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МИТ И ТЪРГОВИЯ 

Материалистическата схема (неомарксистката доктрина в антропологията) не успява да 
обясни културните значения на човешкото обитаване в природата. Трудно ще разберем появата на 
феномени като скалните фрески или музикалните хармонии само чрез обществено необходимия 
труд, или с неговата противоположност: съзнателно непроизводственото занимание. Културното 
развитие винаги се основава на инспириране, вдъхновение, което черпи от един невидим с 
икономическите и материалните сетива източник.  

Извън изследване на формулираните като сили производствени процеси, които се изясняват и 
описват само в динамика, можем да погледнем върху фактите, с които разполагаме, панорамно: 
като “снимка от въздуха”; не в линейно, а в циклично, космическо време. Етимологията на 
термина епистемология идва от старогръцкия глагол “гледам отгоре”. При поглед отгоре може да 
се фокусира едновременно върху няколко обекта и тогава традиционното разделение на науките 
няма да ни подведе.  

Обектите, които предлагам едновременно да проследим, не принадлежат на материалния 
свят, а са идеология, митологичен комплекс. Митологичен комплекс наричам констелацията от 
всички вярвания за живота и световния порядък (и начините за изразяването им), които не се 
прекратяват със смъртта на отделния индивид. Горното определение трябва да допълни 
самостоятелното съществуване на митологичните символи. Символите според Шилер и Юнг са 
живи образи, които казано с мои думи изграждат картината на живота, комплексната митология 
на хората. Символите имат междинно положение и се захранват от два източника – от това, което 
означават, и от тези, които ги наблюдават. 

Митологичният комплекс на дадено общество изразява върховите постижения в търсенията 
на творческите малцинства, без да може да скрие мрачната истина за стадния ефект в масата и 
насилието над стремежа към свобода. Творецът твори не предмет, а мит: той възпроизвежда 
прастар модел, или архетип, в който пътуващият през живота се трансформира, дава своите 
дарове и получава своите уроци. Дори в затвореното с обет за мълчание орфическо учение онзи, 
който не принадлежи към мистериалната общност на царете има възможност да се превърне в 
ученик: нужна е само вяра и страстно желание, така вярва Александър Фол. Творческото 
малцинство не е наследствено, професионално и съсловно формирано, а е основано на качеството 
на творческата активност в конкретни хора.  

Митологичният комплекс черпи формите си от това, което Карл – Густав Юнг пръв нарече 
колективно несъзнато. Както доказват фигурната пластика, ранната употреба на украшения, 
пиктографията – знаци и символи съпровождат хората от зората на тяхното съществуване. 
Фреските в палеолитните пещери са безспорен пример за това, че корените на човешката култура 
не трябва да се търсят в одомашаването на животни и култивирането на растения. А халколитните 
керамични орнаменти и много малкото дошли до нас скални рисунки от този богат период лесно 
ще обяснят появата на съвременните течения абсурдизъм, символизъм, експресионизъм.  

Митологичните символи и знаци най-често са ключ към значения, които не стават очевидни 
на непосветените. Голяма част от познанието преднамерено се оставя в тайна, затова се изисква 
цялостна възстановка (съпреживяване) на мисления от историческия човек свят, за да се разбере 
мястото и ролята на определен предмет или ритуал в неговия живот.  

Съвременното общество поддържа много разраснал се митологичен комплекс. Посредством  
СМИ се разкрива голяма възможност за въздействие върху човешките маси. Благодарение на 
масовите медии, броят на митологичните образи (супергерои, анимационни принцеси, работещи 
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момичета, ексцентрични учени и т.н.), които летят в орбита около съзнанието на съвременния 
човек, неимоверно се увеличи. Но възниква следното предположение за социалната психология: 
съзнанието също притежава капацитет на поемане.  

Вероятно съзнанието представлява митологична, културна матрица. Новопоявяващите се 
митологични образи не се впечатват в чисто поле, а се ре-дуплицират. Матрицата не е 
безгранична. Осъществява се действие: определени позиции в митологичната матрица се 
активират. Задейства се мрежа от емоционални преживявания, които “озаряват” ежедневието с 
митологически значения.  

В тези митологични комплекси неизменно присъстват и икономически взаимоотношения. 
Виждаме неизменността на реципрочния принцип и знаковата стойност, отдавана на 
нарушаването му: като знаковата институция на безполезния цар в някои племена в Конго или 
при древните хазари, системата от табу към определени действия и райони (предмети), обичаят 
потлачi

Митологичният комплекс поддържа баланс на вечно движещи се обекти, неизменни в 
движението си. Отделни елементи – позиции сменят съдър-жанието си в унисон с общата картина. 
Съдържанието е човешки действия, инспирирани от митологичната неизбежност. Така може да се 
живее много продължително. Но винаги настъпва или инвазия на чужденци, или трайно 
влошаване на условията на средата. Комплексът се задейства в търсене на нова стабилност: в това 
се проявява тълкувателното му качество. В редица случаи възстановяването на обществото тук и 
сега е невъзможно. Тогава може да се каже, че културното съдържание на матрицата прелива, 
пренася се към чужди стабилни структури. 

 по Тихоокеанския бряг на Северна Америка. Независимо от това друга, пак икономическа 
в същността си митологична схема е изучаването на „всекидневието на древността“, всекидневие 
от артефакти, всеки от които е жива субстанция, както Фернан Бродел направи с икономическата 
история на пшеницата, кафето, солената риба, вятърните мелници. 

Погледът в древността в един момент ще ни убеди, че икономическите отношения в днешния 
свят, макар да приемат несравнимо по-разнообразни форми, в съдържанието и идейната си 
натовареност са доста бледи. Тракийските одриски владетели например, истински индоевропейци, 
са любители на златния разкош, но за тях демонстрацията на  скъпоценно богатство има свещено 
значение. Да притежават ритуални златни предмети и да ги подаряват като скъпи подаръци по 
време на пирове за тях е не богатство в меркантилния смисъл на тази дума, а етика: осъществяване 
на митологичната функция „даряващ плодородие“, както проф. Иван Маразов убедително изясни в 
книгата си Митология на златото.  

Наистина, с подобна етика принадената стойност от труда над тракийските земи потича в 
заплащане на гръцките ювелирни дворове (занаятът – изкуство се нарича торевтика), 
разположени от двете страни на Пропонтида, работещи за “митологичния комплекс” на богатите 
варварски клиенти. Търговската политика на полисите се оказва печеливша икономическа 
алтернатива пред митологията на династичния владетел. Забраната в Атинската република да се 
погребва много злато заедно с покойника не идва случайно: регионалната икономика страда от 
този обичайii. Защото по течението на търговските взаимодействия възниква нужда от количество 
средства за размяна: парите. Първите “официални” пари на малоазиатското царство Лидия се 
налагат от владетеля, но се възприемат с обществено съгласие. Нека в тази връзка отбележим, че 
Диоген фалшифицира монети, а обяснява това с позволението на оракула да промени обществения 
обичай: Nomisma означава едновременно монета и обществен обичайiii

Трябва да знаем, че в древността размяната и по-сложната й форма – търговията, има свещен 
характер

.  

iv. Първична представа за размяна е дала жертвата за духовете, посочват някои учени. 
Отдавна е известна “неприсъствената размяна”, при която на морския бряг или на друго 
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традиционализирано място две разменящи групи оставят стоките си и след време идват за онова, 
което е оставила насрещната странаv

В същото време в най-различно формирани държавни общества – морски, речни, земеделски, 
степни и пустинни народи, се наблюдава отвращение на това, което можем да наречем 
аристокрация, към дейностите по печелене на пари, стига печалбата да не идва от война. Същото 
подчертава Херодот за траките, които не са гети

. Тази практика говори за свръхестествено доверие, 
страхопочитание към търговията.  

vi. Търговците се радват на по-висока социална 
чест в милитаристичните империи (например таласокрациите на Средиземноморието или древните 
държави в Новия свят), за които търговията е естествено продължение на недостига на земеделска 
продукция в пристанището и на желанието за лукс, което може да се купи със стойността на 
художественото умение на занаятите в града-майка и силата на бронзовите мечове (или по-сложни 
механични оръжия). А в равнинната територия, където властта на група войни се разпростира 
върху по-голяма и трудно защитима площ, търговците имат обслужващ характер. Затова римската 
културност не възхвалява търговците, както впрочем и много богатите, чието имущество често се 
предоставя на разположение за нуждите на власттаvii

 Количеството разменни средства се превръща в основна цел на търговците и така голяма 
част от първоначалния любознателен и героичен дух на търговията се губи. Но както казва Мирча 
Елиаде, често се случва символът, образът, ритуалът да предхождат, а може да се каже, че 
понякога дори изобщо да правят възможни утилитарните приложения на дадено откритие. Няма 
ли да се окаже, че Хермес – Меркурий с летящите сандали и кесия на богат търговец е обърнатото 
лице на вестителя на боговете, на бога-дух?  

. 

Първите монетни пари представляват знакови символи. Те не служат на утилитарната 
размяна, а изразяват отношения между институциите в държавата. С  първите пари се плаща 
данъка на царя, с тях царят заплаща на войската. Парите се дават на търговците в замяна на стоки 
на лукса, задължителен за един древен цар. С тези пари се покрива повинността към храма. На 
първите тракийски монети – тези на племето дерони, в обращение около 40 години през V 
в.пр.Хр., е изобразена колесница, теглена от бик, водена от вероятно цар с корона-слънце и орел, 
царят държи змия в ръката си. Всички тези са символи на царската институция, или знакови 
инсигнии. С тяхна подкрепа суверенът е желаел да укрепи и реализира властта в държавата сиviii

Разбира се, доста преди кръглите монети-пари е имало други форми на пари. Обаче в почти 
всички случаи виждаме, че първичните парични форми означават нещо. Двуострата брадва 
лабрис, изключително древен знак за царска власт, вероятно в определени моменти е играла 
ролята на разменно средство. Пари-знаци са бронзовите делфинчета и златните слитъци във 
формата на овче руно от Минойската епоха. Добре известно е, че в Елада богатството се измерва в 
коне и рогат добитък, които служат и като разменно средство. Наистина, някои пари имат 
утилитарна функция (бронзовите сърпове и брадвички, много по-късно солта или зърната какао по 
антилските и африканските брегове), но не по-рядко парите служат за украшения.  

. 

За украшения са служели черупките на мидите Dentalium и Spondilus, намерени във 
Варненския халколитен некропол. Тези черупки според проф. Массон са най-древната форма на 
пари в света: получени са в голямо количество от Средиземноморието (във ВХН са открити около 
12,000 от тях) и са непропорционално разпределени между гробовете на некропола; броят им 
сякаш изразява общественото положение на погребвания. Ритуалният комплекс на закопаване на 
ценни и знакови предмети, който Варненския некропол ни разкрива, е добър пример за това, с 
което елините се борят четири хилядолетия по-късно: шестте килограма злато, открити във ВХН, в 
халколитното общество вероятно са имали огромна разменна стойност, която би дала възможност 
за още по-голяма търговска и производствена експанзия.  
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Виждаме друго развитие: обществото, оставило ВХН, изчезва без да посочи свой наследник 
на днешните Балкански земи. Сходни трудово-социални диференцирани структури се появяват в 
Урук в Шумерия чак след 500 години. Затова ми се струва, че идеята за циркулация на развито 
културно население през ранния неолит от Анатолия в Югоизточния Балкански полуостров и след 
това повторна миграция през късния халколит в посока Кавказ и Иран и вливането му в 
демографския комплекс на Предна Азия не е невероятна. За първия демографски поток може 
например да се отбележи поразителната прилика в култовата фигурка герман, използвана до XX в. 
в българските религиозни народни ритуали за дъжд, с погребваните в земята статуи, открити в 
А’ин Газал, Йордания, датирани към десето хилядолетие пр.Хр. Три хилядолетия след 
неолитизацията на Балканите, цивилизационни образци може би се разпространяват в обратна 
посока, носейки най-значителната културна награда на човечеството – писмеността (след 
протописмеността в халколитните пиктограми от Хотница и Караново, следите на писмеността 
се подновяват в Предна Азия – именно след регреса на халколитното общество по днешните 
български земи). И отново към началото: по всяка вероятност там писането е изобретено за 
нуждите на търговиятаix

Сега нека направим крачка назад. Ако погледнем устойчивостта на днешните навици за 
печелене на пари, логична е хипотезата за свят – икономика: обособима от другите социални 
сфери икономическа система, водеща социалния процес. Това положение, тръгващо от Маркс, е в 
противовес с тоталния подход, според мен правилният. Но ако чрез абстрахиране на 
икономическата система от обществената цялост човешката маса в крайна сметка стане духовно 
по-извисена и унищожаването на видове и местообитания спре, с радост ще призная в Маркс 
гения на икономиката. Все пак настоявам, че това е възможно да се случи не чрез заклеймяване на 
икономиката и търговията, а чрез цялостно преобразуване на човешката личност с обществените й 
форми. 

. 

 
                                                 
i Комплексът потлач е обяснен от Н. Зибер като действия на унищожаване или подаряване на ценни 
предмети, с което индианците искат да заслужат социалната чест “по-силен от вещите си”. Тълкуван е при 
Хьойзинха, Homo Ludens като “най-ярка и изразителна форма на една основна нужда на човешкия род, която 
може да бъде наречена Игра за слава и чест” (С., 2000, стр. 104). Мисионерите, целящи асимилацията на 
коренното население, виждат в потлач най-голямата спънка пред “цивилизоването” на индианците. Вожд 
казва на Франц Боас: “Строг закон ни нарежда да разпределяме имуществото си между приятели и съседи. 
Добър закон”. На това Indian Act от 1885 г. отвръща със забрана на потлач под страх от 6 месеца затвор. 
ii Към края на Архаичния период в някои елински полиси се въвежда ограничение за броя на керамичните 
предмети и тъканите, които се погребват заедно с умрелия. Причина за това решение са „екстравагантните 
последици” от идеята, че погребалните празненства трябва да отразяват социалното значение на покойника. 
Barbier – Mueller, Vanished Civilizations, cit., p. 57  
iii Диоген Лаерций, Животът на философите. С., 1985, стр. 148. Аристотел в Никомахова етика обяснява: 
“Оттам идва и думата пари, понеже парите не са по природа, а по обичай, и от нас зависи да ги променяме 
или обезценяваме” (в:) Икономика. Антични автори за стопанството. С., 2006, стр. 4, 169   
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