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1
ДУХОВНОСТ БЕЗ МИТОЛОГИЯ

1. Увод

Идеята на настоящия цикъл от лекции е да ви представя своето
виждане (даршана) за духовността. С други думи, възнамерявам да
изведа онези ценности, чието съблюдаване според мен би направило
човешкия живот по-смислен и по-щастлив. Експлицитното изложение
на тези ценности обаче ще се случи едва на последната ни лекция. По-
ради причини, за които ще говорим след малко, решихме да започна
със серия от теми, в които достатъчно ясно и с подходящи примери да
откроя представите, невлизащи в обхвата на онова, което за мен си
заслужава да бъде разглеждано като истинно и духовно. Известно е, че
построяването на нова сграда винаги се предшества от разчистване на
терена, върху който ще се издига тя. По същия начин способността да
отсяваме неадекватните представи би трябвало да е неразделна част на
всяка благотворна система от възгледи. Бих направил паралел с начи-
на, по който древните индийски мъдреци са представяли своето учение
за съществуването – „нети, нети” – не това, не това. Според тях, за да
бъде разбран смисъла на нещата, просто трябва да се отстранят преч-
ките за това разбиране. Не случайно едно от най-почитаните индуист-
ки божества е Шива, който бива описван като разрушител (както в
материален, така и в ментален план).

Западният мислител Витгенщайн смята, че работата на филосо-
фията би следвало да се състои единствено в посочване на случаите,
при които езикът се използва неправомерно. Именно неправилното
използване на езика, казва той, създава впечатление за наличието на
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философски проблем. Правилното виждане е процес, който се случва
от само себе си, при условие, че не сме поставили някакви прегради
пред погледа си. Наскоро попаднах на една карикатура, изобразяваща
носорог художник (фиг. 1). В центъра на всички свои картини той бе-
ше нарисувал собствения си рог, приемайки го за елемент от пейзажа.
Вероятно, ако се опитаме да му обясним, че нарисуваното образувание
е част от самия него, той ще възрази: „Аз принадлежа към школата на
рогистите. Това, което вие непосветените наричате рог, според нас е в
центъра на всичко съществуващо. Където и да се обърнем, то е там. То
пронизва всички измерения на вселената”. По подобен начин и ние се
кичим с всевъзможни имагинерни рогове и се самоопределяме, в зави-
симост от тяхната форма, на товаисти и оноваисти. Това наше поведе-
ние не е непременно погрешно, когато става дума за разумно
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придържане към полезни ориентири и принципи. Необходимо е обаче
да бъдем будни за евентуалния фатален момент, в който нашите рели-
гиозни, политически и други вярвания биха ни направили слепи за
добре обосновани свидетелства, демонстриращи тяхната несъстоятел-
ност – изобщо или с оглед конкретни обстоятелства.

Във всяка една епоха и във всяка една култура хората са изпит-
вали необходимост да възприемат определен код от житейски норми и
практики, който да следват и на който да се уповават. Този код, нари-
чан на запад религия, а в Индия дхарма (порядък) или даршана (възг-
лед, мироглед) има огромно значение – той очертава параметрите на
цели култури и цивилизации; той информира за онова, което като че ли
е недостижимо за сетивата и разума; той снабдява своите последовате-
ли с готови отговори за това какво е значението на най-важните мо-
менти от човешкия живот и как точно да ги посрещнат, с какво
настроение, каква надежда и какви ритуали.

От друга страна хората винаги са се стремели да изучават света.
От чисто практически съображения или просто от любопитство, те
искат да знаят как стоят нещата в действителност. Човекът е искал да
разбере как да измери парчето земя, което обработва, как да пресметне
обема на едно тяло, колко време ще му трябва, за да преплува морето и
т.н.

Между тези две тенденции е заложен конфликт. Първата от тях
ни приканва веднъж за винаги да възприемем определени генерални
постулати, отнасящи се до вселената и живота ни. Втората, без непре-
менно да има такива сериозни претенции, ни подтиква да трупаме зна-
ния като наблюдаваме, измерваме, претегляме и в крайна сметка
преценяваме рационално нещата. Бих онагледил сблъсъка на двете
нагласи чрез следната хипотетична история. Първобитни хора, живее-
щи в пещера. Всяка вечер край огъня старците и жрецът на общността
увлекателно разказват за величието на техния бог. Той, богът, изглеж-
да точно като тях, но е много по-голям, с огромни мускули и вълшебен
меч, който му помага да победи всяко друго божество, дръзнало да
оспори авторитета му. Този могъщ бог живее на най-високия връх на
планината. Никой не трябва да пристъпва там и да го притеснява. По-
коление след поколение тази легенда бива преразказвана в общността.
Децата жадно поглъщат нейните образи, а в очите им се чете същия
плам, с който съвременните деца следят сюжетите за Батман или Чове-
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ка-паяк. Когато пораснат, те на свой ред ще я разказват на децата и
внуците си.

Веднъж обаче се случва нещо необичайно. Един млад ловец гони
някакво пъргаво животно в подстъпите на планината. То умело държи
безопасна дистанция от човека, бягайки все по-нагоре към билото.
Преследвачът също не се отказва и постепенно достига живописни
високи местности, за които малцина негови съплеменници подозират.
Той спира да си почине до една скала и хвърля поглед надолу към мал-
кото селище, където са неговите роднини и приятели. Странно, до този
момент то е било целия свят за него, а сега изглежда толкова малко.
След кратък отдих нашият герой продължава пътя си нагоре, оставяй-
ки зад себе си гъсти храсталаци и високи дървета. Вече е изгубил на-
дежда, че ще открие животното, но въпреки това продължава, воден от
чиста любознателност. Скоро той се озовава на една поляна, на която с
радост съзира непознати зелени на цвят плодове. Натъпква си торбата
с тях и отново поема в посока върха. Недалече от последната си спирка
ловецът забелязва човешки кости. „Значи и други са стигали до тук
преди мен” – казва си той. После се замисля дали пък няма някаква
връзка между зеленикавите плодове и начинът, по който тези хора са
загинали. И наистина, векове по-късно същите плодове ще бъдат озна-
чени в ботаническите справочници като отровни. Воден от подобни
опасения, човекът изсипва съдържанието на торбата си и продължава
нагоре. След известно време достига до самия връх. Престъпено е ста-
родавно табу. Ловецът предпазливо се озърта, убеден, че богът, за ко-
гото цял живот са му разказвали, е някъде наблизо. Уви, няма и помен
от страховитото същество. А то не би могло да се скрие, ако мащабите
му наистина са толкова внушителни.

Свечерява се. Човекът, налегнат от тежки размисли, глад и умо-
ра, успява да намери удобно за нощуване място и заспива. На сутринта
той отново обхожда местността, след което без много суетене се отп-
равя надолу, стараейки се да следва стъпките, оставени от самия него
предния ден. Членовете на общността въздъхват с облекчение при поя-
вата му. За почуда и уплаха на всички, той развълнувано започва да
бръщолеви странни неща – че е посетил върха на планината и че там
бога го няма. Жреците се споглеждат загрижено. Не стига че този чо-
век е престъпил забраната да се качва на планината, а и си позволява
да отрича вековни истини. След кратко съвещание решават да бъде
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изгонен от общността. В онези времена това наказание на практика
обричало провинилия се на гибел.

Предполагам се досещате, че тази история има аналог в библейс-
кото предание, според което Мойсей слиза от планината Синай, за да
донесе божиите заповеди. Само че там пророкът донася религия, а тук
нашият ловец, с ентусиазма на истински учен събира експериментални
данни и впоследствие дръзва да предизвика традицията. Този сюжет се
разиграва многократно в историята на човечеството. Разбира се, по-
късните жреци ще „ъпгрейднат” първоначалните си теории и ще из-
бегнат риска да бъдат опровергани просто с една разходка в планината.
Те ще кажат, че техният бог живее на още по-висока и по-далечна пла-
нина, а после, че е невидим, трансцендентен и т.н. Въпреки това сюже-
тът ще се повтаря отново и отново. Откриваме го на процеса срещу
Сократ, когато атинският мъдрец е обвинен, че развращава младите с
непрестанните си въпроси. Откриваме го в късноантична Александрия,
когато неоплатонистката Хипатия е жестоко убита от християнската
тълпа. Откриваме го на кладата, която изпепелява Джордано Бруно.
Откриваме го в обвиненията на Църквата срещу Галилей. Откриваме
го и днес в аргументацията на онези, които искат да се пренапишат
учебниците по биология или геология.

От едната страна имаме знанието, получено по пътя на разума и
експеримента, а от другата стоят твърдения, чиято истинност се обос-
новава единствено на базата на традицията и определени психологи-
чески нагласи. Последните, нереалистичните твърдения, във
философията на класическата йога са известни като викалпи. „Викалпа
е словесна конструкция, несвързана с обект от реалността” – казва
Патанджали.1 С това той предупреждава, че не всички изобретени от
нас думи непременно реферират към обективно съществуваща извън
пространството на ума ни даденост. Това че имаме дума за кентавър,
не означава непременно, че такъв съществува. Ние можем да се въз-
хищаваме на легендата за кентавъра, но тези наши сантименти не биха
дали право на зоолозите да включат човека-кон в класификацията на
животинските видове. По някаква причина умовете, склонни към вита-
ене в облаците смятат, че обикновеният кон не е достатъчно интересен,
следователно те трябва да се занимават само с кентаври. Моето убеж-
дение е, че ако се вгледаме внимателно в обикновения кон, ще откри-
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ем, че той е много по-интересен от кентавъра – че той в никакъв слу-
чай не заслужава прилагателното „обикновен”.

Ще продължа с един пасаж от коментара ми върху цитираната
по-горе сутра:

Когато казваме нещо, трябва да си даваме сметка дали е валидно в соб-
ствения си контекст. Много често в така наречените духовни среди се
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дискутират теми, които нямат никакъв смисъл или пък страните в дис-
кусиите имат твърде смътна представа за смисъла им. Произволно се
използват понятия взети от различни религии или метафизични системи
и се съчетават по най-разни чудати начини, при това оставяйки у много
непредубедени слушатели впечатление за висока начетеност и познания
в областта на езотеричното. Всъщност подобен подход в мнозинството
от случаите свидетелства не за духовния напредък на човека, а за каша-
та в неговата глава. Не трябва да забравяме, че според мъдреци като
Лао Дзъ, Джуандзъ, Буда и Нагарджуна това, което наричаме Висша ис-
тина е нещо съвсем просто, то е най-елементарно и непосредствено за-
дадено във всеки от нас и във всичко около нас. Както казват в
традицията на дзен, излишно е да рисуваме окраска на тигъра. Той си я
има. Светът сам по себе си, съществуването само по себе си – това е
най-голямото чудо и най-висшата истина. Но за да го разберем, първата
и непосредствена задача, която стои пред нас е да се избавим от викал-
пите.2

С други думи, моето разбиране за духовност не включва вяра в
кентаври. Доколкото такава вяра ни откъсва от реалността, тя е тама-
сична:

Йогинът трябва да обладава и да култивира единствено саттвичната вя-
ра. Тамасичната вяра е тази, която обвързва съзнанието с излишни ви-
калпи, като по този начин го прави тромаво и неспособно да
функционира свободно. След като целта на йога е преустановяване на
вриттите можем да си представим затормозяващия ефект от притока на
нови, при това трудни за отстраняване вритти, за които нямаме съответ-
стваща опитност, а сме ги приели на доверие, въз основа на погрешна
преценка за източника, от който произтичат. Не трябва да забравяме, че
йога не е религиозна доктрина, в която да вярваме, а преди всичко
практически път за себеизучаване. В този смисъл важна задача, стояща
пред практикуващия е разграничаването на същественото от масовата
религия. Необходимо е да се има предвид, че йога е преминала вековно
развитие в една определена културна среда и постепенно е обрасла с
"религиозни плевели", с религиозни викалпи. Много често увлечените
по йога наред с практиките "откъртват" един цял културно-религиозен
сегмент, идентифицират се с него и по този начин губят от погледа си
истински ценните неща. Има ли смисъл например да спреш да честваш
Великден и Коледа само за да започнеш да празнуваш Дивали и Нава-
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ратри? Или да отхвърлиш периодизацията на времето, предлагана от
астрономи, геолози, историци и други учени (фиг. 2), за да приемеш
концепцията за югите. Дори да допуснем, че тя е уместна, трябва да си
зададем въпроса дали наистина има пряко отношение към нашата прак-
тика? Йога е работа със съзнанието и не случайно Патанджали никъде в
сутрите не говори за юги, както и никъде не говори за касти (освен ко-
гато трябва да подчертае, че те не са оправдание за нарушаване на ос-
новни принципи на йога), никъде не говори за ритуали и никъде не
говори за народности. Следователно всякакви предразсъдъци, свързани
с тези категории трябва да бъдат избягвани. Увлечените по йога се
дразнят, когато представители на традиционни западни религии крити-
куват разбиранията им, но наред с това (или по-скоро вместо това) е
добре да се запитат дали собствената им вяра наистина се различава
съществено от тази на опонентите им. За да се достигне до ценната руда
е необходимо да се отдели от несъществената маса, в която е поставена
и да се пречисти от излишните примеси. За това са необходими разли-
чаване (вивека) и еднонасоченост (екаграта). Без тях може в крайна
сметка да се окаже, че държим в ръцете си само камънаци и пръст. Не
случайно един учител като Джиду Кришнамурти настоява за незабавно-
то отстраняване на всякакви вярвания и предубеждения.3

Това е третата поредица от лекции, която изнасям пред вас. В
първата („Йога сутра”) разгледахме философията на класическата йога.
Във втората („Индийските даршани”) установихме, че са възможни и
други перспективи към същата материя. Сега ще разтворим ножицата
още повече и ще се опитаме поетапно, във всяка следваща лекция да
отмятаме определена тематична група викалпи, така както древния
автор на Тайтирия упанишад се е стремял да достигне до същността,
отхвърляйки коша след коша.4 Струва ми се, че такъв един ход на кри-
тичната мисъл е особено необходим в година като 2012, в която имаме
три „петък, 13-ти” и един край на света. И докато предните два курса
се радваха на добра популярност, съдбата на текущия вероятно няма да
е съвсем същата. Предстои да бъде отправено предизвикателство към
много и твърде устойчиви нагласи, което едва ли ще се понрави на
тези от вас, които ги стопанисват в умовете си (без да визирам някой
конкретно). Парадоксът е, че лекциите ще бъдат посрещнати най-
негативно именно от онези, които имат най-голяма необходимост от
тях.
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Решаващата предпоставката за отстраняването на викалпите е
наличието на критично мислене. За съжаление критичното мислене не
е особено добре прието сред последователите на източни духовни уче-
ния. Обикновено те имат навика да го бъркат с негативното мислене.
Нека ясно да разграничим двете понятия. Критичното мислене е оце-
нъчно мислене. То предполага безпристрастна оценка на дадено явле-
ние. За да се случи то е необходимо субектът да се дистанцира от
собствените си предубеждения, непозволявайки им да повлияят на
оценката. В този смисъл негативното мислене не само че не е критично
мислене, а напротив – то е вид без-критично мислене. Когато мислим
негативно, ние препречваме движението на мисълта си с предразсъдъ-
ка, че изследвания обект непременно ще окаже някакво нежелано вли-
яние. Разбира се, не всяка прогноза за подобно влияние е плод на
негативно мислене. Когато вие казвате на едно дете „Не пипай котло-
на, ще се опариш!” това е напълно обоснована оценка. Когато предуп-
реждаваме приятелите си: „Не влизай в тази секта, недей да тичаш
след този гуру, мисли независимо, слушай разума си!”, това също най-
вероятно е обоснована оценка. Много често обаче отговорът на пос-
ледното ще бъде „Аз слушам сърцето си, а ти мислиш негативно, тряб-
ва да бъдеш по-отворен”. Чувствата са нещо прекрасно, но не и когато
ни служат като извинение, за да постъпваме глупаво. В случай че една
жена е редовно тормозена от съпруга си, но въпреки това държи да
остане с него заради чувствата си, то най-вероятно същите тези чувст-
ва трябва да бъдат преразгледани. Когато през 1195 г. папа Урбан II
призовава екзалтираната тълпа да грабне оръжието и да освободи све-
тите земи, хората също са слушали сърцето си в противовес на разума.

Доколкото критичното мислене понастоящем не се радва на ши-
рока популярност сред занимаващите се с йога (а много често и сред
техните учители и инструктори), много от тях най-вероятно ще ви пог-
леднат накриво, ако споделите, че се опитваме рационално да оценим
едно или друго учение, един или друг гуру... Те обикновено се при-
държат към нюейджистката и постмодернистична представа, че едва
ли не всички религии и изобщо възгледи за живота са еднакво ценни и
валидни; Подобна уравновиловка в сферата на духовното е неуместна.
Няма как един здравомислещ човек да твърди, че религията на древни-
те финикийци, която предписва жертвопринасяне на деца е също тол-
кова добра, колкото да кажем будизма, в който централно място заема
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състраданието към всички живи същества и който отрича всякакви
кървави ритуали. И ако някой категорично определи подобен ритуал
или религия като погрешни, значи ли това, че той е негативист?

Тук обаче се натъкваме на следния куриоз. Много често тези, ко-
ито ще сбърчат вежди по повод предмета на нашите лекции, се оказват
особено ентусиазирани да прилагат критикарски подход, когато става
дума за въпроси, касаещи например физическото здраве. Те обичат да
дават съвети (искани или не) какво не трябва да ядете и пиете, да изна-
сят беседи срещу млякото и ваксините, да разпространяват петиции
срещу реални или въображаеми екологични нарушители... Но какво
излиза? Значи, чудесно е да разобличаваме онова, което влизайки в
тялото би му навредило, но в никакъв случай не трябва да прилагаме
същия подход спрямо онова, което безконтролно навлиза в менталното
ни пространство (ума и психиката). А нещата са напълно аналогични.
Така както вредната храна е пагубна за физическото ви здраве, по съ-
щия начин и вредната идея може сериозно (а понякога фатално) да
накърни вашето ментално и духовно здраве. В крайна сметка умът и
тялото са едно цяло; те са части на един и същ организъм. Не може да
изнасяш сказки за вредата от алкохола, а в същото време да се правиш
на ощипана госпожица, когато някой се нагърби с неблагодарната за-
дача да посочи онзи, който опиянява последователите си с нелепи кул-
тове и идеологии. И да разправяш, че за всеки влак си имало пътници –
че ти не си фен на този гуру, но след като има такива, които му се ке-
фят, значи проблемът е никакъв. Това е все едно да кажеш, че ти не
близваш алкохол, но щом има хора, които се напиват всяка вечер като
казаци, значи това също е една напълно валидна пътека и никой не
трябва да предупреждава тръгналите по нея за евентуалните опаснос-
ти. Да, но подобно безучастно поведение по никакъв начин не може да
се съчетае с ценности като състраданието и любовта.

Много ми допада един израз на Франк Запа. „Умовете са като па-
рашутите” – казва той – „за да функционират трябва да са отворени”.
Нека се запитаме кое е онова, което затваря умовете. Преди всичко,
това са догмите, които са се загнездили в тях и им пречат да мислят
свободно. Те поставят знак „стоп” пред определени пътища на мисъл-
та. Така умът е принуден да използва други, заобиколни пътеки, за да
носи вода от кладенец, намиращ се през девет планини в десета, само и
само, за да може да напои своите любими приятели, догмите. Такова
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препятствие например е религиозната догма, според която всички жи-
вотински видове са непроменливи и сътворени независимо един от
друг. Човек, който е приел, че това твърдение няма как да е грешно,
просто защото е записано в определена книга, не би повярвал в алтер-
нативна версия (еволюционната теория), дори тя да бъде подкрепена от
хиляди свидетелства.

Умовете трябва да са отворени. Но означава ли това, че те трябва
да са отворени да приемат безкритично всякакви твърдения и теории?
Дали тяхната отвореност трябва да е като отвореността на контейнера
за смет, в който можем да напъхаме всякакви боклуци – малки боклуци
и големи боклуци, хартиени боклуци и стъклени боклуци... Не, отворе-
ността на ума се изразява в плавното изпълнение на неговите функции
– да събира, отсява и систематизира информация, на базата на която да
прави адекватни заключения и предвиждания.

Понякога хора, занимаващи се с източни практики гледат на ло-
гическото мислене и разума като на даденост, която едва ли не трябва
да се ампутира. Много ми е интересно, ако един неврохирург предло-
жи да им направи такава мозъчна операция, след която няма да са спо-
собни на логически правилни умозаключения, дали биха се съгласили
на подобна интервенция? Би било лудост. Както и Аристотел твърди,
разумът е онази човешка способност, която ни отличава от животните.
След като сме получили редкия шанс да я притежаваме, ние трябва да
се стремим да я използваме по най-добрия начин – точно както използ-
ваме всеки друг орган или умение. Тези, които настояват за отстраня-
ване на разума не са много по-различни от чудаците по улиците на
Индия, които унищожават ръка или крак, държейки ги неподвижно
години наред, с убеждението, че подобна идиотщина ги доближава до
Бога. В действителност практиката на йога, така както е описана в Са-
мадхи пада на Йога сутра, се състои в едно последователно усъвър-
шенстване на разума (читта), благодарение на което той става
способен да вижда нещата все по-ясно и по-необременено от предраз-
съдъчни ментални наслоения (процес, наречен самапати). Ако съдим
по полемичната стойност на редица философски съчинения, писани от
хора като Вачаспати Мишра, Шанкара, Виджнана Бхикшу и т.н., пос-
ледното нещо, което бихме сметнали, че авторите не притежават е ра-
зум.
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И така, в следващите лекции ще групираме викалпите в няколко
основни групи, обхващайки по-разпространените от тях. За целта ще
се впускаме в дебрите на различни учения, ще се запознаваме с инте-
ресни личности, ще се разхождаме из историята на различни народи,
ще говорим за кино и литература. Всяко изложение ще включва в себе
си опит да бъдат открити психологическите основания, които карат
хората да се вкопчат в съответната група викалпи.

2. Духовност без митология

В човешката природа е заложен стремежът към знание. Още от
най-ранна възраст ние започваме да задаваме въпроси. Наблюдавайки
как едно семе израства в красиво растение, нашият разум се пита каква
е силата, която извършва това чудно преобразование. Съзерцавайки
величествената планина или необятното море, в нас възниква въпросът
какво стои отвъд тях. Узнавайки, че сме получили земното си същест-
вуване от нашите родители, а те – от техните родители,  взорът ни
копнее да проследи тази верига чак до евентуалното и  начало.

Тук обаче се появява едно препятствие. Ние не всякога разпола-
гаме с уменията и инструментите, необходими за получаването на едно
или друго знание. Например древният човек не би могъл да узнае как-
во стои зад океана, преди да се научи да строи достатъчно здрави ко-
раби, както и да разбере това-онова за изкуството на навигацията. Той
не би могъл да научи много за тъканта на растението без да разполага с
микроскоп.

Едно ранно разрешение на тази дискомфортна за питащия ум си-
туация е митологичното знание на различните племена и народи. Ме-
ханизмът на неговото възникване донякъде може да се оприличи на
начина, по който журналистиката нерядко действа. Случва се някакво
интересно събитие, което незабавно привлича обществения интерес.
Създава се един вакуум между желанието за осведоменост и невъз-
можността адекватната информация да бъде поднесена незабавно. Част
от медиите веднага се втурват да запълнят този вакуум като „дорису-
ват” събитието и биографиите на участниците в него. След няколко
дни се оказва, че нещата не са били точно такива, и дори имената на
хората са сгрешени. Но вестникът е продаден.
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По подобен начин интересът на древните хора към света и исто-
рията на племето, към което принадлежат, бива задоволен от съответ-
ната система от митове, „продадена” им от бардове, жреци и владетели
(от което не следва непременно, че последните са имали користни на-
мерения - по правило те самите са вярвали в адекватността на митоло-
гията). Митът представлява свещена история, обясняваща начина, по
който земята, човечеството и племето (народът) са достигнали до се-
гашното си състояние. Обикновено сюжетът се разгръща в далечното
минало, а главните действащи лица са божества и герои.

Един от първите примери за изразена критична нагласа спрямо
митологическата традиция е древногръцкия поет Хезиод. В увода към
своята Теогония („Произход на боговете”) той влага в устата на музите
следните думи: „Знаем как всички лъжи да направим на правда подоб-
ни, знаем и истини ний да говорим, ако пожелаем.” (стих 27 сл.). Тоест
не всичко, което поетите са казали, позовавайки се на музите е истина.5

Впрочем, решаващият фактор за притегателната сила на митовете е че
те са опаковани и поднесени като изкуство. Техните герои са възпява-
ни от поети, извайвани от скулптури и т.н. Хората на изкуството умеят
да придават обаяние на определени идеи. Един гимназист, който е фен
на някоя поп или рок банда, ще пише старателно на чина нейните текс-
тове, приемайки, че в тях се крие някаква много дълбока философия.
Ако си талантлив музикант обаче, това съвсем не означава, че си голям
философ или политолог. Нерядко е точно обратното – за справка: фил-
ма „Това са Спайнъл Тап”.6

Няколко века след Хезиод, през IV в. пр. Хр. в двора на македон-
ския цар Касандър живее един мислител, който създава оригинална
теория за произхода на митовете. Неговото име е Евхемер. Той твърди,
че митовете са възникнали след като на реално случили се събития с
времето е придадено свръхестествено измерение. Самият Евхемер пи-
ше само няколко десетилетия след смъртта на Александър Велики и
става свидетел на неговото обожествяване. Представителите на двете
големи династии след Александър – Селевкидите и Птоломеите също
се самообожествяват. Наблюдавайки тези процеси, Евхемер се опитва
да изведе човешкия произход на олимпийските богове. Според него те
са били крале, герои и човешки благодетели, на които впоследствие е
отдадена почит именно чрез акта на обожествяване. Той смята напри-
мер, че Зевс е бил цар на Крит. Разбира се, това последното е съмни-
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телно, но самата теория заслужава внимание. Тя обаче е само част от
истината.

Според едно друго тълкуване на митовете, те възникват по пътя
на алегорията. Още Хезиод разглежда някои от боговете не толкова
като антропоморфни същества, колкото като ипостаси на природни
сили. Индологът Макс Мюлер се придържа към тази концепция. Така
Аполон (или в Индия - Агни) може да се разглежда като персонифика-
ция на огъня, Посейдон (в Индия - Варуна) – на водата и т.н. Божест-
вата могат да представляват не само природни стихии, но и по-
абстрактни категории – примерно мъдростта (Атина, Сарасвати), же-
ланието (Афродита, Кама) и т.н.

В традиционното общество митът не само че обяснява възниква-
нето и развитието на света, но също така се стреми да оправдае доми-
ниращите ритуали и социални порядки. Например според т.н. Химн за
Пуруша от Ригведа (X.90) светът е възникнал от жертвопринасянето на
един огромен човек – пуруша (да не се бърка с идеята за пуруша в кла-
сическата йога). След като бил нарязан на части, неговата уста поста-
вила началото на брахманската варна (каста), от ръцете му възникнали
кшатриите (воините), от бедрата – вайшите (търговците) и от нозете
– шудрите (хората на физическия труд). От ума и очите му се появили
съответно луната и слънцето, а от черепа му - небесата. Виждаме, че
този мит се опитва да даде сакрално оправдание на един от стълбовете
на индуисткото общество, а именно кастовата система.

Според Джоузеф Кембъл митовете имат четири основни функ-
ции:

(1) мистична – изразяват благовението пред природата;
(2) космологична – дават обяснение за вселената;
(3) социологична – подкрепят и валидират социалния ред; и
(4) педагогическа: инструктират всеки член на обществото как да

се държи при дадени обстоятелства.
Излагам всички тези интерпретации за възникването и предназ-

начението на митовете с единствената цел на техния фон да изпъкне
простичката истина, че те (митовете) не бива да се възприемат буквал-
но. Колкото и да ни е симпатично едно божество като Шива (особено в
компанията на Ганеша и Парвати), няма причина да смятаме, че то
реално съществува на планината Кайлаш или в някакви други селения.
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Това не би било по-разумно, отколкото да приемем, че на Олимп жи-
веят Зевс, Хера и останалите древногръцки богове.

Митовете са просто един обаятелен, символичен израз на целия
лабиринт от психични и социални феномени, характерни за традици-
онното общество. Когато изучаваме древни философски учения трябва
да различаваме митологичния елемент. Така например космологията,
която Вяса дава в коментара си на ЙС III.26 почива изцяло на митоло-
гични представи (същото отбелязва и Шанкара, авторът на подкомен-
тара Виварана). Идеята, че в центъра на света е планината Меру, която
е заобиколена от четири други планини, е резултат преди всичко от
липсата на адекватни географски познания. Разбира се, по-късно в тан-
тризма, тя се приема като алегория на езотеричната физиология. Ши-
роко разпространената в древността представа, според която материята
е съставена от или четири или пет елемента – примерно огън, вода,
земя и въздух (давам древногръцката версия на Емпедокъл, има също
така индийска и китайска7) отразява нивото на химията преди времена-
та на Джоузеф Пристли и Антоан Лавоазие. Днес знаем, че елементите
са доста повече (по последни данни - 118), при това никой от тях не е
сред споменатите четири. В случай, че имаме достатъчно въображение
може да се опитаме да „спасим” тези древни представи, влагайки им
различно съдържание (както окултистите правят), но ако питате мен,
по-добре да вложим мисловните си усилия в нещо друго.

Понякога окултно настроените хора се опитват да търсят факти,
открити от съвременната наука, в древните учения и текстове. Подоб-
ни стремления почиват на един твърде разпространен мит. Накратко,
митът твърди, че по правило това, което е древно непременно е по-
добро от това, което е съвременно. Споменавайки тази постановка като
мит, нека не се разбира, че твърдя обратното – че всичко, което е по-
ново непременно е по-добро от старото. Това всъщност е друг мит
(разпространен например сред марксистите). В действителност човеш-
ката история е нещо сложно и трудно подаващо се на елементарна
схематизация. Що се отнася до знанието обаче, като цяло втората кон-
цепция е по-уместна. Астрономите, физиците, химиците, географите и
биолозите от XXI в. със сигурност знаят повече от техните антични и
средновековни предшественици. Въпреки че това е почти очевидно,
ние сме склонни да идеализираме миналото и да търсим истината за
вселената в писания на маите, шумерите, китайците и т.н. Зехария
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Ситчин, например, автор на книги за древни астронавти, се позовава на
шумерската митология, за да подкрепи твърдението си за съществува-
нето на две непознати на съвременните астрономи планети - Тиамат и
Нибиру. Първата се подвизавала между Марс и Юпитер. Първоначал-
но тя била процъфтяващ свят с природа, подобна на земната, но печа-
лен инцидент със спътник на другата планета (Нибуру), минаваща през
слънчевата система веднъж на 3600 години, оформил земята, астеро-
идния пояс и кометите. На Нибиру щъкали технологично напреднали
същества, наречени от шумерите Анунаки. В един момент те се озова-
ли на земята, в търсене на злато, което впоследствие и добивали в Аф-
рика. Както може да се очаква, тази работа им се видяла твърде
досадна и те чрез генетично инженерство създали едни по-простички
същества, а именно нас хората. Анунаките обаче останали да напътст-
ват хората в ролята на крале... Теории като тази са интересни с това, че
търпят сериозна критика буквално във всеки свой аспект – астрономи-
чески, исторически, лингвистичен, геологичен и т.н.

Идеята, че древното по-правило е по-добро от съвременното не е
нова. Тя е съществувала още от най-стари времена и един неин израз е
индуистката теория за югите. Според тази теория историческият цикъл
започва със златната епоха на истината – Сатя Юга, през чиито
100 000 години хората са дълголетни, духовно ориентирани и изпълне-
ни с добродетели. Следват Трета Юга и Двапара Юга, през които не-
щата прогресивно се влошават, човечеството започва да се увълчва и
да се ориентира към материалното. Така стигаме до битката при Ку-
рукшетра през 3102 г. пр. Хр., когато настъпва Кали Юга – най-
западналата епоха, продължаваща и до днес. Това също е една митоло-
гична представа, която мнозина занимаващи се с йога приемат за чиста
монета и водят безсмислени дискусии дали все още сме в Кали Юга
или вече сме в Двапара Юга, както Шри Юктешвар (гуруто на Парам-
хамса Йогананда) бил изчислил.

Понастоящем в ню ейдж средите е особено популярна темата за
„ключовата” според календара на маите 2012 г. Псевдонаучните твър-
дения за някакви драматични астрономични или геологични явления
бяха опровергавани многократно от специалистите. Сравнително мал-
ко са тези, които вярват, че на 21 декември ще настъпи краят на света,
но затова пък мнозина говорят за настъпването на някаква Нова епоха.
В известен смисъл по-крайното твърдение (за действителен край на
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света) заслужава по-голямо уважение, понеже е проверимо. След като
отметнем въпросната дата от календара просто ще установим неговата
неистинност и с това въпросът ще приключи. Привържениците на Но-
вата епоха обаче биха настоявали на своето, дори ако след време им
посочите, че нито през 2012 г. се е случило нещо толкова решаващо за
човечеството, нито хората след това са много по-различни от преди.
Веднага ще бъдете поставени на мястото с аргумента, че не сте дора-
съл духовно, за да почувствате разликата и изобщо сте невеж по окул-
тните въпроси.

От друга страна копнежите по Нова епоха са израз на нормално-
то човешко желание веднъж завинаги да бъде приключено със злото,
съпътстващо живота ни от незапомнени времена. Тук обаче отговорът
трябва да се търси не в някакво явление на вселенско ниво, което ще
ни промени мигновено отвън, а във всекидневната работа на всеки
един от нас. Нека се опитаме да бъдем добри и да правим верните не-
ща, както в отношенията си с околните, така и на ниво общество. Така,
ден след ден, година след година и век след век светът ще става все по-
добро място за нас хората (а защо не и за животните).

3. Заключение

Защо сме склонни да вярваме на митове? Ами преди всичко те са
ужасно интересни. Митологичните образи притежават очарование, на
което малцина могат да устоят. Натоварените със символика изобра-
жения на ангели, феи, демони, вампири и други свръхестествени съ-
щества апелират към детето в нас, което все още копнее да бъде
приспивано с приказки. „Добре” – казва си то – „предавам се, убедихте
ме, че няма дядо Коледа и Баба Яга. Никой сериозен възрастен не вяр-
ва в тях, а аз държа да бъда възприеман като сериозен възрастен. Какво
ще кажете обаче за този индийски (китайски, индиански, месопотамс-
ки) сюжет – той не може да е просто измислица, вижте колко хора вяр-
ват в него! Сред тях е еди кой си мъдър човек и дори някои професори
потвърждават, че е самата истина! Ти по-умен ли си от тях!?”.

Що се отнася до последния въпрос, пропагандаторите на викалпи
изключително много разчитат на подкрепата от страна на личности,
които би трябвало да са авторитети или поне титлите им внушават
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доверие. При това немалка част от използваните цитати са преднаме-
рено сложени в устата на знаменития си източник (особено се злоупот-
ребява с Айнщайн). Разбира се, случаят не винаги е такъв, а и
източникът не винаги е толкова знаменит. По този повод британският
психиатър и писател Бен Голдейкър пише:

Малко мнения са толкова абсурдни, че да не успеете да намерите поне
един човек с докторска степен някъде по света, който да ви се подпише
под тях; по същия начин малко твърдения в медицината са толкова не-
лепи, че да не изнамерите някакви публикувани някъде експериментал-
ни данни в тяхна подкрепа, ако не се притеснявате от несигурните
връзки, подбирането на черешките в литературата и цитирането само
на изследвания, които са във ваша полза.8

С втората част на горното твърдение правим своеобразен мост
към следващата ни лекция, която ще бъде посветена на псевдонауката.

При митовете доброто и злото са по правило лесно разпознавае-
ми, поради което и така стабилно се отъждествяваме с правилните ге-
рои. Дори когато гледаме сапунена опера или филм, за който ни е ясно,
че е фикция, ние мислено стискаме палци на едни и се възмущаваме от
действията на други. Майсторски направен филмов епос, какъвто е
„Междузвездни войни”9, дори вдъхновява някои свои почитатели съв-
сем сериозно да впишат „джедайство” в графата „религиозна принад-
лежност”. По същия начин други митове и епоси са вдъхновявали
определени групи от хора да се наричат митраисти, кришнаити, неопа-
ганци и т.н.

Накрая, бих искал да обърна внимание, че митовете не бива да се
хулят. Те имат своята стойност, разглеждани в плоскостта на фолкло-
ра, литературата и психологията. Митовете просто не трябва да се при-
емат буквално, а да се разбират като естествен израз на стремежа да
бъдат запълнени празните пространства на човешкото познание. Съ-
ществуват много средновековни карти, на които е изобразен тогава
познатия свят, а отвъд него поривът на художника към пълнота е пос-
тавил несъществуващи планини, фантастични чудовища и страховити
великани (фиг. 3). Можете да закачите подобна карта на стената си и
да и се любувате колкото искате, но не се опитвайте да се ориентирате
по нея.
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Фиг. 3

1 ЙС I.9
2 ЙС-К I.9
3 ЙС-К I.20
4 Коша = обвивка, вж. Тайтирия упанишад II.1-5
5 Рикен, Фридо. Философия на Античността. София, Лик, 2001, с. 19
6 http://www.imdb.com/title/tt0088258/
7 Петте „действени сили“, изброени в древнокитайската „Книга на документите“ след-
ва да се разглеждат по-скоро като процеси, отколкото като субстанции. Вж. Чън, Ан.
История на китайската мисъл. София, Рива, 2001, с.257
8 Голдейкър, Бен. Псевдонауката. София, Изток-Запад, 2011, с. 106
9 http://www.imdb.com/title/tt0076759/

Източници на изображенията
Фиг. 1: http://colaholicu.ro/1487
Фиг. 2: https://www.facebook.com/RichardDawkinsFoundation
Фиг. 3: http://www.flickriver.com/photos/28433765@N07/3382157565
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