващата

го  двойка  от  триадата,  обозначаваща  космоса.  Така  основното,  което  прави  човека

човек,  е  начинът,  по  който  той  осъществява  взаимовръзката  си  с  другите  хора.

Благородният човечен човек винаги поставя в основата на своите постъпки ползата,

която те биха могли да имат за другите, а собствената си изгода поставя на заден план: 

Човечният се  стреми да  се  утвърди,  но  утвърждава  и  другите,  стреми се  да  се

развие, но развива и другите. (Конфуций, Луню 6:29)

       При това  другите  са не  само абстрактна  цялост,  а  жива,  реална и конкретна

общност.  Идеята  за  взаимовръзката  с  другите  като  определяща  в  крайна  сметка

добруването и  благополучието на  самия човек е  израз  на една важна източна  идея,

развита в пълнота и от будизма махаяна и неговия идеал за бодхисатвите – всичко е

взаимосвързано, постигането на съвършенство в изолация и изолираност е заблуда.

Ето защо човекът, който заема значимо място в учението на Конфуций, се разглежда не

сам  по  себе  си,  а  от  гледна  точка  на  мястото  и  функцията  му  в  обществото.  За

конфуцианския подход е важно да се разбере начинът, по който човекът би могъл да се

впише най-хармонично в обществото, така че то да функционира по най-правилния и

естествен начин. 

       Въпреки  че  трябва  да  се  съотнася  с  другите,  конфуцианският  нравствен

благородник трябва да бъде цялостен, да притежава вътрешна пълнота и завършеност,
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да е наясно с ценностите, които го ръководят, да не подражава, да не се уподобява и да

не следва сляпо другите. Това е и начин за постигане на хармония:

Благородният човек е цялостен и не се сравнява с другите, малкият човек се сравнява

с другите и не е цялостен (Конфуций, Луню 2. 14). 

       Цялостността, обозначена като кръг, е и символът на Небето, на промените, на

движението  в  годишния  кръговрат  и  в  денонощния  цикъл,  символът  на

взаимодействието на ин и ян,  защото човекът в  китайската  мисъл се разглежда и в

своята космическа съотнесеност.

       За китайската мисъл небето, човекът и земята са трите скъпоценности, великата

вселенска  триада.  Човекът  заема  средищното  място  между  тях,  но  е  немислим  без

съотнасянето си с тях. Между човека (и обществото) и космоса (в небесния си и земен

аспект) трябва да има хармонично съответствие. Така, освен взаимоотношенията, друг

акцент  на  конфуцианството  е  хармонията.  А  взаимоотношенията,  разглеждани  като

хармония, са вътрешно динамични, тъй като предполагат различия и път към постигане

на цялостността.  За китайската мисъл всички процеси откликват помежду си и имат

своето  тонално  съответствие.  Ето  защо  музиката  има  изключително  значение,  тя  е

както сакрална и космична, така и с точно определени социално-политически функции,

призвана да хармонизира природата и обществото. 

       Хармоничността,  различна  от  унифициращата  еднаквост,  е  и  една  от

характеристиките на носителя наконфуцианския  нравствен идеал:

Благородният човек е хармоничен, но не е уеднаквен. Малкият човек е уеднаквен, но не

е хармоничен. (Конфуций, Луню 13:23)

       Това разбиране представя начина, по който отделното би следвало да се вписва в

цялото, особеното – в общото, индивидът – в обществото. В рамките на традицията,

свързана с конфуцианското мислене, би било правомерно отношението между тях да се

сравни  с  отношението  между  отделните  музикални  тонове  и  цялостната  музикална

структура, която те изграждат, в която са почти неразличими, но която е такава, каквато

е,  благодарение  на  тях.  Конфуцианството  разглежда  единичното  не  като  отделно  и

обособено и поради това дисонансно, не като унифицирано и обезличено, при което

вместо  „мелодия”  би  се  получил  монотонен  равен  тон,  а  като  значимо  в  своята

уникалност, която обаче задължително трябва да е в съзвучие с всички останали, за да

се постигне хармонията на цялото.

       За Капра и Луизи съзвучието на многообразието също е много важно. То е един от

принципите на екосистемите, които могат да се приложат към човешките общности.
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Според тях колкото  по-сложна е  мрежата,  толкова по-богати  са  нейните  модели на

взаимовръзки и тя ще е по-устойчива. Разнообразието означава наличие на множество

различни  взаимовръзки  и  подходи  към  един  и  същи  проблем,  а  това  създава

устойчивост, разбирана като способност за адаптация към променящи се ситуации. При

това,  също  като  при  идеята  за  хармоничността,  „разнообразието  е  стратегическо

преимущество само когато общността наистина е взаимосвързана, а не е фрагментирана

на отделни изолирани групи и индивиди“ (Capra & Luisi 2014: 356).

       Друг принцип на екосистемите е гъвкавостта. Капра и Луизи изтъкват, че мрежата

на живота е гъвкава и вечно флуктуираща. Колкото повече възможности се поддържат

флуктуиращи,  толкова  по-динамична  е  системата  и  толкова  по-голяма  е  нейната

гъвкавост,  а  оттам  и  способността  й  да  се  адаптира  към  променящите  се  условия.

„Загубата на гъвкавост означава загуба на здраве“ (същ.)

        Гъвкавостта и флуктуацията са понятия, които могат да се открият в даоизма.

Самото  дао  е  флуктуиращо,  а  идеал  за  даоистите  е  гъвкавостта,  чрез  която  сме

непрестанно отворени към промените и едновременно изцяло присъстващи в пълнотата

на мига. 

        Капра показва,  че базовият модел на живота е мрежа, затова връзките не са

линеарни, а предполагат множество обратни връзки и витки. При това в екосистемите

линеарната причинно-следствена верига е много рядка.

       В китайската мисъл причинно-следствената връзка почти не се разглежда. Затова

пък се обръща внимание на взаимоотношенията, които Юнг нарича синхроничност и

които можем да изразим с термина отклик. Откликът не е причинната взаимовръзка, а

взаимовръзката на съ-случването, на синхроничността, при което събитията като че ли

преминават едно в друго и взаимно се извайват. Затова за китайската мисъл средата или

„другото“ е от изключително голямо значение.

       Според Капра и Луизи разбирането за взаимната връзка прави партньорството –

стремежът да се свързваш, да установяваш връзки, да живееш във възимност и да си

сътрудничиш – същностна черта на устойчивите общности. Докато преобладаващият

модел  на  икономическо  развитие  акцентира  върху  конкуренцията,  експанзията  и

доминацията, екологията поставя ударението върху сътрудничеството, съхранението и

партньорството.

       Двамата мислители подчертават,  че тези принципи са взаимосвързани,  „те са

просто  различни  аспекти  на  един  единствен  фундаментален  модел  на  организация,

който позволява на природата да поддържа живота милиони години“ (Capra &  Luisi
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2014: 354). Затова според тях „Устойчивостта не е индивидуално свойство, а е присъща

на цялата мрежа от взаимовръзки. Тя винаги включва цялата общност. Това е дълбок

урок, който трябва да научим от природата. Начинът да поддържаме живота означава

да  изграждаме  и  да  подхранваме  общност.  Устойчивата  човешка  общност

взаимодейства  с  други  общности  –  човешки  и  не-човешки  –  по  начини,  които  им

позволяват да живеят и се развиват според собствената  им природа“ (Capra &  Luisi

2014: 354-355).

       Докато в подхода, прилаган от Капра и Луизи, знанието за източната мъдрост и

нейното присъствието е налице, макар и да не е винаги конкретно заявено, съществуват

и подходи,  представящи смяната  на мисловната  парадигма  и принципите  на новото

екологично  мислене,  при  които  паралелите  се  получават,  без  да  са  търсени  и

припознати.

       Така френският философ и социолог Едгар Морен очертава контурите на една нова

парадигма  на  сложността  (Morin  2008:  5),  в  чиято  основа  е  разглеждането  на

взаимодействието  между  агонистични  (противоположни,  но  все  пак  допълващи  се)

тенденции.  Той  показва  как,  според  принципите  на  непредопределеността,

саморганизацията и диалогичността,  може да се постигне пропорционален баланс на

тези  тенденции,  който  би  подпомогнал  появата  на  развиващи  се,  устойчиви  и

процъфтяващи системи. 

       Следвайки  идеите  му,  Едмънд  Бърн,  професор  по  инженерна  химия  от

университета  в  Корк,  представя  виждане  за  развитието  и  устойчивостта,  което  се

базира  на  процесуален  подход  към реалността  и  съвременни  научни  разбирания  за

неподлежащата  на  редукция  сложност  и  неизбежната  неопределеност  (Byrne  2016a,

2016b). Той развива концепцията за един „интегриращ подход“, при който „прогресът“

и  „устойчивостта“  са  в  непрестанното  диалектическо  равновесие  между

противоположните и допълващи се крайности на неизбежната несигурност и контрола.

Въпреки че във философски план Бърн се позовава на Хераклит и Уайтхед, неговите

идеи,  както  и  тези  на  Морен  имат  голяма  близост  с  даоизма  и  концепцията  за

взаимодействието  на  ин  и  ян.  Взаимното  присъствие  на  допълващи  се

противоположности,  изразено  в  знака  за  взаимодействието  на  ин  и  ян,  разкрива

динамиката на света като непрестанно търсене и намиране на баланс между тях, така че

единият полюс на диадата се разкрива само чрез другия и непрестанно присъства в

другия.  А  разбирането  за  дао  като  път,  който  не  е  предопределено  и  насочено

еднолинейно  русло,  а  вариативен  процес  и  разгръщане,  следващ  творческата
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спонтанност,  балансиращ  между  спонтанността  и  установените  енергийни  модели,

действащ чрез не-правене, има несъмнени паралели с разбирането за процесуалността,

постигаща пропорционален баланс между предопределеност и случайност, контрол и

автономия, контрол и хаос. Ако човекът на дао съумее да разкрие естественото течение

на  потока  в  себе  си,  съхранявайки  баланса  между  бдителност  и  релаксираност,

спонтанност и подчинение на космичните ритми, той ще е постигнал творческа пълнота

в  живота.  Ако  обществото  съумее  да  постигне  пропорционален  баланс  между

„агонистичните  тенденции  на  контрол  и  безредие,  на  сили  на  привличане  и

дисипативна ентропия“ (Byrne 2016a: 58), то ще процъфтява.

       В съзвучие с идеята за непредопределеност и нелинейност на парадигмата за

сложността, дао също не е предопределено. При това съвсем не е задължително то да е

в  единствено  число,  т.е.  за  даоистите   реалността  е  вариативна,  тя  съвсем  не  е

единствена и предзададена, а е по-скоро възможност за много, разгръщащи се във всеки

миг, нови реалности. Затова и този, които следва дао, трябва да е отворен и гъвкав,

приличен  на  малко дете,  неясен  и  смътен,  а  не  фиксиран  и определен,  трябва да  е

баласиращ между различните състояния и възможности,  като че ли преминава зиме

през заледен поток (Даодъдзин, 15).

       В даоизма се говори за сливане с дао, но това не означава постигане на и/или

вливане в някаква външна реалност, а свободно отпускане в потока, който непрестанно

се разгръща чрез нас, и който сме и самите ние, както и всичко около нас. Това сливане

с дао е и един от смислите на даоисткия принцип за не-правене, ууей, чиито друг израз

е спонтанността, дзъжан (или от само себе си такова). Не-правенето се отнася към това,

което можем да наречем “външно”, а спонтанността към това, което можем да наречем

“вътрешно”  изразяване.  Спонтанността  и  неправенето  предполагат  да  не  се

разглеждаме като изолирани в определени граници, да не се стремим да налагаме цели

и  намерения,  а  да  разкрием  и  разгърнем  непресекващия  потенциал  на

всеподновяващите  се  и  неизчерпаеми  възможности,  защото  Дао  е  пусто,  но

възможностите за неговото действие са неизчерпаеми (Даодъдзин, 4)

Това разбиране  за  потока  като  възможност  е  израз  на  разбирането,  че  светът  не  се

състои от устойчиви същности и субстантивни единици, а от енергийни процеси, които

са в непрестанно изменение и преобразуване.

       По подобен начин в  една от  школите  на  будизма  дхармите,  или нетрайните

психофизични единици на съществуващото, се разглеждат като непрестанно и в крайна

сметка безпричинно възникващи (и съответно изчезващи) във всеки миг.

92



       Промяната е друг от най-важните термини в китайската мисъл, който насочва към

баланса  между  адаптивност  и  спонтанност.  Промяната  не  се  разглежда  като  нещо

външно  и  странично  спрямо  човека,  а  човекът  не  е  нито  външен  наблюдател  на

ставащото,  нито независим субект,  който по един или друг начин въздейства  върху

действителността.  Взаимната  промяна  и  трансформация  са  трансиндивидуални

(Жьолен, 2001: 70) и предполагат субект-обектна съгласуваност и взаимност. Именно

взаимността на вътрешно и външно, на микрокосмос и макрокосмос е това, чрез което

човешкото съществуване придобива пълнота.

       В съответствие с разбиранията на съвременната физика за взаимодействие между

субект и обект, китайските системи също непрестанно подчертават взаимната връзка

между  вътрешните  и  външните  промени.  За  тях  няма  нищо  фиксирано,  нищо

неизменно  дадено.  Нито  обкръжаващото  човека,  нито  самия  човек  могат  да  се

разглеждат  като  себедостатъчни  цялости.  Затова  един  от  каноничните  текстове  на

китайската  мисловност,  Идзин,  или  Книга  на  промените,  представя  енергийните

състояния,  през  които  преминават  процесите  във вселената,  като  енергийни кодове,

явяващи  се  двустранен  преход  между  вътрешното  и  външното,  между  човека  и

природата, между микро и макрокосмоса. 

       Китайската мисъл разглежда света като процес, който няма битие и същности, а – в

съответствие с терминологията,  унаследена от Хераклит – „ставане”.  Ставането не е

предзададено,  то е спонтанно, свободно и все пак хармонично разгръщане на събития,

които създават познатата и все пак винаги нова реалност. Ето защо балансирането на

неулвимата межда между стабилността и промяната, идващото и отиващото си, между

единичното  и  общото е  истинско  изкуство  да  се  живее в  пълнотата  на  мига,  което

разкриват  китайските  мислители,  особено  даоистите.  Техните  учения  са  истински

указания за живеене в пълнотата на мига и творчество на ежедневието.

       Неслучайно Капра и Луизи отбелязват,  че „основното екологично знание“ е и

„древна  мъдрост“  (Capra &  Luisi 2014:  356).  За  тях  начинът  да  я  постигнем е  чрез

екологична грамотност. Тя “изисква системно мислене, което включва превключване от

перспективата на обектите към перспективата на отношенията“ и „преход от икономика

на благата към икономика на услугите и потока“ (Capra & Luisi 2014: 373). Движението

за екологична грамотност, за което те ратуват, ще допринесе за „дълбока промяна на

мисленето и ценностите – от линеарните системи на извличане на ресурси и натрупване

на продукти и отпадъци към циклични потоци на материя и енергия; от акцент върху

предметите и природните ресурси към акцент върху услугите и човешките ресурси, от
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търсене  на  щастие  в  материалните  притежания  до  намирането  му  в  обогатяващи

взаимоотношения“ (Capra & Luisi 2014: 374).

       Истинското устойчиво развитие според двамата учени, еколози и мислители се

базира на признаването, че сме „неразделна част от мрежата на живота, на човешките и

не-човешките общности, и че усилването на достойнството и устойчивостта на всяка от

тях ще усили и всички останали“ (същ.).

       Оптимистично е, че в книгите си Капра посочва множество дейности, които се

разгръщат по света, за да се постигне такава екологична грамотност. Същевременно не

можем да не признаем,  че „старото“ със всички сили се мъчи да противодейства на

новото. Капра е убеден, че постиженията на съвременната наука, които утвръждават

валидността  на  системния  подход  и  важността  на  взаимоврзките,  ще  доведат  и  до

промяна в мисленето и отношението към света. Тези постижения обаче не се изучават в

училище  и  не  стават  достояние  на  хората.  Аналитичният  подход,  картезианската

парадигма, механистичната физика, дисекцията на живото – това продължава да бъде

основата на обучението. 

5. Заключение

       В това изследване представихме връзката на дълбоката екология с религията и

вижданията на дълбоката екология за устойчивото развитие.

       Видяхме,  че без да се свежда до наука,  религия или техен синтез,  дълбоката

екология може да бъде разглеждана като истинско поетично състояние на осъзнаване

на непосредствената реална и очевидна цялост, която на Изток се нарича Пустота, за да

се уточни нейното всепоглъщащото и безотносително присъствие. Достигането до това

осъзнаване  и  съобразни  действия  –  така  могат  да  бъдат  определени  задачите  на

екологията,  която  не  бива  да  бъде  просто  научно  или  философско  знание  за

взаимовръзките,  а  и  произтичащите  от  това знание  трансформации на  съзнанието  и

действията.  В  такъв  случай  според  мнозина  изследователи,  за  да  не  изпаднем   в

противоречие с етимологията на думата, коректно би било да се  говори  не за еко-

логия,  а  за  еко-софия,  както  правят  Арн  Нес  и  Хенрих  Сколимовски  или  за  еко-

състояние  или  еко-преживяване,  или  дори  за   еко-изъм  в  противовес  на  его-изма

например.

       Съпоставим ли екологията и религията, ще видим, че и в двете става въпрос за

връзка, единство – на човека с природата или на човека с Бога или може би на човека с

Бога в природата. 
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       Съпоставката може да  тръгне от етимологията на думите: „повторно свързване“ за

религията и „знание за дома“ за екологията. С какво се свързваме според религията?

Явно с нещо,  с  което сме разделени,  чиято  липса усещаме.  Независимо дали то се

интерпретира като собствената ни дълбока същност, то е нещо, което преживяваме като

намиращо се извън нас, или нещо, от което се отграничаваме, но с което копнеем да се

отъждествим. Това е нашето навън. Това е пътуването, Пътуване на душата към Бога.

Това  пътуване е може би надълбоко в собственото ни сърце.  А може  би  пътят навън е

само начин да открием пътя навътре. 

       Екологията ни говори за дома. Това е мястото, където се намираме. Това е нашето

настояще, присъствието, което е станало част от нас, екологичният Аз, който включва и

заобикалящото го. Това е всеизпълващото обкръжение, за  което не си даваме сметка. 

Домът и пътуването. Пътуването и домът.  Пътуване, при което откриваме себе си и

дом, в който откриваме другото. Другото като част от себе си. Пътуването – връзките,

които търсим, към които се стремим. Домът – връзките, които не осъзнаваме, но които

трябва да преоткрием. Има много пътища, но домът е един.  Или  може би пътят е

нашият дом, а домът е пътят ни?

       Религията се занимава с връзката на човека с висшата духовна реалност – Бога.

Екологията се занимава с дома на човека – околната му среда. 

       Отношението Бог-човек в религията е основно. То може да бъде разширено до Бог -

човек - природа. Това отношение е вертикално.То обикновено е еднопосочно – от бога

към човека или от човека към Бога. Метафорите за него са свързани преди всичко с

идеята  за  височина,  за  изкачване.  Отношенията  между  другите  компоненти  на

релацията,  а  именно  между човека  и  природата,  са  подчинени  на  това  определящо

отношение.

        В екологията основно е отношението човек – природа, а както разбрахме и човек-

човек  (включително  и  обръщане  към  самия  себе  си).  То  се  разгръща  предимно  в

хоризонтален план – отношението на човека със заобикалящата го реалност, която е от

същия или сходен порядък със него самия . 

       Доколкото човекът е основен компонент и в двата вида релации (тази на религията

и тази на екологията), то проблемът за човека и мястото му в света са първият пункт, по

който можем да съпоставяме екологията и религията и да търсим техните прилики и

отлики. 

       В религията  човекът се  опитва да  надмогне  своята  природна същност,  да се

уподоби,  колкото  е  възможно  повече  на  духовния  си  първоизточник.  Основно  е
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отношението Бог-човек. Природата обикновено е само фон, върху който се разиграва

човешката  история с Бога. Може схематизирано да се каже, че в религията човекът се

стреми да преодолее противоречията, породени от природното му съществуване, чрез

стремеж към една  по-висша  духовна същност.

       В екологията виждаме проблема,  поставен  по  обратния начин. Творческата,

активна същност на човека го е изправила пред криза, която заплашва физическото му,

биологичното  му  съществуване.  Да  се  осъзнае  човекът  не  просто  като  творящ   и

действащ субект, противопоставен на природата, която е само материал в ръцете му, а

като  неразделна  част  от  самата  тази  природа,  включен  в  кръговрата  на  нейните

процеси,  това  става  задача  на  екологията.  Докато  при  религията  става  въпрос  за

единството на човека с Бога, тук става въпрос за единството на човека с природата. 

       За дълбоката екология обаче двата аспекта не са противоположни, а по-скоро

допълващи  се.  Както  показахме  при  разглеждането  на  даоизма,  осъзнаването  на

включеността на човека във всеобхватността на цялото, е дълбоко творчески процес.

Дълбоката екология се стреми да разгърне именно такова творчество на ежедневието,

при което най-важно е процъфтяването.

       Природата  е  другата  точка,  (след  проблема  за  човека  и  неговата  творческо-

преобразуваща  и  биологично-природна  същност)  където  можем  да  търсим

взаимодействието – противопоставяне или приближаване – на екология и религия.

       Как стои въпросът в религията? Има два основни начина, по които се възприема

природата, които можем да означим като: Природата-Богиня и Природата – огледало на

Бога.В далекоизточните и в древните езически религии природата се разглежда преди

всичко в първия смисъл. 

       Актуално е как монотеистичните религии възприемат природата. Отношението е

двойствено  –  от  една  страна  природата  е  царството  на  греха,  противопоставено  на

царството на духа. Но от  друга страна природата е делото на Божиите ръце, в нея е

отразена божествената премъдрост. По думите на Виктор Юго: "Природата е маската

на Бога". 

      Така първият начин,  по който можем да разглеждаме природата е като Божие

творение.  Това един религиозен,  богоцентриран подход, при който висша ценност е

Богът  и  всичко  останало  е  съотнесено  спрямо него.  При този  подход ценността  на

природата  се  определя  от  еднаквата  й  ценност  пред  Божиите  очи,  от

добросътворенноста на всичко („И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде

добро“ – Битие 1:31).
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       При отношението на екологията към природата също може да се види определена

двойственост. Традиционната екология, разбирана преди всичко като наука за околната

среда  и  взаимодействията  в  нея,  следва  традиционния  антропоцентричен  научен

подход.  При  него  човекът  и  неговите  интереси  представляват  висша  ценност,

природата е просто обект на човешка дейност,  средство за задоволяване нуждите на

хората,  нещо,  което  трябва  да  бъде  овладявано  и  покорявано.  Тук  става  въпрос  за

противопоставяне на човека  и природата.  В този  случай решението  на  екологичния

проблем се търси чрез усъвършенстване на самите способности на човека да променя

околната среда, да усъвършенства технологиите, чрез които взаимодейства с нея. 

       Друг е въпросът, когато говорим за екологията в широк смисъл. Тогава тя е не само

наука, не просто знание за взаимодействията и взаимовръзките, но и дълбока вътрешна

осмисленост на тези взаимовръзки, духовно преживяване. Тогава за нея природата не е

просто обект за изучаване, процесите, които се извършват в нея не интересуват човека

само дотолкова, доколкото касаят собственото му добруване – природата  се превръща

в ценност  сама по  себе  си,  независимо от  специфичните  цели на  човека.  При този

екоцентричен подход човекът се разбира като неразделна част от природата, а връзките

и взаимодействията между обектите стават определящи или поне не по-малко важни,

отколкото самите обекти. 

       Дълбоката екология разчита на вътрешна промяна на отношението на човека към

заобикалящото  го,  която  може  да  се  осъществи  чрез  опит,  приближаващ  се  до

мистичния,  или  чрез  обучение.  Този,  като  че  ли  до  голяма  степен  просветителски

подход, се подкрепя от една страна от усилена социална активност и мащабни проекти.

От  друга  –  той  се  базира  на  откритията  в  съвременната  наука,  която  все  повече

осъзнава значимостта на взаимоотношенията и взаимодействията. От трета – той има

подкрепата на религиозни и духовни традиции и учения.

       Според концепциите за взаимосвързаността на системния подход, промяната на

всеки  елемент  от  системата  неизбежно  се  отразява  на  всички  останали  и  в  крайна

сметка – на цялото. Ето защо дълбоката екология поставя и дълбока отговорност пред

всеки човек – да действа така,  че неговите  действия да спомагат  за добруването на

цялото, което в крайна сметка ще доведе и до неговото добруване.

       В началото на това изследване цитирах думите на Стефан Хардинг за дълбокото

преживяване, което може да ни постави по пътя на дълбоката екология. Като пример

той  дава  преживяването  на  американския  природозащитник  Алдо  Леополд,  оказал

голямо влияние върху представите за екологична етика с книгата си  "A Sand County
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Almanac" (1949). В тази книга екофилософът разказва какво е променило самия него.

Това било убийството на вълчица, което Леополд извършил, искрено убеден, че прави

нещо полезно. Когато се приближил и видял гаснещия зелен пламък в очите й обаче,

той с осъзнал, че „имаше нещо ново за мен в тези очи, нещо, известно само на нея и

планината. Аз мислех, че тъй като по-малко вълци означават повече елени, то никакви

вълци ще  означават  рай  за  ловеца.  Но  след  като  съзрях  зеления  пламък  да  умира,

усетих, че нито вълчицата, нито планината са съгласни с това виждане“ (Leopold, цит.

по  Harding 2002).  „Може би  е  възможно  да  разберем  какво  има  предвид  Леополд,

когато казва, че вълкът не е съгласен с това виждане, но как би могла безжизнената,

инертна  планина  да  бъде  съгласна  или  несъгласна  с  нещо?“  (същ.),  пита  Стефан

Хардинг, заставайки иронично на позицията на повечето хора, за които това наистина е

така. И за да покажа, че за някои култури, а и за изкуството като цяло такова виждане е

нещо съвсем естествено, ще завърша с думите на известния китайски поет от династия

Тан Ли Бо (701-762):

Изчезна ято птици в небесата.

Отмина ме и този облак скитащ.

Оставам насаме със планината

и гледаме се, без да се наситим.
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III.Религиозната архаика: модерни трансформации
(български контекст)

1. Архаика и модерност в перспективата на сакралното. Увод

Личният  ми  опит  и  търсения  през  последните  години  ме  срещнаха  с

психоанализата и откриха пред мен поле за изследване на вътрешни хоризонти. Относно

работата ми стоят въпроси, свързани с експлоатирането или припознаването на древните

свещени места (скално-изсечени мегалитни комплекси на територията на България) в

нашето съвремие, отношението на хората днес към древните светини. 
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През  последните  няколко  години,  съпътствани  от  множество  археологически

открития и опити за цялостно представяне живота и обредните практики на тракийската

култура,  се  забелязва  повишаване  на  интереса  на  местното  население  към  древните

сакрални  места.  В  района  на  мегалита  край  Бузовград  се  възстановяват  обредните

практики – поклонници се събират в деня на лятното слънцестоене, за да се помолят за

здраве и да станат свидетели на мистично тайнство – в случая навлизане на слънчевия

диск при залез в скалната арка, символизираща преминаване отвъд или обезсмъртяване. 

Архитектурната абстракция на скалните комплекси е преди всичко усвояване на

пространството.  Свещеният  участък,  каквато  и  форма  да  има  и  какъвто  и  терен  да

обхваща,  е  мислена  святост  със  строго  функционално  предназначение  на  линейната,

правоъгълната  или  кръговата  си  структура.  Мегалитът/скалата  като  знак,  като

означаващо  възгледите  на  човека  в  древността  за  заобикалящия  го  свят.  Скалните

комплекси като означаващи възприятието за природните цикли, природните явления и

значими процеси, свързани с ежедневието на човека привличат внимание и днес. Ние

сме заобиколени от информация и имаме достъп виртуално и реално до всички места,

които са били почитани от нашите предци. Това води до масово посещение на туристи и

поклонници, които искат да се докоснат до свещения свят на древните; някои тръгват в

търсене  на  своя  корен,  други  водени  от  чисто  любопитство,  трети  –  въвлечени  в

историята искат да преживеят нещо сакрално, което да ги свърже с миналото и с техния

вътрешен свят – толкова близък и в същото време толкова непознат и далечен. 

Този процес извиква на преден план няколко въпроса – доколко в тази масовост и

достъпност  свещеното  успява  да  запази  своето  величие  и  не  става  ли  то  банално,

ежедневно и профанизирано в представите на съвремения човек; бързата употреба на

всичко материално в съвременния свят не води ли и до желанието на употреба на всичко

свято  и  сакрално;  доколко  оставаме  свързани  истински  с  този  свещен  процес  на

почитане на нашите богове и доколко можем да овладеем желанието си да се докоснем

до всичко, което е било обожествено в миналото. 

Моят копнеж е за забавяне – озаптяване на нашето желание да имаме всичко тук,

сега и на всяка цена. Утъпканите пътеки нашият път ли са, или искаме да вървим по тях,

за да чувстваме принадлежност към общото? И доколко сакралното успява да остане

сакрално, и не се ли изкушаваме да профанизираме святото, за да стане то достъпно и

по-лесно разбираемо. Липсва ми граница, усещам завземане – всеки иска святото за себе

си, a то е толкова лично и не се нуждае от масовост, признаване или съобщаване. 
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Поставям  си  въпроса  за  религиозните  вярвания  на  съвременния  човек  –  кого

почита, в какво вярва, на кого се моли. По какъв начин „възкръсват“ древните обичаи,

предавани  векове  наред  в  българския  фолклор.  Обръщам  поглед  към  корена,  към

изначалното отделяне на човека от природата.

2.Човекът и природата: съзнателно и безсъзнателно; митологично и сакрално 

Човекът е едновременно неотделима част от природната цялост, но и нещо външно

за нея – страничен наблюдател и ползвател. Той е подложен на влиянието на природните

сили, принуден е да води борба за оцеляването си. В този постоянен контакт с природата

човек  се  проявява  не  само  като  обект,  но  и  като  субект,  “започва  отначало

подсъзнателно,  а  с  течение  на  времето  все  по-целеустремено  да  следи  природните

превъплъщения, да извлича за себе си поуки и ползи съобразно техния ход, за да стигне

до положението принудително да ги нагажда към своите нужди” (Николов, 1999: 23).

Трябва да се има предвид, че “историческият подход при изучаването на психиката

на човека, т. е. изучаването на оня момент, в който животното е станало човек, до днес в

развитието на човечеството съдържа много и неуточнени проблеми. Тук се включват

проблема за биологичното и социалното в човешката психика, проблемът за ролята на

средата и обществото за развитието на психиката, включва се проблемът за ролята на

създаването и създаденото от човека...” (Трифонов, 2002: 46). Ще обърна внимание на

позицията на К. Г. Юнг за отделянето на съзнателното от безсъзнателното.

Човекът от първобитното общество се отделя от “майката-природа”. Този процес се

преживява  като  разрив  между  съзнателното  и  животинската  безсъзнателност,

възникването  на  субект  –  обектното  отношение.  С  развитието  на  съзнанието,  което

според Юнг все още не мисли, а възприема, пропастта между него и безсъзнателното се

задълбочава.  Пред  човека  възниква  проблемът,  засягащ  приспособяването  му  към

собствения му вътрешен свят. В границите на безсъзнателното не съществува времево

диференциране на минало, настояще и бъдеще. Съзнателното има времева структура,

която разделя времето на отделни модуси. Разтревоженото съзнание се успокоява чрез

създаването  на  символи  и  на  символни  структури.  Първоначалната  хармонията  се

възстановява с помощта на магии, ритуали и митове (Юнг, 1991: 16). Човешката психика

представлява  цялостност  на  безсъзнателни  и  съзнателни  процеси.  Обособяването  на

съзнателното  като  отделно  от  безсъзнателното  води  до  загуба  на  равновесие.  В

безсъзнателното  се  появяват  схеми,  които  се  визуализират  от  съзнателното  като

“образи” (архетиповете на Юнг), които са основа за създаването на различни митологии
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и вярвания,  чрез  които  се  “компенсира”  едностранчивостта  на  съзнанието.  В  своите

изследвания Юнг пише: “У пророците и поетите към собствения им глас често се добавя

и друг,  идващ от глъбините  глас  като  друга  личност.  На съзнанието  му се  удава  да

овладее това съдържание и да му придаде художествена или религиозна форма”. Според

него  всеки  вид  “отклонение”,  което  се  наблюдава  при  пророците,  и  за  което  има

интуиция,  “далеч  превъзхожда  съзнателния  ум”;  те  долавят  някои  праформи,  които

впоследствие авторът определя като “архетипове на колективното безсъзнателно” (пак

там).  Самото  “колективно  безсъзнателно”  се  явява  резултат  от  живота  на  рода,

акумулира опита на предишните поколения, присъщо е на всички хора и се предава по

наследство; под влияние на тези праформи се изгражда основата на личността, израства

индивидуалната  психика.  Компонентите  на  колективното  безсъзнателно  Юнг  нарича

архетипове. Те са автономни и не се определят от съзнанието, напротив, способни са да

влияят върху него и са основа, на която израства индивидуалната психика. 

“Теоретичното  изграждане  на  картината  на  света  започва  в  точката,  в  която

съзнанието  за  първи  път  провежда  ясна  разлика  между  “привидност”  и

“действителност”,  между  чисто  “възприетото”  или  “представеното”  и  “истински

биващото”, между “обективното” и “субективното” (Касирер, 1998: 113).

Изначалният  опит  за  обработване  на  архетипните  образи  се  извършва  в

митологията  –  в  нея  се  осъществява  преработването  на  “страшните  образи”

(визуализираните  от  съзнанието  схеми)  от  заобикалящата  действителност  в  символи,

“най-прекрасни  по  форма  и  всеобщи  по  съдържание”  (пак  там:  15).  Юнг  определя

митологичното мислене като поток на образи,  а не на понятия,  което се обуславя от

разделянето на мисленето на два типа – логическо и интуитивно.  “Митологията едва

различава външно от вътрешно”, но ясното разграничение става реалност след появата

на  науката,  с  което  е  възможно  да  се  проследят  разликите  между  логическото  и

интуитивното мислене. Първото протича в съждения и умозаключения, осъществява се

чрез различни понятия и е насочено към външния свят. Целта е да се установи контрол

над реалността. Интуитивното мислене, от своя страна, протича като поток от образи. То

води до адаптация към вътрешния свят.  Чрез тази диференциация,  която прави Юнг,

можем да разберем как хората в древността се отнасят към митовете – не ги съчиняват, а

ги  преживяват;  митовете  представляват  техния  психичен  живот.  Митът  дава  една

метафорична  гледна  точка,  но  не  е  обяснение  или  поличба,  той  е  пресъздаване и

повторение на възникването на нещата.
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Разривът  между  съзнателното  и  безсъзнателното  определя  в  голяма  степен

поведението  на  човека.  Това  е  причината  за  произхода  на  различните  дейности,

поведения и ситуации, в които човек се стреми да преодолее тази пропаст. 

В  своите  изследвания  на  безсъзнателното  и  проявлението  му  в  сънищата,  Юнг

предприема сравнение между съвременния и примитивния човек, защото смята, че този

аспект е важен, за да се разбере “склонността за създаване на символи и на ролята на

сънищата за тяхното изразяване”. В своята дългогодишна практика, Юнг установява, че

много  от  сънищата  на  съвременните  хора  са  “образи  и  асоциации,  аналогични  на

примитивните  идеи,  митове  и  ритуали”.  За  хората  от  древните  цивилизации

съновиденията и халюцинациите са били източник на опит, който са възприемали като

“божия милост, доколкото именно в тях ние встъпваме в пряк контакт с колективното

безсъзнателно”. Архетиповете се проявяват в сънищата, които за психолозите са основен

източник в изследването на безсъзнателното. Светът говори чрез символи – пише Юнг.

Колкото повече символът е архаичен и дълбок ...,  толкова повече той се превръща в

колективен и универсален. 

Човекът е реалност, която е трудно определима и колкото повече се отдалечаваме

от нея чрез абстрактни представи, толкова повече ни убягва същността му. За да сме

наясно с развитието й трябва да умеем да разбираме нейното настояще и минало. Това е

една  от  причините,  поради  която,  според  К.  Г.  Юнг,  „разбирането  на  митовете  и

символите  е  от  такова  голямо  значение”  за  нас  (Юнг,  2003:  62).  Способността  за

създаване  на  символи и причините  за  тяхната  поява  можем добре  да  разкрием като

изходим  от  разбирането  на  Юнг  за  човешката  психика  и  нейните  две  страни  –

съзнателна и безсъзнателна,  като разривът между двете е основната причина,  поради

която  човек  започва  да  “произвежда”  символи.  Познаването  на  първообразите  и

символите е необходимо на съвременния човек, защото символите никога не изчезват, те

само променят облика си,  прикачат им се различни маски.  Привидното изчезване на

символите  е  резултат  от  непрекъснатото  откъсване  на  съвременния  човек  от

“свещеното”.  Юнг посочва,  че “в света на примитивния човек нещата не притежават

точно  определени  граници,  както  в  нашите  “рационални”  общества.  Днес  ние  се

дистанцираме все повече от природата и загубваме връзката си с нея, благодарение на

десакрализация  на  всички  дейности  и  принизяването  им  единствено  до  света  на

ежедневието.  Светът  на  вещите,  който  доминира  в  съвременното  общество,  ни

отдалечава от “свещеното”, води до потискане и отслабване на нашата сетивност.  Но

ние  трябва  да  осъзнаем  колко  много  дължат  историческите  общества  на  своите
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праисторически  предшественици  във  всички  сфери  на  културния  живот,  за  да  не

позволяваме  “варварството  на  нашата  собствена  култура  да  се  проектира  върху

отдалечените както географски (например съвременните традиционни общества), така и

във времето праисторически култури” (Ръдгли, 2005: 10). 

3. Рационално, символно, митологично

Мисленето на древните хора се определя като поток от  образи,  а  символите са

център на този образен живот. Едно от измеренията на символа е да разкрива тайните на

безсъзнателното, което едновременно се маскира и проявява в него. Като първо условие

при дефиниране на символа е необходимо да се постави разграничението му от знака.

Докато знакът е произволна условност,  която отчуждава един от друг означаемото и

означеното (обект или субект), то символът “предполага  хомогенност на означаемо и

означено в посока на организиращия динамизъм” (Шевалие, Геербрант, т.1, 1995: 13);

той е изпълнен със значения и е  продукт на интерпретацията;  синтезира в себе си

всички влияния на осъзнатото и неосъзнатото, мобилизира цялата психика. Когато даден

знак поема стойността на символ, той прокарва пътя на субективната интерпретация.

Със знака оставаме на сигурен и продължителен път; символът предполага разчупване

на плана, прекъсване, преминаване към друг порядък; той въвежда нов ред с множество

измерения.  Както  уточнява  Юнг,  “символът  не  затваря  нищо,  той  не  обяснява,  а

препраща извън своите граници към смисъл, който е все още отвъд, неуловим, бегло

предусещан,  който  нито  една  дума  от  езика,  който  говорим,  не  може да  обясни  по

задоволителен начин” (пак там: 15-19). 

В своите изследвания върху образите и символите на човечеството, Мирча Елиаде

изтъква,  че “мисленето в образи и символи е присъща черта на човешкото същество,

предшества  говора  и  логическото,  разумно  разсъждение”.  Той  определя  главната

функция  на  мита  в  това  “да  фиксира  примерни модели за  всички  значими  човешки

действия”.  Образите,  символите  и  митовете,  които  Юнг  определя  като  запълващи

разрива  между  съзнателното  и  безсъзнателното,  “задоволяват  една  потребност  и

изпълняват определена функция:  да разголват най-скритите  качества на съществото”.

Чрез тях индивидът “многократно възстановява райския стадий на първичния човек”,

като този “първичен човек” се явява най-вече като първообраз, комуто е невъзможно да

се “реализира” в някакъв човешки живот” (Елиаде, 1994: 10-11). 

Според  Юлия  Кръстева  важна  роля  при  формирането  на  символи  играят

граничните ситуации в човешкия живот, които тя описва в книгата си “Черно слънце” –
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раздяла,  отделяне,  смърт,  траур  и  породените  от  тях  последствия.  Споделяйки

хипотезата на Хана Сегал Кръстева посочва, че човек запълва породената от раздялата

липса  като  “употребява  предмети  и  думи,  които  са  символни еквиваленти  на  онова,

което липсва” (Кръстева, 1999: 32). Процесът продължава с това, че човек започва да

изгражда образи, които са чужди на външния свят и които съответстват на изгубената

реалност.  Това довежда до появата  на  “същински символи”,  а  не на  еквиваленти.  За

“овладяването”  на  такава  ситуация  спомага  и  възможността  на  човека  да  се

идентифицира  с  някаква  реалност,  различна  от  тази  на  изгубения  обект.  Кръстева

обозначава тази идентификация като символна и допълва, че тя “осигурява навлизането

на субекта в света на знаците и на творчеството”. И това става възможно, защото човек

побеждава тъгата като застава на позиция, от която може да заяви: “не, не съм изгубил;

аз зова, аз означавам, аз сътворявам чрез изкуствеността на знаците и за самия себе си

онова, което се е отделило от мен” (пак там: 33).     

 Възприемането на символа е лично, “не само защото се изменя според субекта, но

и защото произтича изцяло от личността”. Символът е жив само, когато е изпълнен със

значения  и  “съществува  само  за  някого,  или  за  общност,  чиито  членове  се

идентифицират,  в някакъв аспект,  за  да изградят един-единствен център.  Символът е

свързан  с  общия опит.  Не можем да  доловим неговата  стойност,  ако мислено не  се

прехвърлим в общата среда, където той наистина живее” (Шевалие, Геербрант, т.1, 1995:

9, 23). 

В цитирания вече Речник на символите на Ж. Шевалие и А. Геербрант се посочват

някои  основни  функции  на  символите:  1.  Човек  създава  символите  несъзнателно  и

спонтанно, но трябва да имаме предвид, както приема Юнг, че един “символ предполага

винаги,  че  избраният  израз  показва  или  формулира  възможно  най-добре  някои

относително  непознати  факти,  но  чието  съществуване  е  изградено  или  изглежда

необходимо” (пак там: 25). 2. Символът  замества връзката на аз-а с неговата среда,

“обяснява доловимия и изживян свят,  такъв какъвто го усеща субектът,  не според

критическия  си  ум  и  на  нивото  на  съзнанието,  а  според  чувствителността  си  и

характерната  си  психика,  основно  на  нивото  на  несъзнателното”.  3.  Символът  е

посредник,  “хвърля  мостове,  съединява  разделени  елементи”;  той  е  фактор  за

равновесие. 4. Символите са обединителни сили, съсредоточават целия опит на човека,

осъществяват синтез на света и свързват човека със света. “Благодарение на символа,

който  го  разполага  в  огромна  мрежа  от  връзки,  човекът  не  се  чувства  чужд  на

Вселената” (пак там: 26). 5. Символът създава чувство за идентифициране, за участие в
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над-индивидуална  сила.  Чрез  символа  човек  не  се  чувства  изолиран.  Напротив,

“индивидът  се  усеща  като  принадлежащ на  едно  цяло,  което  го  плаши и  успокоява

едновременно,  но  което  го  учи  да  живее”.  Символите  помагат  също  да  се  развие

творческото въображение и чувството за невидимото. 6. Символът осигурява дълбоко

общуване  със  социалната  среда.  “Той е  универсален,  защото  е  мислено  достъпен  за

всяко  човешко  същество,  без  да  се  преминава  през  тълкуването  на  говоримите  или

писмени езици и защото произлиза от човешката психика”.

Да  бъде анализиран символът твърде интензивно, да  бъде свеждан до логическа

единица,  означава  опасност от неговото разрушаване: той няма по-лош неприятел от

рационализацията. Защото  “да  си  представяш  не  означава  да  показваш”  (пак  там).

Критериите на символизма са постоянство в относителността, схванато по интуиция, във

връзка  с  неизмеримото;  критериите  на  рационализма  са  измеримостта,  очевидното  и

научната  свързаност.  Двата  процеса  са  несъвместими  в  едно  изследване;  разумът се

стреми  да  елиминира  символа  от  своето  поле  на  действие,  за  да  се  разгърне  в

единогласието от мерки и дефиниции;  символното поставя рационалното в кавички, за

да  направи  свободен  достъпа  на  аналогиите  и  двусмислиците  на  въображаемото.

“Символната мисъл е безкрайно по-богата, в някои отношения, от историческата мисъл.

Последната по принцип е изцяло съзнателна, измервана чрез документи, съобщима чрез

определени знаци; първата се впуска в несъзнателното, издига се в свръхсъзнателното;

тя се опира на интимния опит и традицията, тя се съобщава само пропорционално на

отвореността и личните възможности.  През вековете,  благодарение на еволюцията на

културите и духовете, символът се превежда на нов език, той отприщва непредвидени

съзвучия, разкрива неуловими смисли. Но той запазва своята първостепенна ориентация,

вярност  на  оригиналната  интуиция,  свързаност  в  последващите  интерпретации”  (пак

там: 27-40). 

Според Ж. Лакан скокове в познанието се правят не в резултат на “поумняването”

на  човека,  а  благодарение  на  изобретяването  на  символи,  правещи  възможно

означаването на непознати феномени и позволяващи извършването на нови мисловни

операции.  Поради  това  преодоляването  на  определени  епистемологични  прагове  е

зависимо  не  само  от  условията,  посочени  от  М.  Фуко  в  неговата  Археология  на

знанието, но и от обогатяването на регистъра на символичното в психичен план.

Лакан дава примери от областта на математиката, но изводите му са валидни за

всички сфери на човешкото познание. “Решаващ момент се оказва онзи миг, когато на
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някого му хрумне да изобрети такъв знак като “i” или като “J”. Това е и математиката”

(Лакан, 1998: 359). 

Разбира се,  от това не следва,  че древните са записвали и изобразявали всичко.

Само  някои,  поразяващи  архаичното  въображение  феномени,  биват  първо,

символизирани  и,  второ,  изобразени  графично.  Слънцето  и  Луната  са  едни  от  тези

феномени. Те служат и като ориентир за времеви интервали. Откритите изображения на

техните символи (по скални масиви, пещери и орнаменти върху кост) дава основание да

се  мисли,  че  след като  биват  превърнати  в  символни форми,  натоварени с  различни

значения, те биват изобразявани. 

4.Митико-религиозното съзнание и  празничният календар

Някои от основните предпоставки, без които не би било възможно да се говори за

времето са използването на метафори, символното мислене и графичното отбелязване на

натрупания  опит  на  различните  поколения,  условията  за  създаване  на  разменни

отношения и обмена на дарове като предпоставка за определяне на времеви интервали,

способността за отброяване и отчитане на различни количества.  Цялостното осмисляне

на времето се проявява в деленето му на периоди, подходящи или неподходящи за даден

вид дейности,  свързани с различни забрани или предписания към хората,  които най-

често се определят в системата на обредния календар чрез фиксирането на значимите за

общността празници.  

 Ролята на празника при измерване на времето.

Наблюдението  на  различни  космически  явления  като  ден  –  нощ,  лунни  цикли,

сезони и т. н. дава на хората времеви ориентири, които бележат хода на времето и които

различните цивилизации са систематизирали в календарите. Съответствието между едни

или  други  природни  явления  и  космическите  или  календарни  цикли  може  да  бъде

установено  само  в  продължителен  период  от  време,  обхващащ  живота  на  много

поколения. За целта, обаче, резултатите от наблюденията трябва някак да се фиксират и

устойчиво да се предават на поколенията. Въпросът е по какъв начин е възможно това?

На  пръв  поглед  без  писменост  предаването  на  подобна  информация  изглежда

невъзможно.  Обаче,  освен  писменост,  във  формата  на  алфавитно  писмо,  както  я

познаваме  днес,  съществуват  и  други  знакови  системи.  Две  подобни  системи  са

функционирали  дълго  преди  възникването  на  потребност  за  фиксация  и  последваща
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транслация  на  първите  най-прости  абстрактни  знания.  Първо,  това  са  ритуалите,

повтарящи се с голяма точност и изпълнявани с прецизна акуратност във всички най-

малки детайли.  Второ –  изкуството  –  изобразително  и песенно-танцувално,  което не

може да бъде отделено от обредността в архаичните култури.

Обръщам внимание на ролята на празника в структурата на древното обществото,

защото  “дори  когато  са  емпирични,  календарите  дават  възможност  да  се  проследят

етапите  на  времетраенето,  да  се  предвиди  с  достатъчна  точност  периодичността  на

природните явления и така да се свържат с тях тържествата,  които отмерват хода на

времето” (Моле, 2001: 276).

Регулярно  повтарящите  се  обиколки  на  Слънцето,  планетите,  Луната,  звездите,

както  и  въртенето  на  Земята  кореспондират  с  постоянни  мерки  за  време  –  години,

месеци,  дни и “констелации” (разположение на планетите),  както и последователната

смяна на годишните времена. Тези времеви процеси – част от природната среда, която

обитава човекът, са даденост за него, въпреки че “той се е научил да ги тълкува и преди

всичко  да  ги  изчислява  едва  в  хода  на  своята  културна  и  интелектуална  дейност”

(Козелек,  2002:  10).  Природата  задава  определени  времеви  интервали,  но  трябва  да

подчертаем,  че  за  всяко  население  ритмите  на  времето  се  отбелязват  именно  чрез

празниците, които са неделима част от всяка култура.   

Всяка дейност,  включително и времеизмерването,  е  свързана  с  някакво митико-

религиозно  съзнание  и  с  различни празници.  За  да  може действително  да  се  измери

ходът  на  времето,  не  е  достатъчно  да  го  разделим  на  постоянни  количества  чрез

неутрални показатели. Измерването на времето се използва, за да се определи точния

ден на празниците, които нарушават монотонността на ежедневието: “тези ярки моменти

зависят от различни обстоятелства: климатични сезони, месеци на изобилие или глад,

повторно появяване (или изчезване) на някои небесни тела, или в по-социален план –

периодично  честване  на  знаменателни  събития”,  като  твърде  често  причините  са

комбинирани (Моле, 2001: 276). 

Общото  значение  на  празника  е  изчерпването  на  един  интервал  от  време  и

началото  на  нов.  Новата  година  обикновено  се  свързва  със  започването  на  времето

отначало,  т.  е. повтаря се космогонията чрез смъртта и новото раждане на бога.  При

разглеждането  на  митовете  и  значението  им  за  световъзприемането  в  древността,

видяхме,  че  обредът  и  митът  са  две  неотделими  страни  на  смислово  тълкуване  на

действителността.  Там,  където  има  обред,  непременно  е  съществувал  и  мит.  Чрез

ритуала  времето  се  възражда  периодично,  а  празникът  всеки  път  води  към

111



първообразите и техните действия. “В древността рамките на човешкото мислене са се

задавали  от  вярата  в  магията  и  почитта  към  сили,  неподвластни  на  човека.  Те

обикновено се съпровождат с действия – обреди, които се оказват по-устойчиви от тях”

(Момов, 1998: 106). 

В  своята  периодична  повторяемост  празникът  разчленява  времето,  прекъсвайки

обичайния  му  ход  чрез  паузи,  които  са  толкова  по-осезаеми,  колкото  повече

възпроизвежданите  събития  контрастират  с  хода  на  профанния  живот.  Със  своите

основни аспекти – социален, икономически, политически и религиозен – празникът се

характеризира  като  ориентир  за  времето.  В  социален  план  празникът  предизвиква

съпричастие и заздравява солидарността в групата, осигурява близост между хората и

намалява  индивидуалните  чувства.  Икономическият  компонент  се  изразява  във

всеобщата обвързаност в подготовката на празника чрез споделяне на различни блага.

Различни символични размени се извършвали в края на празника, като след обмена на

подаръци се осъществява завръщане към нормалния живот. Така празникът утвърждавал

едно  сакрално,  необикновено  време,  посветено  на  предците.  В  политически  аспект

празникът осигурява достъп до един различен свят,  в който човек се освобождава от

обичайните  си  задължения,  сменят  се  социалните  роли,  оспорва  се  установената

йерархия, разхлабват се социалните връзки. Като израз на вярата празникът е общуване

с отвъдното, с духовното, под формата на религиозни церемонии (Моле, 2001: 402-409). 

Необходимо е да отчетем факта, че социалните функции на календара за нашите

далечни  предци  са  били  различни  от  тези,  които  изпълнява  той  днес.  В  наши  дни

календарът  се  счита  за  съвършен  ако  целият  брой  денонощия  е  съгласуван  с

продължителността на така наречената тропическа година (интервалът от време между

две  последователни  преминавания  на  Слънцето  през  точката  на  пролетното

равноденствие). Древните календари като правило са лишени от аритметична простота и

изглеждат  неоправдано  сложни.  Във  всички  древни  огнища  на  цивилизации

(Месопотамия, Египет, Гърция, Индия, Китай, Мезоамерика) стремежът да се съгласуват

денонощието, месецът и годината води до създаването на три вида календари: слънчеви,

при които се отчита движението на Слънцето и свързват денонощието и годината, лунни

– проследяват движението на Луната и съгласуват денонощието и лунния месец и лунно-

слънчеви, с които се прави опит за съгласуване на трите единици за време – смяната на

лунните фази (синодичен месец – 29.53 денонощия) с годишното движение на Слънцето

(365.24  денонощия).  За  такова  съгласуване  е  било  необходимо  да  се  определят

календарни цикли, в които цялото число години с достатъчна точност да се равнява на
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цялото число лунни месеци. Такъв бил, например, периодът от 18.6 години, открит от

Метон,  през  5  в.  пр.  Хр.  в  Гърция.  Бихме  се  запитали  защо  е  необходима  такава

сложност? 

Всичко това, обаче, е напълно оправдано и целесъобразно ако се отчете фактът, че

критерий за съвършенство на календарите в древността, е била тяхната съгласуваност

преди всичко с обредни ритми, които обслужват религиозните празници, а не само със

сезоните на годината. Дори в добре разработената единна календарна система е много

сложно  да  се  проведе  такова  съгласуване.  Решаването  на  тази  задача  нерядко  се  е

достигало по друг път – чрез едновременно прилагане на няколко календара, действащи

паралелно.

В  заключение може  да  се  каже,  че  времето  не  присъства  във  вид  на  чиста

абстракция  в  древността,  а  е  неразривно  свързано  с  вещите  –  съществува  и  се

отъждествява  единствено  с  дейностите,  които  го  организират,  и  митовете,  които  го

описват.  Митовете  играят  важна  роля  за  древния  човек  при  възприемане  на

заобикалящата  го  действителност.  Те  са  изпълнени  с  истории,  които  разказват  за

Свещеното  време  на  първоначалата,  за  живота  на  божества,  на  които  е  подчинено

човешкото и природно съществуване.  Митовете,  разказващи историите на времето са

основата, чрез която е “възможно да реконструираме предполагаемия образ на ритъма на

времето, съществувал у някои древни народи и да скицираме ролята на организацията на

властта” (Атали, 1993: 14). Митологичното съзнание, застинало в един безкраен кръг на

постоянно повтарящо се, възобновяващо битие, не познава истински историческо време.

Всяка култура се изгражда около определен усет за времето и пространството, има

своя  специфична  динамика,  специфична  времева  и  пространствена  организация  и

поради това – свое собствено време и своя история. Тази специфика е запечатана в почти

всички елементи на дадената култура – календар, бит, производство, обредност, език,

музика, танци, словесно и изобразително творчество и т. н. Отделният човек не се ражда

с готово чувство за време. Неговите пространствени и времеви представи се определят и

се формират във и от културата, към която той принадлежи (Русев, 2005: 54). 

Питам се за нашето време, за нашата култура – кого следваме, в какво вярваме, с

какво време живеем и до колко успяваме да съхраним нашата идентичност. Достъпът до

информация и свободното придвижване в пространството през граници и култури носи

нови  преживявания,  нови  културни  сблъсъци  и  нови  въпроси.  Отново  си  мисля  за

границата – до къде може да се разтворим в чуждото и до колко успяваме да съхраним

личното, самобитното. Задавайки тези въпроси, стигам до идеите на движения,  които
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залагат  на де-растеж (degrowth) и “бавно“ живеене (slow living,  slow food, slow city),

които  работят  в  посока  на  забавяне  като  контрапункт  на  бързата  консумация  и

потребление,  на  бързото  задоволяване  на  всяка  прищявка  (умишлено  не  използвам

думата  потребност),  на  fast  food и  безразборното  използване  на  природни  ресурси.

Неусетно идеята за бърза и удобна консумация се намести и в морала, и в отношенията

между хората, като се проявява в бързата употреба на чувства и емоции, на връзки. 

Идеите, свързани с думата де-растеж (degrowth) смятат, че единственият начин за

растеж е де-растеж. Въвежда се тази дума като противоположна на растежа, за да даде

заряд и сила да преосмислим начина на функциониране на обществото и икономиката,

които  сега  по  даденост  се  базират  на  растежa.  Въвежда  се  идеята  за  преоценка  на

отношения и ценности, които не влизат в паричната икономика, но държат устоите на

обществото  –  грижата  един  за  друг,  функционирането  ни  като  общност;

противопоставят се на прекалено забързаното използване на различни видове ресурси –

природни,  икономически,  социални,  емоционални  (Sekulova,  2014).  Апелът  е  към

доброволно опростяване на живота – забавяне на процесите, на вътрешните и външните

структури, изграждане и запазване на връзката, която създаваме със света около нас – с

хората, с мястото на обитаване и осъзнато присъствие в живота.
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Настоящото  изследване  е  опит  да  се  илюстрира  културният  аспект  на

устойчивото развитие посредством такъв актуален и бързоразвиващ се феномен,

какъвто е екоселището1. Културният „филтър“ на устойчивото развитие е свързан

с  промяната  на  нагласите,  ценностите  и  начина  на  живот  към  по-холистично

отношение  към  света,  както  и  със  загриженост  за  опазването  на  културните,

социалните,  екологичните  и  икономическите  ресурси  и  за  бъдните  поколения.

Подобен  е  и  светогледът,  който  мотивира  определени  хора  за  създаването  и

поддържането на екоселища, в които устойчивостта е основен принцип. 

В ситуация на икономическа, политическа и екологична криза екоселищата

представляват важна алтернатива и ресурс за хармонично и устойчиво развитие на

едно  общество.  В  тази  връзка,  е  от  особено  значение  да  бъдат  изследвани

предпоставките  за  възникване  на  подобни  нови  форми  на  обществено

организиране в България, както и трудностите, които подобни общности срещат

при създаването и развитието си. 

Предварителното  проучване  на  проблема  показа,  че  опити  за  подобни

социално-политически  и  икономически  алтернативи  съществуват  и  в  България

през последните години. Подобно на световната тенденция, и у нас инициаторите

на еко-селищата са предимно млади (между 25 и 40 г.) и образовани граждани.

Въпреки това, броят на тези колективи е все още много по-малък, отколкото в

други части на Европа. Това мотивира намерението ми да изследвам спецификите

на еко-селищата в страната, като  направя опит да конкретизирам проблемите и

трудностите, препятстващи развитието на такива общности в България. 

Настоящото  изследване  цели  да  опише  и  анализира  състоянието  и

предпоставките  у  нас  за  развитие  на  общности,  живеещи  по  модела  на  еко-

селищата, който се развива през последните години в чужбина, а донякъде и у нас.

В гореописания контекст, този модел се явява като една възможна алтернатива, а

защо  не  и  дори  като  нова  форма  на  протест.  Моделът  получава  признание  и

подкрепа,  включително  и  финансова  (като  нова  възможност,  перспективна

социална иновация, и дори добра практика)  в редица европейски държави и на

международно  ниво  (например  от  страна  на  ЮНЕСКО).  В  България  неговото

1 В  уводните  бележки  се  използва  терминът  „екоселище”  условно,  а  в  последващите  глави  на
изследването ще бъдат въведени и други понятия, които вероятно по-адекватно описват българската
ситуация в момента.
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разпространение е по-ограничено, обществената информация за неговите форми и

възможности е дефицитна, а институционална подкрепа на практика не се оказва. 

Изхождайки  от  убедеността,  че  принципът  за  устойчивост  следва  да  се

прилага  и  по  отношение  на  изследователската  работа,  предложеният  анализ

надгражда  два  вече  реализирани  проекта:  студиите  „Културни  аспекти  на

устойчивото  развитие.  Щрихи  от  женски  пазар”  (2014  г.)  и  “Да  имаш или  да

бъдеш” в контекста на “зеленото“ гражданство (между ecotopia и utopia) (2016),

които заложиха идейните основи на настоящото изследване. 

Настоящото изследване на темата за екоселищата ще бъде разделено на две

части: (1) теоретична и (2) приложна. Първа глава се фокусира върху теоретичния

аспект  на  проблема.  Тя  ще  въведе  концептуалната  рамка  на  изследването,

анализирайки феномена и движението на екоселищата в глобален мащаб. На тази

основа,  във  втора  глава  ще  се  направи  опит,  използвайки  методите  на  полу-

структурираните  интервюта  и  включеното  наблюдение  да  илюстрира  част  от

българската  опитност  за  създаване  на  алтернативен  начин  на  живот  близо  до

природата.  Изследването  ще съчетае  настолен  етап,  при който  ще се  проучват

публикации и информация от публичното пространство,  и теренни проучвания

(интервюта) с участници от определените целеви групи.

Първа глава: Дефиниция на основните понятия

Преди  да  пристъпя  към  същинската  част  на  изследването  следва  да

дефинирам какво ще разбирам, когато използвам основни понятия като „културен

аспект  на устойчиво развитие”, „екоселище” и „живо място”.

Културни аспекти на устойчивото развитие

Както  обобщава  Пакален,  до  неотдавна  въпросите,  свързани  с  околната

среда са били разглеждани предимно от технически или биологичен аспект – т.е. в

контекста на проблеми като:  енергийната криза,  квоти за емисии на парникови

газове, изкопаеми  горива,  застрашени  видове,  изсичането  на  дъждовните  гори,
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топенето на ледниците и т.н. Респективно и хората, които са били въвлечени в

тези дебати са били предимно политици,  еколози или други експерти,  но не и

обикновени граждани. Според него, ако искаме да включим в тези обсъждания и

по-големи групи от хора, които не са специалисти в тази област, и да направим и

за тях по-разбираема темата за устойчивото развитие, следва да обърнем внимание

на културното му измерение в по-голяма степен, отколкото това се е правило в

миналото (Packalеn 2010: 119).

Какво представлява това измерение? Изхождайки от двете дефиниции на

понятието  „култура” –  в   по-тесен  смисъл  като  културно  наследство  или

артистични  практики  и  в  по-широк  смисъл,  като  пространството,  в  което  се

формират  нагласите,  ценностите  и  практиките  на  индивидите  и  общностите,

бихме могли да разграничим и две посоки, в които да се търси културният аспект

на устойчивото развитие. 

Ако  вземем  предвид  тясното определение,  то  могат  да  се  разгледат

разнообразни  варианти  на  взаимовръзка  между изкуството  и  устойчивото

развитие.  Международната  организация  на  съветите  по изкуства  и  културните

агенции  изброява  няколко  примерни  пресечени  точки:  (1) Артистични

инициативи,  които  демонстрират  нови  подходи  към  социални  и екологични

проблеми,  (2)  Насърчаване  на  добри  практики  за  енергийно  управление,

реализирани  от  арт-организации,  работещи  в  сферата  на  строителството  и  др.

(Hartley 2009).  Примерите  за  ангажирани  действия  от  страна  на  артисти  или

артистични организации по отношение на екологични проблеми са многобройни.

Например в Градската градина в София беше изложена арт инсталация с топящи

се ледени кубове и големи табла, информиращи в цифри за потреблението на вода

по страни  и  континенти.  Инсталацията  въздействаше  силно  с  образното  си

послание за по-пестеливо използване на вода.

Въпреки това следва да се отбележи, че взаимодействието между културата

и устойчивото развитие не би могло да се изчерпи с инициативи, в които артисти

алармират  за  климатичните  промени или  със  създаването  на  културни  обекти,

които са  съобразени  с  изискванията  за  енергийна  ефективност  и  опазване  на

природните ресурси. Макар да отчитаме важността на връзката между изкуството

и опазването на околната среда,  както и взаимната обвързаност на културата и

икономиката  - например  посредством  приходите,  които  културните  индустрии
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носят на икономиката, културният аспект засяга по още по-фундаментален начин

развитието.

Както  се  заявява  в  доклад  IV  на  ЮНЕСКО,  „ролята  на  културата  за

устойчивото развитие  се  състои  най-вече  във  включването  на  културната

перспектива във всички обществени политики. Тя е, която ни дава гаранция, че

всеки процес на устойчиво развитие има душа.” (Report 4: Culture and sustainable

development 2009: 6).  В този ред на мисли, по-широката дефиниция на културата

задава втори, по-дълбок пласт, на чието ниво да се търси културният аспект на

устойчивото  развитие. Нека си припомним,  че  в  културната  сфера се  формира

самата гледна точка на човека - към себе си, към природата, към останалите хора.

В този смисъл културата влияе върху нагласите, ценностите и практиките, които

лежат  в  основата  на  всяко  човешко действие.  Пакален  твърди,  че  не  само

ценностите  и  жизнените  ни  модели  са  културно детерминирани,  но  и  всичко

останало, което правим, включително действията ни, насочени към икономическа

изгода,  постиженията  ни в областта  на науката, технологиите,  образованието и

т.н. (Packalen 2010: 119). В сферата на културата се формира и удържа културната

идентичност; тя е и полето, в което се срещаме и преговаряме или отказваме да

влезем в общуване с Другите.

Устойчивото развитие от своя страна е нова парадигма, която е свързана с

промяна  на  приоритетите,  които  си  поставя  човечеството,  с  непрестанно

осъзнаване на  начина  ни на  мислене  и  живеене  спрямо един бъдещ хоризонт.

Следователно, продължава Пакален, културата ни е необходима в качеството си

на междинно пространство, в което се реализират комуникацията и действията,

необходими  за  да  се постигне  устойчиво  развитие  в  екологическата,

икономическата и социалната област. По този начин културният аспект не само

осигурява базата за устойчивото развитие посредством преосмисляне и рефлексия

върху  ценностите  и  социалните  ни  норми,  но и  създава  предпоставки  за  нова

култура  (Пак  там:  118-119).  Пакален  обосновава важността  на  културата  за

устойчиво  развитие  и  с  това,  че  устойчивото  развитие  е идея  от  сферата  на

нормативното и следователно лесно би могла да се превърне в суха идеология, в

закостеняла система. Както вече беше отбелязано, културната сфера представлява

пространство  на  диалог,  творчески  подход  и  многообразие  и  с  това  дава

възможност за гъвкави, нови гледни точки към развитието, а следователно и би

119



могла да  предотврати  превръщането  на  устойчивото  развитие  в  застинала  и

лишена от живот доктрина (Пак там: 121).

Културният  аспект  на  устойчивото  развитие  е  свързан  с  прилагането  на

принципите на творчеството, междукултурния диалог и културното разнообразие

в международните, национални и местни политики за развитие. По тази причина

ЮНЕСКО разработва двоен подход към културата в стратегията си за подкрепа на

устойчивото развитие. От една страна организацията развива политика, насочена

към самия  културен  сектор,  като  отговаря  на  нуждите  от  адекватно

законодателство, обучение по културно администриране, медиация и управление

на  културните ресурси.  Под  културен  сектор  се  има  предвид  наследство,

творчество,  културни индустрии,  занаяти  и  културен  туризъм.  Следва  да  се

поясни,  че  културното наследство  освен  материално,  може  да  бъде  и

нематериално  –  т.е.  това  са  практиките, знанията,  традициите  и  опитностите,

които  се  предават от  поколение  на  поколение  и спомагат  за  съхраняването  на

чувството за обща принадлежност и идентичност в дадена общност. Пример за

нематериално  наследство  от  България,  което  вече  е вписано  в  листата  на

световните  шедьоври  на  ЮНЕСКО,  са  Бистришките  баби,  Нестинарството,

Чипровските килими, а от традиционните празници и обреди - Народният празник

Сурва в Пернишко2.

От друга страна, ЮНЕСКО си поставя за цел да подсигури, че културата се

взема под внимание при всички политики за развитие,  особено онези,  които са

свързани с образование,  наука,  комуникации,  околна среда и социална кохезия

(Culture  and  sustainable  development  2009:  7).  Важно  е  да  се  подчертае,  че

културното  измерение  на  устойчивото  развитие  е свързано  и  с  постигане  на

гъвкавост и съобразяване на политиките за развитие с локалния контекст (нрави,

модели  на  общуване  и  живот,  ценности  и  обичаи  на местното  население)  на

населеното място, където те се прилагат. Във всеки светоглед или концепция вече

стои определена културна предпоставка – тази, която светогледът отразява, както

и  личната  си  оптика  върху идеята,  която  предлага.  Концепцията  за устойчиво

развитие също има вече вложена в себе си перспектива, определено разбиране за

това  какво  е  „развитие”.  Това  най-общо  е  една  перспектива  на „западната”

култура,  която е приела,  че дадени (съ)отношения са желани,  а други -  не. Но

2 Алексова,  Десислава.  2018.  Устойчиво развитие  на  туризма  в  община  Ботевград.  // Управление  и
устойчиво развитие,  бр. 4, година 20, volume 71, 2018.
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когато  тази  гледна  точка  се  налага  върху една  местна  общност,  това  също би

могло  да  противоречи  на  принципите  на  устойчиво  развитие,  защото  тя

(общността) става зависима от външни средства, от нови ценности, а не витална и

самоподдържаща баланса и развитието си във времето. Т.е. културният аспект на

устойчиво  развитие  в  случая  би  помогнал  като  дава  във  всеки  един  момент

осъзнаване на  въвлечените  актьори,  че  те  не  са  лидери,  които  водят  според

предварително определени абстрактни принципи, а по-скоро модератори (в най-

добрия случай), които следва да се допитват до и водят от реалностите, нуждите и

стратегиите за справяне на местно ниво.

Балансът между направляването по принципите на устойчивото развитие и

съобразяването-вслушване  в  спецификата  на  локалното,  е  израз  на

чувствителността към  културния  аспект.  В  противен  случай  съществува  риск

стратегията за устойчиво развитие да бъде разпозната от местното население като

изкуствено привнесена неустойчива претенция за прилагане „вълшебна” формула

за  развитие.  Така  зад формулировки  като  „интегриране  на  принципите  на

културно многообразие” във всички обществени политики, механизми и практики,

всъщност  стои  отчитането  на културните  различия,  познаването  на  нуждите  и

възможностите на гражданите на дадена държава или град да „поемат” определена

визия  за  развитие,  както  и  активното включване  на  местното  население  при

вземането на решения.

Дефиницията на понятието „култура” задава и възприемането на определен

тип политика за културата. Йенкен (Yencken, Foreword in Hawkes 2001), Бианкини

(Bianchini 1993) и Хайек (Hájek 2011) разграничават най-общо два вида културна

политика.  От  една  страна,  държави  като  Швеция  (Йенкен)  или  градове  като

Болоня или  Рим  (Хайек)  следват  по-широката  дефиниция  на  култура,  докато

Англо-Келтските държави  изхождат  от  по-тясното  й  определение  и  съответно

провеждат  по-скоро политика  на  изкуствата,  отколкото  политика  на  културата

(Yencken:  4).  За  да подчертае  разликите  в  двата  подхода  за  политика  Йенкен

припомня Хоуксовото разбиране, че една политика, занимаваща се с изкуства има

важно  място  в  рамките  на културната  политика,  но  последната  има  по-голям

обхват и включва защита и насърчаване на гражданите да използват правото си на

свободно  изразяване,  както  и достъпа  им до информация  и  ресурси  (пак  там).

Политиката, насочена към подпомагане на изкуството (Хоукс 2001: 33) насърчава

развитието  на  високо, професионално  изкуство.  Но  тя  пропуска  важността  на
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ангажирането на всички граждани в правенето на култура и активното им участие

при вземането  на  решения, които  дейности  подобряват качеството  на  живот и

създават чувство на удовлетвореност, свързаност и благополучие в обществото.

Екоселище

В изследването се възприема терминът „екоселище”, тъй като е придобил

най-голяма гражданственост. В българоезичната и чуждоезична литература, както

и в практиката,  се използват и други понятия като „еко-проект”, “екообщност”,

„устойчива  общност”3,  „еко-центрове”  „устойчива  децентрализирана  автономна

общност”, „живо място“, „жива общност”, “селище”, “общност” и т.н.

В изследователската  литература Робърт Гилмън предлага  първата  и  най-

често цитирана дефиниция на понятието „екоселище“. Според него екоселищата

са  „изградени  според  човешката  мяра (Gilman 1996)  и  пълноценно

функциониращи селища, в които дейността на хората се вписва по такъв начин в

природния свят и без  да му вреди,  че спомага  за  здравословното развитие на

човечеството и може да бъде успешно  продължена и занапред за неопределено

бъдеще"4. Важно е да се „преведат” някои от термините, които се използват в това

определение, за да стане смисълът му по-ясен.

Под  „човешка  мяра”  (human  scale)  Гилман  има  предвид  големината  на

общността – обикновено до 500 човека. Той се аргументира, че приблизително до

тази бройка, хората все още имат възможност да се познават лично помежду си,

както и всеки член на групата да има усещане, че неговият глас се чува и той/тя

участва равноправно при вземането на колективни решения. (Gilman 1996) 

Следващият  термин,  който  се  споменава  в  дефиницията,  е  „пълноценно

функциониращи  селища”  (“full-featured  settlement).   Той  визира,  че  основните

функции на нормалното живеене – обитаване, храна, свободно време, социален

живот,  търговия  и  т.н.   присъстват  в  балансирани  пропорции  в  екоселищата.

Гилман прави наблюдение, че местата, които човек обитава в индустриализирания

3 Гилмън дефинира „устойчивата общност” като по-общо понятие, което включва в себе си екоселището,
но може да включва и групи и мрежи от няколко екоселища, както и общности, които не са географски
локализирани (например бизнес), но са малки по размер и хармонично се интегрират природния свят.
(Gilman 1996)  

4 Прев. Л.С., на английски дефиницията е: "human-scale, full-featured settlements in which human activities
are harmlessly integrated into the natural world in a way that is supportive of healthy human development, and
can be successfully continued into the indefinite future”, (Gilman 1991).
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свят  - били те градски, предградия или селски райони, са твърде силно накъсани

според  функцията,  която  изпълняват.   Тези  зони  са  твърде  мащабни  и  в  този

смисъл не са съобразени с човешката мяра.  

„Здравословното  развитие  на  човечеството”  указва  необходимостта  от

балансирано и интегрирано развитие на отделната личност и общността като цяло

във всички аспекти на човешкия живот – физически, емоционален, ментален и

духовен. (пак там) От своя страна, заложеното в дефиницията условие човешката

дейност да бъде извършвана по такъв начин, че да може да се репродуцира и от

бъдещите  поколения,  представя  устойчивостта,  която  екоселището  следва  да

притежава.

В литературата се среща разграничаване на два типа екоселища. Първата

група  включва места, които са целенасочено създадени от хора, стремящи се към

живот в общност и относителна енергийна и хранителна независимост. Този тип

селища,  в  които се  прави опит  човешкият и  природният  свят  да  се  свържат  в

хармонични  и  благотворни  за  двете  „страни”  отношения,  са  локализирани

предимно в държавите от развития свят.

Вторият вид селища се намират предимно в развиващите се страни и се

отличават  от  първите  по  това,  че  не  са  съзнателно  създадени.  Те  са  по-скоро

отдавна  установени  традиционни  общности,  които  биват  причислявани  към

екоселищата, заради устойчивите им практики на живот. Но зад тази устойчивост

не е задължително да стои целенасочена грижа за природата; в някои случаи тя

може да се дължи на липсата на средства за модернизиране. (Ashlock 2010: 5-6)

 В  настоящия  текст  се  изследват  екообщностите,  които  се  създават  в

резултат на съзнателно решение.  Затова,  макар да споделят много от външните

характеристики  на  екоселищата,  колективите  от  втория  тип  няма  да  влизат  в

дефиницията на понятието „екоселище”. Разграничаването на двете групи селища,

изяви  и  една  съществена  характеристика  на  обекта  на  анализ,  която  не  беше

спомената  в  Гилмановата  дефиниция.  Екоселищата  са  съзнателно планирани,

създавани  и  поддържани  общности.  Съответно  и  изборът  на  живот  в  тях

рефлектира  опрделена  степен  на  осъзнатост  и  ангажираност  към  глобалните

проблеми.

Екоселището се разглежда като подвид на съзнателно създадената общност

(intentional community). Последната се дефинира като група от хора, които живеят

заедно и споделят обща цел или намерение, като те обикновено са обединени и от

123



визията си за по-добър от конвенционално предлагания живот за тях и техните

деца (Meltzer).  Освен  екоселището  други  форми  на  съзнателно  създадените

общности са: съвместно домакинство или кооперация (cohousing), комуна, кибуц

и др.

Последната важна специфика, която ще маркирам тук, е, че макар името

на понятието да създава асоциация със селска среда, екоселищата могат да бъдат

локализирани  както  на  село,  така  и  в  града.  Например  в  градски  условия

развиването  на  екоселище  се  изразява  в  разполагането  на  всички  важни

ежедневни  функции  на  гражданите  на  пешеходно  разстояние  една  от  друга,  в

наличието  на  местен  пазар  за  плодове  и  зеленчуци,  в  създаването  на  пасивни

сгради, в акцента върху пешеходен и обществен транспорт за сметка на личните

автомобили и т.н.  (Jackson 2004: 7) Пречките пред създаването на екоселище в

градски условия са многобройни и затова те са по-малко на брой, отколкото тези в

селските  райони.  Пример  за  наскоро  изградено  такова  екоселище  е  BedZED в

южен Лондон, Великобритания (пак там). 

Живо място

В изследването ще използвам синонимно понятията: „живо място”, „еко-

проект” (формулировката беше използвана многократно от един от основните ми

респонденти в Желен) и еко-център (заимствам термина от Мрежа „Живи места”),

тъй като  реферират един и същ феномен.

Терминът “живо място” се е наложил, за да назове опитите за създаване на

екоселища  в  България. По  време  на  теренно  проучване  върху  екоселищата  в

България в село Желен и в района на град Елхово получихм различни обяснения

за произхода и значението на понятието. Стана ясно, че то е предложено по време

на Учредителната среща на Мрежата от центрове за устойчиво развитие, състояла

се в с. Желен през 2009 година.

Самият автор на понятието, стопанисващ от години свой еко-център, заяви,

че „Живото място е остров, а екоселището – архипелаг, а може и континент да е”.5

Той добави,  че с  него е  искал да разграничи градските хора от селяните,  като

вторите са положително ценностно натоварени. Според него хората, които идват

5 Цитатът  е  от  интервю,  взето  август  2015  г.  Респондентът  е  участник  в  Учредителната  среща  на
Мрежата от центрове за устойчиво развитие и по спомени на други участници в срещата е предложил
термина „Живо място” като по-адекватно за българската  ситуация от екоселище.  Той предпочете  да
остане анонимен.
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от града без все още да знаят достатъчно за мотивацията си, за самите себе си и

земята,  могат  много да  навредят с  егоизма си на  една общност и няма как да

изградят екоселище: „В анонимността на града е много лесно да мериш с различна

мяра своето и чуждото. На село, когато зад красивите приказки не стоят красиви

действия, се разбира веднага”.  Накрая той направи остроумна бележка, че в някои

еко-центрове  в  България  не  се  усеща  толкова  живот  в  екоселище,  колкото  в

егоселище.

Оттук бихме могли да изведем две характеристики на термина, вложени от

неговия автор. От една страна живото място се отличава от екоселището по своя

размер.  Според  дефиницията  на  Гилман  за  екоселище  долната  граница  на

членовете му е около 25 човека, докато според Маркова най-многобройното живо

място в България наброява 15 човека.  В същата посока са и размишленията на

друг  респондент:  „За България,  както изглежда,  живото място може да  бъде и

само от едно семейство, може да бъде проект за селище, пък да има в момента

едно-две семейства,  може да бъде проект като нашия,  където в момента сме 8

семейства, пък искаме примерно да сме 100.”6 

От друга страна, изглежда първоначалната интенция, вложена в понятието

е била да се укаже необходимостта от смирение у гражданите, които се захващат

със задачата да живеят извън града в хармония с природата. Авторът на термина

изказа съжаление,  че това понятие напоследък се е превърнало в модна марка,

която носи доходи на  пишещите проекти,  дори когато те  нямат реален опит с

трудностите на истинския живот на село.7

Една част  от  респондентите  предложиха  биологическо  определение  на

понятието: „Някои (живи места) си умират, раждат се нови, други се развиват.”8,

то е място, „което се храни, диша, размножава и умира”9 и т.н. Други респонденти

видяха мястото като проекция на хората, които го създават „едно място е живо,

когато  ти  си  жив  и  вдъхновен.  Оттам  насетне  ходиш за  дърва,  правиш хляб,

отглеждаш градинка и т.н” 10.  

В литературата то бива дефинирано като “място извън града, в което са се

преместили да живеят млади хора, взели това решение съзнателно, опитващи се да

6 Интервю в родово имение „Изворче”, гр. Елхово.
7 И друг участник в учредителната среща потвърди: “Хората (в живото място – бел. Л.С.) не са селяни,
не искахме да наречем селище нещо, което не е селище.”, Интервю с респондент А., с. Желен.
8 Интервю в родово имение „Изворче”, гр. Елхово.
9 Интервю с респондент А., с. Желен.
10 Интервю с респондент Е., с. Желен.
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живеят устойчиво и сравнително независимо”, а също и ” където живеят повече от

един  и  по-малко  от  15  човека  в  добри  или  не  толкова  добри  междусъседски

отношения,  които представляват отделни домакинства  с отделни икономически

стратегии,  които  нямат  общо  пространство,  редовно  общо  хранене,  готвене  и

еднакви  практики.  Всяко  от  тези  домакинства  е  финансово  независимо  от

останалите. Когато отношенията са добри, различните домакинства може и да си

помагат, но запазват своята независимост.” (Маркова 2014: 5, 9)

История на понятието и феномена „екоселища”

Концепцията  за  екоселищата  почива  върху  идеи  и  практики,  създавани

през различни моменти на историята – християнските комуни, възгледите на Русо

за връщане назад към природата,  утопичния социализъм на Етиен Кабе и Анри

дьо  Сен-Симон  в  края  на  18  и  19  век,   кибуците  в  Израел,  социалните

експерименти  на  60-те  години  на  20  век  и  т.н.  Но  макар  идеалният  модел  на

общество  да  е  вълнувал  мнозина  мислители  през  вековете  и  да  е  имало

инцидентни опити за реализирането му, феноменът на екоселищата за първи път

става масово движение едва през 90-те години на 20 век.

Самият  термин  „екоселище”  се  използва  за  първи  път  през  1978  г.  от

Джордж  Рамзи,  за  да  обозначи  затворено  пространство,  застроено  с  малки

постойки и  зона  без  автомобили.  Приблизително  по  същото  време  в  Дания  се

построяват  първите  кооперации  (съвместни  домакинства),  поделящи  общо

пространство  и  ресурси,  които  в  последствие  се  превръщат  в  екоселища,  а  в

Германия демонстранти против ядрената енергия създават своя комуна, наречена

okodorf (на немски – екоселище). (Ashlock 2010: 8)

Движението на екоселищата се заражда пред 90-те години на миналия век

във  връзка  с  две  знакови  събития  –  изследването  на  Робърт  и  Даян  Гилмън

„Екоселища  и  устойчиви  общности”  (1991  г.)  и  първата  международна

конференция  на  същата тема,  след която много  от  общностите,  започват  да  се

наричат  екоселища.  Група  от  25  човека  от  различни  държави,  присъствали  на

конференцията, слагат началото на Глобалната мрежа на екоселищата (ГМЕ)11 и

свързват стотици малки общности по света една с друга.  Основната цел на ГМЕ е

да подпомага обмена на информация между настоящи и потенциални екоселища

по  света  посредством  семинари,  образователни  програми,  бюлетини,  както  и

11 The Global Ecovillage Network
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интернет-страница  с  регистрирани  екоселища  по  света  (и  с  възможност  да

създаване на заявка за нови такива).

Според  данни  на  ГМЕ  в  Европа  и  Северна  Америка  има  най-много

екоселища, следвани от Южна Америка, а с по-малък брой са Азия и Африка. Но

тъй като (само)определенията на тези общности са различни, а и не всички от тях

са регистрирани в международната мрежа, е трудно да се даде точна цифра на

съществуващите в момента екоселища (данните за броя им варират от 4-5000 до

15 000) (Jackson 2004: 3).

Това,  че последните две десетилетия екоселищата се трансформират от

експериментална утопия на философи, ангажирани със създаването на по-добър

свят,  в  световно  разпространен  модел,  кореспондира  и  с  целите  на

международната общност – Световната  среща в  Рио през 1992,  Програма 21 и

други официални документи, насочени към постигане на по-голяма устойчивост.

От 2000 година ГМЕ има консултативен статут към Икономическия и социален

съвет  на  ООН,  който  й  дава  възможност  да  се  присъединява  към  работата  на

различни  комитети  в  областите  й  на  компетентност  и  да  подкрепя  различни

устойчиви общности и практики по света.

Екоселището като общност

Според Каспер това, което фундаментално отличава модела на устойчива

общност на едно екоселище от традиционните квартали, градове и мегаполиси е

разширеното разбиране за общност и придружаващата го етика. (Kasper 2008: 13)

Нека си припомним въведената от Тьониес (Tönnies)12 през 1887 г. разлика между

общност (Gemeinschaft)  и  общество (Gesellschaft). Според Тьониес в общността

сме свързани с хората от момента на раждането си, докато в обществото встъпваме

като в “чужда земя”. (Tönnies 2001: 18)

На базата на дефинираните от него две понятия “общността” започва да се

разбира  като  организъм,  създаващ  емоционални,  непосредствени връзки  между

хората.  Основен  момент,  осигуряващ  социалната  кохезия  в  общността,  е

персоналната  лоялност на нейните членове към групата. За разлика от жизнения

свят на общността, който се  саморазгръща, обществото е организирано  отвън.

12 В изследването се възприема транслитерацията на името като Тьониес, макар в отделни текстове да се
среща и използването на Тьонис от български социолози (Г. Фотев). Изборът на първия вариант следва
единствената статия, съдържаща превод на български език на част от негово произведение: Тьониес, Ф.
Общност и общество, Социологически проблеми, 4/87.
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При този втори, рационален тип човешко обединение функционален обединител

на членовете се явява не предаността,  а рационалните мотиви и лични интереси.

Следва да се отбележи,  че общността на Тьониес е различна от тази на

екоселището  в  два  значими  пункта.  Първата  има  изключващ  характер,  докато

втората  е  постиндустриална  (и  постмодерна)  по  своя  характер  –  в  нея

съжителстват различни култури и членовете й са отворени към другостта вън от

нея. В допълнение, както вече беше посочено, важен момент при екоселищата е, че

животът в тях е резултат от свободен и информиран избор, докато в традиционната

общност, човек принадлежи по рождение, а не по свое решение.

С тази уговорка може да се приложи теоретичното и идеално-типично

разделение на Тьониес към екоселищата, и да разберем по-добре съществената

разлика  между съвместния  живот  в  еко-общността, създадена  по  мярата  на

човека, и анонимното общество на града, където социалните връзки са разкъсани.

Екоселището  е  пространство,  в  което  членовете  му  съзнателно  са  въвели

„механизми”  на  (само)овластяване,  насърчаващи  съвместното  им  и  творческо

участие при решаване на проблемите на селището. Такива социални технологии за

включване са: (1) използване на метода на консенсуса при вземането на решения,

(2) вземане на решения по взаимно съгласие, (3) социокрацията и други методи,

предоставящи възможност на всеки член да участва.

Ашлок споделя, че консенсусът е повече от система за гласуване, при която

се изисква единодушие за вземане на решение от групата. (Ashlock 2010: 59) To e

по-скоро  доброволно  обвързване  да  се  работи  в  такава  посока,  че  да  се

удовлетворят нуждите и  интересите на  цялата общност.   Според нея  в толкова

много  екоселища  се  практикува  консенсус,  защото  позволява  да  се  избегне

ситуацията на противопоставяне на „ние” срещу „те”, търсейки творчески начин

за  откриване  на  третия  (по-добър)  път.  Според  теорията  за  консенсуса

разногласията  следва  да  се  ценят,  тъй  като  водят  до  приспособяване  на

първоначалното  предложение  по  по-адекватен  начин  към  реалността,  а

следователно и го подобряват. (пак там)

Голяма  част  от  екоселищата  създават  Първоначален  договор,  уреждащ

собствеността, начините за приемане и напускане на общността, задълженията и

отговорностите на членовете и т.н. Но и този документ, отразяващ общата визия, с

който всички са били съгласни в даден момент, може да бъде ревизиран. Както

споделя един жител на екоселище: „Също, както животът се развива непрестанно,
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и нашата визия се променя. Ние използваме зимата (когато земеделската работа

намалява  –  бел  авт.),  за  да  отделим  повече  време  да  дискутираме  около  тези

фундаментални аспекти на нашата общност. Понякога адаптираме някои елементи,

а друг път решаваме, че определени аспекти са точно такива, каквито трябва да

бъдат.” (Ashlock 2010:  58) Така посредством формални и неформални механизми

се създава гъвкава междуличностна атмосфера,  в  която всеки заинтересован да

може да  инициира  дейности  и  промени и те  най-малкото да  бъдат  отчетени в

групата.

Общите  пространства  (най-често  място за  приготвяне  и  консумиране  на

храна,  помещение  за  работа  с  компютър,  общи  обработваеми  площи,  детски

площадки  и  т.н.)  са  средище  за  общуване,  в  което  се  създава  култура  на

преговаряне  по  проблеми,  свързани  с  бита  на  общността,  но  и  култура  на

заинтересованост  към  гражданската  ангажираност  на  глобално  ниво,  както  и

култура на  задаване на  екзистенциални въпроси.  В допълнение в  някои от  по-

големите селища се организират курсове, повишаващи уменията за преговаряне,

работа в екип и др. Така макар животът в общност да има подчертан колективен

аспект, екоселищата имат свои механизми за запазване на личното пространсто и

за насърчаване на възможността за волеизява на всеки техен жител.

Екоселища и трансформация на ценности

Според Доусън, макар да е по-невидим, един от най-съществените приноси

на  екоселищата  е  свързан  с  радикалната  трансформация  на  ценностите  и

съзнанието,  която  носят  те.  Той  изтъква  четири  начина,  по  които  екоселищата

повлияват промяната на ценностите и нагласите, спомагайки за постигането на по-

добра устойчивост в обществото. (Dawson 2010: 186) В настоящото изложение ще

се спрем по-подробно на първите две посоки на трансформация на ценностите.   

Първата  им  заслуга  е,  че  повдигат  въпроса  за  разграничаването  на

(икономическия) растеж от благоденствието. Според Доусън в последните години

се наблюдава нарастващо осъзнаване на неадекватността да се измерва истинското

благоденствие  посредством  брутния  вътрешен  продукт.  Измерването  по  този

критерий измества фокусът изключително силно по посока на натрупването на

икономически капитал, като не отчита други форми на капитал – състоянието и

биоразнообразието  на  заобикалящата  природна  среда,  силата  на  общностите,

добруването и щастието на хората. За Доусън екоселищата служат като места за
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изследване, обучение и демонстрация на възможността да се създават общности и

дори цели общества на нов принцип – съзнателно балансиращи разнообразните

аспекти на своя капитал (пак там).

На  второ  място  движението  на  екоселищата  оказва  влияние  върху

ценностните нагласи като напомня за важността на възстановяването на връзката

на хората с местата, където живеят. Липсата на свързаност със земята и мястото,

където  пребивава  човек  създава  абстрактно  усещане  за  безкрайно  изобилие  от

стоки и услуги, които идват „отвън”, но са на разположение по всяко време и в

неограничени  количества.  Единственият  критерий  за  тяхната  достъпност  става

наличието на достатъчно материални средства, като отпадат моралните или други

съображения къде, как и докога могат да бъдат произвеждани тези стоки без да се

разруши екосистемата,  на  базата  на  която  се  създават  те.  Според  Доусън тази

откъснатост  и  непознаване  на  локалното  е  предпоставка  за  прекомерно

потребителство (пак там: 188).

Диаметрално  противоположен е  принципът  на  отнасяне  към местното в

екоселищата, където стремежът е да се изгради микросистема, удовлетворяваща

нуждите  на  участващите  в  нея  хора.  Предпочита  се  местното  производство,

стимулира се отглеждането на локални, а не екзотични култури, има стремеж да се

използват  природните  ресурси  по  начин,  който  не  изтощава  способността  на

екосистемите да се регенерират и т.н. 

Могат да бъдат посочени редица примери от живи места в България, които

показват активната  грижа,  която техните участници полагат за биорегионите,  в

които са разположени – опазване на местната флора и фауна. За да се илюстрира

това  твърдение,  могат  да  бъдат  споменати  две  скорошни  инициативи  от  живи

места  в  България.  Първата  е  едногодишен  проект „Ура  Гора:  Нашата  Бъдеща

Гора“, в резултат от който се възстановява изтощена земя в района на гр.  Елхово

чрез ползване методите за садене на гора-градина, канали по контура, строене с

естествени материали, отглеждане на пчели в африкански кошери и др. Втората е

проектът „Пази и залесявай около извори”, който се провежда в периода август -

октомври 2015 г. в село Желен и предвижда засаждането на 1000 акациеви дървета

в района с цел подобряване на състоянието на заобикалящата ги екосистема. 

Според Доусън съществуват още две посоки, в които екоселищата спомагат

за промяната на ценностните модели – това са утвърждаването на традициите и
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практиките  на  местното  население  и  развиването  на  холистична  и

експериментална образователна етика.

Ситуацията в България

Комуналната форма на толстоизма може да се разглежда като своеобразен

предтеча  на  екоселищата  при  това  далеч  преди  тази  по-съвременна  форма  на

съзнателна общност (екоселището) да се появи в Западна Европа. Доброволните

земеделски комуни започват да се създават по-активно в България след 1920 г. –

1923  г.,  като  най-дълго  просъществува  тази  до  с.  Мечкюр  –  закрита  е  от

комунистическата  власт  през  1958  г.  Подобни  кооперативни  общини,  в  които

земята принадлежи на кооперацията и се обработва от всички заедно, е имало в с.

Ясна поляна, с. Дерманци, с. Индже войвода, с. Ружинци и др.13

Макар да съществуват много прилики между толстоистките кооперативи и

съвременното  движение  на  екоселищата,  са  налице  и  разлики  (първото  е

религиозно мотивирано, докато за второто това не е задължителен елемент и др.).

Може би една от най-съществените отлики е свързана с различния исторически и

социално-политически  контекст,  в  който  се  раждат  двата  феномена  и  силната

обвързаност на екоселищата с концепцията за устойчиво развитие и актуалните

нужди  на  един  глобализиран  свят  да  запази  своите  културни,  социални  и

екологични ресурси и за бъдещите поколения. 

У нас движението на екоселищата е все още в начален етап. През 2009 г. се

създава  Мрежата  от  центрове  за  устойчив  обмен  „Живи  места”  в  отговор  на

нуждите на отделни места и хора с интереси в сферата на устойчивото развитие от

сътрудничество,  обмен  на  информация  и  добри  практики.14 Мрежата  на  еко-

центровете  в  България  „Живи  места”  има  за  задача  да  „намира  решения  на

въпроси  от  социално  и  екологично  естество,  като  устойчивото  развитие,

справедливата  търговия,  локалните  икономики,  прекомерната  консумация,

образованието,  климатичните  промени,  замърсяването  на  околната  среда,

обезлесяването, почвената ерозия, и др.” 15

13 За  по-подробна  информация  Виж  Терзиева,  Маргарита,  Неля  Иванова  и  Тинка  Иванова  (2006).

Поглед върху българския толстоизъм, С: Димант.
14 Развитие на мрежа от еко-центрове – Сдружение „Селище Зелено училище”, в: Фондация за реформа
в местното самоуправление, http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=1750
15 Фейсбук страница на Мрежа „Живи места”, https://www.facebook.com/groups/365125714121/ 
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Създава се и интернет Платформа на екоселищата и устойчивите практики

в  България,  която  цели  да  предложи  обща  база  данни  и  място  за  обмен  на

информация и комуникация.  Във форума към нея има обособени 5 теми, като

само  към  една  от  тях  има  публикувано  мнение.  Макар  към  момента  да  не  се

използва  активно  като  форум  за  директна  комуникация,  тя  предлага  обмен  на

информация. Освен профилите на живи места16, разположени в различни краища

на България, няколко пъти годишно се качват материали от различни ползватели,

свързани с отглеждането на биохрани, търсене на доброволци и т.н.

В. Маркова смята, че все още не съществуват екоселища, а по-скоро живи

места.  Според нея в зависимост от дефиницията на „живо място” в страната има

от  30-50  до  120  такива  групи  извън  градовете  (без  да  се  броят  чужденците).

(Маркова 2014: 5) Данните от обиколените от нея 30 живи места сочат, че 58% от

членовете им са мъже, а 42% - жени; 75% от хората са с висше образование и

средната възраст на живеещите там е 36 години. (пак там: 8)

Някои от респондентите в теренната част на изследването заявяваха също,

че според тях в момента в България няма общност, която да може да отговори на

формалните критерии за екоселище, а може да се говори само за такива опити –

живи места или родови имения. Бяха изтъквани различни причини, за да обяснят

това положение (размерът на общността, липсата на обща собственост и др.), но

тази която се повтаряше най-често беше, че липсва достатъчно висока степен на

близост  между  членовете  на  общността,  както  и  приети  от  всички  съвместни

визии, мисии и цели.

Втора глава

Методологически бележки

Тази  част  от  изследването  цели  да  се  анализират  спецификите  на  еко-

общностите  в  България.  Първоначалната  идея  включваше  5  такива  места  за

теренна работа, но тъй като по независещи от авторa причини времетраенето на

изследването беше силно съкратено, трябваше да се ревизира и обхватът му до по-

компромисното – изследване само на едно място. 

16 Към момента (февруари 2019 г.) са създадени 30 профила на живи места, http://ekoselishta.koren.bg/ 
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Изборът именно съвкупността от еко-центрове в село Желен да бъдат обект

на настоящето изследване  беше мотивиран от факта,  че  тя е  сред най-старите,

популярни  и  многобройни  в  страната.  На  второ  място  съществуваше  и

практически аспект,  поради ограниченото време, с което разполагах за теренна

работа, близостта на селото до София, също беше от значение. 

Изводите, направени на базата на теренното проучване там, не биха могли

по  метода  на  индукцията  да  се  наложат  върху  други/всички  такива  опити  в

България.  Това  е  така,  тъй  като  всяко  едно  от  живите  места  у  нас  има  своя

специфика. Освен това тези процеси протичат много динамично - на някои места в

страната  еко-центровете  се  развиват  само  от  2-3  човека  или  без  постоянно

пребиваващи, макар да има активна дейност от друг характер (образователен и

т.н.), докато другаде за година-две се създават и разрастват общности. Така макар

с настоящото изследване да не се предлагат универсално валидни или в случая

национално  валидни  изводи,  с  него  се  прави  опит  за  споделяне  на  една  по-

вътрешна гледна точка от едно живо място, която би могла да подскаже някои

специфики на българския опит по създаване на екоселища.

За  целите  на  изследването  се използваха  качествени  методи:  полу-

структурирани интервюта,  неформални разговори с хора,  които имат отношение

към  темата  за  екоселищата,  и  включено наблюдение.  Бяха проведени 11

индивидуални  и  3  групови  интервюта  със  средна  продължителност  на  интервю

около 2 часа. Бяха интервюирани всички българи – участващи в общността, които

живеят постоянно или временно в момента в Желен.17 Интервютата могат най-общо

да  бъдат  разделени  в  две групи  според  това  дали респондентите  участват  в

създаването  и  развитието  на  еко-проект  или  се  явяват  външни  на  него  субекти

(например  местни  жители  на  селски  райони,  в  които  има  еко-центрове).

Дълбинните интервюта с участниците в еко-центрове са реализирани в по-голямата

си част с предварително уговорена среща. 

Теренното  проучване  включваше  3  посещения  в  село  Желен  –  две

еднодневни  и  едно  по-продължително  (около  седмица).  Допълнително  беше

направено и еднодневно посещение на част от родовите имения в близост до гр.

Елхово,  където  също  се  проведоха  интервюта  с  представители  на  две  родови

имения.  

17 По време на теренната работа чужденците, развиващи еко-центрове в селото, бяха извън страната и
затова не успях да реализирам контакт с тях.
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Основните проблемни ядра, които структурират анализа са: (1) Общност –

доколко  съществува  субективно  преживяване  у  авторите  на  еко-проекти  за

принадлежност  към  една  общност  и  какво  е  нивото  на  взаимосвързаност  и

взаимопомощ между тях; (2) Трудности - кои са трудностите при създаването и

живота в такава устойчива общност; (3) Финансиране – какви нагласи, опитност и

информация имат по отношение на възможностите за  външно  финансиране и в

каква степен успяват да съществуват като самоподдържаща се система.

Някои  от  предвидените  първоначално  въпроси  отпаднаха  поради

нерелевантност.  Например  ориентираната  по  посока  на  равнопоставеност  на

половете в екоселището група въпроси („Съществуват ли мъжки и женски роли в

семействата  в  еко-общностите  и  как  се  разпределят  те  –  традиционно  или

равнопоставено?”) беше изключена от списъка с теми. Причината за това е, че по-

голямата част от хората с еко-проекти в Желен  са необвързани мъже, живеещи

към момента  на изследването  без партньор (имаше само едно изключение сред

интервюираните).

Други  проблемни  ядра  бяха  включени  като  теми  за  обсъждане  в

интервютата,  но  тъй  като  заслужава  да  бъдат  разгърнати  в  самостоятелно

изследване, ще бъдат обект на последващ анализ. Такъв е например въпросът как

се  срещат  двете  култури  –  традиционната  култура  на  предимно  възрастните

поколения, живеещи на село, и новодошлите „постмодерни” граждани – кои са

точките на пресичане и на конфликт, създава ли се обмен между тях (например

при методите за отглеждане на реколта и др.).

Последното уточнение,  което бих искала  да  направя е  свързано с дълго

продължилото  ми  колебание  –  дали  да  използвам  истинските  имена  на

респондентите си или да запазя тяхната анонимност.  На въпроса ми дали биха

желали  да  бъдат  споменавани  поименно  при  цитиране  или  предпочитат  да  не

фигурират имената им в изследването всички с изключение на един респондент

заявиха, че нямат проблем да използвам реалните им имена. В същото време, тъй

като ми се струва, че използването на инициали вместо имена, би им предоставило

повече пространство, избрах да запазя тяхната относителна анонимност.

Общност

Живите  места  на  изследваната  група  са  разположени  най-общо  на  3

отделени едно от друго места в Желен. На базата на отговорите на респондентите
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може да  се  заключи,  че  географската  близост  спомага  и за  по-високо ниво на

взаимопомощ и ежедневно общуване (размяна  на  инструменти и услуги,  общи

хранения, забавление и др.). Така комуникацията във вътрешните суб-общности

на всяко от трите места е по-силна, отколкото тази между хората от отделените

една от друга локации.18

В  момента  най-интензивна  комуникация  и  приобщаване  се  наблюдава

между хората  с  еко-проекти в долната  част  на  с.  Желен (в  центъра),  където и

терените на повече хора са разположени в съседни парцели19. Там целогодишно

живеят 4 човека (единият обаче отсъства 3 дни в седмицата, тъй като работи в

София). Петият човек обитава живото си място от април до ноември, като лятото

живеят и други хора, които обработват пермакултурно градината си. 

Второто място, където има група от еко-центрове, е махалата Черни камък,

намираща се на около 3 км. нагоре от центъра на Желен. Там в момента живеят

целогодишно двама души. 

Третото място е разположено отново на около 3-4 километра над ценътра

на селото,  но на  отстояние и от Черни камък.  Там живее един човек,  който в

миналото е пребивавал целогодишно, но през  годината на теренното проучване

по-голямата част от времето не е бил там.

В  тази  връзка  е  важно  да  се  отбележи,  че  картината  е  динамична  и

настоящото изследване представлява само една моментна снимка на живите места

в Желен. Например към настоящият момент на Черни Камък живеят целогодишно

(и зимуват там) в еко-стопанство двама души. Но в миналото в продължение на 7

г. там е живял непрестанно и респондент А., както и чуждестранна двойка, която

временно е в чужбина.

Не  само,  че  това  е  моментна  снимка  на  динамична  картина,  но  тя  е  и

нееднородна и в момента на наблюдението. Т.е. това не е типичното изграждане

на  екоселище,  при  което  всички  заедно  или  дори  една  част  от  тях  са  взели

решение  да  се  преместят  колективно  да  живеят  постоянно  на  това  място.

Процесът на при-общаване не се е случил еднократно или дори на етапи,  след

18 Но последното съвсем не означава, че не съществува комуникация и между автори на еко-проекти,
разположени на различни локации в Желен. Например, когато става дума за общи каузи като запазването
на секвоите или изворните зони, хора с еко-центрове, разположени на различни места се обединяват,
взимат съвместни решения и действат в екип. Или друг тип пример, даден ми от респондент с еко-проект
на едно от двете по-високи места в Желен, който сподели как друг респондент, имащ свой еко-проект
долу в центъра „от време на време се качва с колелото при мене, свирим джаз импровизации два часа и
после си слиза надолу”, Интервю с респондент Й., с. Желен.
19 „Ежедневно общувам с тези, които са пространствено по-близко”, Интервю с респондент А., с. Желен.
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което  относително  хомогенно  и  прогресивно  всеки  член  да  отбелязва  някакъв

напредък в тази посока. По-скоро хората тук са се заселвали един по един, и то без

големи планове в началото – стъпка по стъпка – Й. казва, че идеята му е узрявала

3 г. преди да реши да се засели и да си купи мястото, друг участник също първо е

дошъл на гости, след време решава да закупи земя и опъва палатка на нея, после

си взема фургон, сега строи къща. 

И този процес не е само постъпателен – има хора, които са особено активни

на един етап, после се оттеглят за известно време, после пак се връщат. В този

смисъл, динамиката на желенската общност от живи места е по-скоро подобна на

приливите  и  отливите  в  морето  –  в  момента  се  наблюдава някакъв  етап  на

оттегляне  на  част  от  хората,  които  са  били  особено  активни  доскоро20,  други

изразиха колебания докога ще останат тук, но пък трети предприемат нови свежи

крачки по градеж на свой дом в Желен. Един от хората, които сега строят своя

къща също сподели, че се е бил оттеглил миналата година, но сега се връща с нов

ентусиазъм.

Следва да се отбележи и, че временното оттегляне на част от хората не

означава задължително, че спира работата по развиване на екопроекта: „Аз все по-

малък  процент  от  времето  си  отделям  на  това  място,  но  с  все  по-голямо

въздействие – ето сега съм стоял много малко тук, но съм свършил много работа и

сега  живот  и  здраве  на  есен  ще  засадим  тия  1000  дървета  –  и  това ще  бъде

годината,  в  която  най-малко  да  съм  бил  тук,  а  да  съм  постигнал  най-големи

резултати.”21 

Освен направения  географски  „разрез”  на  отделните  живи места  според

местоположението им в селото, биха могли да се разграничат най-общо и няколко

концентрични кръга на общността в Желен. Най-вътрешният „кръг” или „ядрото”

би обхванал хората с еко-проекти, които живеят там целогодишно или през по-

голямата част от годината. На въпроса с кого от останалите хора с еко-проекти се

чувстват в една общност, хората от тази група се споменаваха взаимно най-често.

20 Описвайки несполучливата си опитност със създаването на общо пространство в читалището в Желен
един от  респондентите  споделя:  “Много се  бях  вложил –  в  психологията  това  се  нарича бърнаут  –
ефектът на прегарянето. Сега ще се презаредя – ще побачкам (в чужбина), после ще ида във великите
кавказки хребети, и ще се върна.”, Интервю с Й., с. Желен.  Друг респондент, разказвайки, че за разлика
от предни години, тази почти не е стоял в Желен: „7 години бях тук, най-много до 10 дена на година да
не съм бил. Направо бях откачил, как съм издържал. Ама тогава беше важно – трябваше да показвам, че
може.”, интервю с А., с. Желен.
21 Интервю с респондент А., с. Желен.
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Всички те споделят идеите за устойчиво развитие и през годините са превърнали в

практика реализирането на съвместни дейности и идеи. 

Един от респондентите обособи и още един, по-широк кръг от хора, които

живеят или идват периодично в Желен и имат интерес към или прилагат отделни

принципи на устойчивото стопанство.22 Възможно е, обаче, това да са предимно

лични негови контакти, тъй като никой от останалите хора с еко-проекти не ги

спомена.  Изхождайки  от  тезата,  че  в  една  общност  съществуват  взаимовръзки

подобно на мрежа между всички от членовете й, оставяме отворен въпроса дали

може да се говори за общност в този случай. Все пак отбелязваме, че кръгът от

хора, които се вълнуват от устойчиви практики в Желен е по-широк от този на

основната изследвана група. 

Едновременно  с  това  при  двама  от  респондентите23 присъстваше  много

силно темата за виртуалната (еко)общност, която може да има различен и много

по-голям обхват от групата на хора с живи места в Желен. 24 25

От една страна, тази виртуална общност включва хора, които са свързани с

Желен (например закупили са си там място с къща, биха искали да имат свой еко-

проект, но за момента все още не са се заселили). Респондент А. спомена жена,

която не живее постоянно в Желен (от София е),  но той я усеща като част от

общността, защото се чуват всеки ден, работят по съвместни проекти, имат общи

цели и задачи,  помагат  си взаимно.  Т.е.  за  него това разделение – дали живее

постоянно  там  или  другаде  не  е  толкова  важно,  колкото  да  има  усещане  за

общност и взаимопомощ. 

22 “Мога да ти кажа тези, които са дошли през последните 10 г. и са си купили земя тук, щото са се
изкефили на това, което ние правим.  Сега до каква степен имаме сходна идеология не знам, но сме
приятели и сме приели да не си пречим и ако можем да си помагаме. И знам, че всичките те го имат като
идея това за ресурсите да се предават за поколенията. Може да имаме много други разлики, но това е
общо. Може би това ще са и хората, които търсят връзка едни с други. Те идват тука, виждаме се, идват
тука да пият чай, ако имат рожден ден, ще дойдат в Желен и ще ни викнат, т.е. търсят някакъв социум да
правим заедно.” Интервю с респондент А. с. Желен.
23 Без да се прави задължителна връзка с това, но е интересно, че респондентите, при които естествено
се появи темата за виртуалната общност като поне еднакво близка с реалната общност, която се изгражда
в с. Желен, бяха и тези, които в момента са в период на оттегляне и слабо присъствие в селото.
24 “И не само тук в Желен, а и в цяла България – трябва да излезем от това разделяне на селищата – тук
е Желен, ама там е еди-кой си – България е твърде малка и ние не можем да я разделяме.  Всичките
проекти сме един проект. Абсурдно е да се разделят проектите. Ние сме толкова близки приятели с
голяма част от хората, с другите имаме толкова сходни виждания – имаме повече прилики отколкото
разлики, а дори да имаме разлики, в тях се ражда истината – тя винаги е по средата. Съзнавам, че всичко
това, което ти го говоря не е цялата истина, то е част от нея, във взаимодействието се ражда.”, Пак там.
25 В духовно отношение няма значение кой къде – ние сме заедно – аз и Тео сме заедно в духовно
отношение, въпреки че нямаме общи проекти помежду си сега.  И супер много си помагаме, нищо че
може да се видим два пъти годишно. Проектите ни (за екоселища) са един проект. И това е много важна
част, не може да се пренебрегва, из интервю с респондент А.
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Напролет първата акция на голяма част от хората с живи места в Желен

била да разчистят нейния двор, в който не е било влизано от 20 г. За два дни 20

човека са се събрали и са оправили двора, за която работа тя смятала,  че ще й

трябват  4  години.  В  тази  връзка  респондентът  заяви:  „За  мен  това  е  типично

поведение на общност. Ние сме си заедно, въпреки че тя е в София. Затова казвам,

че трябва да се прескочи това с разстоянията и трябва да излезем от това кой къде

живее.”26  

На второ място тази виртуална общност  надхвърля пределите на Желен.27

Друг респондент споделя, че няма значение „дали сме събрани на едно място или

не – важното е да държим един на друг било през интернет, било през директни

контакти, палиш колата и отиваш при него да видиш какво става. Това е общност,

а не да се съберем на едно място и тук да се капсулираме, много сме си добре, ние

тук си помагаме,  перфектно ни е всичко и почти нямаме нужда от никого.”  28

Излиза, че освен вътреобщностното взаимодейстие в Желен, съществува и нагласа

за възприемане на една по-голяма общност от отделни живи места, разположени

на разстояние един от друг „в“ и „извън“ България. Тази специфика има общо и с

тезата  на  А.,  която  ще  бъде  разгърната  по-надолу  в  текста,  че  се  наблюдава

създаване не на отделни екоселища в България, а се градят основи за еко-държава

или за създаване на по-устойчиво мислене и живот у все по-големи групи от хора.

След като въведохме възможните отделни кръгове на общност, следва да

уточним,  че  където  не  е  уточнено  изрично  друго,  изводите  в  тази  част  на

изследването визират представители на „ядрото” на общността. В различна степен

отделните автори на еко-проекти потвърдиха своето усещане за принадлежност

към някакъв тип общност в Желен. Тези субективни оценки варираха от голяма

категоричност,  през  по-умереното  „ние  сме  общност  от  добри  съседи  с  общи

идеи”29 до „и сам воинът е воин”30. 

26 Интервю с респондент А.
27 “Успоредно вече движа и на други места проекти – аз не се отъждествявам вече със село Желен и тоя
проект тук, това просто е една от градините. Това е твърде ограничаващо да се ограничаваш с един
проект. Често пъти се отъждествяваме с това, което е наше. А като видиш, че Земята не е наша, а ние сме
нейни, че животните не са наши, а ние сме техни, градините не са наши, а ние им принадлежим и вече
става много по-лесно – щото и на Пашкулев градината е моя , и на Слънце-луна градините са мои и вече
изведнъж почвам да имам много градини и е много по-удобно, щото аз ходя бачкам в тези градини, но те
имат  собственици,  които  са  много  силно  заинтересувани  нещата  да  продължат,  т.е.  ти  виждаш,  че
усилията, които си положил дават плод, щото други хора след това се грижат. И фактически аз по тоя
начин имам много по-голямо въздействие върху околната среда.”, пак там.
28 Интервю с респондент Й., Желен.
29 Из интервю с Б., Желен.
30 Из интервю с Й., Желен.
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В тази връзка следва да се отбележи, че освен сходния си начин на живот,

изследваната  от  нас  група  от  хора,  споделя  и  някои  фундаментални  ценности,

свързани  с  устойчивото  развитие, и  изобщо  нагласа  към  себе  си,  света  и

стопанисването на  еко-центровете,  в  които живеят.  Някои от тях  имат и  общи

проекти  –  например  кооператив  за  отглеждане  на  кокошки;  намират  ad  hoc

решения  на  общите  си  проблеми  (често  пъти  по  време  на  съботните  си

събирания);  преодоляват  разногласията  си  и  участват  в  общи  акции,  когато

каузата ги свързва.31 Правен е опит и за създаване на обща територия в сградата на

съществуващото  в  селото  читалище,  който  на  този  етап  остава  нереализиран,

поради силна съпротива от някои представители на местното население. 

Идва ред на въпроса каква е разликата между обикновените добри съседи и

участниците  в  общност  (или  в  екоселище)?  И  едните  и  другите  си  разменят

инструменти, ходят си ежедневно на гости, помагат си. Кое е това, което сплотява

тази група от хора с алтернативен начин на живот и ги прави общност?

Тъй като не съществуват обща собственост, правила или договор, уреждащ

взаимоотношенията им, които да обвързват отделните еко-центрове в Желен,  а

степента  на  общуване  и  взаимодействие  в  тази  група,  зависят  от  характера  и

близостта  на  отделните  междуличностни  отношения  (при  едни  членове  е  по-

близка  и  интензивна,  докато  при  други  се  забелязва  по-слабо  или  изобщо

отсъства), е трудно да бъдат изведени и общи за всички модели на поведение или

да се изкаже общовалидно твърдение за цялата „общност”. 

Може би все пак съществува едно изключение и това свързващо звено е

специфичната  нагласа,  която  споделят  и  която  в  някакъв  смисъл  спомага

груповата  им  идентичност.  „Това  което  ни  обединява  са  идеите,  свързани  с

устойчивото развитие, и това на личността, и на цялото. Защото мисля, че никой

от нас тука не харесва начина, по който функционира обществото в момента като

цяло и трябва да намалиш ресурсите, които ползваш, ако смяташ, че си отговорен

към бъдещето.”32 – споделя един от респондентите.

Тази  им  обща  нагласа  има  различни  измерения.  На  първо  място  тя  е

свързана с осъзнаването от всички тях на необходимостта да се живее устойчиво.

31 „Сега когато имаме допирни точки – например опазването на гората, ние правим съвместни акции.
Ходим, рисуваме по дърветата около изворните зони, пишем жалби там в горското. Въпросът е да не се
режат  дърветата  около  изворите.  Т.е.  когато  имаме  допирни  точки,  ние  си  работим.”  интервю  с
респондент А., Желен.

32 Интервю с респондент Б., Желен.
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Все пак следва да се отбележи, че дори и това общовалидно за всички членове на

„желенската група“ твърдение, се проявява в различна степен у отделните автори

на  проекти  –  при  някои  устойчивите  практики  се  свеждат  предимно  до

рециклиране, при други включват и дейности по устойчиво земеделие, при трети –

енергоспестяващи материали и алтернативни източници на енергия и т.н.

Освен  с  отношението  им  към  принципите  на  устойчиво  развитие  и

активната  им  грижа  за  съхраняването  и  подобряването  на  околната  среда

(залесяване, борба срещу изсичането на дървета, борба с ерозията на почвата и

др.),  друго  измерение  на  тази  обща  нагласа  е  вкусът  към  експериментиране.

Експериментиране с растенията (земеделие при екстремни условия), с предмети

на  изкуството,  със  самите  себе  си  –  живот  в  екстремни  условия  –  (каравана;

ежедневие  извън  удобствата  на  т.нар.  цивилизация),  с  възможността  за

съжителство  на  традионни  практики  и  модерни  технологии  (стари  къщи  със

слънчеви панели и т.н.) и т.н. 

Не на последно място нагласата, която ги прави общество от съмишленици,

а  не  само  съседи,  намира  израз  и  в  решението  им  за  осъзнат  живот  според

принципи,  а  не  по  инерция,  в  неконвенционалния  им  избор  и  гражданска

активност (опит за  съживяване на  читалище,  опазване на околна среда и  т.н.),

както  и  в  опита  им  за  някаква  форма  на  независимост  от  системата  или

традиционното общество и практики.  

Въпреки  казаното  дотук,  наблюдаваната  картина  в  Желен  отговаря  по-

скоро  на  определението  за  живо  място  или  съвкупност  от  живи  места  (по

Маркова),  отколкото  на  формалната  дефиниция  за  еко-селище.  Според

респондента Б. не може да се говори за екоселище, тъй като те не „са се събрали с

такава цел - да изградят такава общност, с такива правила, с такива порядки, с

такива практики и т.н.  Не е  имало никакъв  общ план,  по  който да се  случват

нещата. По-скоро има общи възгледи и общи намерения, които се случват”.33

Нещо  повече,  друг  респондент  аргументирано  защити  тезата  си,  че  за

живите места в Желен е добре, че не следват модела на екоселищата.34 Според

него в България в момента се създава еко-държава, а не екоселище, тъй като след

33 Пак там.
34 „Това е хубаво, че ние нямаме такива екоселища като на Запад. Аз имам малък опит, но все пак опит с
хора, които идват и казват, че не е ок по този начин - да се съберат хора, да си купят земя на партия и те
трябва да изковат цяла една система от правила и после да ги изпълняват и казват, че е много трудно да
ги изпълняват, че част от хората не са доволни от тия правила, но за да останат в мястото трябва да ги
изпълняват.  Как решава общността (да  ги измени) – как го виждаш консенсуса  между 500 човека.”,
интервю с респондент А., с. Желен.
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няколко десетилетия всички малки разпръснати из страната живи места ще са се

разраснали, както това се случва и с общността в Желен. Преди години е имало

само един еко-проект, а сега са около десет. 

Според респондент А. на Запад  моделът на екоселището се е появил и е

необходим, защото техния социум е вече разрушен - те нямат семейни връзки, при

тях не се среща непосредствената взаимопомощ между съседите, а библиотеката

им  със  специфични  знания  и  умения  е  празна.35 В  този  контекст  се  появяват

екоселищата като спасителен остров, на който хората на Запад могат съзнателно

да започнат да се учат на модели и практики, които в България все още се пазят от

старото  поколение.  Той  спомена  чужденци,  които  приятно  се  изненадали  на

желенския модел – всеки сам взема решения, като в същото време си помагат на

добра воля. Затова според А. България е в уникална позиция и само трябва да

успее да обедини технологичните достижения на Запада с източните ценности за

взаимопомощ:

Ние тука нямаме нужда от тези екоселища, защото нашата библиотека все

още е пълна – ние можем да си направим екоселища на базата  на това,  което

имаме. И всъщност западняците вземат и в момента опит – това са всичките тези

стотици и хиляди младежи, които идват – те го правят инстинктивно. Те знаят, че

тука  има  повече  знания  и  умения.  А  скоро  ще  започнат  да  се  „светват“ вече

всички – и учените,  и институциите, и всички и само след 20 години България

вече официално ще е пример за начин на живот в хармония с природата, защото

сега ние сме неофициално пример. Аз съм дълбоко убеден, че ние нямаме нужда

да копираме от западния модел на екоселищата, защото имаме тук повече данни

да го направим по оптимален начин, в който да ги няма тия страдания (за които

споменават някои хора) от западните екоселища. 

Макар картината да не е толкова идеалистична и наред с взаимопомощта да

има  индикации  и  за  отчуждение  в  еко-центровете  у  нас,  отчитам,  че  горе-

описаната гледна точка е интересна и може да бъде потвърдена или опровергана

от  развитието  на  живите  места  в  България  в  бъдеще.  Но  ако  еко-проектите  в

Желен не следват модела на екоселищата (макар да има и редица сходства между

тях), то е важно да се продължи с изследването на техните специфики – какви са

механизмите им за вземане на решения, за справяне с конфликтни ситуации, къде

е границата между индивидуално и колективно и т.н.

35 „Един дядо там (на Запад) ще те научи да слагаш доилен апарат и да караш трактор, тука ще те научи
да доиш, да переш, да строиш къща, да подковаваш кон.”, пак там
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Авторите на отделни еко-проекти в Желен се събират регулярно, за да се

хранят заедно и да си помагат с размяна на инструменти и/или услуги (свързани с

ремонти,  животни,  косене,  транспорт  и  др.).  Въпреки  това,  те  представляват

отделни, независими един от друг икономически и от гледна точка на собственост

еко-центрове.  Тази  им автономност  един от  друг  по  отношение  на  вземане  на

решения, собственост, икономика и т.н. беше изтъкната и от самите респонденти

като съзнателно търсена и поддържана.36 

По време на интервю с един от респондентите излезе темата за Степния

вълк на Херман Хесе. Интервюираният сподели, че се чувства като вълк единак,

който няма нужда от общност: „Ние сме си някакви дребни бюргери, изградени

соц малки дребни буржоа, дето си имаха някаква осигуреност и се опитваме да

избягаме от цялата система, ама трагедията и комедията е, че не можем – все се

връщаме, я да работим, я да отгледаме децата си, я щото тука не можем повече, по

някакви причини.  Обаче творецът в нас постоянно ни ръчка и той ни разкъсва

между вълка и човека.  Вълкът иска  да  избяга,  да  издивее,  ама човекът все  го

връща в цивилизацията.”37 

Спомням си и метафората,  която друг респондент използва за себе си –

самотна платноходка, която може и да помогне на корабокрушенец, но внимава да

не вземе неприятни пасажери и е винаги в готовност да опъне платната, ако вече

не усеща като свой дом дадено пристанище.38 Тогава възможна ли е общността от

степни вълци и ако „да”, то как е възможно да се съгради?39 Кои са механизмите,

които биха позволили на група от хора, които се усещат като индивидуалисти,

странници,  различни,  самодостатъчни  на  някакво  ниво  творци  и

експериментатори да намерят споделена земя, която да обитават? Вероятно това

действително  трудно  ще  бъде  едно  строго  разграфено  пространство  с  ригидни

правила и задължения. 

Както сподели един от респондентите, за разлика от тези еко-селища, които

са изградени на демократичен принцип и малцинството винаги е принудено да се

36 „Аз бих се радвал тук да дойдат други хора, те да си направят свое НПО и да работим заедно, да
живеем  заедно.  Но  те  да  са  автономни  във  вземането  на  решения,  в  икономиката,  в  материално
отношение. Просто да работим заедно, щото се кефим едни на други. Но нито искам аз като управител на
сдружение да командвам други хора, нито искам друг да е негов управител и да командва мен.”, интервю
с респондент А.
37 Интервю с Й.
38 Тексът е предаден по памет от изказване на респондент В. пред студенти от Пътуващ университет
2015 г. 
39 Й: „Възможна е, ама изградена на по-високи взаимоотношения, а не на простата нужда: „бе, трябва ми
трактора ти”. Визията е обща, пътят е еднакъв, каруците са различни.”, Интервю с Й.
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съобразява  с  мнозинството,  „за  мене  по-устойчивят  принцип  е  анархичния

принцип – хората да са по-независими едни от други, и по желание да участват в

някакъв общ проект. Да могат да се включват и изключват, ако искат. Това би бил

по-добрият вариант, но пък това е по-бавният вариант, защото тогава всеки трябва

да има независимостта, и всеки трябва да е стигнал до даден етап на развитие, за

да може да се кооперира с другите. Докато другото е по-лесно – заедно купувате,

заедно правите това. Ама после сериозни проблеми може да има от тези общи

собствености”40. 

Според нагласите на хората от живите места в Желен избраният от тях по-

бавен принцип на  по-анархично  общество,  е  все пак по-устойчив във времето:

„Защото  е  бавен,  но  за  сметка  на  това  се  изграждат  взаимоотношения  между

хората, и се разбира всеки докъде може да стигне в тези отношения. И на база на

това вече можеш по-коректна представа да си изградиш с кого би могъл да се

кооперираш в една дейност, с кого в друга. И пак е идеалистично, защото пък е

необходимо да има достатъчно хора.  Трима човека не  е  общност – може да я

наричаме така, но не е достатъчно”41.

Любопитен  и  показателен  в  това  отношение  и  като  цяло  за  начина  на

решаване на общите проблеми е казусът с охлювите. Както разказва А.: 

Имаше  голяма  драма  какво  да  се  прави  с  охлювите.  И  имахме  много

търкания и остри моменти и какво ли не за тези охлюви. Защото всеки си има

различен подход към охлювите. Слав много остро повдигна въпроса как може да

вземеш един охлюв и да го  хвърлиш в градината  на  съседа.  Владето  ги вари,

Камен не иска да се убиват по принципа за ненасилието, а аз нямам проблем с тях

и  си  ги  оставям.  И  това  беше  поводът  да  направим  едно  такова  събрание  за

добросъседство. Като цяло решихме, че териториално ще трябва всеки да решава

проблема – в моята земя аз ще трябва да кажа – правото на домакина.42

Решението  им  за  охлювите  от  една  страна  показва,  че  макар  да  няма

разписани формални правила,  каквито обичайно се договарят в  голяма част  от

традиционните екоселища, групата  успява да намери свои механизми за справяне

с  конфликтните  ситуации.  От  друга  страна,  начинът,  по  който  се  справят  с

проблема указва отново,  че не се търсят общовалидни решения,  а  всеки поема

отговорност  за  решението  си  в  личното  си  стопанство.  Не  се  взема

40 Интервю с Б., с. Желен.
41 Пак там
42 Интервю с респондент А., с. Желен.
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общозадължаващо решение как да се действа по този и подобни проблеми, а се

договаря, че всеки ще го решава индивидуално и ще уважава правото на съседа си

да  действа  в  рамките  на  своята  градина  по  различен  начин.  Т.е.  дори  на

неформално  ниво  не  се  търсят  задължаващи  правила  или  уеднаквяване  на

действията,  а  по-скоро  динамични  механизми  за  уреждане  на  конфликтите  и

добрите междусъседски отношения.43 

Сдружаването за отглеждане на кокошки съществува от една година и е

може би най-смелата инициатива за колективно действие и проект. Вероятно няма

да е пресилено да се каже, че това е дейността, която надскача обичайния модел

на  разпределение  индивидуално  –  колективно  в  еко-центровете  в  Желен.  По

логиката на досега разглеждания модел на нивото на добросъседските отношения

всеки  би  отглеждал  свои  лични  животни,  като  когато  отсъства  от  селото,  би

потърсил  като  услуга  от  някой  от  останалите  автори  на  еко  проекти  в  Желен

временно да се погрижи за тях. Избраният вариант обаче е решение от друг тип и

донякъде  наподобява  живота  в  еко-селище,  в  което  всеки  е  отговорен  за  своя

личен  проект,  но  има  и  някакви  общи  проекти  и  зони,  в  които  хората  си

сътрудничат,  защото  е  от  взаимна  полза  за  всички  страни.  Нещо  повече,

кооперативът предлага и определена степен на независимост от външната система

на производство.

И накрая преди година групата от хора с еко-проекти в центъра на Желен

започва да прави съботни събрания за концептуални вечери. Съботните срещи са

посветени на съседските отношения.  Те могат  да бъдат интерпретирани и като

форма  на  механизъм  за  решаване  на  общите  проблеми,  макар  това  да  не  е

единствената цел на тези срещи (а също и гледане на телевизия, съвместни вечери,

забавление и др.). Доколкото разбрах от респондентите, тези регулярни срещи са

били въведени именно, за да се реши един конкретен проблем, а след това са били

продължени, като в момента са станали традиционни. 

Възможно  е  в  определен  момент  участниците  в  групата  да  преценят  за

полезно  да  изберат  и  конкретен  метод  за  взимане  на  решение  (консенсус,

социокрация и т.н.). Но това ще изисква и по-ясното дефиниране на общата визия

и ценности на общността. Солидаризирането около общи ценности и цели беше

отчетено от една респондентка като необходим фактор, за да може да се прилага

43 „Всеки от нас е свободомислещ и не иска да се съобразява с правила. Това беше и целта ни да се
измъкнем от обществото, за да сме свободни; без хората да ни се бъркат в личния живот.” Из интервю с
респондент И.,с.  Желен.
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например  метода  на  консенсуса.  Както  тя  отбеляза,  липсата  на  съгласие  за

посоката и мисията на една общност, неминуемо ще спъва процеса на вземане на

решения,  тъй  като  все  някой  ще  бъде  на  различно  мнение  и  няма  как  да  се

постигне  единодушие.44 На  базата  на  материала  от  интервютата,  може  да  се

направи извод, че за момента такъв тип ангажиране с общи визия, мисия и цели не

е актуално за авторите на еко-проекти в Желен и би могло да породи напрежение

спрямо сега съществуващите им по-индивидуалистични нагласи или просто да не

се отчете като необходимо45.

Трудности

Анализът  на  направените  интервюта  показва  три  типа  трудности,  които

респондентите срещат по време на живота си в еко-център в Желен. 

Основната  група  е  свързана  със  затрудненията,  които  произтичат  от

характеристиките  на  самото  място.46 Бяха  изброени  липсата  на вода;  местните

хора, част от които се отнасят с неприемане на новите заселници в живите места;

лошото качество на пътната настилка, което затруднява снабдяването с провизии

и  транспорта  по  принцип;  стръмният  терен,  който  затруднява  обработката  му,

почвата, примитивността на живота и др.

По-философски  настроените  отчетоха  като  основната  трудност

способността  за  самоконтрол  и  самодисциплина:  „така  ако  ги  изреждаш

трудностите са безброй, но всъщност единствената трудност е ти да се оправиш

със себе си.”.47 

И последният вид трудност, която беше спомената като валидна за всички

автори на еко-проекти в Желен (а вероятно и в страната като цяло) е как да бъде

съчетан животът на село в хармония с природата с устойчивото финансиране на

този проект:  „най-голяма трудност за всички хора, които са тук, е начинът как

дистанционно да си изкарват пари. Защото много е трудно, не знам даже какъв е

44 Интервю в родово имение в района на г. Елхово.

45 А. Станчева в свое изследване върху природозащитничеството и екообщностите в България, също

заключава, че създаването на общност се оказва най-голямото предизвикателство пред екообщностите в
страната.  Вж.  Станчева,  Атанаска.  2015.  Природозащитничеството  и  неговите  локални  измерения  в
контекста на идеите и практиките на една екообщност в България. // Изследвания на културната памет,
културното наследство и идентични, София: ИК „Гутенберг“, с. 363.

46 Ако трябва да му сложа по трудност от 0 до 10 това ще е към 7 може би. Трудно място е.”, Интервю с
Г., с. Желен.
47 Интервю с респондент А.
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начинът  да  се  издържаш  оттука,  без  да  работиш  по  нещо,  някаква  друга

професия..”.48

Отчитането  като  основна  на  трудността  да  се  намери  такъв  вариант  за

финансиране  на  еко-центровете,  който  да  не  принуждава  живеещите  в  тях  да

правят компромиси с ценностите си, показва важността и надяваме се полезността

на  следващия  параграф,  касаещ  финансирането  чрез  Европейски  структурни

фондове, както и приложенията в края на изследването.

Външно финансиране или самоподдържаща се система? 

Респондентите  могат  условно  да  бъдат  разделени  на  три  групи  в

зависимост от опита им и отношението им към европейските проекти и друг тип

външно финансиране на екоместата. Първата група включва тези, които все още

нямат опит/информация за такъв тип финансиране, но не изключват в бъдеще да

се възползват от целево субсидиране. Втората обхваща авторите на еко-центрове,

които са работили по европейски проекти, но опитът им с тях е негативен и затова

в момента предпочитат да  търсят други източници на  финансиране  (странична

работа;  бизнес,  свързан  с  дейността  на  еко-проекта  и  т.н.).  В  третата  група

респондентите  не  са  използвали  европейско  финансиране  до  момента  и  не

възнамеряват да се възползват от такова в бъдеще.

Една част от респондентите не бяха напълно запознати с възможностите за

финансово  подпомагане  на  дейността  им  от  външни  донори  и  заявяваха

хипотетична готовност да се възползват, ако и когато стопанството им стане по-

голямо: 

Европроектите  са  предназначени  за  хора-земеделци,  които  ще  имат

продукция.  А пък  тука,  всичко  е  в  много по-малък  мащаб,  и  много по-лично.

Изобщо не знам какво общо имам с европейските проекти. (…) Но ако тръгне в

един момент да се съберем, и да правим пчелни семейства, във връзка с това може

примерно  сигурно  да  се  направи  някакъв  европейски  проект.  Това  е  много

хипотетично и много в бъдещото.49

Един от респондентите има реален опит на участие в европейски проекти

като  бенефициент  (Младежта  в  действие;  субсидии  за  коне),  но  сподели,  че

„имахме много разочароващ опит и това ме накара да не се оглеждам в момента за

48 Интервю с респондент Б.
49 Интервю с Б., Желен.
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такива, а да бъда от тези, които развиваме производство на (еко)продукти и мрежа

за  разпространението  им и успоредно  с  това  ходя и  работя  насам-натам за  да

допълвам финансирането”. 

Сред недостатъците,  които той изтъкна е  спецификата  на програмите за

доброволци в екоместата, която овластява прекалено много доброволеца за сметка

на домакина. Това според него понякога създава предпоставки за трудности при

предаването  на  опит  и  съвместната  им работа  като  цяло.50 Разпределението  на

средствата по някои пера също е нецелесъобразно с оглед на развиването на еко-

центровете.51 Други  негативни  страни  на  този  тип  финансиране  според  същия

респондент  са  злоупотребите,  целенасочените  опити  да  намерят  пропуски  в

документацията на бенефициентите,52 бюрокрацията и многото документация 53.

В последната група респонденти – които не са кандидатствали за външно

финансиране и не биха искали да го правят и в бъдеще, се откроиха два мотива за

решението  им.  Първият  е,  че  не  смятат,  че  отговарят  на  критериите  и

изискванията за европейско финансиране. Вторият е свързан със скептицизма им

относно  необходимостта  да  изхождат  от  визията  за  приоритети  на  някакви

анонимни донори, а не от своята собствена.  

Прави  впечатление,  че  и  при  респондентите  от  втората,  и  при  тези  от

третата група се среща сходен аргумент, който би могъл да бъде резюмиран така:

бих искал да следвам своята представа за това как да организирам еко-проекта си,

а европейските програми ме задължават да я променям и напасвам към техните

приоритети,  и  затова  предпочитам  да  не  търся  такова  финансиране.54 Подобна

50 „При Младежта в действие фокусът беше върху доброволеца и идеята беше те да дойдат и да видят
как живеем,  но в  крайна сметка когато станаха четирима доброволци,  те наложиха техния начин на
живот  имаха  лостовете  да  го  направят  това,  защото  самата  програма  го  позволяваше  тогава.  Нали
примерно ние ставаме в 6 часа и имаме такъв начин на живот, копирайки от местните хора, искахме да
живеем по някакъв автентичен начин,  да не говорим, че и човекът е дневно животно и се опитваме да
правим и някакъв ритъм, но в момента, в който те решиха всички да стават в 10, аз нямах никаква
възможност да ги накарам да стават рано.”, респондент А., Желен.
51 „Можеш да изразходваш колкото искаш пари  за  хотели  и ресторанти,  защото това  е  свързано с
харчове на доброволците, но нямаш право да си купиш моторна резачка или да си купиш нещо по-скъпо,
щото тогава  сдружението забогатява,  а  трябва да  е  всичко насочено  към доброволеца  и  те  си  имат
някакви причини да си имат тези изисквания – добре.”, Интервю с респондент А., Желен.
52 „Всяко билетче беше много стриктно разгледано и ни отне много, много усилия да преминат всичките
тези проекти, да се осчетоводят тези пари, които бяхме взели, а не се получи толкова ефекта, който
желаехме.”, пак там.
53 „… страшно много документации, ей вчера например дядо Ганчо дето го видяхме на центъра той
успява от години да взема финансиране за животните, страхотно много чете тоя човек, по цял ден се е
заровил в бумагите. и ми стана много мъчно като каза, че и той ще се откаже, защото тея строхотни
изсквания просто го притискат и няма да успее.”, пак там. 
54 „Но  един  вид,  че  който плаща,  той  поръчва  музиката.  Влизайки  в  Европейските  проекти,  аз  не
изпълнявам  мечтите,  които  имам,  а  мечтите  на  Европейската  комисия.  (…)  Следваки  своята  мечта,
реших без (външно финансиране)”, пак там
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нагласа  би  могла  да  бъде  обяснена  през  разгледаната  в  Първа  глава  тема  за

трансформирането  на  ценностите  у  живеещите  в  екоселища  хора.  Една  от

фундаменталните  разлики  между  масовото  общество  и  общностите  на  еко-

центровете е в отношението между икономика и култура, които се проявяват на

двете места. 

В  потребителското  общество  икономическите  интереси  доминират  и

определят  останалите  области  на  живот  –  културна,  екологична  и  социална

област.  Следва  да  се  поясни,  че  в  културната  сфера  се  формира  нашата

индивидуална и колективна идентичност, посредством културата търсим отговори

на въпросите за смисъла на живота, оформяме ценностите си и светогледа си (по

Бел).  В  резултат  на  доминиращата  роля  на  икономиката  над  културата

екзистенциалните  избори  стават  функция  на  икономически  съображения.

Например при избор на образование или работно място водещ не е критерият кое

ще донесе по-голямо лично удовлетворение и развиване на вътрешните таланти, а

коя област е по-перспективна и ще осигури по-добри доходи. 

Диаметрално  противоположна  е  ситуацията  в  еко-центъра,  където  по

дефиниция  се  цели  хармоничен  баланс  между  отделните  области  на  живота  –

култура, икономика, екология. В екоселищата се търси финансова независимост,

но не за сметка, а в синхрон с личното време и удовлетвореност на членовете му.

Затова, прочетен през тази обяснителна матрица, отказът от европейски средства,

когато те биха нарушили приоритетите на еко-центъра, изглежда разбираем. Така

трансформацията на ценностите, рефлексията върху общовъзприетите нагласи и

опитът да се живее холистично – търсейки баланса между отделните обществени

сфери  (култура,  икономика,  екология,  политика)  демонстрират  как  културният

аспект  на  устойчивото  развитие се  въплъщава  в  екообщността  и  създава

предпоставки за нова култура. 

И  накрая,  един  от  респондентите  повдигна  много  важен  аспект  на

финансирането  на  екоселища  и  въобще  общности,  които  се  стремят  към

устойчивост и относителна независимост - има ли противоречие между принципа

за  устойчивост  на  системата  и  (зависимостта  й  от)  външното  субсидиране?

Неговата гледна точка е, че:

 Нямаме против (финансирането),  но е по-добре първо да свикнеш да го

правиш  сам,  защото  както  го  правят  тия  фермери,  които  се  финансират  от
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Европейския съюз, в момента, в който ЕС им спре финансирането, аз съм сигурен,

че над 60-70 процента от тях ще спрат да работят. Т.е., когато свикнеш някой да те

финансира отвън, ти ставаш слаб.  Защото не знаеш как да го правиш сам,  със

собствени сили. И когато не знаеш как да го правиш със собствени сили, когато

рано  или  късно  това  финансиране  спре,  няма  да  знаеш  какво  да  правиш.  Т.е.

нямаме против финансиране, ако има, но явно има дълбок философски смисъл в

началото да се оправяме сами със собствени средства.55 

Респондентът  добави,  че  има  за  него  има  полза  от  европейското

финансиране, защото то би ускорило резултатите. Но в същото време „има смисъл

ние да ги правим по-бавно нещата, за да може да направим експериментите, които

са ни нужни, да видим кои са работещите модели за това място, и после, когато се

дадат тези пари те да отидат наистина за нещо смислено”.56

Въз основа на информацията от интервютата може да се изведе, че макар

една  част  от  авторите  на  еко-проекти  да  не  търсят  финансиране,  други  са

принципно  отворени  към  такъв  вариант,  но  при  определени  условия,  които

гарантират,  че  субсидирането  няма  да  бъде  в  противоречие  с  тяхната  визия  и

ценности. 

От значение е да се отбележи, че нито един живеещите на живо място хора

не  задоволява  финансовите  си  и  материални  нужди  само  в  рамките  на

алтернативната  еко-система,  в  която  живее.  Т.е.  към  момента  все  още  не  е

постигнат  такъв  устойчив  баланс  между  икономическите,  културните  и

екологичните  аспекти  на  живот  в  живото  място,  че  то  да  представлява

самоподдържаща се и независима система. Всеки от респондентите е избрал свой

начин на задоволяване на материалните си нужди – сезонна работа в чужбина,

работа в града през деня и връщане на живото място вечер и през свободното

време, отдаване под наем на имоти в града,  финансиране по проекти и др. Но

всички тези дейности показват, че еко-проектът все още не е напълно устойчив,

тъй като икономическата му страна не е балансирано подсигурена. Може да се

изведе, че ако в града културният аспект на устойчовото развитие – а именно –

постигането  на  баланс  между  отделните  сфери  на  живот,  липсва,  защото

икономическата  област  доминира  над  културната,  политическата  и

екологическата, то в екоселищата този културен аспект също не успява да бъде

напълно разгърнат, но този път, заради трудността икономическите съображения

55 Интервю в родово имение „Изворче“, района на г. Елхово.
56 Интервю в родово имение „Изворче”.
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да  бъдат  удовлетворявани  в  рамките  на  еко-проекта.  Опитите  на  някои  от

респондентите да преодолеят този дефицит са свързани най-общо с две стратегии

-  свеждането  на  материалните  нужди  до  минимум  или  изработването  и

продажбата на еко-продукти (билки, кремове, курсове за природосъобразен живот

и т.н.). 

Заключение

В изследването се направи опит да се представят накратко основни понятия

и  ключови  аспекти  на  световното  движение  на  екоселищата с  оглед  на

концепцията за устойчиво развитие. На тази основа се потърси резонансът на този

глобален феномен в България. 

На базата на анализа на информацията  от интервютата  с  автори на еко-

проекти в село Желен се направи опит да се предложи визия „отвътре” на живота

в  една  „устойчива“  общност  у  нас.  Посредством  релацията  „култура  –

икономика”, беше предложена интерпретация защо част от хората с еко-проекти в

Желен предпочитат да не се възползват от външно финансиране. В същото време,

се отчете необходимостта икономическите съображения да бъдат включени по по-

балансиран  начин  в  живота  на  живите  места,  за  да  се  реализира  културното

измерение на устойчивостта.  

Изведоха  се  няколко  оригинални  акцента  -  темата  за  виртуалните

общности; концентрични нива на общност; тезата, че моделът на екоселищата от

Западен тип е възможно да не е  напълно релевантен за нашите условия и т.н.

Представен  беше  анализ  на  „желенския  модел”  на  еко-общност  –  съзнателно

поддържана  автономност  на  отделните  живи  места,  съчетана  с  взаимна

междусъседска подкрепа на доброволен принцип. Направи се опит да се разкрият

част от неформалните, динамични механизми за справяне с конфликтни ситуации

и за вземане на решения, както и да се проследи границата „лично – колективно”

150



по отношение на собствеността, вземането на решения и др. в еко-центровете в

Желен.

В заключение се откроиха някои специфики на живите места в село Желен.

Направи  се  извода,  че  там  съществуват  индивидуални  краткосрочни,

средносрочни и дългосрочни проекти, които съчетани с развиването на механизми

за справяне с общи проблеми и конфликтни ситуации, могат да доведат до много

интересна  форма  на  общност.  Такава,  която  стъпва  върху  уважението  към

индивидуалността  и  независимостта  на  всеки  отделен  проект  вътре  в  нея,

свързвайки в същото време участващите в нея в отношения, които са повече от

добри междусъседски. Повече, понеже я има връзката и на идеите, споделяни в

различна степен, и на ценностите и практиките.  Специфична, в някакъв смисъл

уникална  форма  на  напипване  на  еко-общност  през  грешките,  препъванията  и

опитите  за  едно  продължително  приближаване,  което  евентуално  би  могло  да

доведе до своеобразен желенски или български модел на „екоселище”.
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Introduction

The authors of the book investigate an actual and understudied problem: the relation of

religion  to  the  social  ecology  and  especially  to  three  of  the  aspects  of  sustainable

development:  cultural,  ecological  and  social  ones.  The  author  of  the  first  essay  (Nonka

Bogomilova),  entitled „Postmodern  Transformations  of  Religion:  Activity  vs  Adaptivity”

proposes  an  methodological  instrument  for  analyzing  the  religion’s  ambivalent  potential

regarding the cultural  and ecological  aspects  of un/sustainable  development.  The study is

developed on the background of various conceptual trends within the philosophical tradition

and of postmodern philosophical and sociological interpretations of the essence of religion.

The elaborated methodology is applied for analyzing relevant social practices, including ones

within the Bulgarian context.
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Antoaneta  Nikolova  in  her  essay “Religious  Aspects  of  Deep Ecology”  rationalizes

cultural and theological perspectives of the positive aspect of that ambivalent potential within

the modern context of deep ecology, looking for the reasons in spite for the symptoms. On

that  epistemological  background, an original reinterpretation of the ecological  potential  of

religions is elaborated, on the one hand, and of the spiritual potential of ecology, on the other.

In the  following two essays  essential  aspects  of  the  relationships  between man and

nature are studied as both compared and opposed: in the religious archaic (Mina Spasova) and

in  the  contemporary  practices  related  to  the  ecologically  relevant  style  of  life  –  the eco-

villages (Liliya Sazonova). In that way the collective study draws and finalizes an original

epistemological circle: starting from the theoretical elaboration of deep ecology notions and

problems, passing through its “proto-forms”, it finalizes in modern phenomena description

and analysis, including ones in the Bulgarian context, applying its ideas and values  to new

forms and life styles. 

The bilingual book is a concised and adapted to electronic edition version of a Scientific

project of three years long duration, evaluated by the Scientific Council of the Institute for the

Study of Societies and Knowledge as successfully finalized (Protocol №13/17.04.2019). The

English language  part is a concised and adapted translation of the Bulgarian language part.

                                                                            

                                                                                        Nonka Bogomilova

Nonka Bogomilova, DSc

Professor at the Institute for the Study of Societies and Knowledge,

Anthropological Studies Dept.

I.Postmodern Transformations of Religion: Activity vs Adaptivity

1.Introduction

       The questions,  connected  to  the interpretation  of contemporary  religion  within  the

contexts of social ecology, society and nature as interrelated systems, could be adequately
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discussed only on the background of the general theoretical problems related to the essence

and the meaning of religion,  to its  origin and/or end, to its relationships with society and

individuals.  The  contemporary  theoretical  thought  and  especially  the  philosophy  and  the

sociology of  religion,  that  project  the  epistemological  and the  methodological  horizon of

religious studies, are still debating those issues, configured by the Enlightenment. 

       The philosophical-anthropological analysis, done in the study, proposes unconventional

point of view to the actual and intensively debated problem regarding the potential  of the

religious traditions – confessional, national ones - to support or to oppose the processes of

sustainable development within the European and the global context.

       The  main  hypothesis  of  the  study  is  argued  and  developed:  both  in  the

traditional/historical religions and in the national religious traditions, appeared as their forms

and ramifications, an ambivalent cultural potential exists, pocessing a capacity both to support

and to oppose the sustainable development  in  national  and in global  perspective.   Which

aspect of that potential would be actualized depends  on the historically herited values, on the

collective memories, implanted in those traditions, on the psychological stereotypes, on the

one hand, and on the various conditions,  supporting their  re-activation,  on the other.  The

knowledge regarding the type and the cultural capacity of those values, as far as regarding

conditions,  subjects  and practices  defining the dimensions of their  social  action,  could be

either fundamental, or instrumental one. 

2.Knowledge of religion today and its relation to un/sustainable development: the idea of
two types of religions

The  functional  potential  of  religion  regarding  the  peaceful  coexistence  in  a

multicultural society and/or in the various conflict zones of today arises  the question: What is

religion? The innovative and respecting tradition contemporary answer of this question is not

only of theoretical and abstract meaning (McGuire 2008). It would help solving important

concrete social, political, legal problems.

Unfortunately the term “religion” is often employed without preliminary discussion of

the contents of religiousness and without the necessary distinction between it and its social

uses as a motivation, emblem and an emotional mobilizing factor in conflict situations, as a

form of secondary and arbitrary sacralization of various associations and human activities. In

such cases the external and formal marks of the religious, such as affiliation,  delimitation
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from others,  identification  with a  territory  and community,  are  put  to  functional  use;  the

contents of religion that once determined its origin, such as adhering to a certain ethos and

observing a specific  moral  code  (particularly characteristic  of Christianity) remain in the

background.

The  view  that  religion  is  of  an  ambivalent  nature,  that  it  has  a  double  cultural

existence,  that  the  feelings  connected  with  religious  experience  are  correspondingly

ambivalent could be used as a methodological instrument that would help solving some of

those problems. This view is shared by certain classic, modern, and post-modern thinkers, like

F.Schleiermacher, I.Kant, the early Hegel, H.Bergson, S. Kierkegaard, P. Tillich, E. Fromm,

etc. (Bogomilova 2010) These authors have referred to two kinds of religion, each of which

has a separate definition: traditional, authoritarian, communal on the one hand, and personal,

exalted,  mystical  on the other.  The two types  also have different  bearers:  the people,  the

group, the community for the first, and the religious virtuoso, the person with an “ear” for

religion, the romantic, the mystic for the latter. 

Each type is related to a predominant type of experience and satisfies specific needs.

The first type of religion, according to these authors, is connected with negative emotions and

illusory means of overcoming them: the feeling of fear, dependence, limitation, subordination,

and submission. The second type is connected with positive emotions: love, freedom, faith in

one’s  own force.  The  first  type  corresponds  to  bureaucratic  ecclesiastic  institutions,  to  a

system  of  dogma,  and  ritualized  collective  action;  the  second,  to  ecstasy  and  spiritual

enthusiasm,  to  vibrant  and  captivating  prophetic  speech.  P.Tillich  also  emphasizes  the

ambivalent  approach  to  religion  resulting  from  the  contradiction  between  essence  and

existence, the division of being in Man; hence religion comports, along with the holy, also the

demonic, it obeys the law of ambiguity. The display of this demonic aspect is idolatry, which

consists in absolutizing the symbols of the holy.

In Immanuel  Kant’s  (1724-1804) view rational  nature  is  the  generic  principle,  the

source of the moral law, while human nature is the specific. Moral, not the understanding, is

the essence of man; man’s aim is to realize himself in the moral sense, not in happiness,

knowledge, etc. Inasmuch as for Kant the moral application of reason is the basic legislative

power,  the  source  of  the  supreme,  it  follows that  God and religion  have  no  autonomous

importance or superior status, but are included, involved in this function of reason (Gadamer

1998).  They  are  “supplementary  impulses”  for  man’s  fulfilling  his  moral  obligations,  as,

owing to his “moral incredulity”, man is not usually directed by the principles underlying his

deeds.  Here religion and God are treated  functionally,  in the perspective  of their  morally
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relevant  dimensions.  Kant  himself,  in  constructing  this  both  transcendent  and  immanent

rational instance, does not ground in any other way – intellectual or through faith – the need

and reality of God and religion, but sets them in terms of their functional purpose: the only

true  and  necessary  religion  is  moral  religion.  The  latter  is  a  religion  that  motivates  and

sanctifies human moral obligations, making of them divine commands, and thus facilitating

the  performance  of  these  obligations  for  people  who  are  inclined  to  give  in  to  various

temptations (Kant 1997: 9-12). As in the other philosophical approaches to religion reviewed

here, Kant’s is highly critical of actually existing religion, the “religion of the cult”, which not

only does not help but, indeed, hampers the moral self-fulfillment of man. Moral religion as

Kant understands it overcomes likewise the division and mutual clash between the various

historical religions: all of them become expressions of, and mediators between, the common

features  of  the  human  moral  essence.  Evil  in  man  does  not  stem from  God  and  is  not

compensated for by Him, but is the product of man himself, of the abuse of man’s free choice.

In this way Kant grounds a theoretical and practical model that was to become rather

popular  among  philosophers  (especially  in  the  following  century):  the  religious  is

subordinated to various human projects, ventures, dimensions, including political, ideological,

and nationalistic. But in most of these “uses” of religion, the divisive and conflictual aspects

of religion come into play, for religious practices are separate group and community practices.

This is how yet another characteristic approach to the knowledge of religion is formed: its

divided,  ambivalent  interpretation  according  to  different  criteria,  such  as  individual  and

society (J.-J.Rousseau, H.Bergson, S.Kierkegaard), essence and existence (K.Marx, S. Freud),

authoritarianism and humanism (E.Fromm), etc. Kantian moral religion, although it does not

cover the whole complex and multi-faceted phenomenon of religion, emphasizes one of its

essential features, pointed out likewise by Hegel and Schleiermacher: man is part of a large

moral  community of mankind,  of all  people,  and as such has a duty to them, a practical

imperative Kant’s “ought to”, which Hegel resolves theoretically through the principle of the

identity of  the notion and being. 

      The analyses of the two philosophers (Hegel and Schleiermacher) concern the essence, the

“mythological” or “fantasized” interpretation of man and religion, and the relation between

this  interpretation  and  the  actual  man  and actual  religions  is  dramatic,  ridden  with

contradictions. While in the early Hegel the relation was highly critical and even negative, in

his later works the existing religions become “moments of religion in general”, and Hegel

seeks to discover “the commensurability of the historically concrete being of human nature

and the respective historically defined religion”,  ultimately establishing the apogee of the
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movement through history in the “true idea of religion”, in the full combination of the human

and divine in the Christianity practiced in his homeland. Schleiermacher was exceptionally

critical of the religion and Church of his own time, and he saw the only alternative to them as

residing in his own deeply internal view of religion as the work of “religious virtuosos” who

must bring the Church over to such an intimate view. In Hegel’s conception, historical time is

directed to the present past, while for Schleiermacher it is directed to the future present.

Even though they interpret the nature of religion in a way that does not allow them to

analyze  objectively  and  without  bias  the  actually  existing religions  in  their  specific

empirically observable features (but this was never the purpose of their analyses), they offer a

normative view of the essence of religion, a view that is critical with regard to the divisions,

dogmatic  oppositions  and  historical  conflicts  between  religions.  The  connecting  of  the

essential  nature  of  religion  with  human nature  relates  religion  to  the  basic  and  positive

definitions of man: reason, freedom, the feeling of participation in the absolute and in the

harmonious  universe;  the  procedure  recalls  the  common,  essential, which  lies  behind the

cultural-historical differentiation of religions.

Erich Fromm (1900-1980) viewed religion as correlated to and functionally connected

with (Fromm 2005: 63-64): 1). The two types of human attitudes – life affirming and life

denying; 2). The two kinds of experience – х-experience and non- x-experience; 3). The two

kinds of human character – humanistic and authoritarian 

 In his interpretation, these dichotomies of human nature are the decisive factor, so

much  so  that  they  obviate  the  question  of  the  nature  of  religion,  which,  in  Fromm’s

perspective,  is  viewed as divided,  ambivalent:  authoritarian and humanistic;  pertaining by

some of its aspects to the x-experience and by others to the non-x; affirming life or involved

in man’s “escape from freedom”. Moreover, this opposition of characteristics is ascribed to all

the great religions and is applied to their histories. 

In postulating the existence of two types or aspects of religion, one of which plays a

positive  role  for  human self-assertion  and the  humanization  of  society,  Fromm definitely

moves away from the views of Freud, according to whom religion exists in a single form and

indicates the immature,  infantile  stage at  which the individual  or culture find themselves;

inasmuch as religion is an illusion and a collective neurosis, it  is doomed to disappear as

mankind attains  maturity,  grows up (Freud).  In  Fromm’s view,  on the contrary,  it  is  not

important whether religion is true or not, the important thing is the role it plays with respect to

the human “task”: humanistic religion proves to be a timely and promising means for the self-

realization and self-affirmation of man. Together with this Fromm strongly criticizes the use
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of  religion  for  the  purposes  of  group  narcissism,  i.e.  for  nationalism  and  religious

fundamentalism – this is a very relevant critical approach as regards the present-day usages of

religion, which often involve clashes between the religions themselves. In fact, according to

Fromm’s perspective, religion may be drawn into both authoritarian and humanistic practices,

depending on the type of society and type of human character that lies at its core (Fromm). 

Although he defines religion in a universalistic perspective as a “depth” dimension of

culture, as commitment of the whole human being, including man’s thought, feeling, action,

to the unconditional and infinite, which is the very essence of religion, Paul Tillich (1886-

1965)  also  places  religion  in  the  context  of  the  human  existential  situation,  which  he

characterizes as anxiety, as fear of the finite, and sees religion as offering an escape from this

anxiety into the infinite, the unconditional, the autonomous being, which characterize religion

and the divine. The theology of Paul Tillich was innovative and vibrant, in contrast with the

Protestantism of his time, which was linked with nationalism and state power. These qualities

are manifest in Tillich’s striving to “heal” faith, to substitute live, viable speech and symbols

for  the  deadened  ones.  Unlike  other  philosophers  and  theologians,  who  accepted  the

interpenetration of essence and existence in man and thereby put a positive, optimistic stamp

upon the personal and social transformations of humankind, Tillich viewed this connection in

a reconciliatory perspective. Human nature, in his view, is initially and irrevocably divided

between the latent innocence of man’s essence and the universal alienation of his existence,

which is marked by the metaphysical guilt of finitude and the personal guilt of sin, desire,

idolatry. The fact that creation and the fall coincide makes sin not only a matter of personal

responsibility but of ontological necessity.  

 The task of  Christianity,  as Tillich  sees  it,  is  not to  take  part  in historical  social

transformations but to provide support for man in the face of anguish, to inspire people with

the “courage to be”. 

The split of human existence into essence and existence, into potential and fulfillment,

the definition  of  existence  as “falling  away”,  as anxiety,  define Tillich’s  interpretation  of

religion.  The latter  is  “… that  place where life  accepts  him who has  triumphed over  the

ambivalence  of  the  living,  divine  Spirit.” (Tillich  2000 -  2:  357).  Religion  relates  to  the

functions of the spiritual life of man and is a sphere where the search for a New Being is

constantly renewed despite  the cleavage dividing essence and existence.  Inasmuch as,  for

Tillich, anxiety and alienation are not historical but ontological categories, taken as eternal,

substantial characteristics of human existence, they are not surmountable through education
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and  enlightenment  (as  Feuerbach  takes  it  to  be),  but  only  through  “courageous

acceptance”(Tillich 1995).  

Tillich  also  emphasizes  the  ambivalent  approach  to  religion  resulting  from  the

contradiction between essence and existence,  the division of human being;  hence religion

comports,  along with the holy,  also the demonic,  it  submits to the law of ambiguity.  The

display of this demonic aspect is idolatry, which consists in absolutizing of the symbols of the

holy; Tillich often warns against absolutizing and against taking the symbols of the holy in the

literal sense; instead one should seek the deep essence manifest in all religions: this is the path

that he indicates to achieving the peaceful coexistence of religions: “The opposition between

religions  is  not  an  opposition  of  the  forms  of  faith  but  an  opposition  of  the  means  for

expressing the ultimate concern.” (Tillich 1995: 176).

 But idolatry is  still  faith,  and the demonic holy is  still  holy:  this  is  precisely the

ambivalence of faith according to Tillich. Here he entirely differs from Schleiermacher, who

recognizes  the  existence  of  a  single,  intimate,  and  lofty  faith  and  religion  as  a  form of

perception  of  the  universe.  Tillich’s  view  encompasses  the  positive  and  negative

characteristics of religion under the integral concept of “religion”, and does not attribute them

to its different bearers, forms of manifestation, etc. Thus religion comes to correspond to, and

be in harmony with, the ambiguity, the inner contradiction, the “fallenness” of human nature. 

As Paul Tillich put it,  the religion gives absolute definitions  and dimensions.  This

provides each community with the possibility to sacralise its being as an absolute, exclusive,

incompatible (in terms of territory, politics, gender, economics, etc.) with respect to another

community. But in fact this peculiarity of religion becomes revived and is activated only in

connection with a certain type of thinking and socio-psychological set of the group springing

from complex features of its biography. It is the role of religion in that case to sacralise, to put

the respectable stamp of tradition,  culture,  the sacred on some particular  type of thinking

(often  “anti-“,  opposite  type)  and  mental  set  (Konig,  Eisinga,  Scheepers  2000:383).

Incompatibility of poverty and wealth, of the powerful and the powerless, of female and male

etc., stated as a consequence of fundamental religious differences becomes usually insoluble

with rational, consensus creating means acceptable to both sides. The conflict is put in either-

or  form. Each side strives  for  a  status  (territorial,  cultural,  political)  corresponding to  its

religiously grounded absoluteness, hegemony. No wonder that any rational and bureaucratic

procedures for reconciling interests, allowing coexistence, granting rights, etc. become hard to

realise on such psycho-ideological background. As H.-G. Stobbe notes “Enemy relationships

provide  a  structure  for  a  world  which  has  become confused enabling  all  problems to  be
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classified within a friend/foe framework. …..enmity reduces complexity, and in so doing, it

gives a sense of meaning, which is the basis for its attraction.” (Stobbe 2013:7).   

Even  religious  philosophers  and  theologians,  like  Paul  Tillich  and  Rudolf  Otto,

acknowledge that religion has deep “demonic” psychological layers which, once placed on the

battlefield  of  mythologies,  are  reborn  and  reanimated. But  idolatry  is  still  faith,  and  the

demonic holy is still holy: this is precisely the ambivalence of faith according to Tillich. Here

he entirely differs from F. Schleiermacher, who recognizes the existence of a single, intimate,

and  lofty  faith  and  religion  as  a  form  of  perception  of  the  universe.  Tillich’s  view

encompasses the positive and negative characteristics of religion under the integral concept of

“religion”, and does not attribute them to its different bearers, forms of manifestation, etc.

Thus religion  comes to  correspond to,  and be in  harmony with,  the ambiguity,  the inner

contradiction, the “fallenness” of human nature. 

The deepest philosophical premises for this view of religion in terms of ambivalent

cultural oppositions are certain fundamental anthropological antinomies that problematize the

conditions and emergence of human nature and vitality: essence and existence, the individual

and the social aspects, the creative and the routine aspects of human life, authoritarianism and

freedom. 

The  variety  of  viewpoints  on  the  issue  is  determined  not  only  by  the  variety  of

understandings about philosophy, religion, and theology, which often reduce these to a single

spiritual component, but most of all by the variety in interpretations of the essence of Man:

the rational, the emotional, the practical-active, the “conscious-subconscious”, the inwardly

divided or monolithic,  etc. In other words, the studies of religion, the development of the

notion of “religion”, tell us as much about the cultural “ideology” of the researchers as they

do about the object of research itself. This cultural “ideology” is evident even in ethnographic

and historical studies on separate religions: in the explanation of their origin, in notions of

evolution and progress from “lower to higher forms” of religion, in the notion of the functions

of different religious forms.  

The two types of “religion” can clearly be distinguished by sociological studies that

include such a distinction in their methodology: to measure the share of the so-called “deeply

religious”  people,  a  category  which  researchers  of  religion  usually  define  as  marked  by

attachment to the fundamental set of moral-metaphysical values typical for a religion. Such a

differentiated picture,  when brought to the knowledge of experts and the media,  might be

helpful for identifying the quantity and quality of the opposed “armies” of confessions (and

probably lead to a reduced calculation of their numbers). Such an approach in analysis would
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reveal: A). That within a given ethnic group separate individuals and groups have different

religious “profiles”; B). That within a single ethnos the different individuals and groups have

different  confessional  profiles;  C).  That  the  ethno-confessional  synthesis  is  intensified  in

situations  of  conflict  with  representatives  of  a  different  ethno-confessional  complex:  the

conflict field itself creates and strengthens the bond between ethnos and confession, not the

reverse; D). In other words, the increasingly strong link between ethnos and confession is a

measure of the growing intensity of the set of conflict-producing factors.

3.Religious and secular messianic mythology: the phenomenon of nationalism

Religion and Mythology 

Associating  religion and mythology is  one of the social-psychological  mechanisms

used  to  create  and  maintain  the  nation.  It  is  paradoxical  that,  in  this  case,  the  “national

religion”, which is usually one of the great unifying religious confessions, becomes the basis,

or an element, of a single nation – as it were, the nation’s differentia specifica. Here, God is

no longer the transcendent guarantor of equality between communities but is instead a biased

subject who is partial, attached, to certain communities and displays disregard for others. As

Joanna Overing writes in her article “The Role of Myth: An Anthropological Perspective”:

“Myths  of  identity  are  equally  myths  of  alterity,  of  significant  otherness...” (Overing,

1997:16).  

This  paradoxical  reduction  of  religious  universality  to  the  local/national,  this

transformation of that which binds into that which separates, comes about through a religious-

mythological synthesis that constructs the myth of God’s chosen nation/people. G. Shöpflin

describes the types of myths that sanctify collective existence, including myths of territory, of

the  Golden  Age,  of  rebirth  and  renewal,  of  foundation;  among  them,  he  devotes  special

attention to the myth of election which “legitimates …moral and cultural superiority to all

competitors and rivals…” (Shöpflin, 1997: 31). Given the Christian origins of those myths,

“...in  the  modern  world  the  religious  motif  has  been  transmitted  into  something  secular”

(Shöpflin, 1997: 31).  

This modernization of the mythological  matrix  is based on the higher  capacity  for

unification that the ethnic/nation concept offers in modern times. The national idea justifies

the greater integrating vocation of the state, which has assumed the mission of unifier on the

basis of this idea. 
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 Transcendental and naturalized meaning of messianic mythology

The  religious  philosopher  and  theologian  Martin  Buber  attempted  to  preserve  the

transcendental meaning and spirit of the basic elements of the biblical idea of the electedness

of  the  people  of  Israel.  In  his  book  On Zion.  The  History  of  an  Idea,  he  criticizes  the

“naturalization” of such ideas, their being linked to a specific territory and people, and insists

primarily on their spiritual and moral implications: “the ethical element is decisive” (Buber,

1952:13). He refers to the “disastrous errors of modern Biblical criticism to attribute the Holy

to the land and to the people”. According to him, this is a “primitive concept of the holy,

tribalism”,  more  a  “political,  theopolitical,  than  strictly  religious  concept”  (Buber,  1952:

XVIII).  In his  analysis  of such ideas,  he emphasizes  the understanding of the connection

between the biblical nation of Israel and its holy land not as a political issue of the settlement

of the Jews on the respective territory but as a question of the universal, absolute character of

their  universal human mission: “The holy matrimony of land and people was intended to

bring about the matrimony of two separated spheres of Being” (Buber, 1952: XX). Regardless

of this attempt to preserve the transcendental meaning of the myth of divine electedness, in

1947, after  the Holocaust and post-war developments,  Buber embraced the social-political

project and idea of an independent Jewish state on Palestinian territory (Gorny, 1987: 288).

What contributed to this evolution of his ideas was the reanimation of the Old Testament

myth of electedness, although now adopted in a secular political, “naturalized” form. 

The  involvement  of  religion  in  group  mythology  is  a  result  of  some  cultural

transformations: 1) A doctrinal reductionism with respect to the particular religion.  Group

mythology  eliminates  the  universalist,  general  human  appeal  of  religion  (each  historical

religion contains such an appeal) and ties it above all to its own origin and heroic past; it

sacralizes its own territory and temporal continuity drawing from it energies for its future. The

ideas of a nation, people, ethnos, state, civilization, community elected by God have been a

source of  vital  community  energies  in  the  past  as  well  as  nowadays,  although in  limited

situations  and  cultures.  Today  they  are  usually  exploited  by  communities  more  weakly

developed in socio-economic respect.  Instead of grounding their  hegemony on ideological

resources the developed countries rely on economic and military ones, on real action instead

of  mythology.  Therefore  religion  is  an  essential  element  of  group  mythology  where  the

respective  community  has  developed self-preserving and aggressive strategies  in  a  hostile

environment - the struggle for rights, liberation, etc. And so after the fulfillment of those ends

religion's role as a source of group identity diminishes. Similar is the faith of Orthodoxy after

Bulgaria's liberation, of Catholicism in Croatia after its separation as an autonomous state,
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etc.;   2)  A  second  characteristic  mechanism  for  the  instrumentalisation  of  religion  as  a

foundation of group identity is the shift of accent from its moral and spiritual value for the

individual to its group-symbolic functions. Therefore group instrumentalisation of religion is

usually a sign either of an undeveloped individual principle (in a patriarchal medium) or of a

psychological limit of endurance reached by the development of the individual principle. If

ethnic instrumentalisation of religion falls into the first type, its instrumentalisation in some

contemporary forms - new religious, feminist movements, etc. - I would subsume under the

second type; 3) A third main mechanism of group instrumentalisation of religion is activist

mobilisation, transformation of religious doctrine. Aggressive strategy of the group is often

connected  with  it.  In  historical  religions  patience,  non-resistance,  spiritual  surpassing  of

suffering is in the focus of attention. Privatised by an ethnos, a nation or other kind of group,

religion is grounding an activist manifestation of the group (Bogomilova, 2009).  

The linking of religion to local communities and territories, to ethnic consciousness

and  historical  memory  reduces  it  to  a  “tribal”  or  “civic”  religion  (Kant,  Rousseau),

subordinates religion to the goals and interests of the respective local community. Given that

community identity and historical memory and mythology are constructs that, in our times,

are usually actualized by the political elites and the media that serve them, elites and media in

fact  bear  the  main  responsibility  for  such  a  use  of  religion.  It  is  also  true  that  this

instrumentalization finds fertile soil in the historically formed stereotypes, in the yearning for

community and collective identity that arises in mass consciousness in situations of crises of

state  identity.  In  religion-motivated  conflict  situations,  opposing  parties  de-sacralize  their

Sacred Books as their acts contradict the books' moral content.

When religion functions as an emblem of separate communities, such as the nation, the

ethnic group, an empire, a civilization, the concept of “neighbor” is usually limited within the

boundaries  of  these small  or  large communities;  the so-called  latent  functions  of  religion

come into action here (B. Wilson), which turn religion into a tool of community identity and

self-affirmation.

Actually, every action of the group or individual, carried out in the name of the faith,

but with means that contradict the pathos and ethos of the Holy books, tends to deeply erode

the spirit  and public image of religion.  In fact such an action,  viewed from a perspective

internal to religion, cannot be considered religiously motivated at all: “Religion is not a matter

of geographical distribution, neither is the “number of believers”; rather, religion is morality

and mission.” (Cvitkovic 2013: 43).

Nationalization of religion and secularization

166



This  “nationalization”  of God, whereby his transcendence is  replaced by historical

immanence, holds a potential to engender conflicts even between communities of the same

religious  confession.  Thus,  the complex relations  that  existed  in  the 20th century between

some Eastern Orthodox counties such as Serbia and Bulgaria, Bulgaria and Macedonia, Serbia

and Macedonia, Russia and Greece, were often based on ideologies of which both the myth of

God’s elect  and the myth of the nation’s secular missionary role were active elements.    

The  reason  of  the  comparatively  poor  presence  of  the  religious  pluralism  in  the

contemporary world is namely the state’s pursue to support the historically created, or even to

form missing symbiosis between ethnos and religion, nation and religion for the purposes of

strengthening the very statehood. In this context, the mono-confessional character of the given

nation is potentially “favorable” circumstance for its strengthening and the strengthening of

the statehood, but the way of realization of the later depends on the type of the state and its

regulation: monistic or pluralistic, secular or religious etc. 

       As an element of the Bible, the idea of God’s elect nation and the nation’s God-chosen

leader  (almost  a  god  himself)  goes  beyond  the  initial  national,  local  connotations  and

gradually accumulates a universalistic potential, serving as an ideal core, a universal matrix

which fuels with idealistic and emotional energy the national mythologies of separate peoples

converted to Christianity. But this concept sets cultural grounds or rather produces a pretext

for international  rivalry over the “private ownership” of the Christian God. 

In  fact,  there  is  only  one  nation/ethnos  that  had  achieved  an  initial,  sacredly

documented (in the Bible) religious-mythological synthesis of this kind – the biblical nation

of Israel. All other peoples and self-created nations have had to form it secondarily on the

basis  of  various  kinds  of  cultural  accumulations,  including  folkloric,  verbal-literary,

ideological, intellectual. Secularization did its part and substituted the religious picture of the

world  with  a  new,  secular  one  (Smith, 1991:  133),  as  proven by the  wave of  messianic

nationalism  that  swept  across  Europe  between  the  two  world  wars:  in  that  case,  the

“electedness”, the messianic claims of many European nations were founded on non-religious

– racial and ethnic – traits. And even when religious elements were part of this messianic

nationalism – for example in fascist ideology – they were usually connected with paganism

and mysticism, and not with the traditional religions. 

The problems of secularization dominated the English-language sociology of religion

in the 1960s, as J. Beckford asserts. Various and heterogeneous explanations of secularization

at  that  time referred to theories  of rationality,  the structural  differentiation of society,  the

dissociation of the social sectors (Beckford, 1990). Today, the latter thesis is questioned by

167



more  than  a  few authors.  For  instance,  Thomas  Luckmann  argues  that  religion  is  not  a

transitional stage in the evolution of humankind but a universal aspect of the conditio humana.

(Luckmann, 2003: 275). He finds that the theory of secularization is based on Enlightenment

philosophy,  adopted  as  a  methodological  basis  by  the  founding  fathers  of  sociology,

particularly Comte and Durkheim, and he considers this “dominant paradigm” to have been a

mistake  (Luckmann,  2003: 276).  In  his  article  of  1990,  J.  Beckford  drew  the  general

conclusion, valid today as well, that the social functions of religion had decreased, but the

social importance of religion, in a new form, had perhaps increased. This new form requires

new conceptualization.   

It  was  probably  such  constructs  and trends  that  led  Anthony  Smith  to  assert  that

“Nationalism  is  a  secular,  modern  equivalent  of  the  pre-modern  myth  of  ethnic  divine

electedness”  (Smith, 1991:  117).  The  close  connection  and  subordination  of  traditional

religions and Churches with/to some contemporary social-political projects, besides being a

consequence of secularization, is also one of the dimensions of globalization.

Sociological  surveys  and  analysis  in  the  end  of   20th century  have  stressed  the

similarity in the secularization tendencies in most of the European  countries in the following

respects:  1). A decreasing number of deeply devoted religious believers;  2). A decreasing

number of participants in religious rituals; 3). An increasingly personal, individual vision of

God; 4). The declared level of religiousness and the degree of participation in Church rituals

are higher in proportion to the degree to which religion serves as an integrating factor for the

community, etc. 

       Those conclusions are relevant to the observed trends in religiosity in 31 East and West

European countries covered by the European Value Surveys from 1980 to 2008 (Pérez-Nievas

and Cordero 2010).

       The  various  models  of  State-Church  relations  in  contemporary  Europe  show the

secularized nature of the European statehood. It is generally considered that, in the developed

Western  democracies,  there  are  three  basic  models  of  Church-state  relationships,

characteristic of the epoch of secularisation: 1). The model of a state Church expressing a

predominant religion (Finland, Greece, Great Britain); 2). The model of divided existence and

co-operation, where the Church is separated from the state but is part of society (Germany,

Austria,  Italy,  Spain);  3).  The  strict  separation  of  church  from  state  (France  –  the  only

European country with a categorical separation between Church and state) (Horvat  2004).

Another  proof  of  the  secular  nature  of  European  statehood  is  the  absence  of  any

reference to confession-based religious theses and ideas in the preambles to the constitutions
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of the European countries.  Such references  exist  in the preambles  to the Greek and Irish

constitutions. The secular principle of separation between Church and state is evident in the

new constitutions of the countries of Central and Eastern Europe: in some of their preambles

there  is  reference  to  God  (Poland,  the  Ukraine);  others  refer  to  their  religious  traditions

(Czech Republic, Slovakia); still others make no such reference or simply have no preambles

to the constitution (Romania,  Latvia,  Albania,  Armenia,  Azerbaijan).  In the most frequent

case there is no reference to God (Belarus, Bosnia, Bulgaria, Estonia, Hungary, Lithuania,

Russia, Slovenia, Serbia) (Shmid 2004). 

“Ontological primacy” of the state over the religion and church during the secular 20th

century (Zylberberg 1990: 93) and in the presence defines the tendency for each European

country,  not  subject  to  the  form of  the government  – democracy,  totalitarianism,  welfare

states etc.  The “project” of the state, not subject to being called “a dialogue”, “interaction”,

dictate,  “protectionism”, “ethnical management” etc., is to control the social positions of the

church, to instrumentalize it for its own purpose or to marginalize it. In democratic regimes, it

is realized through democratic means – legislation, consensus; in totalitarian regimes - both

with violence and compulsion. 

The  reason  of  the  comparatively  poor  presence  of  the  religious  pluralism  in  the

contemporary world is namely the state’s pursue to support the historically created, or even to

form missing symbiosis between ethnos and religion, nation and religion for the purposes of

strengthening the very statehood. In this context, the mono-confessional character of the given

nation is potentially  “favorable” circumstance  for its strengthening  and the strengthening of

the statehood, but the way of realization of the later depends on the type of the state and its

regulation: monistic or pluralistic, secular or religious etc. 

As concerns developments in the 20th and early 21st century, most authors definitely

believe that, within these complex relationships, the state’s “ontological primacy” has been

established,  that  the  political  factor  tends  to  cross  over  into  the  sphere  of  religion  with

growing  aggressiveness  and  without  “asking  for  admittance”.  In  some  societies,  this

penetration meets with some resistance; in others, with well-calculated hospitality.  

The US author Fenggang Yang has studied 190 countries (a research presented at the

world conference of the International Society for the Sociology of Religion at Santiago de

Compostela,  Spain, 2009) and concluded that the state practices four types of relationship

with religion and churches There may be monopolism: the domination of a single religion;

pluralism: support for religious variety; oligopoly -  religious variety is acceptable but the

state shows preference for certain confessions and oppresses others; complete prohibition of
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all religions (Yang 2010: 194-205). As regards these types of relationships between the state

and religions, Yang presented the following picture: in 40 of the studied countries religious

pluralism has been established; in 16 countries there is a historically and culturally determined

preference for certain religions; in 50 countries certain religions are privileged; in 41 countries

a single religion is privileged; in 43 countries a state religion has absolute monopoly; in 2

countries, China and Albania, for certain periods of time all religions were prohibited.

Religion, myth and conflict: the “demonic” aspect of religion? 

Most authors studying these processes are unanimous that religion is not the basic

conflictual factor of ethnic oppositions; it  can only be a supporting factor,  which in some

cases intensifies conflicts but in other cases weakens and pacifies them. For instance in the

Netherlands “….39 per cent of the relationship between Christian beliefs and religious  anti-

Semitism is caused by religious factors, and 52 per cent by the breadth of the perspective that

people have on social reality.” (Konig, Eisinga, Scheepers 2000:383). 

             Jean Mayer (in his “justified disagreement” that religion is connected to violence)

does not accept the view that religion lies at the basis of increasing violence in our times: in

turning attention to the ambiguous approach to religion, to the ambivalent use of religion, he

recalls the well-known thought: “We have just enough religion to hate one another, but not

enough to love one another.” According to Mayer, the re-instrumentalizing of religion after

the fall of the Berlin Wall, the growing importance of political action based on religion, have

become so intense that they resemble the situation in the 17th century (Mayer, 2002:203). 

His thesis is that Christian faith is amorphous in a sociological sense and assumes

various  sensual-palpable  forms  according  to  the  meaning  attributed  to  it  by  the  believer

(Mayer,  2002:204). In history,  Christianity  has practiced “four typical  situations”:  faith in

fraternal  community,  an  imperial  cult,  a  national  religion,  and  a  voluntary  association.

According to him, the only means for analysis and diagnosis of the role of religion in the

concrete social situation is “empirical case analysis”, since there is no generally presumed

theoretical answer to the question (Mayer, 2002: 205). As a state religion, Christianity is an

ideological form of the political body and may use secular means to pursue its aims. Religion

is not the basic factor in this explosive cocktail, the author concludes (Mayer, 2002:206). 

Mayer continues by pointing out that in the disintegrating world of minorities and

majorities, a world not regulated by a state or emperor, groups cling to symbols of ethnicity

and religion; but this nationalism is not a Christian one. He criticizes Samuel Huntington for

linking the principles  of nationalism and religion,  and points to  examples  of wars waged

between Orthodox nations, or between Catholic nations, and others in the Balkan region; he
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recalls  the  persecution  by  Polish  Catholics  of  the  Greek  Catholics  in  the  Ukrainian  and

Belorussian provinces from 1919 to 1939. Commenting on the pogroms in Nigeria in 2000,

Mayer cites the opinion of one of their  observers:  “Religion was a mask, as always; and

beneath it, there lay the struggle for power in Nigeria”. In these cases, conflicts are not linked

to religious symbols or dogmas (such as the question of the filioque and the bread used in the

Eucharist);  such  symbols  are  only  signs  used  to  denote  the  enemy as  someone  different

(Mayer 2002: 209).  Religion tends to exalt and intensify the passions and fury of opposed

sides.  The  author’s  conclusion  is  that  since  1648, there  have  been  no  wars  in  Europe

motivated by dogmatic considerations (Mayer 2002:210).

Turning to the contemporary Balkan experience, we see many researchers analysing

religious radicalization either as resulting from political and ethnic radicalization, from war,

or as involved in these processes. 

I.Cvitkovic  notes  that  the  1991-1995  war  in  Bosnia  and  Herzegovina  was  not

“religious  war”,  and the religious  communities  “should not only preach but also show in

practice that the violence among their members is the betrayal of faith. A message should be

much stronger than it has been up to now: violence in the name of Christianity, Islam, etc. is

the betrayal of faith.” (Cvitkovic, 2013: 48). And “This can only be achieved if all parties to

the  conflict  learn  to  see  themselves  through  God’s  eyes  and  the  eyes  of  the  other

side.”(Stobbe, 2013: 10).

This observation reminds us of the many facets and complexity involved, and that the

problem cannot be radically resolved only at the confessional and inter-confessional level. 

As the famous Italian researcher Roberto Cipriani  concludes “Perhaps the death of

250 000 people  before  the  end of  war,  and Dayton agreement  in  1995,  could  have  been

avoided, if the voice of social scientists of religion would have been heard by rulers of nations

in fight. Therefore now, more than before, the presence and the role of the sociologists of

religion is necessary in order to prevent other conflicts in the future.” (Cipriani 2013: VIII).

Unlike many authors, Anthony Smith sees the positive sides to the revival of myths of

divine  electedness;  he  believes  they  motivate  and  energize  the  respective  communities

towards development and self-defence. He considers that intellectuals should be together with

their people in this process, taking part in and supporting the popular myth-creating fervour.

Habermas  strongly  disagrees  with  such  a  view.  According  to  him,  the  viewpoint  of  the

analytical observer should not merge with the discourses of the public at large. If it did, this

would degrade historical science to the level of a “politics of history” (Habermas, 2004: 51).

Deliberative  democracy,  analysed by Jürgen Habermas is  a  model  of  legitimate  decision-
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making based on rational discussion of the problems and demands, with equal participation of

all parties to the dialogue.

In his book The Seduction of Unreason Richard Wolin devotes special attention to the

important  question  of  nationalist  mythology  and  its  conflictogenic  potential,  to  the  anti-

rationalism of nationalist missionary mythology, particularly that involved in the fascist myth.

According to him, this mythology subjugates “critical rationality and reflexive subjectivity”

(Wolin, 2004: 29); “the will is more fundamental than conscious  thought” (Wolin, 2004: 31);

nationalist myth replaces reason (Wolin, 2004: 174);  “identity and emotion become powerful

organizing principles” (Wolin, 2004: 174);  the nation is viewed as a primordial entity, as “a

hegemonic identity, based on the chosenness/destiny of the group…”(Wolin, 2004: 175);  it

transcends class antagonism, “linking race,  nation and state  in a new strategic  Synthesis”

(Wolin, 2004: 173). This particularity of collective self-perception embodied in mythology

finds intellectual support in Jung’s theory of archetypes and the collective unconscious, which

“accorded myth and legend a superior epistemological status” (Wolin, 2004: 65). 

                                        

4.Conclusion

Richard Wolin takes issue with the underestimation of the rational in favour of the

mythological  and  ideological  elements  of  fascism,  and  sees  similar  tendencies  in

postmodernism.  In  the  same  context,  Zygmunt  Bauman  criticizes  the  Enlightenment’s

positing of reason as instrumental, as an engineering instrument. According to Bauman, this

widely accepted understanding of the function of reason opens the door to utopianism and to

actual  attempts  being  made  to  construct  a  “perfect”  society,  such  as  the  “thousand-year

Reich”, by means of social engineering (Bauman, 2002: 106). 

Reason shorn of values,  rationality  devoid of ethics,  facilitate  the formation of the

ideology and practice of fascism and totalitarian ideologies in general. 

Such viewpoints and insights direct  attention to the duty of the social  sciences,  of

scholars, to stand above mythological attitudes, which often go viral, especially through the

mass media and the social networks, instead of sharing these attitudes, as they sometimes do.

      

172



Refferences

Bauman, Z. 2002. Modernost i Holokost. Sofia: LIK [Бауман, З.(2002). Модерност

и Холокост. София: ЛИК].

           Beckford, J. 1990.The Sociology of Religion 1945-1989.  Social Compass, 37 (1), 45-

64.

Berger,  P.  2001.  Reflections  on  the  Sociology  of  Religion  Today.  Sociology  of

Religion, 62 (4), 443-454.

Bogomilova,  N.  2010.  Religiyata i choveshkata sashtnost.  Klasicheski idei [Religion

and Human Essence: Classical Ideas]. Sofia: Acad. Publishing House “Prof. Marin Drinov”.

           Bogomilova.  N.  2009.  A Philosophical   Approach  to  the  “Religion-National

Mythology” Synthesis. Filozofija i Drustvo, 20(3), 83-96.

Buber, M.1952. On Zion. The History of an Idea. NY: Schocken books.

Buber, M. 1952. Preface.  Buber,  M.(1952).  On Zion. The History of an Idea.  NY:

Schocken books, XV-XXI.

Cipriani, R.2013. Foreword. D.Djordjevic (Ed.)  On Religion in the Balkans, Nis and

Sofia: YSSR, “Ivah Hadjyiki” Institute, pp.V-IX.

Cvitković,  I.  2013.  Encountering  Others.  Religious  and Confessional  Identities  in

Bosnia and Herzegovina. Niš: YSSR.

Fromm, E. 2005.  Chovekat za samiya sebe si.  Sofia:  Zaharii  Stoyanov. [Фром, Е.

(2005). Човекът за самия себе си. София: Захарий Стоянов].

Habermas,Y.  2004.  Postnatzionalnata  konstelatziya.  Sofia:  Kritika  i  humanizam

[Хабермас, Ю. 2004. Постнационалната констелация. София: Критика и хуманизъм].

Horvat, V. 2004. Church in Democratic Transition between the State and the Civil
Society. Occasional Papers on  Religion in Eastern Europe, 24(2), art.1.
          Gadamer,  H.-G.  1999.  Myth  in  the  Age  of  Science.  Gadamer,  H.-G.  (1999).

Hermeneutics, Religion, and Ethics. New Haven and London: Yale University Press, 91-102.

         Kant, I. 1997. Religiyata v granitsite na samiya razum [Religion Within the Limits of

Reason Alone]. Sofia: Otvoreno obshtestvo.

         Konig, R., R.Eisinga, P.Scheepers.2000.Explaining the relationship between Christian

religion  and  anti-Semitism  in  the  Netherlands.  Review  of  Religious  Research,  vol.41/3,

pp.373-393.

173



          Luckmann, Th. 2003. Transformations of Religion and Morality in Modern Europe.

Social Compass, 50(3), 275-285.

Mayer J.-F.  2002. De la violence à la religion: aller-retour.  Social Compass,  49(2),

203-212.

           McGuire, M. 2008.  Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life. Oxford

University Press.

Otto, R. 2014. Ideyata za svyatoto [Idea of the Holy]. Sofia: Universitetsko izdatelstvo

“Sv. Kl.Ohridski”.

           Overing, J. 1997. The Role of Myth: An Anthropological Perspective. In: Geoffrey

Hosking, George Schöpflin (eds). Myths&Nationhood. NY, London: Routledge, 1-18.

          Pérez-Nievas, Santiago and Guillermo Cordero. 2010. “Religious Change in Europe
(1980-2008)”.https://www.sisp.it/files/papers/2010/santiago-perez-nievas-e-guillermo-
cordero-726.pdf

Shmid, К. 2004. In the Name of God? The Problem of Religious and non-Religious
Preambles  to  State Constitutions  in  Post-atheistic  Contexts.   Religion  in  Eastern Europe,
24(1), 24-32.

Shöpflin, G. 1997. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths. In:  Geoffrey

Hosking, George Schöpflin (eds). Myths&Nationhood. NY, London: Routledge, 19-36.

Smith,  A.  2000.  Nacionalnata identichnost.  Sofia:  Kralitza Mab [Смит, А.  (2000).

Националната идентичност. София: Кралица Маб].

           Stobbe, H.-G. 2013. Religious Implications of Conflicts in Central and Eastern Europe.

In: D. Đorđević (ed.).  On Religion in the Balkans. Niš and Sofia: YSSR, “Ivah Hadjyiki”

Institute, 3-10.

          Tillich,  P.1995.  Dinamika veri  [Dynamics  of  Belief].  In  Tillich,  P.  Izbrannoe.

Teologiya kulyturi [Selected works. Theology of Culture]. Moskva: Yuristy.

Tillich,  P.  2000.  Sistematicheskaya  teologiya [Systematic  Theology]. Moskva:

Universitetskaya kniga, vol. 2.

            Wolin, D. 2004.The Seduction of Unreason. Princeton, Oxford: Princeton University

Press.

Zylberberg, J.  1990.  La  régulation  étatique  de  la  religion:  monisme et  pluralisme.

Social Compass, 37(1), 87-96. 

       Yang, F. 2010. Oligipoly Dynamics: Consequences of Religious Regulation. Social 

Compass, 57(2), 194-205.

174

https://www.sisp.it/files/papers/2010/santiago-perez-nievas-e-guillermo-cordero-726.pdf
https://www.sisp.it/files/papers/2010/santiago-perez-nievas-e-guillermo-cordero-726.pdf


.

             

Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, PhD,

Marie Sklodowska-Curie fellow, Horizon 2020, EC, 

Institute for East Asian Studies, Leipzig University, Leipzig, Germany

II.Religious Aspects of Deep Ecology

1. Introduction

       One of the main problems of our time is the ecological crisis. This problem seems to

become more  and more  acute  every  year.  As  stated  in  the  report  of  the  Club of  Rome,

published for its 50th anniversary in 2018, “capitalism as we know it, with its focus on short-

term maximization of profits, moves us in the wrong direction – to increase destabilizing the

climate and damaging of ecosystems. In spite of all the knowledge we possess, we seem to be

unable to change the direction and we literally  lead the planet  Earth to destruction” (von

Weizsaecker, Wijkman, 2018: 9-10).
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       One of the main priorities of the European Union's strategy for smart, sustainable and

inclusive  growth “Europe 2020” concerns  the  need for  much higher  energy and resource

efficiency. Environmental crisis, however, needs not only administrative and technological

measures. It requires a much larger and more complete change – a change in our conscious

Naess, in the way we understand and perceive nature and the world as a whole and our place

in it.

      This necessity has been widely discussed since the 1960s. More and more scientists from

different areas of knowledge have come to the conclusion that “... an ecological crisis of such

scope and complexity is not a result of only certain economic, political and social factors. It is

also a moral and spiritual crisis whose resolution requires a wider philosophical and religious

understanding of ourselves as natural beings embedded in cycles of life and dependent on

ecosystems” (Girardot 2001: XIV). The Club of Rome report of 2018 strongly emphasizes

that “it is particularly important to look at the philosophical roots of the current state of the

world” (von Weizsaecker,  Wijkman,  2018: 8).  There is a growing need to reconsider our

views of the world, to explore the basis of our thinking, to try to see without prejudice the

ecological potential of our spiritual heritage as well as that of cultures other than ours. Since

religion is an integral part of any culture, it is necessary to rethink the ecological potential of

different  religions,  to  clarify  “where  are  the  potential  partners  regarding  the  transition  to

values  and  attitudes  for  real  sustainability  of  the  space  ship  Earth”  (von  Weizsaecker,

Wijkman, 2018: 76).

       Therefore, the aim of this chapter is to explore the relationship between religion and the

ecological aspect of the sustainable development. The starting point for reflection will be the

understanding of the concept of “deep ecology” in relation to the concept  of “sustainable

development”. We will discuss the meanig of “deep ecology” and its possible connection with

religion, as well as the interpretation of “sustainable development” in terms of deep ecology.

The study consists of three main parts. The first part presents the theoretical foundations of

deep ecology and its spiritual and religious aspects. The second part looks at some of the deep

questions  about  rethinking  the  ecological  potential  of  religious  traditions,  especially

Christianity in its Western forms, as supposedly most closely related to the model of thought

and attitude imposed on the global world. The third part analyzes the concept of sustainable

development in terms of the principles of deep ecology.

2. Spiritual and Religious Aspects of Ecology

2.1. Towards a new ecological paradigm?
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       Discussion of the relation between ecology with religion begins in the late 1960s. This

relation is interpreted in two directions. On  the  one hand, attempts are made to present the

ecology itself not only as a scientific theory but as a teaching with a certain ethical meaning.

On the other hand, the ecological implications of different religions are studied, in order to

find the roots of the problem as well as to seek for its solution by the means of religion.

These two aspects of the relationship between ecology and spirituality are connected with a

broader and deeper understanding of ecology, defined as “deep ecology”.

The emergence of deep ecology is a result, on the one hand, of the development of trends

embedded in ecology itself. On the other hand, it is a response to the environmental crisis,

understood as a crisis of values.

       Since the “ecological boom” in the late 1960s and early 1970s, the concept of “ecology”

acquires a new meaning. On the one hand, it is used regarding the measures that are applied to

deal with the crisis. On the other hand, it begins to designate a new attitude of human beings

towards the world and to themselves accentuating on the interrelations and interdependance in

the living world. Ecology was interpreted not only as a part of biology but also as a teaching

expressing the interrelation and unity of human beings and nature. In Western Europe and

America, a process of forming a so-called “ecological consciousness” begins. 

       Its emergance was defined as a change of the old paradigm of thinking with a new one

that is more adequate to the new situation. The American physicist and thinker Fritjof Capra

points out that the many problems of humankind are different aspects of the same crisis which

is a crisis of perceptions: “we are trying to apply an outdated view – namely, the mechanistic

view  of  the  world  of  Cartesian-Newtonian  science  –  on  a  reality  that  can  no  longer  be

understood in  terms  of  this  notion.  Today,  we live  in  a  globally  connected  world  where

biological,  psychological,  social  and  environmental  phenomena  appear  to  be  closely

intertwined. In order to properly describe this world, we need an ecological perspective that

the Cartesian view can not give us” (Capra 1983: 10). According to Capra, humankind is at a

turning point in its development, when the old paradigm of attitude and interpretation of the

world that has formed Western kind of thinking must be replaced by a new one. The new

paradigm can be called  “a holistic  worldview,  a  view of  the  world  as  a  whole,  not  as  a

collection of separate parts” (Capra 2003: 11). The holistic approach regards the functional

integrity of things and the interdependence between processes but does not always take into

account their relationship with the natural and social environment. That is why we need an

“ecological” approach. In that, the term “ecological” is used in a much wider and deeper sense

than usual. Deep ecological awareness recognizes the interdependence of all phenomena and
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the fact that as individuals and members of the society we are all involved in cyclical natural

processes and are ultimately dependent upon them” (Capra ibid.).

       Interpreted in these terms, ecology is not just a science. It is also a spiritual intuition

about the unity and interconnection of everything that exists; it  is a spiritual experience, a

poetic feeling or a meditative state. In this sense, ecology has certain spiritual and ethical

dimensions: “Ultimately, the deep consciousness about environment is a spiritual or religious

aware”. When the concept of the human spirit is understood as a kind of consciousness in

which the individual feels his belonging to the vast and all-embracing cosmos, it becomes

clear  that  ecological  consciousness  is  spiritual  in  its  deepest  essence.  Therefore,  it  is  not

surprising that the emerging new vision of reality based on the deep ecology awareness is

consistent  with  the  so-called  “eternal  philosophy”  of  spiritual  traditions,  whether  it  be

Christian or Buddhist mysticism and philosophy, or the cosmology embedded in the traditions

of American Indians” (Capra 2003: 12).

       Capra's views on ecology in a broad sense and on the relationship between ecology and

spirituality are part of the Deep Ecology Movement, encompassing scholars, philosophers,

theologians,  practitioners  and  environmentalists  with  different  religious  beckgrounds,

approaches and preparation. A broad understanding of ecology includes researchers who do

not identify themselves as deep environmentalists but ask “deep questions” about the roots of

the  problem  and  the  possibilities  for  its  solution,  rethinking  the  positive  and  negative

ecological potential  of different religious traditions and especially Christianity as the most

closely related to the parameters of Western development and thinking. 

2.2. Essence and principles of deep ecology

       The concept of Deep Ecology was introduced in 1972 at the Third World Conference on

the  Future  held  in  Bucharest  by  the  Norwegian  philosopher  and ecologist  Arn  Naess.  It

distinguishes two forms of environmental  movements  and policies  that could complement

each other: the “shallow” ecology movement and the “deep” ecology movement.

Shallow ecology  deals  with  the  symptoms  of  the  ecological  crisis  and tries  to  solve  the

problem using the means that generated it – upgrading techniques, introducing technologies

and tools  “based on the  same consumption-oriented  values  and methods  of  the industrial

economy” (Drengson, 2012). It is precisely because it deals with symptoms, however, that

this approach can only offer partial and temporary solutions, and sometimes even leads to a

further  deepening of  the  problem.  Deep ecology,  on  the  other  hand,  does  not  attempt  to

improve technology but rather seeks for the roots of the crisis and tries to discover, suggest
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and encourage the implementation of ways for an overall ecological transformation of our

socio-cultural systems, collective actions and lifestyle. The two types of ecological movement

are based on different approaches to the environmental problem: interpretation of facts and

rethinking of values. According to the founder of the Deep Ecology Movement, “ecological

science, concerned with facts and logic alone, cannot answer ethical questions about how we

should live.  For this  we need ecological  wisdom. Deep ecology seeks to develop this  by

focusing on deep experience, deep questioning and deep commitment. These constitute an

interconnected system. Each gives rise to and supports the others, whilst the entire system is,

what Naess would call, an ecosophy: an evolving but consistent philosophy of being, thinking

and acting in the world, that embodies ecological wisdom and harmony.” (Harding 2002).

       Wisdom is not just knowledge. It is a way of life and includes not only reflection and

information, but experience and practice as well. Because of the significance of the practice,

the  Norwegian  thinker  speaks  not  just  about  deep ecology but  also about  “deep ecology

movement”. In order to emphasize the role of wisdom and philosophical understanding of the

problems, he supposes instead to use the terms “eco-philosophy” or “eco-sofia”: 

“… in so far as ecology movements deserve our attention, they are  ecophilosophical  rather

than  ecological.  Ecology  is  a  limited  science,  which  makes  use  of  scientific  methods.

Philosophy  is  the  most  general  forum of  debate  on  fundamentals,  descriptive  as  well  as

prescriptive,  and political  philosophy is  one of its  subsections.  By an  ecosophy  I  mean a

philosophy of ecological harmony or equilibrium” (Naess 1973: 99).

       This philosophy must be active and committed: “A philosophy as a kind of sofia wisdom,

is openly normative, it contains  both  norms, rules, postulates, value priority announcements

and  hypotheses concerning the state of affairs in our universe. Wisdom is policy wisdom,

prescription, not only scientific description and prediction” (ibid.).

Deep  ecology,  however,  cannot  follow  prescriptions  that  are  not  deeply  internalized  and

conceived. It implies transformation, not transformation of the technological means by which

we assimilate reality, but a transformation of our own profound attitude towards it. Therefore,

according to Arn Naess, deep ecology should be expressed by 

- deep experience, 

- deep questioning and 

- deep commitment.

       These three components are interrelated and mutually conditional, forming “ecosophy: an

evolving but consistent philosophy of being, thinking and acting in the world, that embodies

ecological wisdom and harmony” (Harding 2002).
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       A key point for taking on the path of deep ecology is the experience. It is this inner

transformation, the transformation in the perception of the world, that will lead to external

transformation  or  transformation  of  our  actions.  This  experience  resembles  the  mystical

experience.

       According to Stephan Harding, a leading figure in the Schumacher College in UK, where

the ideas of the Deep Ecology Movement are implemented, “deep experience is often what

gets  a  person  started  along  a  deep  ecological  path”  (ibid.).  We  need  to  experience  “the

ecosystem as a great being, dignified and valuable in itsel”. This is described as “a moment of

tremendous liberation and expansion of consciousness, of joy and energy – a truly spiritual or

religious experience. His narrow, manipulative wildlife manager’s mind fell away. The mind,

which saw nature as a dead machine,  there for human use, vanished. In its place was the

pristine recognition of the vast being of living nature, of what we now call Gaia” (ibid.) 

       As with the  mystical  experiences,  this  experience  is  “not  looked for,  expected  or

contrived” but  happenes spontaneously. It causes a radical change in the way we perceive

ourselves, the world and our place in it:

 „A key aspect of these experiences is the perception of gestalts, or networks of relationships.

We  see  that  there  are  no  isolated  objects,  but  that  objects  are  nodes  in  a  vast  web  of

relationships. When such deep experience occurs, we feel a strong sense of wide identification

with what we are sensing. This identification involves a heightened sense of empathy and an

expansion of our concern with non-human life. We realise how dependent we are on the well-

being of nature for our own physical and psychological well-being. As a consequence there

arises  a  natural  inclination  to  protect  non-human  life.  Obligation  and  coercion  to  do  so

become unnecessary. We understand that other beings, ranging from microbes to multicellular

life-forms to ecosystems and watersheds, to Gaia as a whole, are engaged in the process of

unfolding their innate potentials.“ (Harding 2002). 

Naess calls this process “self-realization”.

       The transformation of our understanding of nature is closely related to the transformation

of the way we understand ourselves. We cease to identify ourselves with our little ego and

begin  to  feel  as  being  a  living  and  inseparable  part  of  ever  larger  and  larger  entities.

In  this  connection,  the  founder  of  Deep  Ecology  theory  speaks  of  “Ecological  Self”.

According  to  him the  maturity  of  the  Self  is  achieved  through  the  passage  through  four

degrees. The first and most superficial is the ego. The second is the social self, which includes

the ego, and in  which one feels  as a part  of a  larger  community.  The next degree is  the

metaphysical self, which includes the social one. The highest degree is the ecological self that
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includes all others, as well as the nature, the habitat environment (Neass 1995: 14). According

to Arn Naess, expanding the understanding of ourselves to the fourt stage, we will achieve a

more complete and true self-identification and self-realization.

       This expansion of our “self” to identity with the nature and cosmos is the basis of deep

ecology. When we achieve our ecological self,  we realize that,  like ourselves, “all  beings

strive  in  their  own  ways  for  self-realisation,  …  all  are  endowed  with  intrinsic  value,

irrespective  of  any economic  or  other  utilitarian  value  they might  have  for  human ends”

(Harding 2002).

       Thus,  one  of  the most  important  consequences  of  this  inner  transformation  is  the

consciousness of “fundamental equality between human and non-human life in principle”. In

such a way,  the anthropocentric  viewpoint,  according to  which “man is  a  measure of all

things” and their value is determined by their benefit for humans, is replaced by a much wider

ecocentric perspective. According to this new viewpoint, each being has its own significance

and everything is interconnected in such a way that the well-being of everything depends on

the well-being of the whole.

       Deep ecology implies profound philosophical questioning about the essence of the world

that is close to the mystical experience, and acts to transform our attitude to reality and the

way of life both in individually and in the public sphere.

       The Deep Ecology Platform is as follows:

1. All life has value in itself, independent of its usefulness to humans.

2. Richness and diversity contribute to life’s well-being and have value in themselves.

3. Humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs in a

responsible way.

4. The impact of humans in the world is excessive and rapidly getting worse.

5. Human lifestyles and population are key elements of this impact.

6. The diversity of life, including cultures, can flourish only with reduced human impact.

7. Basic ideological, political, economic and technological structures must therefore change.

8. Those who accept the forgoing points have an obligation to participate in implementing the

necessary changes and to do so peacefully and democratically.

       This version of the Deep Ecology Platform has been formulated by those attending the

Deep Ecology course at Schumacher College, May 1995 (see Harding 2002).

       The Deep Ecology Movement tries to overcome the anthropocentric attitude inherent in

shallow ecology whereby human beings regard themselves as a measure of everything else,

because ultimately  this  view turns  against  us and causes destruction.  The movement  also
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attempts  to  replace  the  ego-centric  view  with  an  eco-centric  approach.  The  ecocentric

approach has three important aspects: 

it emphasizes the importance of each being; 

it realizes the interrelationship between all things; 

it is aware of the inclusion of everything into common natural and cosmic rhythms.

       The term "deep ecology" is used not only to designate a specific movement but also to

denote all questioning of philosophical and spiritual nature that go beyond the symptoms of

our ecological crisis and seek to understand its deep roots.

3. Ecological potential of religions

3. 1. Has the ecological crisis religious roots?

       As we have said, deep ecology asks deep questions and tries to find the deepest roots of

problems. Some of the scholars dealing with the problems of the ecological crisis regard it as

a crisis of values and argue that the value system of the Western world is set by Christianity.

That  is  why  they  believe  that  it  is  necessary  to  rethink  the  basic  attitudes  to  nature  in

Christianity.

       A number of historians, ecologists and philosophers criticize the attitude towards nature

in Christianity. They insist that Cristianity cannot be a metaphysical source for the ecological

consciousness. Fundamental for this view is the essay of Lynn White,  Jr.  “The Historical

Roots of Our Ecological  Crisis”,  published in 1967 in the journal  Science.  It  had a great

impact and coincides with the so-called “ecological boom”. According to the author, “human

ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature and destiny – that is, by religion.”

(White 1974: 23). He sees the roots of the ecological crisis in the relation to nature based on

the Christian worldview. The main vices of this attitude, according to him, are the established

dualism of man and nature and the claim that man is authorized by God to exploit nature for

his own purposes as it is indicated in Genesis 1:28. His assessment of Christianity is clear:

“the most anthropocentric religion the world has seen” (White 1974: 24). According to him

the  victory  of  Christianity  over  pagan animism is  “the  greatest  psychic  revolution  in  the

history of our culture” (ibid. 23), which makes the exploitation of nature possible. Pointing to

the reason of the problem, Lynn White seeks for its solution: “Since the roots of our trouble

are so largely religious, the remedy must also be essentially religious, whether we call it that

or not.” (ibid., 30). According to this view, science and technology will not help us to resolve
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the crisis because they are essentially linked to the Christian tradition. The solution could be

sought in a new religion or in rethinking the old one (ibid., 28). In the ideas of Saint Francis

of Assisi Lynn White sees the adequate ecological Christian vision. St. Francis offers “an

alternative Christian view of nature and man's relation to it: he tried to substitute the idea of

the equality of all creatures, including man, for the idea of man's limitless rule of creation.”

This saint, according to the author, should be a patron of ecology.

       Lynn White's ideas were both admired and critised by environmentalists and researchers

from various fields. The main objection is against linking of modern science and technology

with Christian religion.

       A few years after  the publication of Lynn White's article,  the collection of articles

summarizing the criticism to Lynn White's ideas was published. 

According to John Macquarrie, professor of theology at Oxford University, the view that links

Western science  and technology to the biblical  doctrine of creation is  too simplified  (see

Macquarrie 1974).

          In a similar way, James Barr, a specialist in Semitic languages, believes that the basic

intellectual ancestor of the modern science is the Greek philosophy, but the complex process

of scientific development can hardly be explained by a simple reduction to one or several

mental models (Barr, 1974).

       In his article “The Cultural Basis of Our Environmental Crisis” Lewis Moncrief argues

that the role of religion in human-environment relation could be among the components that

are indirectly connected with the ecological crisis. For him, however, “to isolate the religious

tradition as a cultural component and to claim that it is the historical root of the crisis is too

arrogant” (Moncrief 1974: 88).

       According to the Chinese scholar Yifu Tuan there is no direct link between the attitude

towards  nature  and  the  behavior towards  nature.  Opposed  philosophical  positions  and

intentions could lead to equally destructive actions (Tuan 1974). Rene Duboes also points out

that “at all times, anywhere in the world, human thoughtless interference in nature has had

numerous disastrous consequences or, at least, has profoundly altered the character of nature”

(Dubos 1974: 120).

3.2. Towards rethinking of Christian tradition

      Despite the criticism of Lynn White's views, the idea to renew or rethink Christianity in

terms of the ecological problems was developed by many theologians and reserchers. Some of
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them insist on the necessaty of a creation-oriented theology. They try to identify the essential

elements of the theology and ethics associated with creation in the Bible, to clarify the factors

that have had a negative effect on the traditional Christian view of the creation and human

attitude towards nature,  and to distinguisn those positive elements  that  could ecologically

transform the tradition.

       Some authors argue that the Old Testament gives enough evidence for a positive attitude

towards nature. One of the most important components of this attitude according to them is

the idea of the testament that God made not only with people but also with all of nature after

the flood (Gen. , 9:17), and also the fact that all creatures were saved. Representatives of this

trand,  called  theology  of  the  testament,  emphasize  that  “the  life  of  every  living  being is

precious  not  because  of  its  own value,  but  because  of  the relationship  with the Creator”

(Anderson 1984). 

       According to the supporters of this theology, the idea of  the covenant can enrich the

Christian ethics and serve as a source for a development of a new ecological ethics. This ethic

must  be above all  theocentric:  “the  meaning,  purpose  and value  derive  from God as  the

Creator and only secondary exist in the created order” (McCoy 1984a: 366). Neither mankind

nor nature could be a center of a value, only God is. Christianity could not have a strong

anthropocentrism because not human being but God is the Absolute of the value coordinate

system. Such an interpretation allows “to see humans as hosts of the creation, not as masters”

(Bradley 1990: 17).

       The idea of human beings as hosts and guardians of nature and co-workers with God (I

Cor.3: 9) is considered to be one of the most fruitful ecological ideas of Christianity. The

understanding of human being as a host of creation contains the idea of responsibility: “one

has to act responsibly with regard to the lower order of creation, as the Lord acts in regard to

man” (Black 1970: 49).

       According to Rene Dubos human beings always have an active attitude towards nature

and inevitably change it.  Ecological  reality  is  a  dynamic state  where “natural  and human

influences  continuously  change  the  interaction  between  the  different  components  of  the

ecosystem” (Dubos 1974:  126).  Therefore  a  true  ecological  behaviour  means  not  only to

protect nature but also “to develop activities that promote a creative, harmonious attitude of

man and nature” (Dubos 1974: 130 ). According to Dubos, examples of such activity can be

found in every tradition.

       In  general,  the  researchers  of  the  relationship  between  ecological  problems  and

Christianity  point  out  that  the  idea  of  human’s  dominion  over  nature  is  the  leading  one,

184



although it  can be interpreted in different ways (Bradley 1990, Joranson, 1984, Santmire,

1985). Along with this major trend, they discover another, less influential trend that they call

a  “tradition-oriented  trand".  Its  most  important  representatives  are  Saint  Francis  of  Assisi

(1182-1226),  Hildegard  von  Bingen  (1098-1179),  Mechthild  of  Magdeburg  (1210-1282),

Meister Eckhart (1260-1328), Julian of Norwich (1342-1415), etc.

       Based on the main source of Christianity, the Old Testament, and the mystical tradition,

the Western Christian theologians point out that Christianity contains enough opportunities to

meet today's demands for a new attitude towards nature. Moreover, even though they are less

developed, they believe that these aspects of Christianity are its true nature.

3.3. Re-thinking of the ecological potential of non-Christian traditions

       In addition  to the already discussed attempts  to rethink the ecological  potential  of

Christianity, there are a lot of studies regarding the ecological implication of non-Christian

(and non-monotheistic) religious traditions, which are considered adequate to offer an option

for  ecological  awareness  or  capable  of  being  included  in  a  wide  ecological  attitude  and

behaviour.

       The Club of Rome report of 2018 emphasizes that “mankind is at a suicidal trajectory”

and “it would be wise to address the spiritual and religious dimensions of all civilizations that

have discussed such limitations” (von Weizsaecker, Wijkman, 2018: 82). According to the

authors of the report,  “the current philosophical crisis” and the “suicidal characteristics of

modern  capitalism”  call  for  a  new type  of  Enlightenment  (114).  The  center  of  this  new

Enlightenment, 'Enlightenment 2.0', is unlikely to be in Europe. It has paid attention to the

great traditions of other civilizations. As examples of the possible champions of sustainable

development, the tradition of the Hopi tribe in North America and “most Asian traditions”

(von Weizsaecker, Wijkman, 2018: 114-115) are given.

       The attitude to nature in many Asian cultures, leads to the so-called “ideology of the

return2.  Many Western scholars  regard Eastern  religious  and philosophical  systems as an

alternative  to  a  Christian  tradition  that,  in  their  view,  failed  in  its  attitude  to  nature.

Thus, Lynn White sees in Zen Buddhism an almost opposite image of the Christian perception

of man-nature relationship,  but because of its dependance on the Asian history, he doubts

about its viability in the conditions of the West (White 1974: 28).

       The famous historian and culturalologist Arnold Toynbee thinks that man has a natural

“greedy impulse” to exploit nature. Ancient religions, with their worship of nature, have kept
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this impulse, but monotheism has allowed him to unleash. Like Lynn White, Toynbee argues

that the ecological problems of today's world “can ultimately be traced to a religious cause”

(Toynbee 1974: 146). This cause is monotheism, which is the only one of the religions and

philosophies of mankind that breaks the connection between man and nature. Monotheism is

inherent in Western civilization, but due to its global expansion, the non-Western majority of

humankind was involved into the spiritual crisis of the West (Toinby 1992, 307). We can go

out of the crisis, maintains Toynbee, through a kind of religious counter-revolution – shifting

from the  worldview of  monotheism to  that  of  pantheism.  The  worldview of  the  Eastern

religions, he says, is closer to the necessity of our time.

       The physicist and explorer of Eastern culture Fr. Capra in his remarkable book “The Dao

of Physics” also insists  that  Eastern religions  and philosophies  offer  “organic”  ecological

“worldview”.  The  main  themes  of  this  worldview  are  the  unity  and  interrelation  of  all

phenomena and the inner dynamic nature of the universe (Capra 1983: 24).

       Similar views are advocated by Alan Watts, a researcher and promoter of Daoism and

Zen Buddhism, who inspired many Western followers of Eastern thought. He believes that the

main  feature  of  the  Western  world  is  to  perceive  things  through  the  subject-subject

relationship, which, like the soul-body, spirit-matter oppositions, is related to the Christian

attitude towards the world.  In the Eastern world view on the other hand,  the subject  and

object, organism and environment are not opposed, but are in a balanced relationship. Only by

overcoming the notion that the subject monitors and controls the object and standing on its

position,  the  object  can  be  understood  and  mastered.  According  to  A.  Watts,  the  most

important  feature of the Eastern philosophy of nature,  which distinguishes  it  from purely

monistic pantheism, is that the subject and object are viewed as “inseparable poles of subject-

object identity” (Watts 1958: 89). From this non-dual point of view, the gap between the ego

and  the  world  disappears,  and  the  subjective  inner  life  no  longer  seems  separated  from

everything  else,  from the  overall  experience  of  the  natural  flow (ibid.,  111).  It  becomes

obvious that everything is the dao – the unified, harmonious and universal process from which

it  is absolutely impossible to deviate (ibid.).  In contrast  to the perception of the world in

Western thought, inherited from the eschatological views of Christianity, in this “purposeless”

world the thing is as it  is,  not in terms of its transient and future states, but regarding its

connections to the present states of everything else (Watts 1958: 113).

       In his  article  “Daoism and Ecology”,  Russell  Goodman maintains  that  some basic

principles of Daoism can be applied to the contemporary environmental  issues. These are

principles of return, the persistence of cyclical changes, non-action, and energy extraction.
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According to the author, the Daoists' atempt to adapt to natural cycles, to follow the nature of

things, to respond to them without seek for control, could be of practical usage in modern

times (see Goodman 1980).

       Ecological values and respect to the Mother Earth are found in many indigenous cultures,

including European paganism. There is a strong interest in Shintoism with its aesthetic and

sacred attitude to nature. The interest in the religions of Native Americans is also outlined.

Deep ecologists  are  convinced  that  ecological  ideas  could  be  found in  any religions  and

thought systems and these could help us to build a new ecological awareness, attitude and

behavior in the world.

       One of the most comprehensive studies of the relationship between religion and ecology

was conducted in 1996-1998 at the Center for the Study of World Religions (CSWR) at the

Harvard School of Theology. It includes a series of conferences “Religions of the World and

Ecology”,  in  which  more  than  800  scientists,  religious  leaders  and  environmental

professionals from all over the world were involved and co-operating. The result was a series

of books, each dedicated to the relationship of ecology with a particular religion.

3. 4. Brief conclusions

       Deep Ecology seeks to rethink our relationship with:

- Nature

- Divine

- Ourselves

       Its relationship to religion can be traced in two aspects:

- Critical reconsideration of negative and positive ecological potential of religions

- Attention to the deep experience and inner transformation that are comparable to a mystical

act.

       The ecological attitide is multifaceted and does not include only relationship with nature.

It must include at least four components:

- Attitude to reality, which involves attitude towards nature

- Attitude to the Ultimate Reality 

-  Attitude  towards  other  people,  including  the  significant  issue  of  tolerance  and  cultural

diversity

-  Attitude  to  Self-identity  aiming  at  a  new  quality  of  life,  called  by  some  scholars,

“flourishing” (see Ehrenfeld and Hoffman, 2013).
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       In addition,  the studies under consideration present a rather static and synchronous

analysis of the situation and a rethinking of traditions,  while the ecological crisis requires

thinking in terms of process and development.

       Flourishing and sustainable development, seen in their ecological and eco-social context,

processuality and relevance to the future, will be the subject of the next part of the work.

4. Deep ecology and sustainable development

       After  discussing the basic  ideas of deep ecology and the guidelines  for ecological

reconsideration of religious traditions, we will regard the relationship between ecology and

sustainable  development.

4.1. Sustainability or non-sustainability?

       Lester Brown, one of the most influential environmental thinkers, introduced the concept

of sustainability in the early 1980s. He speaks about sustainable society and defines it as one

that “satisfies its needs without jeopardising the prospects of future generations” (Brown et

al., 1990: 173).

       The  concept  of  “sustainable  development”  appears  in  the  report  of  the  World

Commission on Environment and Development (1987), known as the Brundtland report. It

sounds  similar  and  declares  that  humankind  has  the  abolity  to  achieve  sustainable

development, i.e. to meet the needs of the present without compromising the ability of future

generations  to  meet  their  own  needs.

       There  is,  however,  a  difference  between  “sustainable  society”  and  “sustainable

development”. In the second concept there is a notion that allows different interpretations and

therefore is problematic.

       This is the concept of development. What is development and what is its relation to

society?  The  problem is  in  the  fact  that,  within  the  framework  of  the  imposed  Western

paradigm of thinking,  development  is  understood primarily  in terms of economics.  It  is  a

quantitative definition and is determined by an economic growth. Economic growth is usually

measured  in  GDP per  capita  and purchasing power,  that  is,  through the indicators  of the

consumer  society.  Thus  the  vast  diversity  of  human  existence  shrinks  into  this  linear

quantitative concept and then turns to monetary coefficients (Capra & Luisi 2014: 369). In

this case, the main objective of “sustainability” is “to maintain endless growth - if we accept,

as economists do, that the role of business is to provide more and more material goods, thus

(probably)  increasing  overall  well-being”  (Ehrenfeld  2014).  Such  kind  of  “development”
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implies  increasing  production  and consumption  and ultimately  leads  to  the problems that

“sustainability” attempt to solve.

       In  such a  way,  the dominant  models  of  sustainability  are  not  only  subject  to  the

imperative for growth inherent in the dominant model of the economics but also suport it. In

practice, this means that people are always encouraged to consume more (Byrne 2016a: 41-

42).  Therefore,  as Capra states,  if  “development” is  used in the current  narrow economic

sense  associated  with  the  understanding  of  unlimited  quantitative  growth,  such economic

development could never be sustainable and the term” sustainable development “would be an

oxymoron” (Capra & Luisi 2014: 370).

4.2. Sustainability as flourishing

       According to thinkers connected with the ideas of deep ecology in a broad sense, the

concept  of  unceasing  economic  growth,  accumulation  and  consumption  is  based  on  the

incorrect premise that material goods are in themselves the signs of prosperity and can bring

satisfaction.  Ecologists share the understanding of spiritual traditions that material  comfort

per se is not a solution for humanity (see Dalai Lama 2000). That is why they are looking for

qualitative  dimensions  of  development.  It  should  not  be  measured  in  the  quantitative

indicators of consumption but must include an adequate social,  environmental, ethical and

spiritual  dimension.  Full  development  should be a  process that  helps  to  unleash our own

potential,  enabling  us  to  discover  and  apply  our  creative  abilities,  making  us  happy  in

relationships, showing us the beauty of the world around us, touching us with the spiritual and

giving us a sense of completeness of life.

       In  his  book,  “Flourishing:  A Frank Conversation about  Sustainability  (2013) John

Ehrenfeld, Executive Director of the International Society for Industrial Ecology, and Andrew

Hoffman, a former student and later a colleague, presented their idea that growth as measure

of quantity, must be replaced by a measure of quality. They call this measure “flourishing”. It

is “a measure of the fullness of life, not some material metric” (Ehrenfeld 2014). Prosperity is

emerging and “dynamic quality  changing as its context changes” (Ehrenfeld and Hoffman

2013:  17).  It  is  defined  as  “the  realization  of  a  sense  of  completeness,  independent  of  our

immediate material context”, “the result of acting out of caring for oneself, other human beings,

the rest of the “real, material” world, and also for the out-of-the-world, that is, the spiritual or

transcendental world” (ibid.).

       The concept of “sustainability-as-flourishing” in a clear and unambiguous way takes the

idea of sustainability out of the scope of quantitative measurement and puts it instead “within
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the realm of values, ethics and philosophical discussion” (Byrne 2016a: 44), where the cultural,

personal and spiritual growth is of importance.

       Flourishing includes the following aspects:

- full and caring attitude towards the oneself,

- full and caring attitude towards other people,

- full and caring attitude towards non-human world,

- full and caring attitude towards spirituality.

       These four aspects are interrelated and enriching each other. They coincide with the

aspects of ecological attitude we discussed in the previous part.

4.3. Sustainable development, new models of reality and ancient Eastern teachings

       A large number of ecologists that could be defined as “deep” in a broad sense, emphasize

that  “dominant  models  and  conceptions  of  sustainability  emanate  from and  cohere  with  the

dominant societal paradigm” which is neo-Cartesian (Byrne 2016a: 43). Its main features are:

“disjunction/reduction/simplification”. It presents development as a progress “viewed through

the lens of the reductionist paradigm of modernity” as “ultimate (ideal) destination on a directed

linear causal (deterministic) path” (ibid.).

       As main features of the Cartesian model of thinking that have negative impact on how we

relate to reality and on the non-sustainability of development, authors show the dualism of

mind and body, spirit and matter, the consideration of things as isolated entities, the view of

the whole as a simple sum of its parts, etc.

       The approaches that try to overcome the shortcomings of the old paradigm and to offer

new models  of  reality  are  very  close  to  the  Eastern  ones,  especially  those  developed by

Chinese teachings.  The very concept of flourishing as a “dynamic quality  changing as its

context changes” is in line with the contextual thinking in Chinese tradition that could be

called a “philosophy of dynamism”.

       Fritjof Capra makes direct parallels between Eastern wisdom and the achievements of

modern science, and regard the principle of interaction between yin and yang as a guiding

principle for interpreting processes in society.

       The Club of Rome’s Report explicitly highlights the need for a new enlightenment that

would be appropriate for the full world and for sustainable development, and emphasizes that

it  "must  encompass  the  virtues  of  the  balance"  (Weizsaecker,  Wijkman, 2018:  10).  As a

symbol of the “balanced contrast” that “can be creative”, the idea of yin and yang is discussed

in a separate paragraph.
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       The system view of life presented by Capra in the book with same title (Capra & Luisi

2014), as well as in other Capra's publications, such as “The Web of Life: A New Scientific

Understanding Living Systems” (Capra 1996) reveals life as a network where of the greatest

importance are not individual parts and entities, but relations and connections. This is in direct

accordance with the notions of Daoism and Confucianism, as well as with the concept of the

interdependent origin of Buddhism.

       It is not by coincidence that Capra and Luizzi note that “the basic ecological knowledge”

is  also “ancient  wisdom” (Capra & Luisi  2014:  356).  For  them, the way to achieve  it  is

through ecological literacy. It requires systematic thinking that involves switching from the

perspective of the objects to the perspective of relations and transition from economics of

goods  to  economics  of  services  and  flow  (Capra  &  Luisi  2014:  373).  The  eco-literacy

movement  would  contribute  to  a  profound  change  of  thinking  and  values  –  from linear

systems of resource extraction and accumulation of products and waste to cyclical flows of

matter and energy; from focusing on objects and natural resources to focusing on services and

human resources, from seeking happiness in material  possession to finding it in enriching

relationships (Capra & Luisi 2014: 374).

       True sustainable development, according to the two scientists, ecologists and thinkers,

should be based on the recognition that we are an integral  part of the network of life,  of

human and non-human communities, and that enhancing the dignity and sustainability of each

one of them will enrich everyone else as well (ibid).

5. Conclusion

       In this study, we presented the connection of deep ecology with religion and the vision of

deep ecology in a broad sense about the sustainable development.

      We have seen that deep ecology tries to understand and experience the interrelations of

the world and to achieve transformation of consciousness and action. Therefore, according to

some of the researchers, it would be correct to speak not of ecology, but of eco-sofia (Arn

Naess and Henrich Scholimovsky) or of eco-state and eco-experience, or even eco-ism, as

opposed to ego-ism, for example.

       If we compare ecology and religion, we could see that both speak about connection:

connection of human being with nature or of human being with God or perhaps of human

being with God in nature.

191



       In religion, the most fundamental is the relation God-human being. It could be extended

to  the  relation  God  –  human  being  –  nature.  This  relation  is  vertical.  It  is  usually

unidirectional – from God to human being or from human being to God. The relationship

between the other components of the relationship, namely between human being and nature, is

subordinate to this basic relation.

       In ecology the most important is the relation human being – nature, as well as human

being – human being (including the attitude to oneself). It unfolds primarily horizontally – the

attitude of human being to the surrounding reality, which is of the same or similar order as

human being.

       As far as the human being is an important component in both types of relations (these of

religion and of ecology), the problem of human beings and their place in the world is the first

point for comparing ecology and religion.

       In religion, human beings try to overcome their nature and to be as close as possible to

their spiritual origin. The relation God – human being is the most important. Nature is usually

only a background on which the human history with God is played. In religion human beings

seeks  to  overcome contradictions  of  their  natural  existence  through a pursuit  of  a  higher

spiritual being.

       In ecology we see the problem from the opposite side. The creative, active nature of

human beings has lead to a crisis that threatens their physical, biological existence. Ecology

should help us to perceive ourselves not just  as a creative and acting subject,  opposed to

nature, which is only material in our hands, but as an integral parts of this nature, as being

included in the cycle of its processes. While religion is about the unity of human beings with

God, ecology is about the unity of human beings with nature.

       For deep ecology, however, these two aspects are not opposite but complementary. The

realization that human beings are included in the universality of the wholeness is a deeply

creative and spiritual process. Deep ecology seeks to develop such creativity and spirituality

of the everyday life, whereupon the most important thing is thriving and flourishing.

       Nature  is  the  other  point  (after  the  problem of  human  beings  and their  creative-

transforming and biological-natural essence) where we can serch for interaction of ecology

and religion.

       In religion there are two basic ways to perceive nature: nature as Goddess and Nature as a

mirror  of God. In the Far Eastern and Ancient  Pagan religions,  nature is  regarded in the

former sense.

192



       It monotheistic religions the attitude is ambivalent – on the one hand, nature is the

kingdom of sin, opposed to the kingdom of the spirit. On the other hand, nature is a work of

God’s hands and reflects the divine wisdom. In words of Victor Hugo: “Nature is the mask of

God.” In such a  way nature  is  predominanetely  a  God's  creation.  This  is  a  God-centered

approach in which the highest value is God and everything else is subordinated to this highest

value. In this approach, the value of nature is determined by its value to God's eyes, by the

goodness of everything (“God saw all that he had made, and it was very good”, Genesis 1:31).

In the attitude of ecology to nature, there is also a certain ambiguity. Traditional ecology,

understood  as  an  environmental  science,  follows  the  traditional  anthropocentric  scientific

approach. In this approach, human beings and their interests are of the highest value, nature is

simply an object, a means for satisfying people's needs, something to be mastered and used. In

this case, the solution to the environmental problem is found in the improvement of humans’

ability to change the environment, to refine the technologies of its transformation.

       When we speak about ecology in a broad sense, however, ecology is not only a science,

not just a knowledge of interactions and interrelations, but also a deep inner realisation of

these interrelations, a spiritual experience. Then nature is not just an object to be studied and

used, but becomes a value in itself,  regardless the specific  ends of human beings.  In this

ecocentric approach human being is understood as an integral part of nature, and relationships

and interactions between different things are as important as the different things themselves.

Deep  ecology  relies  on  an  internal  transformation  of  our  attitude  to  the  world  that  is

accompanied by an experience that is close to the mystical one. This approach is supported by

strong social  activity  and large-scale  projects.  It  is  based on the achievements  of modern

science  that  reveals  the  importance  of  relationships  and  interactions.  Besides,  it  has  the

support of religious and spiritual traditions and teachings.

       According to the concepts of the interconnectedness of the system approach, the change

of each element of the system inevitably affects all the others and, ultimately, the whole. That

is why deep ecology poses a deep responsibility on every person – we should act in such a

way that our actions can help the flourishing of the whole, which ultimately will lead to our

flourishing as well.
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III.Religious Archaic: Modern Transformations (Bulgarian

Context)

1.Archaic and Modernity in the perspective of Sacred. Introduction

My  personal  experiences  and  quests  over  the  past  few  years  have  met  me  with

psychoanalysis and have opened a field for me to explore inner horizons. As for my work,

there are questions related to the exploitation or recognition of the ancient sacred sites (rock-

cut megalithic complexes on the territory of Bulgaria) in our time, the attitude of the people

today to the ancient sanctuaries.
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Over the last  few years,  accompanied by numerous archaeological  discoveries  and

attempts to fully present the life and ritual practices of Thracian culture, there is an increase in

the interest of the local population in the ancient sacred places. In the area of  the megalith

near Buzovgrad the ritual practices are being restored - pilgrims gather on the day of the

summer solstice to pray for health and to witness a mystic sacrament - in this case the sun

disk enters the sunset at the rock arch, symbolizing the passage beyond or immortality.

The architectural  abstraction  of  the rock complexes  is  above all  the  absorption of

space.  The sacred sphere,  whatever  form it  may have and whatever  terrain,  is  thoughtful

holiness with a strictly functional purpose of its linear, rectangular or circular structure. The

megalith / rock as a sign, meaning the ancient man's views of the surrounding world. The rock

complexes as meaning the perception of natural cycles, natural phenomena and significant

processes related to the everyday life of man attract attention today. We are surrounded by

information and we have access virtually and real to all places that have been worshiped by

our ancestors. This leads to a mass visit of tourists and pilgrims who want to touch the sacred

world of the ancients; some start looking for their roots, others led by pure curiosity, others -

involved in history want to experience something sacral, linking them to the past and their

inner world - so close and at the same time as strange and distant.

This process raises several questions to the fore - how far in this mass and accessibility

the sacred manages to preserve his majesty and does not become banal, daily and profanified

in the notions of modern man; the rapid use of everything material in the modern world does

not lead to the desire to use everything sacred and sacredness; how truly we are connected

with this sacred process of worshiping our gods and how far we can master our desire to touch

everything that has been deified in the past.

My longing is to slow down - our desire to have everything here, now and at all costs.

Are the trodden paths our way or are we going to walk on them to feel an affiliation to the

common? And how sacred manages to remain sacred and is not tempted to profane the sacred

to make it accessible and easier to understand. I miss a border, I feel a seizure - everyone

wants the holiness for himself, and it is so personal and does not need mass, recognition or

communication.

I ask the question of the religious beliefs of the modern man - whom he honors, what

he believes, to whom he prays. In what way do the ancient customs that have been transmitted

for centuries in Bulgarian folklore "resurrect"? I look to the root, to the original separation of

man from nature.
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2. Man and Nature: conscious and unconscious; mythological and Sacral

Man is both an integral part of the natural integrity, but also something external to it -

a side observer and a user. It is under the influence of the natural forces, forced to fight for its

survival. In this constant contact with nature man manifests itself not only as an object but

also as a subject,  "begins at  the beginning subconsciously,  and over time more and more

purposefully to monitor the natural incarnations, to draw lessons and benefits according to

their course, to get to the position to force them to their needs" (Nikolov, 1999: 23).

It  must  be borne in  mind that  "the historical  approach to  the study of the human

psyche, ie the study of the moment in which the animal has become human, to this day has

many and unspecified problems in the development of mankind. This includes the problem of

the biological and social phenomenon in the human psyche, the problem of the role of the

environment  and  society  for  the  development  of  the  psyche,  the  problem of  the  role  of

creation and man-made..." (Trifonov, 2002: 46). I will pay attention to C. G. Jung's position

on the separation of the conscious from the unconscious.

The man of the primitive society separates himself  from the "mother-nature".  This

process  is  experienced  as  a  rift  between  conscious  and  animal  unconsciousness,  the

emergence of a subject - the object relationship. With the development of consciousness that

Jung still thinks but perceives, the gap between him and the unconscious is deepening. The

problem of the adaptation to his own inner world arises. Within the unconscious, there is no

temporal  differentiation  of  past,  present,  and  future.  Conscious  has  a  time  structure  that

divides time into separate modes. Anxious consciousness reassures itself by creating symbols

and symbolic structures. Initial harmony is restored with the help of spells, rituals, and myths

(Jung, 1991: 16). The human psyche represents the integrity of unconscious and conscious

processes. The differentiation of consciousness as distinct from the unconscious leads to a

loss of balance.  In the unconscious,  schemas appear to be visualized by the conscious as

"images" (Jung's archetypes), which are the basis for the creation of various mythologies and

beliefs that "offset" the one-sidedness of consciousness. In his studies, Jung writes: "In the

prophets and poets of their own voice, another voice, coming from the depths, is often added

as another personality. His consciousness is capable of mastering this content and giving it an

artistic  or  religious  form".  According  to  him,  every  kind  of  "deviation"  observed  in  the

prophets, and for which there is intuition, "far surpasses the conscious mind"; they perceive

certain practices that the author later describes as "archetypes of the collective unconscious"

(ibid.). The "collective unconscious" itself is the result of the family's life, it accumulates the
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experience  of  the  previous  generations,  is  inherent  to  all  people  and  is  passed  on  by

inheritance;  under  the  influence  of  these  forms  is  built  the  basis  of  the  personality,  the

individual  psyche  grows.  The  components  of  the  collective  unconscious  Jung  called

archetypes. They are autonomous and not determined by consciousness; on the contrary, they

are capable of influencing it and are the foundation upon which the individual's psyche grows.

"The  theoretical  build-up  of  the  world's  picture  begins  at  the  point  where

consciousness for the first time carries a clear distinction between "appearance" and "reality",

between purely "perceived" or "represented", between "objective“ and “subjective" (Cassirer,

1998: 113).

The original attempt to process the archetypal images is done in mythology - it carries

out the processing of the "terrible  images" (the visualized schemas) from the surrounding

reality  into  symbols  "most  wonderful  in  form  and  all  in  content"  (ibid.).  Jung  defines

mythological thinking as a flow of images, not concepts that are conditioned by the division

of thinking into two types - logical and intuitive. "Mythology barely differs from the inside,"

but  the  clear  distinction  becomes  reality  after  the  emergence  of  science,  which  makes  it

possible  to  trace  the  differences  between  logical  and  intuitive  thinking.  The  first  is  in

judgments and conclusions, it is done through different concepts and is directed to the outside

world. The aim is to establish control over reality.  Intuitive thinking, in turn, flows like a

stream of images. It leads to an adaptation to the inner world. Through this differentiation,

which Jung makes, we can understand how people in ancient times refer to myths - they do

not  compose them but  experience  them;  myths  represent  their  psychic life.  Myth gives a

metaphorical point of view, but it is not an explanation or an omen, it is a recreation and a

repetition of the occurrence of things.

The rift between conscious and unconscious determines to a large extent the behavior

of man. This is the reason for the origin of the different activities, behaviors and situations in

which one seeks to overcome this gulf.

In his unconscious and dreamy dreams, Jung commits a comparison between modern

and primitive, because he believes that this aspect is important to understand the "propensity

to create symbols and the role of dreams for their expression". In his many years of practice,

Jung  finds  that  many  of  the  dreams  of  modern  humans  are  "images  and  associations

analogous  to  primitive  ideas,  myths  and  rituals". For  the  people  of  ancient  civilizations,

dreams and hallucinations have been the source of experience that they have perceived as

"God's mercy, since in them we come into direct contact with the collective unconscious".

Archetypes are manifested in the dreams that psychologists are the main source in the study of
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the unconscious. The world speaks through symbols, Jung wrote. The more the symbol is

archaic and deep ..., the more it becomes collective and universal.

Man is a reality that is difficult to define, and the more we move away from it through

abstract concepts, the more we escape its essence. In order to be aware of its development, we

must be able to understand its present and past. This is one of the reasons why, according to

Jung, "the understanding of myths and symbols is of such great importance" for us (Jung,

2003: 62). The ability to create symbols and the reasons for their occurrence can well be

revealed as a result of Jung's understanding of the human psyche and its two sides, conscious

and  unconscious,  as  the  rupture  between  the  two is  the  main  reason why one  begins  to

"produce" symbols.  Knowing the originals  and symbols is  necessary for the modern man

because the symbols never disappear, they only change their appearance, they are attached to

different masks. The apparent disappearance of the symbols is the result of the continuous

detachment of modern man from the "sacred". Jung points out that "in the world of primitive

people, things do not have well-defined boundaries, as in our "rational" societies. Nowadays,

we become more distant from nature and we lose contact with it, thanks to the desacralisation

of all activities and their downsizing only to the world of everyday life. The world of things,

which dominates modern society,  is  taking us away from the "sacred", leads to suppression

and weakening of our senses. But we need to realize how much the historical societies of their

prehistoric predecessors owe in all spheres of cultural life to prevent the barbarity of our own

culture  from  being  projected  on  both  the  remote  geographic  cultures  (for  example,

contemporary traditional societies) and prehistoric cultures" (Rudgley, 2005: 10).

2. Rational, symbolical, mythological

Thinking of ancient people is defined as a flow of images, and symbols are the center

of this imaginary life. One of the dimensions of the symbol is to reveal the secrets of the

unconscious, which simultaneously masks and manifests itself in it. As a first condition, when

defining the symbol,  it  is necessary to distinguish it from the character.  While the sign is

arbitrary  conditionality,  which  alienates  one  another  from  the  meaning  and  designation

(object or subject),  the symbol "presupposes homogeneity of meaning and signified in the

direction of organizing dynamism" (Chevalier, Gheerbrant, Vol.1, 1995: 13); it is filled with

meanings and is the product of interpretation; synthesizes within itself all the influences of

conscious and unconscious, mobilizes the whole psyche. When a sign takes the value of a
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symbol, it paves the way for the subjective interpretation. With the sign, we remain on a safe

and prolonged road; the symbol implies breaking the plan, interrupting, switching to another

order; it introduces a new line with multiple dimensions. As Jung says, "the symbol closes

nothing, it does not explain, but it transmits beyond its borders to a sense that is still beyond,

elusive,  bluntly  anticipated,  which  no  word  of  the  language  we  speak  can  explain  in  a

satisfactory way" (ibid: 15-19).

In his research on the images and symbols of mankind, Mircea Eliade points out that

"thinking in images and symbols is an inherent feature of the human being, precedes speech

and logical, reasonable reasoning." It defines the main function of the myth in this "fixing

model patterns for all significant human actions". The images, symbols, and myths that Jung

defines  as  a  filling  rift  between  conscious  and unconscious,  "satisfy  a  need and  fulfill  a

function:  to expose the most hidden qualities  of the being."  Through them the individual

"repeatedly restores the paradise of the primary person", and this "primary person" appears to

be primarily a prototype that is impossible to "materialize" in some human life" (Eliade, 1994:

10-11).

According to Julia Kristeva, an important role in symbol formation plays the border

situations in human life, which she describes in her book "Black Sun" – parting, separation,

death,  mourning and the  resulting  consequences.  Sharing  the  hypothesis  of  Hanna Segal,

Kristeva points out that one fills the gap created by the separation by "using objects and words

that are symbolic equivalents of what is missing" (Kristeva, 1999: 32). The process continues

with the fact that  a man  begins to build images that are  external to the outside world and

which correspond to the lost reality. This leads to the appearance of "true symbols" rather

than equivalents. The "mastering" of such a situation also helps the person's ability to identify

with a reality  other than that of the lost  object.  Kristeva identifies  this identification as a

symbol and adds that it "ensures the subject's entry into the world of signs and creativity".

And this is possible because one defeats the sadness by standing in a position from which he

can say, "No, I have not lost; I call, I mean, I create through the artificiality of the signs and

for myself what has separated itself from me" (ibid: 33).

 The perception of the symbol is personal, "not only because it changes according to

the subject but also because it derives entirely from the personality". The symbol is alive only

when it  is  filled  with  meaning  and "exists  only  for  someone or  for  a  community  whose

members are identified in some aspect to form a single center. The symbol is related to the

common experience. We can not perceive its value if we are not mentally moving into the

general environment where he really lives" (Chevalier, Gheerbrant, Vol. 1, 1995: 9, 23).
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In the above-mentioned  Dictionary of Symbols of G.  Chevalier and A. Gheeebrant

there are some basic functions of the symbols: 1. Man creates the symbols unconsciously and

spontaneously, but we have to bear in mind, as Jung assumes, that a "symbol always implies

that  the  chosen expression  shows or  formulates  in  the best  possible  way  some relatively

unfamiliar facts, but whose existence is built or seems necessary" (ibid: 25). 2. The symbol

replaces the relationship of the self with its environment, "explains the subtle and experienced

world, as perceived by the subject, not according to its critical mind and consciousness, but

according to its sensitivity and its characteristic psyche, mainly at the level of unconscious ".

3.  The symbol is  a mediator,  "throws bridges,  joins separated elements";  it  is  a factor  of

equilibrium. 4. Symbols are unifying forces,  they concentrate  on the whole experience of

man,  they realize  synthesis  of  the world and connect  man to the world.  "Because of  the

symbol that has it in a vast network of connections, man does not feel foreign to the universe"

(ibid: 26). 5.  Symbols create a sense of identification for participation in an over-individual

force.  By  the  symbol  one  does  not  feel  isolated. On  the  contrary,  "individual  feels  like

belonging to a whole, which scares and calms him at the same time, but teaches him to live."

Symbols also help to develop creative imagination and sense of the invisible. 6. The symbol

ensures deep communication with the social environment. "It is universal because it is thought

accessible to every human being without going through the interpretation of spoken or written

languages and because it comes from the human psyche."

To analyze the symbol too much, to be reduced to a logical unit, means a danger to its

destruction: it has no worse enemy than rationalization. Because "imagining does not mean to

show" (ibid.). The criteria of symbolism are persistence in relativity, perceived by intuition, in

relation to the immeasurable; the criteria of rationalism are measurability, obviousness and

scientific  connectivity.  The two processes  are  incompatible  in  one study;  reason seeks  to

eliminate the symbol from its field of action in order to develop in a unanimity of measures

and definitions; the symbolic puts the rational in quotation marks to make the analogies and

the ambiguities of the imaginary free. "Symbolic thought is infinitely richer, in some ways,

than historical  thought.  The latter  is generally  entirely conscious, measured by documents

communicated  by  certain  signs;  the  first  goes  into  the  unconscious,  rises  in  the

superconscious; it is based on intimate experience and tradition; it is communicated only in

proportion to openness and personal abilities. Over the centuries, thanks to the evolution of

cultures and spirits,  the symbol is translated into a new language,  it  unleashes unforeseen

consonants, reveals subtle meanings. But it retains its primordial orientation, faithfulness to

the original intuition, connectivity in subsequent interpretations " (ibid: 27-40).
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According  to  J.  Lacan,  leaps  in  knowledge  are  made  not  as  a  result  of  man's

"understanding",  but by the invention of symbols that  make it  possible to mark unknown

phenomena and allow new thought processes to be performed. Therefore, the overcoming of

certain epistemological thresholds is dependent not only on the conditions set forth by Michel

Foucault in his Archaeology of Knowledge but also on the enrichment of the psychological

register of the symbolic.

Lacan gives examples from the field of mathematics, but his conclusions are valid for

all spheres of human knowledge. "A decisive moment is the moment when someone asks him

to invent such a sign as "i" or "J". This is also mathematics" (Lacan, 1998: 359).

Of course, it does not follow that the ancients recorded and depicted everything. Only

some,  striking  the  archaic  imagination  phenomena,  are  first  symbolized  and,  secondly,

depicted  graphically.  The  sun  and  moon  are  one  of  these  phenomena.  They  serve  as  a

landmark for time intervals. The exposed images of their symbols (on rock masses, caves and

ornaments on a bone) give reason to think that once they are converted into symbolic shapes

loaded with different meanings, they are depicted.

4.Mythological-religious consciousness and time measurement

Some of the basic prerequisites without which it would not be possible to talk about

the time are the use of metaphors, symbolic thinking and graphic marking of the accumulated

experiences  of  the  different  generations;  conditions  for  the  establishment  of  exchange

relations and the exchange of gifts as a prerequisite for setting time intervals; the ability to

counting and count different amounts. The complete understanding of time manifests itself in

dividing it into periods appropriate or inappropriate for a type of activity related to various

prohibitions  or  prescriptions  to  the  people  most  commonly  defined  in  the  ritual  calendar

system by the fixing of community-relevant holidays.

• The role of the feast in measuring time.

The  observation  of  various  cosmic  phenomena  such  as  day-night,  lunar  cycles,

seasons,  etc.  gives  people  time-orientations  that  mark  the  course  of  time  and  which  the

various civilizations have systematized in the calendars. Consistency between one or other

natural phenomena and space or calendar cycles can only be established over an extended
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period of time covering the life of many generations. For this purpose, however, the results of

observations should somehow be fixed and sustained to be transmitted to generations. The

question is how is this possible?

At first sight without a script, the transmission of such information seems impossible.

However, besides writing, in the form of an alphabetical letter, as we know it today, there are

other  sign  systems.  Two such  systems  functioned  long  before  the  need  for  fixation  and

subsequent translation of the first simple abstract knowledge emerged. First, these are rituals,

repeated with great precision and performed with precise accuracy in all the smallest details.

Second,  the art  -  fine and song-dance,  which cannot  be separated  from rituals  in  archaic

cultures.

I draw attention to the role of the holiday in the structure of ancient society because

"even when they are empirical, calendars make it possible to track down the stages of the

duration, to provide with sufficient precision the periodically occurring natural phenomena

and thus to connect them with the festivities that measure the course of time" (Mole, 2001:

276).

Regularly recurring revolution of the Sun, the planets, the moon, the stars, and the

Earth's  rotation  correspond  to  permanent  measures  of  time  -  years,  months,  days,  and

"constellations" (the position of the planets), as well as the consistent changes of the annual

times. These time processes - a part of the natural environment that man inhabit - are a reality

for him, although "he has learned to interpret them and, above all, to calculate them only in

the course of his cultural and intellectual activity" (Koselleck 2002: 10). Nature sets certain

time intervals,  but we must emphasize that for every population,  the rhythms of time are

marked precisely through the holidays that are inseparable for each culture.

Every activity, including timing, is related to some mythical-religious consciousness

and various holidays. In order to really measure the course of time, it is not enough to divide

it into constant quantities through neutral metrics. Time measurements are used to determine

the exact day of the holidays that break the monotony of everyday life: "these bright moments

depend on different  circumstances:  climatic  seasons,  months  of  abundance  or  hunger,  the

reappearance (or extinction) of some celestial bodies, or more socially - periodic celebration

of notable events", too often the reasons are combined (Mole, 2001: 276).

The  general  significance  of  the  feast  is  the  exhaustion  of  a  time  interval  and the

beginning of a new one. The New Year is usually associated with the beginning of time from

the beginning, that is, cosmogony is repeated through the death and new birth of the god.

When examining the myths and their significance for worldly perception in antiquity, we have
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seen that rite and myth are two inseparable sides of a meaningful interpretation of reality.

Where there is a rite, there is a myth. Through the ritual, time is periodically revived, and the

feast always leads to the origins and their actions. "In the antiquity, the framework of human

thinking was based on the belief in the magic and the respect for forces unmanageable to man.

They are usually accompanied by actions - rites that prove to be more resilient than them"

(Momov, 1998: 106).

In its periodic repeatability, the holiday cuts off the time, interrupting its usual move

through pauses that are as tangible as the more reproduced events contrast with the course of

the profane life. With its basic aspects - social, economic, political and religious - the holiday

is characterized as a landmark for the time. Socially, the holiday engenders empowerment and

solidarity in the group, ensures proximity between people and reduces individual feelings.

The economic component is expressed in the universal commitment to preparing the holiday

by sharing different goods. Various symbolic exchanges took place at the end of the holiday,

and after the exchange of gifts, a return to normal life took place. Thus, the holiday affirmed a

sacred, unusual time dedicated to the ancestors. From a political point of view, the holiday

provides access to a different world in which one is relieved of his usual duties, changing

social roles, challenging established hierarchy, loosening social ties. As an expression of faith,

the holiday is communicating with the hereafter, with the spiritual, in the form of religious

ceremonies (Mole, 2001: 402-409).

It is necessary to take into account the fact that the social functions of the calendar for

our  distant  ancestors  were  different  from  those  that  he  performs  today.  Nowadays,  the

calendar is considered perfect if the total number of days is consistent with the duration of the

so-called tropical year (the time interval between two consecutive solar crossings through the

spring equinox point). Ancient calendars, as a rule, are devoid of arithmetic simplicity and

appear to be unjustifiably complex. In all ancient civilizations (Mesopotamia, Egypt, Greece,

India,  China,  Mesoamerica),  the  quest  to  reconcile  the  day,  month  and year  leads  to  the

creation of three types of solar calendars: solar, which takes into account the movement of the

Sun and connects the day and the year;  lunar - track the moon's motion and coordinate the

day and the moon;  lunar-solar,  which attempts  to  reconcile  the three units  of  time -  the

change of the lunar phases (synodic month - 29.53 twenty-four hours) with the annual solar

movement  (365.24  twenty-four  hours).  For  such  coordination  it  was  necessary  to  define

calendar cycles in which the whole number of years with sufficient accuracy equals the whole

number of lunar months. This was, for example, the period of 18.6 years discovered by Meton

of Athens in the 5th century BC in Greece. We wondered why such complexity is needed?
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All this, however, is perfectly justified and appropriate given the fact that the criterion

of perfection of calendars in antiquity was their consistency, above all,  with ritual rythms

serving religious holidays, not just the seasons of the year. Even in a well-developed single

calendaring system, it is very complicated to hold such a concertation. The solution to this

task has often been achieved in another way - by simultaneously applying several calendars

acting in parallel.

In conclusion, we can say that time is not in the form of pure abstraction in antiquity,

but is inextricably linked to things - it exists and identifies itself only with the activities that it

organizes and the myths that describe it. Myths play an important role for the ancient man in

perceiving the surrounding reality. They are filled with stories telling about the sacred time of

the original, the life of the deities to which human and natural existence is subject. The myths

telling the stories of time are the basis by which "it is possible to reconstruct the supposed

image of the rhythm of time that exists in some ancient peoples and to sketch the role of the

organization of power" (Attali  1993: 14). Mythological consciousness, stuck in an endless

circle of a constantly repetitive, renewing being, does not know true historical time.

Each culture is built around a certain sense of time and space, has its own specific

dynamics, specific time and spatial organization and therefore its own time and its history.

This  specificity  is  sealed  in  almost  all  elements  of  the  given  culture  -  calendar,  life,

production, ritual, language, music, dancing, verbal and fine art, etc. The individual is not

born with a ready sense of time. His spatial and temporal notions are defined and formed in

and from the culture to which he belongs (Rusev, 2005: 54).

I ask about our time, about our culture - who we are following, what we believe in,

how long we live and how much we manage to preserve our identity. Access to information

and free movement across space across borders and cultures brings new experiences,  new

cultural  confrontations  and  new issues.  Again,  I  think  about  the  border  -  where  can  we

dissolve in the alien and how much we manage to preserve the personal, the original. By

asking these questions, I come to the ideas of movements like degrowth and slow-living -

slow down as a counterpoint to rapid consumption; the quick fulfillment of every whim (I

deliberately do not use the word need), the fast food and the indiscriminate use of natural

resources. Unexpectedly, the idea of  fast and comfortable consumption has become a moral

and human relationship,  manifesting  itself  in the quick  use of feelings  and emotions  and

relationships.

                                           Conclusion
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Ideas related to the word degrowth believe that the only way to grow is de-growth.

This word is introduced as opposed to growth to give the charge and strength to rethink the

way  in  which  society  and  the  economy  function,  which  are  now  based  on  growth.  It

introduces the idea of  reassessing relationships and values  that do not fit into the monetary

economy  but  hold  the  foundations  of  society  -  caring  for  each  other,  functioning  as  a

community; oppose the over-hasty use of different kinds of resources - natural,  economic,

social, emotional (Sekulova, 2014). The appeal is to voluntarily simplify life - slowing down

processes, internal and external structures, building and maintaining the connection we create

with the world around us - with people, with the place of habitation and a conscious presence

in life.
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IV.Cultural aspect of sustainable development: the case

with the ecovillages

Introduction

The present study is an attempt to illustrate  the cultural  aspect of sustainable

development  through  such  a  topical  and  rapidly  developing  phenomenon  as  the

ecovillage57. The  cultural  "filter"  of  sustainable  development  is  related  to  changing

57 The introductory notes use the term "ecovillage" conditionally, and in the subsequent
chapters of the study will other concepts be introduced that describe more adequately the
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attitudes,  values  and  lifestyles  towards  a  holistic  view,  as  well  as  concern  for  the

protection  of  cultural,  social,  environmental  and  economic  resources  for  future

generations.  Similar  is  the  worldview  that  motivates  certain  people  to  create  and

maintain ecovillages in which sustainability is a basic principle.

In  a  situation  of  economic,  political  and  ecological  crisis,  eco-communities

represent  an  important  alternative  and  resource  for  harmonious  and  sustainable

development of a society. In this regard, it is of particular importance to examine the

preconditions for the emergence of such new forms of public organization in Bulgaria as

well  as  the  difficulties  that  such  communities  encounter  in  their  creation  and

development.

The preliminary study of the problem has shown that attempts for such socio-

political and economic alternatives have emerged in Bulgaria in recent years. Similar to

the global trend, the initiators of eco-villages are mostly young (between 25 and 40) and

educated citizens. However, the number of these collectives is still much smaller than in

other parts of Europe. This has motivated my intention to explore the specifics of the

eco-settlements in the country by attempting to specify the problems and difficulties that

hinder the development of such communities in Bulgaria.

The  present  study  aims  to  describe  and  analyze  the  condition  and  the

prerequisites in our country for development of communities following the ecovillage

model,  which has been developing in recent years abroad and to some extent in our

country. In the above-described context, this model appears as a possible alternative,

and why not as a new form of protest.  The model receives recognition and support,

including financial (as a new opportunity, promising social innovation, and even good

practice) in a number of European countries and at an international level (for example,

from UNESCO). In Bulgaria its distribution is more limited, public information about

its  forms  and  possibilities  is  deficient,  and  institutional  support  in  practice  is  not

provided.

Building on the belief that the principle of sustainability should also be applied

to research, the proposed analysis builds on two already implemented projects: “Cultural

Aspects of Sustainable Development” (2014) and "To Have or Be" in the context of

"green" citizenship (between ecotopia and utopia) (2016), which laid the foundations for

the present study.

Bulgarian situation at the moment.
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The findings in this study of ecovillages are based on both desktop and field

research.  More  detailed  material  from  the  participant observation  and  the  in-depth

interviews with participants in eco-communities in Bulgaria will be published in English

soon.

Definition of the basic concepts

Before proceeding to the actual part of the study, I should define what I will

understand  when  I  use  basic  concepts  such  as  "cultural  aspects  of  sustainable

development", "ecovillage" and "alive place".

Cultural Aspects of Sustainable Development

As  Pacalen  summed  it  up,  environmental  issues  have  until  recently  been

addressed mainly from a technical or biological aspect – i.e. in the context of issues like:

the energy crisis, greenhouse gas emission quotas, fossil fuels, endangered species, rain

forest  felling,  glaciers melting,  etc.  Respectively people who were involved in these

debates  were mostly politicians,  environmentalists  or other experts,  but not common

citizens. According to him, if we want to involve in the discussion bigger groups of

people, who are not experts in this area and make the topic of sustainable development

more  understandable  for  them,  we should take  notice  of  its  cultural  dimension in  a

greater degree than ever before (Packalеn 2010:119). 

What is this dimension? Based on the two definitions of the term “culture” we

could differentiate  two directions  for searching for the cultural  aspect  of sustainable

development. 

If we consider the narrow definition, then we could review different variations of

interrelation between art and sustainable development. The International Federation of

Arts  Councils  and  Culture  Agencies  lists  some  possible  intersections:  (1)  Artistic

initiatives,  demonstrating  new  approaches  to  social  and  ecological  problems,  (2)

Promoting  good practices  of  energy  management,  implemented  by art  organizations

working  in  the  area  of  construction  and  etc.  (Hartley  2009)  There  are  numerous

examples  of  pro-active  attitude  by  artists  or  artistic  organizations  with  respect  to

environmental issues. Not long ago, for instance,  in the City Garden in Sofia an art

installation  was  exhibited  with  melting  ice  cubes  and big  panels,  showing numbers
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about the water usage by countries and continents. The installation had a great impact

with its visual message for saving water. 

Nevertheless we should note that the interaction between culture and sustainable

development couldn’t be exhausted with initiatives in which artists alarm about climate

change or with the establishment of cultural sites that are in compliance with energy

efficiency  requirements  or  conservation  of  natural  resources.  Thus  even  though  we

acknowledge  the  importance  of  the  connection  between  art  and  environmental

protection and the interdependence of culture and economy – for instance through the

revenues  that  cultural  industries  bring to  the  economy – the cultural  aspect  impacts

development in an even more fundamental way. As stated in Report 4 of UNESCO, “the

role  of  culture  for  sustainable  development  is  mostly  in  including  the  cultural

perspective in all public policies. It is what gives us a guarantee that every process of

sustainable development has a soul.” (Report 4: Culture and sustainable development

2009: 6) 

In this line of thought, the broader definition of culture provides a second, deeper

layer, at which level one should look for the cultural aspect of sustainable development.

Let us be reminded that a persons’ own point of view is formed in the cultural sphere –

on himself, on nature, on other people. In this sense culture influences attitudes, values

and practices, underpinning every human action. Packalen claims that not only values

and life models are culturally determined, but so is everything else we do, including our

actions made for an economic gain, our achievements in science, technology, education

and etc. (Packalen 2010: 119). Cultural identity forms and stalls in the cultural sphere; it

is also the space where we meet and negotiate or refuse to communicate with the Others.

Sustainable development itself is a new paradigm, linked to a change in priorities

that  humanity  sets,  with  a  constant  realization  of  our  way  of  thinking  and  living

compared to  a future horizon.  Therefore,  Packalen  goes  on,  culture  is  needed as  an

interspace  in  which  communication  and actions,  necessary  for  achieving  sustainable

development in the ecological, economic and social area, are realized. Thus the cultural

aspect  not only provides a basis  for sustainable development  through rethinking and

reflection on values and social norms, but also creates the conditions for a new culture

(Ibid.:  118-119).  Packalen  also  explains  the  importance  of  culture  for  sustainable

development with the fact that sustainable development is an idea, derived from the field

of  regulation,  hence  it  could  easily  become plain  ideology,  an  ossified  system.  As

already mentioned, the cultural sphere is a space for dialogue, for creative approach and
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diversity  and thus  it  allows flexible  new viewpoints  towards  development,  therefore

should be able to prevent sustainable development turning into a frozen lifeless doctrine

(Ibid.: 121). 

The  cultural  aspect  of  sustainable  development  is  associated  with

implementation of the principles of art, intercultural dialogue and cultural diversity in

international, national and regional development policies. For this reason UNESCO is

working on a dual approach towards culture in its strategy for supporting sustainable

development. On the one hand the organization develops a policy, aimed at the cultural

sector  itself,  answering  the  needs  of  adequate  legislation,  training  for  cultural

administering, mediation and managing cultural resources. By cultural sector one means

heritage, creativity, cultural industries, crafts and cultural tourism. One should clarify

that in addition to tangible, the cultural heritage could be intangible – i.e. these are the

practices, knowledge, traditions and experiences, passing from generation to generation

and helping conserving the sense of appurtenance and identity to a given community.

An example for intangible heritage from Bulgaria that is already enlisted in UNESCOs

list  of  world  masterpieces  are  the  Bistritsa  Grannies  (Бистришките  баби)  and  the

Nestinarstvo (Нестинарството). The new nominations for our country in 2014 in the

sphere  of  traditional  craftsmanship  are  the  Chiprovtsi  carpets  and  in  the  traditional

holidays and customs – the National holiday Surva in Pernik58. 

On the other hand UNESCO aims to ensure that culture is taken into account in

all development policies, especially those linked to education, science, communications,

environment and social cohesion. (Culture and sustainable development 2009: 7) 

It  is  important  to  point  out  that  the  cultural  dimension  is  associated  with

acquiring flexibility and aligning development policies with the local context (manners,

models of communication and of life, values and customs of the local population) of the

place where they will be applied. In every mindset or concept, there is already a certain

cultural  prerequisite  – whoever  observes the world reflects  his/her view on the idea

he/she proposes. The sustainable development concept also has an already embedded

perspective,  a  certain  understanding  of  what  “development”  is.  This  is  generally  a

perspective of “Western” culture, accepting that certain (co)relations are wanted, others

not. 

But when this point  of view is imposed on a local community,  it  could also

contradict  the  principles  of  sustainable  development  because  it  (the  community)

58 For more information on Sustainable development in tourism in Bulgaria see Aleksova, Dessislava
2018. 
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becomes dependent on external resources, new values and is not vital and capable of

maintaining its balance and development over time. I.e. the cultural aspect of sustainable

development in this case could help by raising the awareness of the actors involved that

they are not leaders, guiding according to predetermined abstract principles, but rather

facilitators (in the best case), who should consult with and be guided by the realities,

needs and strategies for getting things done at a local level. 

The balance between being guided by the principles of sustainable development

and complying and harkening at the specifics of the local is an expression of sensibility

toward the cultural  aspect.  Otherwise there is  a risk that the strategy for sustainable

development  be  recognized  by  the  local  population  as  an  artificially  introduced

unsustainable claim for applying a “miraculous” formula for development. Thus behind

formulations like “integrating the principles of cultural diversity” in all public policies,

mechanisms and practices, actually lies the awareness of cultural differences, knowing

the needs and capacities of a certain country’s or town’s citizens to “absorb” a certain

vision for development, as well as active involvement the local population in decision

making.

The definition of the concept “culture” determines the perception of a certain

type  of  cultural  policy.  Yencken  (Yencken,  Foreword  in  Hawkes  2001),  Bianchini

(Bianchini 1993) and Hájek (Hájek 2011) distinguish two types of cultural  policy in

general.  On the one hand countries like Sweden (Yencken) or cities like Bologna or

Rome (Hájek) accept the broader definition of culture, while Anglo-Celtic countries take

on  the  narrower  definition  and  rather  pursue  an  art  policy  than  a  cultural  policy

(Yencken:  4).  In  order  to  emphasize  on  the  differences  between  the  two  policy

approaches Yencken recalls Hawkes’ understanding that a policy involved in art has an

important place in the frame of cultural policy but the latter  has a greater range and

includes protecting and promoting citizens to use their right of free expression, as well

as  their  access  to  information  and resources  (ibidem).  Policy,  aimed at  assisting  art

(Hawkes 2001: 33), supports the development of high, professional art. Yet it overlooks

the  importance  of  engaging  all  citizens  in  making  culture  and  of  their  active

participation in decision making - activities which improve the quality of life and create

a feeling of satisfaction, coherence and prosperity in the community.

Ecovillage

In  the  study  the  term  “ecovillage”  is  used  as  it  has  acquired  the  highest

popularity. In the Bulgarian-language and foreign-language literature, as well as in the
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everyday  life  other  concepts  such  as  “eco-project”,  "ecosystem",  "sustainable

community", "eco-centers", “sustainable decentralized autonomous community” “alive

place”, ”alive community”, ”settlement”, “community”, etc. are used as well.

In the research literature,  Robert  Gilman offers the first and most commonly

quoted definition of "ecovillage". According to him, ecovillages are "human-scale, full-

featured settlements in which human activities are harmlessly integrated into the natural

world  in  a  way  that  is supportive  of  healthy  human  development,  and  can  be

successfully  continued into  the  indefinite future”  (Gilman 1996).  It  is  important  to"

translate "some of the terms used in this definition to make its meaning clearer.

When he refers to "human scale," Gilman means the size of the community -

typically up to 500 people. He argues that approximately to this number, people still

have the opportunity to know each other personally, and each member of the group has

the  feeling  that  his/her  voice  is  heard  and  he/she  participates  equally  in  collective

decision making process (Gilman 1996). 

The next term, which is mentioned in the definition, is "full-featured settlement".

He points  out  that  the basic  functions  of  normal  living  -  residence,  food provision,

leisure, social life, commerce, etc. are present in balanced proportions in the ecovillage.

Gilman observes that the human settlements in the industrialized world - whether urban,

suburban or rural - are “entirely divided by function: some areas are residential, some

are for shopping, some are industrial, etc.” (ibid.). To Gilman these areas are too large

and,  in  this  sense,  do not  conform to  the  human scale  unlike  the  ecovillage  that  is

“comprehensible microcosm of the whole of society” (ibid.).

The  “healthy  human  development…” indicates  the  need  for  a  balanced  and

integrated development of the individual personality and the community as a whole in

all  aspects  of  human  life  -  physical,  emotional,  mental  and  spiritual  (ibid.).  The

condition laid down in the definition - that human activity is to be carried out in such a

way that it can be reproduced by future generations, represents the sustainability that the

ecovillage should possess.

The literature distinguishes two types of eco-villages. The first group includes

places that are intentionally created by people aspiring to community life and relative

energy and nutritional  independence.  This  type of  settlement,  in  which  attempts  are

made to connect human and natural world in harmonious and beneficial for both "sides"

relations, is localized mainly in the developed world.
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The second type of settlement  is  mainly located in  developing countries and

unlike the first one is not intentionally created. They are rather traditional communities

established  long  time  ago  that  are  assigned  to  the  ecovillages  because  of  their

sustainable living practices. But this sustainability is not necessarily a purposeful care

for nature; in some cases, it may be due to the lack of means for modernization (Ashlock

2010: 5-6).

The present text examines ecosystems that are created as a result of a conscious

decision.  Therefore,  although  they share  many  of  the  external  characteristics  of  the

ecovillages,  collectives of  the  second type  will  not  be  included in the  definition  of

"ecovillage". The differentiation of the two types of settlements, manifests an essential

characteristic of the object of analysis that was not mentioned in the Gilman definition.

Ecovillages are  intentionally planned,  created  and  maintained  communities.

Accordingly,  the  choice to  live in  them reflects  a  certain  degree  of  awareness  and

commitment to global problems.

The ecovillage could be seen as a subgroup of the intentional community. The

latter is defined as a group of people who live together and share a common purpose or

intent, and they are usually united by their vision of a better than the conventionally

offered life for them and their children (Meltzer). Apart from the ecovillage, other forms

of intentionally created communities are: cohousing, commune, kibbutz, etc.

Alive place

In the article, I will use terms like: "alive place", "eco-project" (the wording was

repeatedly used by one of my main respondents in Zhelen) and eco-center (a term used

by the Alive places’ network)  as  synonymous to a certain extent as they refer to the

same phenomenon.

The term "alive place" was created to name the attempts to set up ecovillages in

Bulgaria. During a fieldwork on the ecovillages in Bulgaria in the village of Zhelen and

in  the  region  of  Elhovo  I  have  received  various  explanations  about  the  origin  and

meaning of the concept. It was proposed at the Founding Meeting of the Sustainable

Development Centers Network, which took place in the village of Zhelen in 2009.

The author of the concept,  who has  run his own eco-center for years, said that

"The “alive place” is an island, while the ecovillage is an archipelago, and it might be
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even a continent." 59 He added that by introducing the new term he wanted to distinguish

urban people from the peasants, with the latter being positively charged. According to

him, people who come from the city without knowing enough about their motivation,

themselves and the earth, can very much harm the community with their selfishness and

that is why they are not able to build an ecovillage: "In the anonymity of the city it  is

very easy to mismeasure between yours and the others’. In the village, when beautiful

words are not  backed by beautiful actions, it immediately  becomes evident."60 Finally,

he made a witty note that in some eco-centers in Bulgaria it does not feel as much like

living in an eco-village as in an ego-village.

From here we can draw two characteristics of the term embedded by its author.

On the one hand, the alive place differs from the ecovillage by its size. According to

Gilman's definition of an ecovillage, the lower limit of its members is about 25 people,

while according to Markova, the largest living space in Bulgaria reaches 15 people. In

the same direction are the reflections of another respondent: "For Bulgaria, it seems that

the living space can constitute of one family only, it can be also a bigger project for a

settlement, where there are currently only one or two families, it could be a project like

ours where we currently have eight families, but we want to be 100, for example."61

On the other hand, it seems that the initial intent of the concept was to point out

the need for humility among citizens who are committed to living outside the city in

harmony with nature. The author of the term has regretted that this concept has recently

become a fashion brand that brings income to  the project applicants even when they

have no real experience with the difficulties of real village life. 62

Some respondents suggested a biological definition of the term: "Some (alive

places)  die,  new  ones  are  born,  others  are  developing."63 It  is  a  place  that  "feeds,

breathes, breeds and dies"64. Other respondents saw the alive place as a projection of the

59 The quote  is  from an  interview taken in  August  2015.  The  respondent  is  a  participant  in  the
Founding Meeting of the Sustainable Development Centers Network. Based on the memories of other
participants in the meeting he proposed the term "Alive Place" as more adequate for the Bulgarian
ecovillage situation. He chose to remain anonymous.
60 Ibid.
61 Interview in the "Izvorche" kin's homestead, Elhovo.
62 Another participant in the Founding meeting confirmed: "The people (in the alive place –
L.S.)  are  not  peasants,  we  did  not  want  to  call  a  settlement  something  that  is  not  a
settlement.", Interview with Respondent A., Zhelen village.
63 Interview in the "Izvorche" kin's homestead, Elhovo.
64 Interview with Respondent A., Zhelen village.
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people who create it: "one place is alive when you are alive and inspired. It is only then

that you go for wood, you make bread, you grow a garden, etc. "65.

In the literature,  the alive place is defined as "a place outside the city where

young people have made a conscious decision to move and live in a sustainable and

comparatively independent way" (Markova 2014: 5). Additionally, it is a place "where

more than one but less than 15 people live in good or not so good neighborly relations;

they  have separate  households  with  separate  economic  strategies  and do not  have a

common space, they neither eat and cook together on a regular basis, nor share the same

practices. Each of these households is financially independent from the others. When

relations are good, different households can help each other but remain independent.

"(ibid., 9)

History of the concept and phenomenon “ecovillage”

The concept of the ecovillages rests on ideas and practices created at different

times in history - the Christian Communes, Rousseau's views on the return to nature, the

utopian socialism of Etienne Cabet and Henri de Saint-Simon at the end of the 18th and

19th  centuries,  the  kibbutz  in  Israel,  the  social  experiments  of  the  60s  of  the  20th

century, and so on. But although the ideal model of society has excited many thinkers

over  the  centuries,  and  there  have  been  occasional  attempts  to  realize  it,  the

phenomenon of the ecovillage became a mass movement for the first time only in the

1990s.

The term "ecovillage" was used for the first time in 1978 by George Ramsey to

designate  a  small-scale,  car-free  space.  Approximately  at  the  same  time,  the  first

cooperatives  sharing  common  space  and  resources  were  built  in  Denmark  (they

eventually  became  ecovillages)  and  in  Germany  anti-nuclear  protesters  set  up  their

commune called okodorf (a German word for ecovillage) (Ashlock 2010: 8).

Ecovillage  movement  originated  in  the  1990s  in  connection  with  two  major

events  -  the  study  by  Robert  and  Diane  Gilman  Ecovillages  and  Sustainable

Communities: A Report for Gaia Trust (1991) and the first international conference on

the same theme. A group of 25 people from different countries attending the conference

set  up  the  Global  Ecovillage  Network  (GME) and  connect  hundreds  of  small

communities around the world with each other. The main goal of GME is to support the

exchange of information between current and potential  ecovillages  around the world

65 Interview with Respondent Е., Zhelen village
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through  seminars,  educational  programs,  newsletters  and  a  website  with  registered

ecovillages around the world.

  According to GME data, the highest number of ecovillages are in Europe and

North America, followed by South America, with a smaller number being set up in Asia

and Africa. However, since these communities (self)identify themselves differently and

not all of them are registered in the international network, it is difficult to give an exact

figure of the existing ecovillages (the numbers vary from 4-5000 to 15 000) (Jackson

2004: 3).

The fact that during the last two decades ecovillages have been transformed from

an experimental utopia of philosophers engaged in creating a better world into a world-

wide model corresponds to the objectives of the international community -  the  Rio

Summit in 1992, Agenda 21 and other official documents aimed at achieving greater

sustainability.  Since  2000,  GME  has  consultative  status  with  the  United  Nations

Economic and Social Council, which enables it to join the work of various committees

in its fields of expertise and to support various sustainable communities and practices

around the world.

Ecovillage as a community

According to Kasper, what fundamentally differentiates the pattern of sustainable

community of the ecovillage from the traditional neighborhoods, cities and megapolises

is the expanded understanding of the community and the accompanying ethics. (Kasper

2008: 13) Let us recall the difference between  community (Gemeinschaft) and  society

(Gesellschaft) introduced by Thönnies in 1887. According to him, in the community, we

are connected with people from the moment of our birth, while in the society we enter as

in a "foreign land" (Tönnies 2001: 18).

On the basis of these two concepts, the "community" begins to be understood as

an organism creating emotional, immediate connections between people. A key point for

social cohesion in the community is the personal  loyalty of its members to the group.

Unlike the living world of the  self-developing community,  society is organized from

outside. In this second, rational type of human union, the functional unification of its

members is not a result of devotion but rational motives and personal interests.

It should be noted that the Tönnies community is different from the ecovillage at

two significant points. The former has an exclusive character, while the latter is post-

industrial  (and  postmodern)  by  its  nature  -  it  consists  of  different  cultures  and  its

members are open to the otherness outside it. In addition, as already mentioned, life in
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the  ecovillage  is  a  result  of  a  free  and  informed  choice,  whereas  in  the  traditional

community a person belongs to it  by birth rather than as a consequence of his  own

decision.

This being said,  Tönnies' theoretical division can be applied on ecovillages, so

that we can better  understand the essential  difference between living together in the

human-scale eco-community and the anonymous  society of the city where social  ties

have been undermined. The ecovillage is a space in which its members have consciously

introduced "mechanisms" of (self)empowerment,  encouraging their  joint and creative

participation  in  solving  the  problems  of  the  settlement.  Such  social  inclusion

technologies are: (1) use of consensus decision-making method, (2) decision-making by

mutual consent, (3) sociocracy and other methods enabling each member to participate.

Ecovillages and transformation values

According  to  Dawson,  though  more  invisible,  one  of  the  most  significant

contributions of the ecovillages is related to the radical transformation of the values and

the consciousness that they inspire. He highlights four ways in which eco-communities

influence the changing values  and attitudes, helping to achieve better sustainability in

society (Dawson 2010: 186). In this paper I will discuss in more detail the first two

directions of transformation of values.

Their first merit is that they raise the issue of distinguishing (economic) growth

from  prosperity.  According  to  Dawson,  in  recent  years  there  has  been  a  growing

awareness  of  the  inadequacy  of  measuring  real  prosperity  through  gross  domestic

product. Measuring based on this criterion shifts the focus asymmetrically towards the

accumulation  of  economic  capital,  ignoring  other  forms  of  capital  -  the  state  and

biodiversity of the surrounding environment, the power of the communities, the well-

being and the happiness of the people. For Dawson, the ecovillages serve as places for

research, training and demonstration of the possibility of creating communities and even

entire societies on a new principle – aware how to balance the diverse aspects of their

capital (ibid.).

Secondly,  the  movement  of  ecovillages  has  an impact  on  value  attitudes,  by

reminding the importance of restoring the relationship between people and the places

where they live. The lack of connection to the land and the place where a person resides

creates an abstract sense of infinite abundance of goods and services that come "from

the outside" but are available at any time and in unlimited quantities. The only criterion
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for  their  accessibility  becomes  the  availability  of  sufficient  material  resources  thus

eliminating  all  moral  and other  considerations  -where,  how and for  how long these

goods can be produced without destroying the ecosystem that created them. According

to Dawson, this detachment and ignorance of the local is a prerequisite for  excessive

consumption (ibid.: 188).

Diametrically opposite is the principle of referring to the local in the ecovillage

where the aim is to build a micro-system that meets the needs of the people involved.

Local production is preferred, local, non-exotic crops are being cultivated, the intention

is to use natural resources in a way that does not exhaust the ability of ecosystems to

regenerate, etc.

A number of examples from alive places in Bulgaria can be mentioned, showing

the active care that their participants take for the bioregions through conservation of the

local  flora  and  fauna.  To  illustrate  this,  two  recent  initiatives  from alive  places  in

Bulgaria can be mentioned. The first one is the one-year project "Ura Gora: Our Future

Forest", which resulted in the restoration of degraded land in the Elhovo area by using

the methods of planting a forest-garden, building with natural materials, growing bees in

African hives  and more.  The second initiative refers  to  the afforestation of  the area

around srpings which took place between August - October 2015 in the village of Zhelen

and resulted in planting of 1000 acacia trees in the area in order to improve the state of

the surrounding ecosystem.

According to Dawson, there are two more ways in which ecovillages influence

the transformation of value models - these are the preservation of the traditions and

practices  of  the  local  population  and  the  development  of  holistic  and  experimental

educational ethics.

The situation in Bulgaria

The  communal  form  of  Tolstoyism  can  be  seen  as  a  precursor  to  the  eco-

communities,  that  had  developed  much  earlier  than  this  more  modern  form  of

intentional  community  (ecovillages)  has  emerged  in  Western  Europe.  Voluntary

agricultural communes began to be more actively established in Bulgaria after 1920 –

1923. The longest surviving one was located near to the village of Mechkur - it was

closed by the Communist rule in 1958. There were such cooperative communities in the

village of Yasna Polyana, the village of Dermantsi, the village of Indje Voyvoda, the
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village of Rujintsi and others. In them the property belonged to the cooperative and all

members cultivated the land together. 66 

Although there are many similarities between the Tolstoyist cooperatives and the

modern movement of the Ecovillages, there are also differences (the first is religiously

motivated,  while for the latter  religious affiliation is not a mandatory element,  etc.).

Perhaps one of the most significant differences is related to the different historical and

socio-political context in which the two phenomena are born and the strong commitment

of ecovillages to the concept of sustainable development and the current needs of the

globalized world to preserve the cultural, social and environmental resources for future

generations.

The ecovillage movement is still in its initial phase in Bulgaria. In 2009 Network

of Centers for Sustainable Exchange “Alive Place” was set up as a response to the needs

of particular places and people to cooperate and exchange information and best practices

in the field of sustainable development.67 The main purpose of the Network of Centers

for Sustainable Exchange “Alive Place” is to  „find solutions of social and ecological

matters  such  as  sustainable  development, fair  trade,  local  economies,  excessive

consumption,  education,  climate  change,  environmental  pollution,  deforestation,  soil

erosion, etc.” 68

An Internet Platform for Ecovillages and Sustainable Practices in Bulgaria was

also  set  up  to  provide  a  common  database  and  a  place  for  information  and

communication exchange. There are 5 themes in its  forum, with only one published

opinion by a member. Although it is currently not actively used as a forum for direct

communication,  it  offers  an  exchange  of  information.  Besides  the  profiles  of  alive

places69, located in different parts of Bulgaria, materials from different users, related to

organic food, volunteer searches, etc. are uploaded several times a year.

V. Markova argues that there are not yet eco-villages, but rather alive places.

According to her, depending on the definition of "alive place" in the country there are

from 30-50 to 120 such groups outside the cities (without counting foreigners) (Markova

66 For  further  information on  the Tolstoyist  communities  in  Bulgaria  see  Terzieva,  Ivanova and

Ivanova 2006.

67 Development of an Eco-centers Network – Association "Green School Village", in: Foundation for
Local Self-Government Reform, http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=1750

68 Facebook Web Page „Alive Places”, https://www.facebook.com/groups/365125714121/ 
69 At  present  (February  2019),  30  accounts  of  alive  places  have  been  created,
http://ekoselishta.koren.bg/
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2014: 5). The data from the 30 alive places she visited shows that 58% of the members

are men and 42% are women; 75% of people have high education and the average age of

those living there is 36 years (ibid.: 8).

Some of my respondents in the fieldwork also stated that they believe that there

is  currently  no  community  in  Bulgaria  that  can  meet  the  formal  criteria  for  an

ecovillage,  but  only  some experiments  -  alive places  or  kin's  homesteads.  Various

reasons have been mentioned to explain this situation (community size, lack of common

ownership,  etc.),  but the one that was repeated most often was that there was not a

sufficiently  high  degree  of  closeness  among members  of  the  community  as  well  as

accepted by all joint visions, missions and goals.

Conclusions from the fieldwork in Zhelen

This part of the study aims to summarize the conclusions of fieldwork in a group

of eco-centers in the village of Zhelen. The main problem that structures the analysis is

that of the community - the extent to which there is a subjective experience of belonging

to  a  community among  the  authors  of  eco-projects  and  what  is  the  level  of

interconnection and mutual assistance between them. Additionaly,  the possibilities to

maintain  the  eco-centers  as  self-sufficient  microsystems  (without  external  financial

support) will be explored.

Conclusions made on the basis of the field research there could not be imposed

by induction on other such trials in Bulgaria. That is because every  alive place in our

country has its own specificity. Moreover, these processes are very dynamic - in some

places  in  the  country  eco-centers  are  developed  by  only  2-3  people  or  without

permanent residents, although there might be different type of activity (educational, etc.)

going on there  while elsewhere for a year  or two communities are being created and

expanded. Thus, while this study does not offer nationally valid conclusions, it attempts

to share a more insider’s view of an alive place that could suggest some specificities of

the Bulgarian experience of ecovillage development.

Community 

The eco-projects of the surveyed group are generally located in 3 separated from

each other places in Zhelen. On the basis of respondents' answers, it can be concluded

that geographical proximity also contributes to a higher level of mutual assistance and

daily  communication  (exchange  of  tools  and  services,  general  meals,  entertainment,
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etc.). Thus, the communication inside the sub-communities of each of the three places is

stronger than that between the people from the separated locations.70

In this regard, it is important to note that the picture is dynamic and the present

study represents only a snapshot of the living places  in Zhelen.  Moreover,  this  is  a

snapshot of a dynamic picture, that is also not uniform at the moment of observation.

Iee. this is not the typical construction of an ecovillage, where all together or even a part

of them have decided to move collectively to live permanently in this place. The process

of community making has not happened once or even in stages, that would be followed

by a relatively progressive inclusion of new members.

Rather, people here have settled one by one, and without big plans at first - step

by step - J. said that his idea matured 3 years before he decided to settle and buy the

place, another participant also first came to visit, after a while decided to buy land and

stretch a tent on it, then took a wagon, now builds a house.

And this process does not progress in one direction only - there are people who

are especially active at one stage, then they retire for a while, then come back again. In

this sense, the dynamism of the Zhelen community from alive places is more like the sea

tides - there is currently some stage of withdrawal of some of the people who have been

particularly active until recently, others have expressed hesitation as to how long they

will stay here, but there are also people who take new steps to build their own home in

Zhelen. One of the members who are now building their house also said he had retired

last year but is now returning with new enthusiasm.

 To varying degrees,  individual  authors  of  eco-projects  have confirmed their

sense of belonging to some type of community in Zhelen. These subjective assessments

varied from a high degree of certainty  that there is  a  community,  through the more

moderate "we are a community of good neighbors with common ideas" to the "lonely

warrior" vision.

In  this  respect,  it  should  be noted  that  apart  from their  similar  lifestyle,  the

respondents share some fundamental values  related to sustainable development and a

general alike attitude to the world and the management of eco-centers. Some of them

also have common projects, such as a cooperative for chickens; find ad hoc solutions to

70 But the latter does not mean that there is no communication between members of eco-centers at
different locations in Zhelen. For example, when it comes to common causes such as conservation of
springs or trees, people with eco-projects located in different places are united, making joint decisions
and acting like a team. Interview with respondent J., Zhelen. 
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their  common  problems  (often  during  their  Saturday  gatherings);  overcome

disagreements and participate in joint actions when the cause connects them.

There was an attempt to create a common territory for all eco-projects in the

building of the existing in the village chitalishte (kind of a public center in Bulgaria),

which  at  this  stage  remains  unrealized  due  to  strong  opposition  from  some

representatives of the local population.

What is the difference between the ordinary good neighbors and the community

(or eco-village)  members? Both of them exchange tools,  visit  each other  on a daily

basis, help each other. Is there anything special that brings together this group of people

with an alternative way of life and makes them a community?

Since  there  is  no  common  property,  rules,  or  a  contract  managing  their

relationships  and  the  degree  of  communication  and  interaction  in  the  Zhelen  group

depends on the nature and the closeness of the individual  interpersonal  relationships

between the authors of eco-projects, it is difficult to make a general statement about the

entire "community."

Perhaps there is an exception, however, and this “unifier” is the specific attitude

they  share  and  that  supports  their  group  identity.  The  attitude  that  makes  them  a

community of associates, not just neighbors, is also reflected in their decision to live

with awareness and led by principles, not by inertia; in their unconventional choice and

civic activity (an attempt to revitalize a community center, protect the environment and

etc.); as well as in their attempt to live in some form of independence from the system or

traditional society and practices.

Despite what has been said so far, the observed picture in Zhelen corresponds

rather to the definition of an alive place or a group of alive places than to the formal

definition  of  an  ecovillage.  According  to  respondent  B.,  “one  cannot  speak  of  an

ecovillage  because  they  have  not  gathered  for  such  a  purpose  -  to  build  such  a

community, with such rules, with such order, with such practices, etc." There was no

general  plan  for  things  to  happen.  Rather,  there  are  common  views  and  common

intentions that happen”.71

It is possible that at a certain point the participants in this group of alive places

will find it useful to choose a specific method of decision-making (consensus, socio-

democracy, etc.). But this will also require a clearer definition of the common vision and

values  of the community. Solidarity around shared values and goals has been reported

71 Interview with respondent B., Zhelen.
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by  a  respondent  as  a  necessary  factor  for  the  consensus  method  to  be  applied,  for

example.  As  she  noted,  the  lack  of  consensus  on  the  direction  and  mission  of  a

community will inevitably challenge the decision-making process as someone will be in

a different opinion and there is no way to achieve unanimity.72 

Based on the interview material, it can be concluded that for the time being, such

engagement with shared vision, mission and goals is not relevant to the authors of eco-

projects  in  Zhelen,  and  could  either  cause  tensions  over  their  existing  more

individualistic model or would just not be regarded by them as necessary73

External financing or self-sustaining system?

Respondents  can  be divided into  three  groups based on their  experience  and

attitude  towards  European projects  and other  type of  external  financing of the alive

places.  The first group includes those who do not yet have experience / information

about this kind of funding, but do not exclude the possibility of targeted subsidies in the

future.  The second covers the authors  of eco-centers  that  have worked on European

projects, but their experience with them is negative and they are currently opting to look

for other sources of funding (side work, business related to the eco-project, etc.). In the

third group, respondents have not used European funding so far and do not intend to

benefit from it in the future.

It is noteworthy that both the respondents from the second and the third group

expressed opinion that could be summarized as follows: “I would like to follow my idea

about  how  to  organize  my  eco-project  while the  European  programs  oblige  me  to

change and adjust to their  priorities,  so I  prefer not to seek such funding”. Such an

attitude could be explained through the already discussed topic of the transformation of

values of people living in ecovillages. One of the fundamental differences between the

mainstream society  and  the  eco-communities  lies  in  the  relationship  between  the

economy and culture that manifests in both places.

In consumer society, in which the buying and selling of goods and services is the

most important social and economic activity,  economic interests dominate and define

other areas of life - cultural, environmental and social. It could be pointed out that it is

through culture that we form our individual and collective identity, through culture we

seek  answers  to  questions  about  the  meaning  of  life,  shape  our  values  and  our

72 Interview in a kin’s homestead in the region of Elhovo.
73 A. Stancheva, in a study on nature conservation and ecosystems in Bulgaria, also concludes that the
creation of a community is the biggest challenge for eco-communities in the country. See Stancheva
2015, p. 363.
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worldview  (Bell).  As  a  result  of  the  dominant  role  of  the  economy  over  culture,

existential  choices become a function of economic considerations. For example, when

choosing an education or workplace, we are not led by the criterion of what will bring

greater personal satisfaction and will develop our inner talents, but which professional

occupation is more promising and will provide us with better incomes.

On the contrary, in the eco-center it is by definition that a harmonious balance

between the different areas of life - culture, economy, and ecology is sought after. The

eco-village strives for financial  independence,  but not at the expense of the personal

time and satisfaction of its members. Therefore, read through this explanatory matrix,

the denial of European funds when they would violate the eco-center's priorities seems

understandable.  Thus,  the transformation of values,  the reflection on the mainstream

attitudes  and  the  attempt  to  live  holistically  -  looking  for  the  balance  between  the

different  social  spheres  (culture,  economy,  ecology,  politics)  demonstrate  how  the

cultural  aspect  of  sustainable  development  is  embodied  in  the  eco-community  and

creates prerequisites for a new culture.

Finally, one of the respondents raised a very important aspect of the funding of

ecovillages  and  communities  in  general  that  aspire  to  sustainability  and  relative

independence - is there a contradiction between the principle of system sustainability

and its dependence on external subsidies? His point of view is that: “We are not against

(financing),  but  it  is  better  to  get  used to  doing it  alone  first,  because,  as  do these

farmers,  which  are  funded  by  the  European  Union,  at  the  time  the  EU stops  their

funding, I am sure that over 60 -70 percent of them will stop working. So when you get

used to funding from outside, you get weak. Because you do not know how to do it

yourself, with your own strength. And when you do not know how to do it yourself,

when sooner or later this funding stops, you will not know what to do. I.e. we are not

have against funding but obviously it has a profound philosophical meaning at first to

manage financially by ourselves”.74 

Based on the information from the interviews, it can be concluded that although

some of the eco-project authors do not seek funding, others are in principle open to such

an  option,  but  under  certain  conditions  that  ensure  that  the  subsidy  will  not  be  in

contradiction with their vision and values.

Conclusion

74 Interview in the "Izvorche" kin's homestead, Elhovo.
229



The study was an attempt to briefly present the basic concepts and key aspects of

the world movement of ecovillages in view of the concept of sustainable development.

On this basis, the resonance of this global phenomenon in Bulgaria was reflected on.

Based on the analysis of the interviews with the authors of eco-projects in the

village  of  Zhelen,  an  attempt  was  made  to  offer  an  insider’s  vision  of  life  in  a

"sustainable" community in Bulgaria.

It is important to note that none of the members of the alive places under study

satisfies his financial and material needs only within the framework of the alternative

ecosystem in which he lives. I.e. at present, such a sustainable balance has not yet been

achieved between the economic, cultural and environmental aspects of living in the eco-

center so that it would represent a self-sustaining and independent system. Each of the

respondents has chosen their own way of meeting their material needs - seasonal work

abroad,  working  in  the  city  during  the  day  and  returning  in  the  alive  place  in  the

evenings, renting property in the city, project financing, etc. But all these activities show

that the eco-project is still not fully sustainable as its economic side is not secured in a

balanced manner.

It can be inferred that if the cultural dimension of sustainable development – i.e.

the balance between the different spheres of life is - lacking in the city, because the

economic area dominates  the cultural,  political  and ecological,  in the ecovillage this

cultural aspect also fails to be fully deployed, but this time, because of the difficulty to

meet  economic  considerations  within  the  eco-project.  The  attempts  of  some  of  the

respondents to overcome this deficit are generally related to two strategies: minimizing

material  needs  or  developing  and  selling  eco-products  (herbs,  creams,  life-saving

courses, etc.).

This way through the "culture -  economy" relationship,  an interpretation was

suggested in the article as to why some people with green projects in Zhelen prefer not

to benefit from external financing. At the same time, account was taken of the need to

include economic considerations in a more balanced way in the lives of alive places in

order to realize the cultural dimension of sustainability. 

Some features of the alive places in the village of Zhelen were highlighted. A

conclusion was made that there are individual short-, medium- and long-term projects

that combined with the development of mechanisms to deal with common problems and

conflict situations can lead to a very interesting form of community. One that builds on

respect  for  the  individuality  and  independence  of  each  individual  project  within  it,
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connecting at the same time those involved in relationships that are more than good

neighborly. More because of the common ideas, values and practices shared to varying

degrees by the eco-projects’ authors.

This is a specific, in some sense, unique form of perception of the ecological

community  through  the  mistakes,  stumbles and  attempts  for  a  long-term  approach,

which could eventually lead to a Zhelen or Bulgarian model of "ecovillage".
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